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Úkoly čs. vědy při dovršování socialistické výstavby v naší vlasti 
Volné výňatky z diskusního příspěvku člena politického byra ÚV KSČ soudruha 

Václava Kopeckého na XI. sjezdu KSČ 

Přejerne si všichni) aby se naše československá věda rozvíjela co nej
úspěšněji) aby ,se rozvíjela 00 nejefektivněji a vš'estranně. Z tohoto na
šeho přání vyplývá) aby se naše věda držela co nejtěsněji vědy sovéts1w, 
jejíž rozmach je úžasný) jejíž úspěchy udivují oelý svět .a jejíž triumfy 
my obdivujeme s nesmírným nadšením. 

V boji o prvenství v oblasti vědeckého a technického pokroku zazna
menal Sovětský svaz ve jménu socialismu již velkolepé úspěchy. Týká 
se to obl,asti výzkumu a mírového využiN atomové energie, týká se to re
aktivního letectva) týká se to zkonstruování mezikontinentálních raket) 
týká se to vypuštění umělých družic atd. 

Sovětská věda a technika tak stlále více přibližuje člověka k rnožnosti 
letět na »Měsíc« . Před časem ještě se to zdálo být př'ehnanou fantazií, 
ale dnes není již pochyby o tom) že třeba již zakrátko budou podnikány 
výpr,avy na »Měsíc « ) že si lidé vezmou >-'měsí6ní« dovolenou, aby se po
dívali na »Měsíc« (potlesk)) prošli se měsíční krajinou a na místě se 
přesvědčili) jak vYP'adají měsíční krátery) co jsou to tzv. měsíční moře 
a všelijaké blíže nepoznané zvláštno-sti) jež je možno vidět hvězdářský
mi .dalekohle·dy. A není daleko lani ta doba, kdy se budou podnilwrt vý
pravy na druhé >planety. A tak se stane) že lidé j ,ednou poletí i na '(Pla
netu S,aturn) aby se na iPříkladě Saturna názorně poučili) jak ze shluků 
plynů a elementárních částic hmoty vznikaly planety ,a jak takto vznikZa 
a do stadia dnešní své podoby dospaa i naše pLCHneta Země. (Potlesk.) 

Jsou to úchvatné (perspektivy) které nám před oči staví sovětská věda 
a technika svými triumfálními úspěchy ve vypouštění umělých družic. 
V nedávných dnech jsme se vzrušenÝm přijali oznámení předsedy Čín
ské akadBmie věd soudruha Kuo Mo-žo) že ,čínští vědci a technikové) vy
užívajke pomoci Sovětského svazu) hodlají po příkladu sovětských 

» sputniků« vypustit z Číny též velkou umělou družici. Sdělení soudruha 
Kuo Mo-žo bylo jistě překvapením pro mocnosti SEATO a zvlášť pro 
Spojené státy arrnerické a pro Velkou !1rit:ánii) kferou chce Čín:ská lidová 
republik,a ve všem v pom,ěrně krátké době předstihnout. Teď už zbývá 
jen říci) že i Československo by mělo reflektovat na účast své vědy a 
techniky při pron'ikání do vesmíru. Nelze si baké pře,dstavit) že by v »(),če

rBdi:« těch) jež první poletí do vesmíru) neměl být nějaký Čech nebo Slo
vák. Je to !UŽ znakem naší odvážné nátury) že choeme být při tom) 
když se neka(('!Ir jde ,po prvé. (Smích.) Je známo) že před válkou byl úóast
níkem vzduchoplavecké výpravy generála N obile k severnímu pólu Č,ech) 
vědecký náš pracovník v ob.oru kosmického záření prof. dr. František 
Běhounek. A je známo) žev rám.ci nynějšího Mezinárowníh,o geofyzikál
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rlího rol·cu byl p'ozván k úča.sti" na sovětské expedici do Antarktidy) do 
končin jižního pólu) český učenec z oboru ,a.strofyziky dTo JlIITkos. 

Díky pomoci sovětské vědy 'a díky spolupráci naší vě.dy se sovětskou 
vědou z,aznamerv.ala československá věda již velký vzestup. 

Bylo by možno mluvit velmi obšírně o naší vědecko-technické spolu
práci se Sovětským svaz,em a druhými sociali.stickÝ1ni zeměmi. Chci však 
jen pro ilustraci uvést některé příklady toho) jak nám Sovětský svaz 
umožňuje) aby se naši českoslovenští vědci mohli zabývat i t.akovými 
výzkumy) pro něž jsme prostředky nikdy neměli a na něž by naše pro
středky a naše sílynest,ačily. Uvádím příklad z oblasti astronomické 
vědy. Naše astronomická observatoř v Ondřejově se} jak známo) vyzna
meThala zachycením obrovských protuber,ancí) obrovských erupcí na 
Slunci. Byl jsem v této observatoři. A pocítil jsem nesmírnou vděčnost) 
když mi pracovníci astronomické obseTvatoř'e v Ondřejově řekli) žeiilO
hou Slunce vědecky zkoumat díky drahocennému spektroheliografu) 
j.ejž dost,ali darem ze Sovětského svazu. (Potlesk.) Astronomické ph
stroje velkých rozměrů jsou totiž velmi ,drahé a těžko bychom si je be.z 
pomoci Sovětského svazu mohli z vlastních prostředků a vlastní výrobou 
doma 'opatřit. Například nyní nás ondř,ejovští hvězdáři žádají o zakou 
pení velikého zTcadlo'L'ého dalekohledu) který stojí 13 miliónů Kčs. Je 
však známo) že v Mezinárodním geofyzikálním roku) jehož záležitos t i 
u nás ve,deakademik dr. Josef Novák) se naJi astronomové velmi osvěd
čili a získali si ·uznání sovětských vědců) af jde o činnost astronomické 
obs,ervatoře v Ondřejově) o činnost střediska záznamů a zpráv 11rlGR 
v Průhonicích) nebo o čirt!Ylost sLovenské astronomické observatoře v Tat
rách na Lomnickém .Štítě. 

Bylo by rltožnouvést mnoho dokladů stále běsnějšía oboustranně pro
spěšné spolw:práoe československých a sovětských vědců v oblasti fyzio
logie) biologie) chemie) v oblasti přírodních věd) v oblasti lékařských 
věd i v oblasti společenských věd a přirozeně n,ejvíce v oblasti technic
kých véd. 

Naším přántm je) aby se prohlubovala a dále co nejvíce r,ozvíjela spo
lupráce našich československých vě,dců se sO'větskými vědci a s v.ědci 
druhých socialistických zemí. A musíme si přát) aby SB vědečtí pr,acov·· 
níci socialistický.ch zemí v čele se sovětskými vědci spojili k společnému 
řešení některých velkých vědeckých problémů ,a ke koordinaci vědecko
výzkumných pr,ací prováděných rů jednotlivých socialistických zemích. 
PříkZadem toko Je Spojený ústav jaderného výzkumu) zřízený v Sovět

ském svazu) v Dubněu Moskvy. 
Přejeme si) aby v6dd pra,cova-li co 'nejusiloV'něfi a 00 nejpilněji a aby 

pracovali s vědomím) že mají plnou naši podp'oru i naši důvěru a naši 
úctu. Vědeok.é kádry jsou nesmírně cenrv.ým fondem pro věc soc~alismu 
a komwnismu. S tímto fondem musíme zacházet moudře) jak nás tomu 
učí příkLad Sovětského svazu. J.e třeba proto pochopit) že i při posuzo
vání kádrových záleži-tostí) týkajících s-e vědců) vědeckých a výzkum
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ných praoovníků) se uplatňují 11;(1;Še vyšší zřetele) ,sledujicí záj,em co nej
většího rozvoje vědecké práce. Neb,oť jde o to) aby nebyly zájmy dělnické 
třídy) zájmy soci,alismu) zájmy společnosti poškozeny. Vždycky je třeba 
mít na mysli) že intelektuální činnost vědců má své neobyčejně osobité 
zvláštnosti) .avš,ak že činnost jej,ich hlav) někdy geniálních) ,nám přináší 
neocenitelný prosp'ěch. 

Úkol dovršení s.oc-iJaZistické výstavby v naší vlasti vYŽla,duje) .abychom 
vědecké a výzkumné praoovníky mobilizovali do posledního muže k dk
tivní účasti na díle etapy výstavby socialismu .a abychom frontu vědy) 
frontu věde,cké a výzkumné či:nnlOsti stále rozšiřovlali o nové nadějné pra
covníky. 

K vdikému cíli dovršení socialistické výstavby v naší vlasti nastupu
jeme s vědomím) že československá věda se při plnění svých velkých a 
odpov-ědných ú'kolů bude opírat o spolupráci se sl'avnou sovětskou vě
dou. (Potlesk.) 

Z tribuny XI. sjezdu na,ší strany já volám: 
Českoslovenští vědci) českoslovenští vědečtí a výz.Joumní pracovmc~: 

Pod praporem slavné Komuni.stické stra,ny Československa všichni od
daně a nadšeně vpřed) vpřed k dovršení sodalistické v'ýstavby v naší 
vlasti! (Potlesk.) 

PETŘÍNSKÝ KORONOGRAF 
D r KAREL HERMANN-OTAVSKÝ 

Ještě 'před ně!kolí1ka léty :byla Ipředsta'Va koronografu nero!Zlučně spjata 
s Ipředsta'Vou homké, ohservatoře a je to vlastně teprve doha po roce 19'5D, 
kdy tento z,ajímavý přístroj začíná nesměle opoU'štět toto svoje vznešeně 
výlučné umÍlsltění. Objevují 'sez:právy o úspě:šných :pO'kuseC'h bratří Po:r
retů u Paříže a 'l1ěmec!ký amaté,r O. Nogel ,předkládá první ,zdařilé sním
iky. Talké 'U nás v:znilká v té dohě r.?:ájem o tyto možnosti a pokud je nám. 
známo, prvé [poikusy v totmbo směru Ikoná J. Klepešta !l1a S!ka!lnatém PI,ese 
a dr. B. Val~níče!k v Ondřejově. V téže dohě dochází p-řÍ!znivou shodou 
Ik sebkámí dr. 1. Šolce s dr. A. Bečvářem. Dis,kutují o pro1blému filtrů 
s ÚlZkou propustí a Be'čvář upoZ'orĎuje mladš~ho Ikolegu na důležito'st 
těchlto filtrů 'p!ro astronomický, 'zejména sluneční 'Výzkum. Autor tohoto 
článlku do;s.pívá :k pO'kusům s Lyoto:výunzástinem vlastně [přes IPraktic,ké 
zkoušky s terukými vrstvanni a jich vý:znam pro ,yozptyl ,s 'věUa. V 'létě 

1953 zíSikává první snímlky pr.otuberanCÍ 50 mm 'p'f.Ovrsor,ním korono
grafem a ,krátee nato, v říjnu a listopadu 19'53 'alplikuje nalezené metody 
na 155 mm refr~k,toru Gajduškově. Uka:zuje se přízni'Vý vliv větší o,pti/ky 
IPr:o toto pozorování a již tehdy v,z:ni,ká vlastně myšlel11lk:a petřínského ko
ronogr'a:fu, i když zatím j-en 'Ve formě provisorní úpravy jednoho z re
fralcto.rů. Byl zvolen fotografiC'ký tubus s obje1ktivem ,o IPrůaně:ru 210 mm. 
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Za iPříležitostný'C'h ,pO'z.a:r'Ování protuherand Ise p!rokázala ,skvělá defini·ce 
tohoto - fotografioky 'korigovaného - oibjek'ti'Vu i Ipro mono,chrorma
tic:ké Isvětlo červené; 'zbývial však vždy zn,8.lčn.ý pTist'rojový rO'z,ptyl, který 
ne:bylo možno odstranit. Na jaře 1955 'byl na tomto ipfovi!so!I'IlÍln petřín
ském koronografu ta'ké PQPrvé veřejně ipředv'eden nový typ dvojl'Om
ného monoCihrromát'Oru, !který zatím vyvinUlI rdr. Ivan Šok. Výzkumný 
ústav pro minerály v Turnově vyrohil Ipalk v Ipoměrně· krátké d'Obě [po
dobný prototyp úzkého filtru p!1o· šířku pásma 5 A pro tent'O !přístroj, 
trukže po'zorování pr'Otuberancí byl·o podstatně u SIJladněno. Uvažovalo se 
ta1ké o možnosti olpatři't velký dvojdílný fotograficlký UV objektiv T
vrstvami. Pro n,ělkterá 'P'oško'zení politury a značné množlství Ihublinek 
'Ve flÍil1rtu však byl'O od toho uIPUJštěno a naoiPak hyl.o rozlhodnuto získat 
pro tyto účely 'Olbje'ktiv nový, speciální, tedy chrolma:tic1ký ,singlet, který 
dává IS Lyotovým uspO'řádáním 'Obrazy tpraJktic1ky [prosté přístrojového 
rozp'tJ71lu. 

Mistr .optických ploch inž. V. Gajdušek ujímá se tohoto odpovědnéh'O 
úikolu; 'takovýto objelktiv musí Ihýt nejen. IZ d'Oik'Onale 'Vybraného !skla bez 
ibublinek, nečistot 'či inhomogen.it, nýbrž Ipři do,konalé figuraci za účelem 
siťéric1ké ~ko!1elkce tarké plně doleštěn. 

,so'učasně ,byla uvažována i merteorol,ogic'ky qptierká situace Petřína, 
neboť nyní již nešl'O jen o protuiberance, ~Ho i 'O koronu - alespoň sp'eJk
troslkopicky. Pozorovací :ř:a.da 'čeTn.'O'šic1ká, !která zatím narostla na několik 
set pozorovacích dnů, u!kázala,že IPro virditelnolst ókrajový·ch jevů slu
nečnicíh je v podstatě směrodatný stav vyšší troposféry, zatím co nižší 
vrrstvy a !Zejména vrstvy 'Přízemní p:Ůlsolbí h1ravně Jen ,sHnější či slahší 
extin!kd. Podstatnou překážkou těchto 'pozorování urká'zala se ve 'Verti
kálnfm smyslu rozrušená atmosféra, ja,lká se často 'vjl1skytuje právě v hor
,Slký·ch obla:stech. Adiahatidké ,ochlaz·orvání v důslredk'u stoUlPajídch prou
dů pŮJSiolbí 'často 'Srážení vodní páry .a jej.í krysrbalizad. Petřín, který tvoří 
'V'ýlběž,e1k !s:tředo.ěeSlké :parovmy nad Ip'ražslkou vlta'V'lS,kou 'kotlinou, dostává 
!Za lPřevládajícího jiho:ZlÍJpadního v,ětru ,pomě·rně hroITnogenni, !horami ne
rr'Oz-rušenou atcrnosfé·ru. Při tom nejniž,ší, prachem a kouřem z:nečiistěné 
a na terénu lpící vrst'Vy 'klesají už v ú!1ovni Petřína širokými doli:nam.i d'O 
lPražské Ikotliny, zatím,co Petřín z nkh Činí j,a,ko skála 'z vlOdního· tOlku. 
Pe1třín není té,ž lani všir·ším dosahu říčnÍrc,h ml'h a proto jeví s·e jeho 
makroklimaUc:ká i mikrO'klimatiCiká ,situace d'os,ti příznivou. 

Ke stavfbě meclhamrielké části !koronografu !bylo možno přirkročit telprrve 
poté, kdy se společnému úsilí dr. Ro:stis'lava Rajchl:a a !rnec:hanika Karla 
Mráč'ka podařilo uv:élst Isložitý lP,ohybový lmechani'smus dvojitého Zeis
s'Ovareďr,a.ktoru do pů'V'odního stavu stpolu i s !podstatným zdokonalením 
sekundovýcih kontrO'l pr,o střední i pro mvězdný ,ča,s. Tím Ise podařilo 'Pro
dloužit dosah lča:sové služ,by, jíž, !před mnoha léty dal <pevné zákla.dy Ka
rel Nováik, až dosamotnéh'O 'pohybového ústroj:í to:hoto nej'V'ě,tšírho p!etřín
ského dlalekoMedu; jehO' otá;čení Je nyní Ikontrolováno s pTesností 
3.istrononlkkýC!h !hodin, ·což je podstatný ,předrpolklad rpro úspěšné :budo
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Obr. 1. Důležitou podmínkou dob
rých obrazu v koronografu je čistota 
obou ploch objekti'U'U. Bylo třeba kon
struovat objektivovou hLavici tak} 
aby se dal objektiv snoono vyjmout. 
Na obr. je ,demonstrovám zpusob} jak 
je objektiv i s kovovým rámem vy jí
?nÓIn z tubusu. Po zasunutí je rám za
chyoen pojistným šroubem. Konický 
tvar drážek umožňuje pře~é ,dosed
nutí. Naopak při vyjímání je potřebí 
jen malý tlak šroubu} aby se rám 
vyswnul a byl zachycen. 

Obr. 2. Fotografické zanzení u pe
třínského koronografu sestává z ko
mory Exakt,a} které je předřazen dě
lič světla. Za projekční systém slouží 
symetrická negativní čočka} zvětšu
jící puvodní ohniskový' obraz až troj
násobně. Ohnisková rovina negativ
ního systému souhlasí s ostrým obra
zem v okuláru} takže protuberance 
lze snadno doostřovat a sledovat do 
posledmí chvíle před exposicí. 

(Oba snímky Josef Klepešta) Lidová 
hvězdárna v Praze na Petříně) 

vání ,korr.oJl!olgrafu - přístroje z:aloženéhlO !I1a :p!rincipu 'zastměného Slunce 
- a tím velmi citlivéhO' na sebemeooí !I1eprav~déhlQisti v otáčení hodi
nové 'osy. 

Kor.onogrruf je tYlpu LyCtto'Va, [s' účinným 'PrŮlměrem oíbj,elktivu 165 mm, 
f = 290 ,cm pro ,červenou barvu, pOlffi!ocná óOlčka 10 [p:rů!1:něru 100 mm a 
f = 27 cm byla stejně jak'O olbje'ktiv 0holtoíVenra inženýreiIU V. GajdUJŠlkem. 
Pozoro;v:aCÍ část by[La !pr.ovedena :plOdle autoI'ovy Ikons:brulkce taJk, ž,e na'Va
zuje na OIptilQko:u 'Osu hlavní částí 'k'OTCJ'JlJograJfu pomocí 'kardaJliova ulo~ení 
prros1toI'ově ,sou:střec1ěného' S irisovou clonou.. Je vŠlak ,počítáno se stav€lb
nicovo'U :mo!žností výměny !Za ji:né provedení, ;pokud \by to :práce Ise stro
jem vyžadovala. Konstrukci veškerých :p!odrobno[s,tí [ffi€chani·c:ké:ho rázu 
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nav'rhl a- vy.praciQ-va:l Ka'rel Mráček. Zajím:a;vé je provedení pohotovostní 
zásuvky oibjektivu s ,prismatiC:kýrrn vedením a jednoZtIl'ačně uróenou po
lohou dosednutí. Stejně je konstruováno i uloženi f-o'kusačníh.o výtahu, 
který .umožňuje !Zaostřit umělý měsíc pro !kterýkoli obor světla visu
álniho, ultrafialovétho 'či infračerveného; trubka výtahu "pluje" bez ja
ikéhok,oli tření ve dvou !Značně vzájemně vzdá}enýoh [prsténcich, opatře
ných lkuli6kový;mi rolnam,i ve čtyřech místech obvodu.. Posuv výta:hu 
dorKonale zajištěného i v ,posiénim úhlu obstar{wá uvnitř tU1busu f:l.Hné 
šroutborv:é vřeteno, ovládané ,snadno od oikuláru pozorovací koncovky rez 
ohledu na váili.IU nasaz,ených !přístrojů fotograiic:kýeh či spektografic
kýcth. 'Zařízení je ,plně Isa!Ill'osvorné, čímž odpadá i ustanovka. Klapka 
objektivu, [kterou je tře!ba otevřít Jen {při ipio'zorování samotném, je opa
tř,ena tlumicím filtrem 50 ,mm vysoké pl anpara-llelity. Při zavřené klapce 
lze pak provést f-O'tolgralfické navá!Zání posioe protuberancí na situaci 
skvrno'V'ou ,či ná denním p,ohybem yYlstředěný obraz Slunce. 

Již něiko1ik 'p!rvn.ich orientačních z{koUšelk u',káza'lo dohrou kvalitu 
stroje. T.ato kvalita se p;odsta;tně zVý,ŠilH, ,~dyž na j:ař,e 1958 upravil vý
zkumný ústav pro :mm€Tály v Turnově 5 A mo:noehromáJto'r nejmoder
nějšími metodami. Talkto lze 'za pomoci upravené,ho filtru zhlédnout pro
tuberance taJkřka kdyko1'iv i za průměrný'ch podmínek. Za ranních, ze
jmé-na rp!aJk i :za odpoledních pOtzorO'válIlí po uklidnění insolační turbulence 
Ihývá ovšem pohled na fanJastické !ZJevy slunečního okraje ta,k veHk}TIl 
a při tom tak opticky výkO'runým ,strojem 'O!ptr'avdovýmpozorovatelský:m 
zá:žitk€ffi. 

Vedle dem.onlstrací obecenstvu má tvoHt program stroje zejména f-oto
graficlké, :přípaoo'ě ,kinematogratfiC'ké sl€dování na!ZIl '3Jčených zjevů, dále 
SlI)!elktros:kopické (speiktrograiické) sledování errni:sní.eh slOlž.ek 'koronál
lIlích i některý'ch čar IProtU!berančních achromotSférkkýeh. Konečně pak 
rr.á sloužit i některým pracím vývojovým, zejména takového druhu, 
li íIlkbž je větší opticlká tSÍla žádoucÍ. Při rprováděTI.í těchto úkolů hudou 
mít mklJd,í přátelé ast!\onOimi€ 1. 'Odborníci přHežitost nejen seznámit se 
s těmito .li nás tpoměrně dosud málo 'sledovanými zjevy, nýhrž truké i se 
zajímavou prohtemati!ko'U jejich pozorování. Lze doufat, že se tím pro
hloubí !Zájem ,o slun€!ČJ1í fyzi,ku, která je jedním z nejživotněj,šíc:h a lid
stvu nejtbli:žšic:h ohorů, alStronomie. 

NEPRAVliDELNOSTI V SATURNOVĚ PR;STENCI C 

Podle zprávy prof. Thomsena, ředitele Carter Observatory ve Wellingtolflu 
ll1a Novém Zélandu, :pozoroval P. tRe.ad 11. a 13. června t. r. m.€iprovidelno..sti 
v "záVOJovém" ISatumOlVě iprstenci (crrupe"1rim.g). Tento ;prstenec je viditelný 
ipOuze ve větších ipřistrojích a sahá téměř až k povrchu Saturna. 

+ + 
+ 
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KONFERENCE O MEZINÁRODNÍM 

GEOFYZIKÁLNÍM ROCE VE SMOLENICÍCH 


ZDE N B K CEP LEe H A, ikandidM fyz.-mat. věd 

Ve dnech 26. až 28. května 1958 konala se ve Smo,lenicich Ikonference 
o Mezinárodním geofyzi1káLním roku. Konference se .zúčastnilO' na sto 
pracO'vníJkůz nejrúznějších oborů vědy. Hostitelem praco~ní:ků byla Slo
venská a,kademie věd, pořadatelem Čes!koslovellls:ká akademie věd. Jedi
n$'m hostem ze zahraničí byl pr,oOC:. M. Nicolet, generální tajemník MGR. 

Prvý den byl věnO'ván převážně -o'rganisačnÍlIn o:táZikám, které se vy
skytly v :průběhu I!)lnění prvé poloviny programu MGR. ~rávy o P1lnění 
Iprogramu Ibyly předloženy za tyto olbory: Světové dny, meteorologie, 
alktin-ometrie, geomagneti.'zmus, polární záře a světlo noční oblohy, iono
sféra, ,S1lunečni čiJ1llost, ikosmické iZáření, .mě·řenízeměpisnýc.h šířelk a 
délek, umělé satelity, seism,ologie, gravimetri'e, chemizmus a radioa~ti
vi'ta srážek. Bylo kOtll'statováno, že I!)rogram MGR byl v .prvé polovině 
~p'Iněn až na nepatrné výjimky, !které byly způsobeny objektivními pří
činami. 

Další dva .dny byly věnovány odborným referátům ze všech zúčastně
ných olbo'rů-. Cel1kem !Se vystřídalO' 39 přednášející-ch. Uvedeme p!roto jen 
stručný obsah refierátú oS temaUkou astronomickou. 

Prof. M. Nioolei: O velkých hustotách ve vysokých vrstvách atmosféry. 
Z _polZotlo-vání umělých satelitů :byly nalezeny hustoty vzduchu ve vÝ'š
káClh okO'lO' 200-300 Ikm asi pětkrát větší, než odplQ~íd.alo současným 
př-edtstavárn. Tyto hustoty je mOžno vysvětJlit půs10lbením čá:stic slunečni 
kotlony v těchto vrstvách, O'všem za předpolkladu m-od-elu 'korolIlY dOlsahu
jící až 'ke drá:ze Z-emě. 
\ Doc. dr. F. Link) dr. L. Neužil a 1. Zacharov: Dosavadní 'I..rýsZedky 
měře>ní jasu soumra7vového a nočního nebe. Výsledky m.ěření na Lomnic
kém ,štítu v-e druhé polovině r()lku 1957 pTlovád'ěIIlé v 6 !spektrálních OihO
rech ukázaly, že Ipro vmorvé déllky 5577 a !5892 A není roedílu me,zi večer
ním a rr:anním soumrakem. Pro. vlnovou dél,ku 6300 A je ve_černí emise 
větší The'Ž ronnL 

Dr. Z. Horský: Polární záře. Z,e 14 vybraných da:t v letech 1859 až 
1946 joou vybírány všechny ZlPrávy z pe.riodiClkéhO' Usku o pOIZOI'IOVání 
:polármich září. Pro 5 těchto dat jsou !Zprávy již doloženy. 

Dr. M. Blaha: SlUJneční spektrograf v Ondřejově. Podrohně byl p10psán 
nový spektTlograf ondřejorvSlké observatoře, který ,slouží 'k vý'zlkumu spek
ter eru'pd současně ~ 5 :8Ip€'ktrálnich 'oibO'I1ech Ha) Dl'2' H{3, Hy a H + K. 
Celé :zařízení funguje plně automatiCiky a -exposice joou prováděny v pTe
dem volitelných in,tervalech a exposičnich doíbách. 

Dr. J. Kleczek: Studium protuberancí v rámci MGR. Výzkum p,rotu
berancí v Ondřejově ptlo,bíhá ve tře-ch .sm.ěre.c.h: (1) Získávání materiálu 
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pro. ,světovácent:ra. (2) Zpraoovámí ,materiálu zÍts:kiamého během MGR 
u nás i na dzich observaDořic'h. (3) Konstrukce Thového :pHstroje pr'Ů 
studium třiI'1otZ'lTIěrného pohybu pr'Ůtuhera:ncí. 

Dr. L. Křivský a B. Růžič.ková: Typy erupcí a jejich projev v atmo
sférickém ŠWYnu. Ondřej'Ůvský materiál 321 erurp!cí :za ,olbdohí červen až 
prosinec 1957 byl rozdělen na 6 tylpů erupcí podle průbě,hu šíř iky čáry 

Ha. Byla nalezeIlla shoda '81 :prů:během o.dpovídajicí:ho zvýlšení atmosféric
kého.šumu na 27 1kHz. A'UDOři soudí, že šířk,u čáry Ha můžeme pokládat 
za míru aktivní ioni'Sa:čníemise 'púsohicí v iOIl!osfériciké vrstvě D. Aut.oři 
dále wká:zaH na materiálu 15,03 erupcí asym.etrii ve pI'lOlsp.ěch západní 
pOllo.viny disku. 

Dr. B. Valníček: Pozorování chromosférických úkazů pro účely MGR 
s použitím monochromatický.ch filtrů českos~ov.enské konstrukce a vý
roby. Pqpi,s Šolcova filtru .Q šiřc,e 1,2 A, termOlstaDorvého 'ZiařÍizení a auto
matického o.vládání 'exlp1osic. Di!s!ku1:ována Vlhodnost použibého !6otogra
fkkého :mate:riálu z nejrŮlZíněj,šich hlediselk :s vý:sledkem vhodnosti desek 
a ['Hmů .Agtfa Ha. 

Dr. M. Kopecký: N ěkt,eré zajilmavosti současného jedenáctiletého 
cyklu sluneční činnosti. ISIOUič:a:.s:ný cy1kluIs ,sluneční 'či:nnosti, pOlkud jej IP'O
slUlZlljeme rpodl,e I'Ielativních čísel, je d'Opo:sud nejvyšším rpoizorovaný,m 
cyiklem. Z 'll'ledis'ka chI'loffiosfé!ri,c:kých: erupcí :ne:ní však 'cYlklus tak vy
s'OIký. V to:rnt,o cyklu :se vyskytuje neohvY.klé m:nožstvÍ sk'vrn v helio
grafic1kéšiřce vy;š:ší než 40°. Podrob!něj'ším rozbolrem je dokázáno, že čím 
vy:Š!ší j,ecykhls !sluneční 'čin:no.sti, tím 5e větší mno,žfství i mohutnost 3Jk
tivnkh 0enter v heHorgrafických :šíř>kách nad 40°. 

~nž. Vl. Ptáček: Předběžné výsledky měř'Mí doby šíření radiových vl!n 
na trase Praoo-Tokio. Doba šíření je určována oboustranným přijímá

ním ča.sových .signáJŮ astronomických ústavů v Praze a v To.kiu. Ef,ek
tivní rychlost krátkovlnného radiového rozruchu odpovídá 282700 km 
za vteřinu. . 

Z. Ceplecha: V'ýpooet dráhy umělé dru,žice bez použití oas:ových údajů. 
Je vy;pracován z.půso!b výpoótu dráJhy družic,e ryze geometric:kým ~ů
Slohem. Z fotografií druž.ice 'ze dvou stanic nevedenými koonorami j'e 
UiTčena vzdálenolst a směr, odtud pruk vzdálenost 'Od ,středu Země a qje

tová souřadnice. Známe-li tyto údaje pro 4 'body dráhy, tze odvodil rovnice 
pro výpočet 'všech dráhových elem'entů jren z,e 'Z:nalosti těc'hto geometric
'ký'ch údajů. SI'lovnáním této "geomerioké" drá!hy s drahou "dynamic
kou" jemO'ž"'''1o Ulpřesnit znalosti ro.změrů a Ihm'oty Země a tím i UJIŮver
sální gravita:č:n.í :koa.1Jstantu. 

Dr. Z. Bochníček: Výpočet drah umělých satelitů. Je VYP(l'ac;ováI1a me
toda výpočtu "d.ynamiClké" dráhy z ,posice a času 3 hodů na dráz:e. Dále 
uvedena ,ř,ada měřenízílsJkanýd1 na Skalnatém Plese a dis.kutováno zkra
cování oběžn.é doby. Uvedeny metody pro stanoVlení ef,emerid umělých 
satelitu. 
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L. 8.ehnaZ: Zpr,acování vizuálních pozorování umělých satelitů. Zkou
mána vhodnost použití vizuálních pozorován,í pro určení v1zdá:lenolsti sa
te litu -od [pozorovatele. Použito velké lZáJklad:ny Meudolll.-S'kaliI1:aié P:leso. 
Výsl-e:dk,em je konstatová.n.í, 'že pozorová:níprováJdě;ná vizuálně 'Ze dvou 
stanic :nejsou vhodná pro výpo:čet drá,hy umělé družice. 

Dr. L. KresÓJk: Metoda pro rychlé určení výšky umělé družice. Při po
užití vhodtného 'přLshoje (Somet-Binar) lze získat výšku um,ělé družice 
na 'zákLadně 200 až 300 km s přesno,stí asi na 1 km. Znamená to ovšem 
vyl'oučit 'Z pozorování podle !možnosti 'čaos,ový údaj, což se nejllé!pe docílí 
pozormráním satelitu v .azimutu spojnice ,oho'U IPOIZOYDVacích stanic. Pro 
tento ,Slpeciální případ ,byla vypracována metoda, ,která umožní velmi 
rychLe vy:počÍ'tat drámu družice. 

Prof. dr. E. Buchar: Pohyb uzlové čáry družice 1957f3a zploštbní Ze
rn-ě. Z p o'zorová:ní družice, vyko:naných na různých mílstech n,ašeho území 
v doíbě vke než. 4 měsíců 'byly určeny polohy výstu:pného uzlu se střední 
chybou ± {),19°. Z těchto poloh 'byl odvoizien vzorec p'ro' okamžitou rych
lost otáJčení uZ'lové čáry s přesn,os'tí 0,13 %. Teolretic:ká hodnota p10hylbu 
udo'Vé ,čáry 'byla odvQiz.ena z Lagr81ngeovy rovnice použitím rozvoj,e pro 
pote:nciál mtační'ho zploštěl:éihoeli\psoidu. Vý:sledkem ~'olrovnání teorie 
s po'z,oTováním bylo uI'!Čení zploštění !zemské'ho, elipsoidu 1 / (297,65 ± 0,36), 
jež se dohře shoduje s výsledky, určenými geodeticky. 

Dr. E. Chojková: Výpočet vlivu ionosféry n,a ra,diový signál umělé 
družice. Teoreticlky pr'O'p:očten vliv šíření signálu družice ion1o!stférolU na 
vý.sl,edIl:Ou rychlost určenou z Dopplerova posuvu a na ,smér přic.háze
jídho signálu. 

Na závěr ,konference byla !pO Ť1adě disku:sních p,ři:pon:Ú!neik přijata 1'e
zioluce, ikterá mimo Jiné IOhsa'huje i návrh n:a IpiI\odloužení MGR rusi 0' [půl 
ro'ku. Teíl1,bo návrh bude přednesen v Mos'kvě na celosvéto,v;é konfere:nd 
o MGR. Rezoluce obsathuje i ř'adu daLších důLežitý,ch usnesení, jak rz:afbez
pe6t rp!ly:nulý chod 'P!rogramu MGR v budoucnosti, Ú' ?Z:působu publikace 
výsledků, :ap. 

Kornlf'erenci uzavřel a1kademilk NováJk a popřál vš,em zúčastněným další 
ÚJspéchy v práci na Me,zinárodrním georyúkáln:Ím roku. 

KONFERENCE O FYZICE ČASTIC VYSOKÝCH ENERGIí 

Ve dnech 2.-6. června t~ r. konala se v Domě vědeckých pracovníků v Libli
cích konference o fyzice částic vysokých energii, kter,ou pDřádal Fyzikální ústav 
ČSAV a matematicko-fylZikální sekce ČSAV. Kromě domác:ch pracovníků vobo
ru jaderné fyziky účastnilo se konference 25 odborníků z SSSR a lidových de
mDkracií, mezi nimi také náměstkové ředitele Spojeného ústavu jaderných vý
zkumů v Dubně u Moskvy prof. M. Danysz a člen k orespondent ČSAV V. Vo
truba. 
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OPOSICE MARSU 1958 
Informace a tnávod k pozorování 

JOSEF SADIL 

Leto'šní oposiee Marsu nebude ta!k příznivá ja:ko byla opDlSice v roce 
1956. Zdánlivý průměr Iplanety dosáhne sice v dohě největšÍ'ho přihlížení 
Zemi - dne 9. liS'top'~du. tl'. - 19,2" (asi 77 % .onoho průměru, \který 
měl Mars :předloll1i), av'šalk její kulminační výš'ka :bude v do!bě kalem 
oposice - 16. listopadu - jen asi 21°; Ikrom toho lz:e v této dohě očeká
vat, ale:s lpoň u nás, vétšill10U zataž,enou -oblahu. Pozorování Marsu je 
ovšem rnoŽl11o zahájit již rv 'zář.í - většími přístroji dok'oll1ce již koncem 
srpna, a je možno v něm pok:rač.ovat až asi do, konce ledna 1959. 

Ta!ké v le'toŠlIlí D[>osici k nám hude přivrác,ena jižní p:ololkoli'le plane ty, 
na niž hqde 'Prá'Vě Iprobíhat léto. Počátek léta ('letní ,slunovrat) zde na
stává 15. Isrprna pozemského datování, počátelk podzimu (podzimní rovno
dennost) 22. Iledna 1959. Jižní polární óep'ička ibude 'Velmi malá a za
čátlk,em prosince přestane Ihýt VŮlbec viditelná. V téže době se nám vlivem 
'Změny sklonu Marsovy osy vůči Zemí objeví značně m!Zsáhlá severní 
čepička. Tmavé skvrny na jižní 'Polokouli budou 0počátku d01bře viditel
né, 'P'00ději - v říjnu a Es'totpadu - mnohé z nich začnou mizet. Tmavé 
slkvrny :na isev,ern.í :polo'kouli !budou po celou dobu 'pozorování j,en velmi 
sl3Jbě 'Viditelné; 'zřetelněji je uvidíme teprve ,koncem ledna a v únoru, 
:kdy nělkteré z nich !Zřetelll1ě ztmavÍ. PozoTovatelům rzvláště doporuču
jeme: 

1. Soulstav:ně sledovat jižní polárn.í čepičku (její rozměry a jasnost). 
2. Zaznamenávat všecmny změny viditelnosti tmavých 'Slkvrn ja1k na 

jižní, t aJk na Iserv:erní polokouli; pokud jde o severní polokouli, doporuču
jeme vooovat jí zvláštní pO'zornost zejména v měsíci (prosinci. 

3. VěIllovát soustavnou Ipol~ornost ovzduší p'lanety, ,zej-ména rz:akreslit 
všechna po:zorovaná mračna, atmosrférické zá!kaly, náhlá zjasnění urči
tých krajin a p. PNtom je třeba si vŠ.ímat i případného zabarvení těCJhto 
útvarů. 

4. P,řipoz!Q:vování můž,eme s výhodou ;použít různých havevnýc:h filtrů; 
pro ,pOlzorování povrchových detailů filtru červeného nebo, ora:nžového, 
Ipro pozorování atmO!sfériclkých jevů filtru zeleného nebo modrého. Rov
něž taik je m.oŽ!no pokusně pou'žít filtru žlutého. 

Všechny kresby je dlužno pořizovat do předem :pHp!ravených kroužků 
jednotného prŮJrněru 50 mm a .opatřit je potřebnými daty. Nejdúležitěj.ší 
z nich jlsou (1) přesné datum pozorování, (2) použitý přístroj a ,zvětšení, 
(3) údaj o viditellnosti a kvauitě olVz,duší a (4) místo po:z,orovámí a jméno 
~PQiziQIrovateI.e. Pokud jde o viditelnost a kvalitu ,ovzduší můžeme se v nej
jednOdušším případě 'spokojit s llětidíln.ou stupnid, Ikde číslem 1 (ja!ko 
při školním známJkování) ozn.ačíme velmi dohrou viditelnost (olbrá;zek 
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Minuty Oprava
TABULKA OPRAV 

1 0,2° 

Hodiny Oprava Hodiny Oprava 2 
3 

0,5 
0,7 

1 14,6° 13 189,8° 4 1,0 
2 29,2 ,14 20~,4 5 1,2 
3 43,8 15 219,0 6 1,5 
4 58,4 16 233,6 7 1,7 
5 73,0 17 248,2 8 1,9 
6 87,6 18 262,8 9 2,2 
7 102,2 19 277,4 10 2,4 
8 116,8 20 292,0 20 4,9 
9 131,4 21 306,6 30 7,3 

10 146,0 22 321,2 40 9,7 
11 160,6 23 335,8 50 12,2 
12 175,2 24 350,4 60 14,6 

p'laJlJety v ,(Lrulekoihledu je pO' ,většinu doby naprO!slto tklidný a 'Povrchové 
detaily jeou v-eilmi dohře viditelné), číslem 2 dohrou viditelnost (ohrá:z;ek 
planety se jen vel,mi mírně zachvívá a detaily jsou stále ještě dohře vidi
telné) ,čÍ:s,leffi 3 střídavě ,znor.šenou, avšaJk iPř-evážně dohrou viditelnost, 
čí,slem 4 střídavě iZho'ršeniO'u, av:ša:k převážmě špatnou viditelnost a ko
nečné číslem 5 špatnou viditelnost (obrá!zek planety se ustavLčně a velmi 
silněchvěj-e, taJk:že detaily na (povrchu téměř ll1espatřím'e). Záj'emc-e 
o pOlZorovárrlÍ Ma:nsu, Ikteří chtějí spol-upracovat s planetární -sekcí Čes,
koslovernské astronomkké spole'ČTIosti žáJdám·e, aby se V0a!S, tj. nejdéle 
do po'loviny září, přihlásili na Lidové hvězdárně ÚNV hlav. města Prahy, 
Praha 1-P'etřín, Strahovská 205, kde obdrží da;l:ší informace a podrobný 
návod k pozorováni. 

Pozorovatelé naleznou délku středu Marsova 'kotoučku v jednotlivých 
dln-eeh v Hvězdářs'ké ro.oence 1958 (str. 54). Chceme-H VYlPočí1:tat déH{'11 
středu Marsova 'kotouč'ku v libovolný časový oik:am'žik určitého dne 
na iPÍ'. 25. října - připočteme k číslu (úhlové hodnotě) uvedenému v ro
Čoenoe pro datum 25. října (12,0°) příslušnou QP!rav'li pod!l'e trubulky 0lPrav. 
Příklad: Začali jsme pozorovat (kreslit) Vle 22h 30m a pOiZorování jsme 
ukončili ve 22h 42ill • Aritmetický průměr (střed) 1l1latŠeho pozo'I'ování Je 
tedy 22h 3-6m . Od 1 hSEČ (t. j. OhSČ), prO' kterou f]Jlatí údaj v rO'čence, 
uplynu'lo do okamžiku našeho 'po'Zorování 21h 36m . K lZminěnému údaji 
12,0° připočteme proto podle naší ta:bullky nej-prve Oipravu p;ro 21 hodin 
(306,6°) a potom op:ravu PTO 30 minut (7,3°) a 6 minut (1,5°). Vý:sledek 
bude 327,4°. Podle toho hudou tedy prochá'z,et střede-m M:arlstQva lkotouč
ku v době pozorování útvary SyrUs Maior a Sinus S8Jbaeuls (areoctmtric
ké dél:ky jednotlivý'ch útvaru na povrchu Marsu máme udány na každé 
podrobněj,ší mapce tMo planety). Obdržíme-li !při výpočtu výsledek větší 
nežli 360°, jedllioduš·e od něho tuto hodnotu odečteme; např. 429,5° minus 
360° = 69,5°. 
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KAREL NOVÁK ZEMŘEL 

Dne 11. června t. r. jsme se rozloučili ve strašnickém krematoriu s jedním 
z nejvýznačnějších IpříslušJÚkfi naší astronomické obce, s Karlem Novákem. 
Astronomie mu :nebyla sice povoláním, élJle na.plňovala valnou část jeho ži
vOita ; byl ,skutečným milovníkem astronomie v tom nejkrásnějším slova 
smyslu. Svou poctivou a houževnatou prací vydO'byl si post·avení, které je 
ozdobou i naší vědecké astronomie. 

Rodák pražský - minulý podzim ukončil svúj sedmdesátý rok - projevil 
od :svého mládí hluboký -zájem o přírodní vědy a byla to právě astronomie, 
která pro svou exa.ktnost jej zaujala nejvíce. Uvažov,al :i o jejím studiu. První 
světová válka však jeho plány zhatila a po jejím ukončení -stal se bankov
ním úředníkem. Toto povolání mu však alespoň poskytlo možnosti a pro
středky, že své volné chvíle mohl věnovat své o'blíbené astronomii. V létě 
v roce 1918 zakládá svou hvězdárnu na ,Smíchově. Téměř plných 40 rokfi 
s,loužila jeho 'astronomické práci. Nespokojil se pouhým pasivním sledováním 
oblohy, ale záhy zvolil si program,který byl uži,tečný i vědecké práci a byl 
úměrný i pří'strojo'Vému vybavení jeho observatoře . Začal se zabývat studiem 
planet, hJavně Jupitera, Venuše a Marse a dovedl Ise velmi kriticky vypo
řádat s rúzný.mi dbtížemi pfivodu optického i :fyziologického. Manuální zruč
nost mu umožnila, že ve své vzorně 'VY'bavené dílně si 'pořídi,l řadu pomocných 
přístrojfi a později zhotovil i mnohé nové přístroje oy-tginální konstrukce, 
hlavně z oboru časoměrné techniky. Tyto ;pro1blémy mu zv,lášť učarovaly. 
Zažil ještě obdo'bí, Ikdy si musil určovat čas přímým pozorovámím prfichodfi 
hvězd. Prodělal prfikoprucké olbdobí radiových časových si.gnálfi a věnoval 
mnoho dfivtitpu zdokonalení kyvadlových hodin. V této oblas'ti práce 'Se stal 
odborníkem na slovo rvzatým a -truto jeho činnost \byl-a vysoko ceněna odbor
níky jak domácími, tak i zahraničními. lPNs-pěl svou radou i svými konstruk
cemi k zdoko:na.>lení časové ,služby našich astronomických ústavfi a jeho zá
sluhou je i časové zařízení ,našich lidový0h hvězdáren na vysoké úrovni. 

Pozoruhodných výsledkfi se dopracoval v soustavném 'sledováJní zákrytfi 
hvězd Měsícem. Jeho pozorovací řada, téměř :351etá, vyniká nejen počtem 
pozorovámí, ,ale hlavně exaktnas,tí. Vylpracoval vizuá-Iní techniku těchto po
zorování 'k nejvyššímu -stupru :přesnosti, jaká je možná. 

Výsledky svých pozorování a svých z'kušeností uložil do velké řady pojed
nání drobnějších i ohsáhlejších, jichž počet přestoupil 50. Populární statě, 
které uložil v ŘíŠi hvězd a v něMerých z-a;hmničních ,po;pularhsačních časo
pisech, doplňují jeho publikační čil11nost na stovku. Všechny jeho výzkumy 
mají Ciharakter skuitečné vědecké práce: jsou soust-avné, opírají 'se o pozoro
vámí a teorii i 'O zkušenosti uložemé IV odborné literatuře. 

Dalším ušlechtilým rysem Novákovy práce je to, že si neponechával zís
kané zkušenosti pro sebe, ale že je oClhotně -sdělúval s těmi, kteří .se k němu 
o'bráUli o radu. 

Nedivíme se proto, že právě Karel Novák 'byl i jedním 'ze zakladatelfi Čes:ké 
astronomické -spole6nosti v roce 1917. 

Př~praV&1Ý vý:bor této společnosti :00 scházel v jeho. smícholVském -bytě již 
v roce 1916. ,Stá,l věrně po 'boku této ,společnosti v dobách dobrýc-h i zlých 
jako význačný její funkcionář až do konce svého života, kdy i tato společ
nosit, když :byl,a n.aplnila své kulturně politické poslání, přeohází právě v tyto 
dny ve společnost :novou s novými !Úkoly. ObsáJhlá ,byla Novákava čimlost 
v rámci Čs . .astronomické společnosti. Připomeňme ales,po>Ď Novákfi'V příspě
vek k vy.bavení ip-raž'ské LidolVé nvězdárny časoměrnými .přísitroji a vydání 
II. dílu prvéhú velkého českého hvězdného a:tJ!asu a rúzných hvězdný0h map. 

Velký je okruh přátel, které ,si Novák zí.skal nejen svou odbornou činností, 
ale pro opravdovost svého charakit€TU, dolbrotu svého s-rdce a ušleohtilou 
lidskost. Pro nás, kterým byl trpělivým rádcem a učitelem astronomickým, 
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Stopa nosné rakety třetí sovětské umělé drtt,žice z 24 . 6. 1958 v 2h18m SEé. 

Nahoře j e Vega (snímek Lidové hvězdárny v Praze na Petříně) 




Nahoře protube'rance z 18. 5. 1958) dole z 21. 5. 1958. Snímky koronografem 
petřinské hvězdárny n.a film Agfa H-alpha 



Na horním snímku je protuberance z 8. 6. 1958 (film Kodak)) ma dolním 
z 23. 6. 1958 (film Agfa lsopan R). LH Praha-Petřin 



Měsíc 30. 5. 1958) fotografovaný v ohnisku 16cm refraktoru Lidové hvězdár
ny v Ostravě (foto Briški a Čurda-Lipovský) 



zůstanou vZp'om~nky na chvíle s ním strávené často v dlouhých nadšených 
deba/tách neza;pomenutelné. 

Karlu Novákovi patří náš upnmný dík za .všechnu práci , kterou vykonal 
pro celou naši českosloven,skou astronomii. Jis kru nadšení rpro pOZ!llání vě
decké pravdy, kterou zapálil v našich srdcích, ,poneseme dál a ,předáme ji 
generaci nastupující, jako odka:z nejvzácnější. V. Guth 

CO NOVÉIlO V ASTRONOMII 

ZMĚNYJA,sNOSTI DRUHÉ SOVĚ'liSKÉ :DRJUŽrOE 

Jak je naSlm čt€nářům známo, 
dnuhá sovětsoká umělá družice, tvo
řená posledním stupněm nosné rake
ty, neměla !kulovitý, nýbrž podlouhlý 
tVla:r. Z toho vyplýval ·předpolklad 
změn jasnosti, způsobených rotací 
družice kolem osy během přeletu přes 
ObZoOT pozoro'vacího místa. Tyto změ
ny jasnosti byly také skutečně .pozo
rovány - podobně jako u nosné ra
kety ,první družice. Během j'ednoho 
přeletu sputnika 2 přes obzor pozo
rovacího místa, tj. ,během 2 až 4 mi
nut, bylo pozorováno, že jasnost se 
2- až třikrát zvětšila a opět po,klesla. 
Rotační osa družice nesouhlasila 
přesně s prodlouženolU geometrickou 
osou nosné rakety, takže otáčení tě
lesa ,kolem osy j'e možno přirovnat 
k jakýmsi přemetům . Když se průmět 
družice na neobesokou sféru j'evil nej
větší, dosahovala největší j,asnosti a. 

, naopak Rotace kolem některé :příč

né osy pak působí změny velikosti 
průmětu tělesa, periodicky se opaku
jící, což vede k .periodicky se opaku
jícím změnám jasnosti tělesa. Tyto 
změny jasnosti se mohou ještě zvět
šit nestejnou schopností různých částí 
těl<eSla odrážet světelné paprsky i ori 
entací tělesa ke směru 'dopadajících 
slunelčních paprskt'l. Perioda světel
né změny je 'rovna polovině dOiby ro
tace tělesa kolosy. Mimoto mohou 
být změny jasnosti dnUlžice ovlivněny 
též přítomností husté vysoké oblač
nosti ve vzdálených oblastech Země. 
Tím se celý jev značně komplikuje. 
Během měske .prosince 195,7 a ledna 
1958 [byly tyto změny jasnosti sput
nílka 2 systematicky sledovány na 

Oděské astronomické observatoři 
V. P. Oesevičem a nezávis1e na něm 
též V. M. Grigorevským, la to při 
každém sledovaném přeletu družice 
nad oibzorem Oděsy. Poněvadž fotD
grMická fotometrie by bývala 'znač
něobtíožná, byla pozoro'vání jasnosti 
prováděna visuálně, a to s'rovnávací 
m etodou, které užívají sovětští pozo
rovatelé proměnných ;hvězd (Nijland
Blažko) . Jas družice ,byl určován, 

v desetinách rozdílu mezi jasem sil 
nější a slabší srovnávací hvě,zdy; 
hvězdné velikosti sr·ovnávacích h'Vězd 
byly f)řevzaty z <katalogu RHP. Ča
sové údaje byly stanoveny s přesno
stí 1 až 2 vteřiny. 

Zpnacováním těchto odhadfi bylo 
zjištěno, 'že perioda rotace sputnika 2 
činila v prosinci 1957 asi 160 vteřin; 
v lednu 1958 se T'otace zpomalila a 
perioda rotace se přiblí,žila 240 vte
řinám. Určení periody rotace ·bylo 
značně o'btížmé, j,a.k vyplývá z tohoto 
.pří'kladlU: Při ,přeletu družice nad 
Oděsou dne 15. ,prosince 1957 bylo 
provedeno 20 odhadů jasnosti, při 
nichž v maximu byla jasnost odhad
nuta na 1,76m, kdežto v mimimu byla 
na hr,anicích viditelnosti pouhým 
o'kem, tj. slabší než 5m. Při těchto , 
odhadech rušilo světlo Měsíce v po
slední čtwti. Pro do,bu ,periody rota
ce mezi dvěma po sobě následujícími 
maximy vycházela z těchtoodha.dťl 
hodnota 1 min. 36 sec. IR O min. 52 
sec., mezi dvěma po so!bě následují 
cími minimy .pa'k 1 min. 48 sec. a , 
1 min. 18 sec. Je zřejmo, že tyto hod
noty jsou 'značně rozdílné. Pro přes
né určení hodnoty periody rota-ce 'by 
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-bylo nutno znát přesnou geocentric
kOlu polohu družice vo'kamžik po'zo
.rování. Po·něvad'Ž i ja.snosti sputnika 2 
v jednotlivých maximech byly 'zna.č
ně rozdílné, je zřejmé, že tyto hod
noty závisí na změnách atmosféric,ké 
absorpce na cestě světelného ,paprsku 
z'e Slunce k družici, jakož i na fázo
vém úhlu. Bro přesné určení p.eriody 
rotace by ;bylo třeba 'Většího po'čtu 
pozmování ·z téhož místa. Přesné ur
čeníperiody rotace by bylo tedy 
možno provést zejména tehdy, kdyby 

bylo dostatek přesnýeh fotomeric
kých pozorování. Je rovněž pravděpo
dO'bné , že změny periody rotace mo
hou ,být ovlivněny i odporem prostře
dí, v němž se družic.e pohybuje, příp. 
srážkami s:putnika s meteority i vli
vem magnetického pole Země. Přes
né Uirčení periody rotace družice, tedy 
i odvození světelné křivky, by umož
nilo získat mnohé cenné údaje () vy
sokých vrstvách zemské atmosféry, 
zejména o absorpci v tě,chto 'Výškách. 

Adolf Novák 

ÚČ.AJST POl.JSIKA NA ME:ZINARoDNÍM GEOFYSLKALNíM ROCE 

Polští astronomové se významným 
zpfiso'bem podílejí na ,p~ac: ch zařaze
ných do programu M.ezinárodního 
geofyzikálního roku, hlavně v oboru 
sluneční fyziky, přestože musili zprvu 
překonávat mnohé tě,žkosti. V roce 
1954, kdy se 'začala rýsovat účast Pol
ska na pracích MGR, nebyla v Pol
sku, značně zniJčeného drU'hou svě
tovou válkou, žádná nadějná situace. 
Na žádné z pols'kých hvězdáren ne
byly vhodné přístr,oJe, 'které by bylo 
možno použít k pře'Vzetí vážného po
dílu na pracích MGR. Díky pocho
pení odpovědných činitelfi byly četné 
potí/že rychle odstraněny. V Toruni a 
Kra!kově byly postaveny radiové da
lekohledy k registraci slunečního zá
ření v obo<I'1ti metrových a decimetro
vých radiových vln. Ve Vratislavi byl 
uveden do provozu 13 cm Zeissův re
fraktor, opatřený dvěma monochro
matickými filtry (Lyot a Šolc) 
o propustnosti 'B-si 3 A; přístroj je ur
čen pro vizuální a fotografické sle
dování chromo:Sférických úkazů. Pra

covníci vratislavské observatoře se za
bývají též fotografováním fotosféry 
a fotometrií slunečních skvrn. V do
bě MGR se připravuje též dohoto
vení menšího spektroheliograďu. 

Na programu MGR se značnou m1
rOlU podílejí i amatéři, a to především 
v oiboru pO'zo:ro vání SLunce, yý'zku
mu prfizračnosti ovzduší a pozorová
ní umělý,e:h družic. Zn3!čný význam 
přinesou i výzkumy vyso'ké zemské 
atmosféry na podkladě ,pozorování 
meteorů; těchtO' pozorování se účast
ní značný ,poóetamatérských pra
cO'vnFkfi. 

Na pracích zařazených do MGR 
spolupracují pochopitelně i vědci ji
ných oboro, předeším geofyzikové a 
meteorologové. Značný význam mají 
i dvě horské meteorologické stanice 
n3. Kasprovém vrchu ve Vysokých 
Tatrách a na Sněžce a geofyzikální 
stanic€ v Krakově. Velkádůležitos,t 

se přikládá i polské komlPlexní -expe
dici na Špi,cberkách. N. B. 

POLÁRNÍ ZÁŘE V ANTARKTIDĚ 

Československá komise pro Meziná
rodní geofysikální rok při ČSAV ob
držela od Antonína Mrkose, který se 
účastní prad sovětské výpravy v Ant
arktidě, zprávu o měření soumraku 
a nočního nebe. Tato měře.::tÍ vykonal 
A. Mrkos na palubě lodi K!ooperacia 
v lednu a v únoru tr. na cestě do In
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dického oceánu podobným přístrojem, 
jakým se ,provádějí měření na observa
tořích v Ondřejově a na Lomnickém 
štítě. Měření budQU dále zpracována 
a srovnána s výsledky skupiny Astro
nomického ústaVll ČSAV, zabývající 
se výzkumem vysoké atmosféry. 

Zpráva A. Mrkose obsahuje dále po



pis několika polárních září, které jsou 
v Antarktidě pochopitelně mnohem 
častější a nápadnější než v našich ze
měpisných šířkách. Otiskujeme dva 
rzáznamy: 

9. 1. 1958: "Velmi jasná pO'lární 2áře 
trvá již čtvrtou noc téměř bezpřeru
šení. Je velmi zajímavé, že s naším po
stupem na jih se polární záře přesu
nují na severní obzor; potvrzují to 
i pOllorovatelé ze stanice Mirnyj, kde 
polární záře bývají nad severním ob
zorem, tedy v šířkách - 50° až - 60°. 
Osvětlena byla celá loď, rovněž i ob
loha." 

8. II. 1958: "Efekty 'Polární záře 
byly uchva'cující. Draperie visící ně
kdy kruhem pře.s půl horizontu, trsy 
paprsků rozsvěcující se a zhasínající 
během několika sekund, koule žlutoze
leného zbarvení rozsvěcující se a 2ha

sínající na různých místech oblohy. 
Paprsky podobné reflektoru projevo
valy největší stálost, narůstajíce ,ob
vykle od oblloru a potom se zahýba
jíce obloukovitě přes celou oblohu. Ně
kdy se změnily do vlnovité formy, jin
dy do vřetenovitého tvaru. Trsy paprs
ků se měnily tak rychle, jako když 
v ruce rozevřeš vějíř a opět zavřeš bě
hem několika vteřin. Maximum difus
ního žlutolleleného zbarvení osvětlené 
oblohy bylo nad zá:padojihozápadním 
obzorem. Polární záře trvala celou noc 
a svítání vstoupUo přibližně do maxi
ma světelných efektů, draperií a pa
prsků. Sledování bylo občas silně ru
šeno Měsícem losvětlenými oblaky, 
přes které však bylo ještě možno zře
telně 'pozorovat, ve kterém místě jsou 
světelné efekty polární 2áře." ' 

Bul. ČSAV 

MAPY SLUNEČNÍ FOTOSFERY 

1958 IV 10 IV20 IV30 
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~20·' • 'B ,'" @,. 0' ··0 
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I ----
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Ladislav Schmied 
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,ZÁNIK TŘETÍ AMERIOKÉ UMĚLÉ DRUŽ]CE 

Třetí americká umělá druži'ce Ex
ploTer III zanikla pravděpodobně 27. 
června večer nebo 28. června ráno, 
když se dostala do hustých částí ,at
mos,féry a shořela. Třetí amerkká 
družice byla vY'Puštěna 26. ,března 
t . r., ,t ,akže obíhala po dobu 93 dnů. 
E:xplorer III se při vypuštění nosné 
rakety nepodařilo uvést přesně na 
stanovenou dráhu, v důsledku čehož 

družice obíhala ve značně eliptické 
dráze. V době vypuštění byla výška 
v perigeu Ipouze asi 180 km, zatím 
co v apogeu dosahovala ,přes 2800 
kilometrů. 'Protože se družice při 

každém svém obě'hu dos távala do po
měrně 'hustých částí zemské atmo
sféry, dalo se i:hned po vypuštěrú 
,přec1pokládat, že EXlplDrer III nebu
de ob]hat příliš dlouhD. 

EFEMERIDA KOMETY WIRTANEN 1956c 

Dr Eliza:bebh RDemerová z Námoř
níorbservatoře USA uveřejnila efeme
ridu komety Wirba:n:en 1956c. Kometa 
má stále dVDjité jác1ro, jéllk oznámil 
již v květnu mr. G. van Bies'broeck. 
Vedlejší jádro je asi o 1,5m slabší než 

1958 lX 

VIII. 5 18h 33,lm 
15 18 31,2 
25 18 30,4 

IX. 4 18 30,7 
14 18 32,2 
24 18 34,8 

X. 4 18 38,6 
14 18 43,2 
24 18 48,8 

XI. 3 18 55,1 
13 19 02,0 
23 19 09,5 

XII. 3 19 17,4 
13 19 25,6 
23 19 34,1 

hlavní a ,koncem dubna t. T. 'byla 
vzájemná vzdálenost obou částí jádra 
20" v posičním úhlu 235°. Jasnost 
kometý má být podle efemeridy počát
kem srpna t. r. 16m, koncem prosince 
asi 17m. 

o Ll r 
+9°43' 4,448 5,217 

9 25 4,569 5 ,258 
9 00 4,707 5,300 
8 31 4,860 5,343 
8 00 5,023 5,386 
7 29 5,195 5,430 
7 00 5,370 5,475 
6 33 5,548 5,520 
611 5,724 5,566 
5 54 5,896 5,613 
5 42 6,061 5,660 
5 37 6,217 5,707 
5 38 6,361 5,755 
5 45 6,493 5,804 

+6 00 6 ,609 5,853 

EFEMERliDA KOMETY MRKOS 1957d 

Přinášíme efemeridu komety Mrkos podle VÝ'PDčtU M. P. Candyho. Hvězd
ná velikost má iJ}odle efemeridy být pDčá;tkem srpna 15,7m, koncem října 
17,lm. 

1958 lX o Ll r 
VIII. 5 15h 23,4m -29°58' 4,990 5,324 

15 15 23,1 -29 53 
25 15 24,0 -29 52 5,520 5,526 

IX. 4 15 26,1 - 29 56 
14 15 29,2 -30 05 6,039 5,724 
24 15 33,2 -30 17 

X. 4 15 37,8 -30 32 6,513 5,919 
14 15 43,0 - 30 50 
24 15 48,6 -31 11 6,918 6,112 
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EFEMERIDA K;OMETY HA.,RRINGTON 1957g 

Přináš:me efemeridu ,periodické komety Harrington 1957g podle výpočtu J. T. 
Foxela. Jasnost má být počátkem srpna asi 14m, koncem prosince asi 15m. 

1958 	 a o Li r 
VIII. 	 5 6h 25,lm +23°23' 2,313 1,610 

15 6 55,4 +21 33 2,265 1,605 
25 7 24,5 +19 20 2,220 1,607 

IX 	 4 7 52,3 +16 46 2,177 1,615 
14 8 18,8 +13 56 2,137 1,629 
24 8 43,7 +10 52 2,098 1,648 

X. 	 4 9 07,1 + 7 39 2,059 1,673 
14 9 29,0 + 4 20 2,019 1,704 
24 9 49,3 + O 58 1,979 1,738 

XI. 	 3 10 07,9 - 2 24 1,937 1,777 
13 10 24,9 - 544 1,893 1,820 
23 10 40,0 - 8 59 1,847 1,865 

XII 	 3 10 53,3 -12 07 1,797 1 ,914 
13 11 04,0 -15 05 1,748 1,965 

OKAMŽIKY VYtS}LÁNÍ ČASOVÝOH SIGNÁLŮ V ČERVNU 1958 

OMA 2500 kHz, 20h; OLP 50,0 1kHz, 20h ; Praha I 638 kHz, 12h30m SEČ 
(NM - nebylo měřeno) 

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OMA 012 012 012 012 012 013 013 014 014 015 
OLP 020 018 019 020 020 020 021 022 023 024 
Praha I NM 024 025 028 024 022 023 NM 025 0'23 

Den 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
OMA 015 016 016 016 017 017 017 017 017 017 
OLP 025 024 023 024 024 025 026 026 026 025 
Praha I 025 028 026 027 NM 030 029 029 030 030 

Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OMA 017 017 017 017 016 016 015 015 014 013 
OLP 023 026 024 024 023 023 022 022 022 021 
Praha I 029 NM 026 NM 027 026 025 025 NM 023 

lnž. V. Ptáček 

NovA HODNOTA HUSTOTY VYSoKÉ ATMOS,FÉRY ZE:MĚ 

!Při zpracCYVání radiových pOZOTO mod.el vysoikých vrstev zemské at
vání sputnika I.,získa1ných v NS,R mosféry souhlasf (pokud jde o husto
byl zjiště,n rychlý pokles výšky peri  tu vzduchu) ve výškách do 100 km 
gea, a to v mezích 400 až 800 m za lThad zemským povrchem s výsledky, 
1 dem. Z těchto výsledků byla .odvo Merých dosáhl F . L . Whi~pple vyhod
zena hustota vzduchu ve výšce 215 nocením americl{ých raketových vý
kBometrfi nad povrchem Země (při stupů, zrutím co pro větší výšky udá
R = 6371 km) lTha 42° sev. šířky: vá nově odvoumý ,p1odel hustoty niž

p = 4,7 . 10-13 gr.cm-3 , ší, než vyplývají ze závěrů Whip
což odpovídá a si jedné třetině hod pleov~·~h. Grimmingerův model /~la
noty, ke které do:srpěl teoreticky proti tomu udává m.ustoty vyšší. 
Grimminger. Takto nově odvozený A. N. 
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Z LIDOVÝCH HVĚZDÁREl\J A ASTROl\JOMICKÝCH KROUŽKŮ 

Ministr školství a kultury dr. František Kahuda udělil při příležitosti celo
státní konference osvětových pracovníků) jež se konala ve dnech 21. a 22. 
květ,na t. r. v Brně) čestné uznání ministerstva řediteli Lidové hvězdárny 
v Praze Františku Kadavému za mimořác1né zásluhy o rozvoj osvětové práce. 
Srdečně blahopřejeme. 

POZOROVANí TRETí SOVĚ'DSKÉ DRUŽICE V PRAZE NA PETŘÍNĚ 

Rwn:ní přelety třetí sovětské dru
žice a její nosné ra'kety pozorova
telné na území naší republiky od 18. 
do 3D. června 1958 byly na ,Lidové 
hvězdárně 'V Praze touželbněočeká
vány zaměsbnamci hvěZdárny i jejími 
spolUlpracovníky. Počasí by,lo však 
nepříznivé a tak ,byla v uvedených 
dnech na Petříně pozorována jen tři
krM nosná raketa. Družice nebyla 
spatřena. Nejpříznivější podmínky 
k pozorovámí byly 24. června ve 
2h 18m, kdy ,byl pozorován přelet ra
kety téměř po celé její dráze na 
obloze, od jihozápadu až na severo

východ. Raketa proletěla zenitem po
blíže Vegy v souhvězdí Lyry. Vlivem 
rotace měnila jasnost vždy během 10 
vteřin. V sousedství Vegy doswhla 
stejné jasnosti jako Veg'a, nad seve
rovýohodním obzorem zazářila jako 
meteor jasnosti -1m. I toto pozoro
vámí bylo částečně rušeno oblačno
stí, jak je patr:no z fotograďie uve
řejněné na 1. straně přílohy. Přeru

šení stopy bylo sice na pásce chrono
grafu zaznam,enáuQ, na fotografické 
desce však není viditelné, protože na
staLo právě ve chvíli nejmenší jasnosti 
rakety. ký 

POZOROVAN1E TRETEJ SOVIETSKEJ DRUŽICE A NOSNEJ RAKETY 

Nosná raketa 3. lSovietskej umelej 
družice sa obj-3Jvi1a 22. 6. 1958 ll1a ob
lohe v blízkosti o Vodnára o 1h35m 
30s :SEČ . O 1h36m15s prechádmla 4° 
pod O' Barana. O 1h36m23s prestala 
byť viditel'ná asi pod oBarana. Nos
ná raketa javila sa ako 'hviezda 1. 
vel'kosti. Chvíl',ami, asi po 5 sekun
dovýoh intervruooh, menila svoju jas
nosť tak, že niekedy nebolo ju vů
bec rozoznať. Toto ,bolo spOsobené 
pravd€lpodobne jej rotáciou podial' 
priečnej osi. PozÚ'rovacie podmienky 
nebnli celkom priazlIlÍ'vé. Pozorova;nie 
bolo prevádzané vol'ným o,kom. Ume

lá družice sa objavila 22. 6. 1958 
o 1h52m35s :SEČ pri t.. Vodnára a 
smerOlVala k y ,pegasa. K tejto však 
nedošla a prestala byť vidi tel'ná 
o 1h52m47s. Javila sa 'ako hviezda 4. 
verkoSlti. Pozorovanie aj v tomto prí
pade sa prévádzalo vol'ným okom. 
Údaje ni.e sú stopercentné, lebo pro 
krátko'sť času nebolo mož,no všetko 
presne. zachytiť a spolupracovníka 
v tomto prípade som nemal. Pozoro
vacie miesto: Humenné (zemepisná 
šírkJa 48°56'16", zemepisná dížka 
21°54'44"). 

Ján Očenáš 

FO'I10GRAJFICKÝ KROUŽEK NA LIDOVÉ HVĚZDARJNĚ V OSTRAVĚ 

Hvězdárna v Ostravě je 'vybavena 
několika výkonnými fotografickými 
přistroj i, zvětšovacím přístrojem Ma
gnifax a 8mm snÍJnačkou Admirou 
II, twkže členové fotokroužku se 
mohli 'pustit do 'Práce. První SIIlímky 
Mě$íce, které zhotovili J . Pekař, S. 
Briški a lB. Čurda-'Li'Povský u velké
ho reďraJktoru 0 160 mm dopadly vel

mi dobře. DáJlebyl foto,gr'Mován Ju
pi ter, na němž byly slabě zachyceny 
pruhy a ll1yní byl učiněn i pokus o fo
tografování prohvberancí v korono
grafu. Kromě toho dávají členové 15 
fotograďických přistrojfi k dilsposici 
pro fotografováJní třetí sovětské dru
žice. Jeden ze snímků Měsí'ce, získa
ných v Ostravě, je na 4. str. přílohy. 

-bčl
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V~POMÍNKOVÝ VEČER K 30. VÝROČÍ OTEVŘEiNÍ 


LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PRAZE 


Dne 21. června 1958 byl na Lidové 
hvězdárně v Praze vzpomínko-vý ve
čer na oslavu 30. výročí otevření 
hvězdárny pro členy Čes_koslov. astro
nomické s:polečnosti. Večer zahájil 
předseda Václav Jaroš vzpomínkou 
na Karla Nováka, spoluzakladatele 
Společnosti, který právě před něko
lika dny zemřel. Dále pohovořil o za
čátcích činnosti Astronomického 
kroužku v Praze, který byl založen 
již před prvou světovou válkou a 
o práci inž. Jaro-slava Štycha, zakla
datele Astronomického kroužku i :po
zdější České -astronomické společno
sti. F. Kadavý vzpomněl práce ze
snulých i ještě žijícíc-h spolupracov
níků Štyohových a jejich zásluh 
o postavení Lidové hvěz-dárny na 
Petříně. . 

Doc. dr. Vladimír Guth ocenil vý
znam odbonné práce vykonané během 
30 let na Petříně, zvláště v oboru 
pozorování meteorů, proměnných 

hvězd, Slunce, zákrytů hvěz-d Měsí
cem, činnosti matematické sekce a 
sekce fotografické. O práci sekce 
měsíční a sekce pro pozorování pla
net promluvil Josef Hadil. 

Josef Klepešta vzpomínal na po
čátky popularisace astronomie JIZ 

pře-d prvou světovou válkou, které 
prožíval s inž. Štychem, jako jeho
,nej'bližší spolupnacovník. Vzpomněl 
jeho četných přednášek i mezi hor
níky na Kladensku, ,na te:h-dejší prvé 
besedy u dalekohledu v Libni a 
v Michli. Dále líčil s,nahy o prvou li 
dovou hvězdárnu v Praze v Havlíč
kovýeh s-adech, pak na věži staré
pražské hvězdárny v Klementinu a 
konečně velké úsilí o stavbu hrvěz

dárny na Petříně. Radostný večer,. 
kteréhQ se zúčastni,lo 65 členfi, pře

vážně bývalých i současných spolu
'Pr'acovní.kfi hvězdárny, -byl zakOlnčen 
promítáním abrazfi z radostné i váž
né minulosti hvězdárny. ký' 

ROZDĚLENÍ JASNOSTí GEMINID 

V tomto roce js.em na základě po
zorování, získaných na Li-dové hvěz
dárně v Pmstějově v období let 1947 
až 1958 za,čal statisticky z většiho 

po6tu meteorfi zpracovávat údlaje 
o fyzikálních vla..stno'stech létavic. 
Jedním z bohatých ro~ů jsou Gemi
nidy, které byly pozorovány zvláště 
v r. 1853 (powro-va1i D. Kaláb, V. 
Kalábová, P. Sommer) a v roce 1955 
(p0>z;ol'(}vali O. Topinka, M. Kovařík, 
O. Svohoda, D Kalá,b la autor) . 
V těchto dv,ou letech byly po'zorovací 
podmín1ky zvláště pří-zn ivé a po:čet 

zaznamenaných meteorfi veliký. Na 
základě těchto nozo,rovR.ní jsem vy
početl procentuálni rozdělení jasností 
(křivka byla vyrovnána). Vlirv pOZD

rovacích pO-dmíne>k byl uVl3.'žován, ač
koliv byl téměř zanedbatelný (ve 
všech nocích :byly pozorovací po-d
mínky téměř stejné, proměrná ho-d
nota mezní hvězdné velikosti 'byla asi 
6,Om). Výpóčet procentuálního roz

dělení jasností byl pro-veden 'zvlášt" 
pro noci před maxim-em a pro nod 
v době maxima ,činnosti roje. Jak pa
trno z graj'u, j:e maximum kři'Vky 

iasností v maximu činnosti Gemi'll1d 
'(křivka b) oproti maximu kř'ivky 

me 
-2 
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jasno'stí ,před ,maximem činnosti roje rfi 3m-5m v nocích před maximem 
(křivka a) p osunuto k větším jas nasvědčoval také posunutí maxima 
nostem. Rozdíl je velmi výr:a:zný a j.e slabých Geminid oproti jasným (M. 
potvll'z.ením výsledkfi radarových po Plavec: Meteorické roje, SJtr. 207) . 
zorování. Velmi vy:soký ,počet meteo- v. Znojil 

NOVÉ KNIHY A PUBLIKACE 


Bulletim čs. astronomických ú,stavů) 
roč. 9, čí,slo 3, ohs,ahuje tyto vědecké 
práce našich astronomů.: M. Kre3á
ková: Přítomnost (Slabých meteorů. 

-v roji Perseid - L. Kresák: Meteor,ic
ké roje z 21. listopadu 1925 a 1935 a 
jejich souvislost s kometou 1944 I 
J. Štohl: Zdánlivá galaktická kon~ 
centrace nepravidelných proměnných 

-hvěz,d - Z. Kvíz: PO'zorování telesko
pických Orionid a Leonid v roce 19'55 
v Br:ně - L. Kohoutek a J. Grygar: 
Vliv velikosti zorného pole d0,lekohle
-du na určení magnitud teleskopic
kýoh meteorů. - J. Tremko a M. Ve
tešník: Spektrální citlivost fotoelek
-trického fotometru universitní hvěz
dá'rny ev Brně - F. Janák: Studie 
systému g'alaktických cefeid (I. Ab
s,orpce cefeid lSe známými radiálními 
rychloB'tmi a nomogram pro výpočet 
g,alruktocentrické v.zdálenosti) - J. 
Kleczek: Kondensace s,luneč'ních ,pro
tuber:ancí (ll. AS-typ) - L. Perek: 
-Galaktocentrická rychlost HD 168476. 
- L. Křivský: Zvýšení atmosféric
kých poruch ,při vzniku a rychlém vý
-voji s,lunečních fil,amentfi E. 
Chvojková: Poznám,ky k Linkově 

publikaci o ionosférické refrakci. Prá
ce jsou psány anglicky, rusky a ně
mecky. 

G. AJter, J. Ruprecht, V . Vanýsek: 
Catalogue oj star clusters and asso
ciations. Nakl. ÚStAV, Pr:aha 1958, 
cena Kčs 140,-. - Moderní astrono
mie stále vice vyžaduje, aJby pozoro
vací materi'ál i jiné Údaje byly pře
hledně shwmážděny ve formě kata
logů., bibliograJfii speciálních atlasů. 

a/pod. P,roto se v po:slednj době věnuje 
stále větší 'po:GOrnost pracím, Meré 
dokumentují dfiležilé údaje o vybra
nýC'h ne'beslkých objektech , Podobné
ho úkolu se ujali i -naši autoři, (kteří 
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zpracova-li bibliograJfieký ke:talog 
všech dosud známých otevřených 

hvězdokup, kulových hVězdokup a 
O-asociací. Podle doporučení prof. O. 
Heckmanna, !předsedy 37. komise 
Mez1národní astronomické unie, je 
ka,ta'lo.g vypracován 've !formě karto
téky, která obsahuje přes 800 karto
téčních !í,stků., na kterýoh kromě zá
kladních dat o jednotlivých hvězdo
kupách je uvedena chronologkky li
teratura od roku 1900. K,at0,log ob.s'a
huje řadu nových obje,ktů., které za
tím rve starších seZlnamech nebyly -a 
je upraven Druk, že hude každý rok 
dOiplňQván vydáváJním do~lňků. a 
opr.aJV. Forma katalogu je originální 
a lTlemá nejen v astrolllomii, ale i v ji
ných oborech obdoby. Publikace je 
urČena především -pro za(hrruni,ční zá
jemce, na domácí trh se dostal jen 
omezený počet kusů.. 

O M ezinárowním geofy-sikállním ro
ce. Naše vojsko, Praha 1958 258 str., 
114 obr. v textu, 4 str. obr. přU., váz. 
Kčs 14,60. - Kolektivní dUo našich 
vědeckých pr,acovníků. ze všech obo
rů., účastnících lSe vědeckého progra
mu MGR - které je doplněným a 
rozšířeným textem přednášek XXI. 
cyklu Rozhlasové university - sezna
muje čtenáře dokonale s organisací 
MGR a úkoly jednotlivých vědních 

oborů. v rámci MGR. Jednotlivé ka
pitoly knihy se zabývají podrobně ,pří
slušnými obory výzkumu, při čemž 

v záhlaví každé kapitoly n-a,lezneme 
stručný souhrn současných vědec-kých 
poznatků. z toho ,kterého vědního obo
ru, aby pak byly popsány metody, uží
vané k výzkumu v rámci MGR a zdů.
razněna účast československých věd
ců. na řešení příslušných problémů.. 
Sborník informuje i o obou prvních 
sovětských umělých družicích Země. 



Knížka poskytne vyčerpávající infor
mace o MGR každému, kdo se o tyto 
aktuální problémy zajímá, a je velmi 
pečlivě zpracována. Jedině rušivě pů.
sobí na str. 130 nadpis "Šíření radio
aktivních ovzduší v atmosféře" 
(správně má rbýt: oblaků.). 

lskusstvennyj .>sputnik ZemZi. (Ma
teriály ,semináře o americkém ,projek
tu "Vanguard".) Překlad z -angličti
ny. Izd. Sovetskoje radio, 1957; 75 
stran, 25 obr. a 2 tab. v textu; brož. 
Kčs 2,25. - V ruském překladu se 
dOlStává do rukou našich čtenářů. ma
teriál semináře, ,konaného 20. 3. 
1956 pro účastníky sje'zdu amerického 
sdružení radioinženýrů..otištěný v ča
sopise "Pr-oc. Institut. Radio Engi
neers". V úvodu nalezneme program 
účasti USA na MGR. Další stať po
jednává o výzkumu meziplanetárního 
prostoru pomocí umělých družic, 
kdežto ve třetí 'kapitole je diskutová
no uvedení satelitu na jeho dráhu. 
Čtvrtá ,kapitola je věnována problé
mů.m telemetrie. V další ,kapitole na
lezneme informace o přístrojích, jichž 
američtí vědci hodlají na umělých 
družicích použít, abychom se pak 
v následující stati informovali o pro
blému přenosu měření přístrojů., 
umístě-ných v umělé družici, -radiem 
na Zemi. Předposlední kapitola bro
žury je věnována optickému sledová
ní umělých družic a v :poslední je na
črtnut program USA při výz.kumu 
meziplanetárního prostoru a vysoké 
atmosféry Země umělými sateHty 'a 
organisace tohoto výzkumu v USA. 
Br-ožura je zajímavá z toho hlediska, 
že -informuje naše čtenáře poměrně 
podrobně o amerických projektech 
umělých satelitů.. A. N. 

Voprosy kosmogoniji V. Izd. AN 
SSSR, Moskva 1957; 298 str., 44 obr.; 
váz. -Kčs 13,75. - V úvodu nalezneme 
nekrology ,akademika G. A. $ajna a 
akademika O. J. Šmidta. Dále obsahu
je sborník deset statí, týkajících se 
,kosmogonických problémů., z per,a 
význačných sovětských odborní,ků.. 
Prvé tři práce j,sou věnovány plane
tární kosmogonii, a to meteoriekým 

pádů.m jako příčině změn měsíčního 
povrchu, hypotéze turbulence v pro
toplanetárním oblaku ,a pů.vodu pla
net 'zem3ké s-k~piny. Další čtyři práce 
jsou z oboru hvězdné kosmogonie: 
O vývoji hvězd v rozptýlených hvězdo
kupách a hvě,Zdnýchasociacích, stře
dové a obvodové teorie pulsace ce
feid, prostorovém 'rozložení 'amplituc1 

pulsujících hvězd a teoretické inter
pretaci hlavní posloupnosti v diagra
mu spektrum - svítivost. P.oslední 
tři statě ,se zabývají otázkou vzniku 
prvků.. K rtěmto statím je připojena 
obsáhlá práce o ,aktivních 'Oblastech 
ve sluneční koroně. Závěr ,kníhy tvoří 
zprávy o páté kosmogonické konfe
renci (9.-12. března 19-55), symposiu 
o radioastronomii, symposiu o složení 
galaxií, symposiu o nestabilních hvěz
dách, konferenci o fyzice korpusku
lárního záření slunečního a jeho vli
vu na vy,sokou atmo,sféru a magnetic
ké pole zemské a konečně studii prof. 
Alfvéna o pů.vodu sluneční sousta
vy. V těchto zprávách naJezneme 
stručné výtahy jednotlivých předne
sených referátfi a závěry, ke kterým 
konference -došly. Na konci každé sta
ti je připojen seznam literatury, kniha 
je doplněna schematy a grafy, -které 
či'ní výk,lad autorů. názornějším. Ten
to sborní-k je určen jednak odborným 
pracovniků.m v oboru kosmogonie, 
jednak pokročilým amatérů.m, kteří 
mají možnost seznámit se se soudo
bými problémy tohoto vědního obo
ru. A. N. 

M. S. Ei:genson: Očerkl fiz'lko-geo
grafičeskich pro:javlenij solnečnoj 
aktivnosti. Izd. Lvovskogo univ. 1957, 
229 stran, 42 obr., váz. Kčs 10,75. -
Kniha je monografií, pojednávající 
o problémech helio:geOifyziky. Autor 
rozdělil -celou látku do .iříkapitol: 
Všeobecné údaje o sluneční čÍrI1nosti 
a jejich ,geofyzikálních rprojeveoh, 
Cykli-čno:st sluneční či,nnosti, Někte
ré proiblémy helioge'0.fyzi.ky. Když 
nejprve ,stručně zopakuje zák-ladní 
poznatky 'O ;Slunci a 'O s-lurneč'llí čin

nosti, -seznamuje autor 'se současným 
stavem problému vztahu mezi Slurn
cem a trop'0,sférou. Dále je di:skuto
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ván 5-6letý cyklus 's,luneční činno,sti 
a geofyzikálnícoh jevů, rpůsobených 
Sluncem, j;akož i jedenáctiletý slu
neční cyklus a BrUckmerova 'perioda. 
Autor pak pojednává o geofyzikál
ních důsledcích mnohaletého ko-lí'sální 
a rytmičnosti sluneční činnosti. 
Z hlediska heliogeofyziky je nejzají
mavější třetí část knihy, v níž ,se 
autor zabý<vápra.blémy sluneční 

konstanty a sluneční činnosti, vzta
hem mezi sluneč'ní činností a kolísá
lIlímklimatu, vztaJhemsluneční čin

ll10sti 'k hydrologickým jevům, ko,lí
sámím hladiny Kas1piokého jezera se 
sluneční činno1stí, kolísáJním zaledně 
ní rpolármích moří ve vztahu k sluneč
ní činollosti, kolísáním klimatu v geo
logickýoh dobách ve vztahu k sluneč
mí činnosti, velikými anomaliemi 
v atmosférické cirkulaci v letech 
1954- 1956 jakožto důs,ledkem slu
neční činflo'slti, aby v závěru uvažo
valo sluneční činmO's ti jako možném 
geologickém činiteli a diskUitova l 
i některé projervy sluneční činností 

v biosféře. Kniha Je pro (naše čtenáře 
zvláště zajímavá z toho důvodu , že 
kromě některých statí v populárně 
vědeckých k'l1ížká cha časopiseckých 
článků nemáme d osud v naší litera
tuře soubornou ,práci o heliogeo,{yzice 
přesto, že někteří naši odborníci s e 
ur'čitými úseky heliogeofyziky po řa
du let za'bývají (jejich práce jsou ta
ké citová;ny ve velmi O'bsáhlém pře
hledu liJteratury, ke krúze připoje
ném). iDoporučujeme proto tuto mo
nograifii všem pokr.očilejším a maté
rům,kteří se o tyto problémy zají
majf. Určitým nedostatkem k,nihy je 
však malá kri'tičnost ,autora ,při in
terpretaci některých 's,trutÍ'stických 
výsledků a je proto některé z áJvěry 

autora nutlICl brát oS určitou reservou. 
A.N. 

L . H. AUer: Astrofizika II. (Jaderr 
né rea!kce, vnitřní stavba hvě'zd a 
mlhoviny.) 1zd. innostr. liter., Moskva 
1957; 325 str., '51 obr., 17 tab. v tex
tu, vá:z. Kčs 17,80. Ruský překlad dru
hého dílu AUerovy Astrofyzi'ky, vyda
ného r. 1954 v New Yorku (I. díl -
Atmosféry Slunce a hvězd, viz ŘH 
37) 263, 1956). Obsáhlá látka je roz
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dělena do 6 kapitol: Vnitřní stavba 
hvězd a j'aderné reakce; modely 
hvě2id; cefeidy a dlouhoperiodické pro
měnné ; hvězdy s rozpínajícími se 
plynnými oba,ly, nO'vy a supernovy; 
planetární mlhoviny; mezihvězdné 

prostředí. Každá kapitola je ~akon
čena obsáhlým seznamem literatury, 
většina kapitol (s výjimkou třetí) 

i několika číselnými příklady k pro
cvičení vyložené látky. Ke studiu -kni
hy je třeba ,předběžných znalostí 
'z astronomie i základů vyšší matema
tiky. 

Fizika soZneonych korpuskuZjarnych 
potokov i ich vozdejstvije na v erchnu
ju .atmosferu Zemli. 1zd. AN S!S;S'R, 
Moskva 1957; 288 str., 142 obr., váz. 
Kčs 17,45. - Vědecká monografie, 
ohsahující materiály .ze zasedání ko
mise pro výzkum (Slunce, konaného 
v hsto.p.adu 1955 za úča'sti odborníků 
ve sluneční fyzice, geofyziků a fyzl

'ků . Ú,kolem konference bylo zjištění 
současného stavu bádání v oboru kor
puskulárního slunečního záření a je
ho vlivu na vysokou atmosféru a mag
netické pole Země. NeJdůležitější 
problémy, které byly na konferenci 
diskutovány, se týkaly: 1. Zjištění 
aktivníoh oblastí n a Slunci, ze kte
rých př'ichází výron č ástic; podstata 
tě chto částic a mechanismus jejich 
výronu z ,aktivních center na Slunci; 
přímé metody ke zjištění množství 
částic při těchto výronech. 2. Studia 
fyzikálních pochodů v korpuskulár
ním slunečním záření při jeho ce,stě 
ze Slunce k Zemi, podmíne,k průcho
du zář'ení meziplanetární ,hmotou, 
metod zjištění korpuskulárního záře
ní: souvislost korpuskulárního záření 
s kosmickými paprsky, vliv Ikorpus
kulárního ,slunečního záření na kome
ty a pod. Metod L?jištění množství to
hoto záření na základě pozorOVá ní ko
met, kosmických ,pa,prsků, polá rních 
září atd. 3. Vlivu ,korpuskulá rního s.]u
nečního záření na vy1sokou atmosféru 
Země a magnetické pole zemské. 
Těmito úkoly je dán i obsa:h celkem 
20 referátů, na konferenci přednese
ných,z nichž mnohé vyvolaly živou 
diskusi. A. N. 



Buletin čs. astronomických ústa·vu, 
roč. 9, číslo 4 obsahuje tyto vědecké 
,práce: M. Kopecký: Relativlilí pohY'b 
částic zpús-obený di:ferenc.iální rotac.i 
-Slunce - B. Valníček: Pozororvání 
sluneční korony v malých nadmoř
-ských výškách - M. W. Ohiplonkar 
a IP. V. -Kulkarni: Další studie sou
mJ5akového osvětlení - E. Chvojlw
vá: Refrakce radiových v1n v iOlniso
wl!ném prosHedí. III. - F . Janák: 
Studie .sys'tému ,galaktických Cefeid 
II. - L. Fritzová a J. Rajchl: Dvě 
meteorická S1pek,tra - V. J3JTI.ová: 
Dráha dvojhvězdy ADS 10229 '= L 
2106 - Z. Ceplecha: O s}o'žení meteorů 
-- M. Blaha: Účinné průřezy atomů 
Fe XIV ph s rážkách s volnSrmi elek
trony. Price jsou 'psány německy a 
anglicky s ruskými výtahy. 

L Kresák: Nový pohl'ad na vesmír 
(Rádioastronómia) . Osveta, Martin 
1958, ,str. 92, obr. 27, cena br,ož. Kčs 
3,10. Čs. spo!lečnost pro šíření poEtic
kých a vědeckých znalostí začala na 
Slovensku vydávat Mla,lou knihovnu. 
Jako první svazek této Malé knihov
ny vyšel Kresákův populární úvod do 
radi,oastronomie. V jednotlivých kapi
tolách seznamuje autor č~enáře s ra
diovými vlnami přicházejícími z ves
míru, s, přístroji a metodami pasivní a 
aktivní radi-oastronomie, pojednává 
o zdrojích viditelného záření a uvádí 
nejdúležitější výsledky, získané v o bo
ru radioastronomie (Slunce, Měsíc, 

planety, komety, meteory, uměllé dru
žice Země, hvězdy, izolované mlhovi
ny, mezihvězdný plyn a Galaxie). V zá
věru jsou stručně uvedeny perspekti
vy radiové astronornie. Seznam litera
tury vhodně doplňuje pěknou knížku, 
kterou můžeme doporučit všem čtená
řům, zajím,ajícím se o základy radilO
astronomie. - V letošním roce vyjde 
jei':-tě 14 dalších sv,azků Malé knihov
ny, které seznámí čtenáře populární 
formou s různými aktuálními pro
blémy. 

Mal,á moderní encyklopedie. - Čes
kosl.ovenská společnost pro šíření po
litických a vědeckých znalostí p,očala 
v květnu t. r. vydávat v nakladatelstvÍ 

Orbis Malou moderní encyklopedii, 
dílo, jehož potřeba se stala velm,i ,nalé
havou. Malá moderní encyklopedie 
v jednotlivých samostatný-ch přistup

ně psaných knížkách kapesního f,or
mátu umožní přeMedné a souhrnné 
seznámení s nejnovějšími poznatky 
přírodních a spoaečenS'kých věd, dějin, 
filo'zofie, techniky, zemědělství, lé
kařství . i umění. 

Jako první sv,azek Th'Jvé sbírky vy
šla knížka Alberta Einsteina a Le:o
polda Infelda: Fyzika jako do:brodruž
ství poznání (str. 228, obr. příloh 3 
str., cena brož. 10 Kčs). Albert Ein
stein a jeho spolupracovník, význačný 
polský fyzik, Leopold Infeld, shrnují 
ve své knize vývoj fyziká:lního myšle
ní od představy klasické fyziky New
tonovy k současnému složLtějšímu, 
ale ,o to pravdivějšímu, obrazu světa 
kolem nás. vývoj fyziky ve 20. sto
letí um.ožnH hlouběji pochopit zákoni
tosti fyzikálních pochodů a stavbu 
hmoty, radi,kálně změnil některé zá
kladní předs,tavy k,lasické fyziky a 
poskytl teoretický základ ,k praktic
kým úspěchům, kterých fyzika ve 
všech svých ,odvětvích dosahuje. Dvě 
základní teorie novodobé fyziky, teo
rii relativity a kvantovou teorii, vyklá
dají tu nejpov:olanější autoři tak sro
zumi.telně, že je pochopí i čtenáři bez 
předběžného matematického a fyzikál
ního vzdělání. Knížka je doplněna do
slovem V. Rumla a v závěru obsahu
je stručné životopisy obou autorů. 
Jmenný a věcný rejstřík usnadňují 

hledání v textu. Jednotlivé kapitoly 
jsou opatřeny stručnými shrnutími, 
kde jsou rekapitulovány nejdůležitější 
poznatky. 

Z dalšíCh svazků Malé moderní 
encyklopedie mají v letošním roce 
ještě vyjít: A. Šternfeld: Umělé dTu
ž-ice, 1. Málek: Vznik života na Zemi, 
O. Zich a kolektiv: Moderní logika, 
A. Robertson: V znik křesťanství, L. 
Ton-dl a kolektiv: Dnešní směry zá
padní filozofie, S. Lmey: Automatiza
ce a společnost, V. Jirásek: Obilí v dě
jinách člověka, O. Teyschl a Z. Bru
necký: Duševní vývoj a výchova dí
těte. 
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Hvézdná mapka rovník'Ové oblasti znázorňuje dráhy Slunce a [llanet na obloze 
v září. Pohyby planet jsou vyznačeny silnými čarami, u nichž šipka značí směr 
pohybu mezi hvězdami. Začátek silné čáry je vyznačen krátkou kolmou úsečkou 
a ,značí polohu tělesa pro první den v měsíci. Konec :úsečky, vyznačený šipkou, 
znázorňuje pol,ohu tělesa pos'lední den v měsíci. Na mapce jsou dá;le zakresleny 
polohy Měsíce na obI'o-ze v době jeho hlavních fází. 

2. 12hOOm Měsíc vodzemí 
4. 21h56m Mars 'V kDnjum.kci s Měsícem (-Mars 1° severně) 
5. 	 3hOOm Merkur v konjunkci s Venuší (Merkur 2° jižně) 
6. 11h24m Měsíc v poslední čtvrti 
7. 	 2h42,lm zákryt hvězdy 115 T,au (5,3 m) Měsícem - výstup 
9. 	 3h10,5m zákryt hvězdy A Gem (3,6m) Měsícem - vstup 

4h10,9m zákryt hvězdy A Gem. (3,6m) Měsícem - výstup 

10hOOm Merkur v západní elongaci (18°) 


11. 4h48m Ur-an v konjunkci 's Měsícem (Uran 6° severně) 
12. 	 10h03m Merkur v 'konjunkci -s Měsícem (Merkur 5° Iseverně) 

13h36m Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 5° seve-mě) 
13. 	 13h02m Měsíc v novu 
14. 	 18hOOm Měsíc v přízemí 
16. 	 7'h37m Jupiter v konjunkci s Měsoícem (JUlpiter 0° sevemě) 

10h11m NeptuTI v konjunkci S' Měsícem (Neptun 10 severně) 
19,h40,3m konec ~tmění II, měsíce Jurpiterova 

18. 7hOOm Merkur v konjunkci s Venuší (-Merkur 0° severně) 
19. 	 15h33m S,aturn v konjunkci :s Měsícem (,saturn 3° jižně) 
20. 4h17m Měsíc v prviIlÍ čtvrti 
21. 	 20h37,6m zákryt hvězdy p -Sgr (4,Om) Měsícem - vstup 
23. 	 14h09m začátek 'astronomického podzimu; pDdzimní rov,nodennost 
26. 7hOOm Jupiter v konjunkci s NerptUlllem (Jupiter 1° jižně) 
27. 	 22h43m Měsíc v úplňku 
29. 	 23hOOm Měsíc v oazemí 

Mezinárodní geofyzikální rok: světové dny: 6., 13., 14. a 20.; svěbové meteo
rologické obdolbí: 13.-22. M. 

PRODÁM a :srbronomioký -da:lekohl-ed "Newtoil1". prům.ěr Zlrcaidla 125mm, F 100 cm, výro
b€k llilŽ. RolčLka. Man·táž vidlicová, 10elolkovO'Vá, stol'ní statiiV, j·emné posuvy obou os, dě
lené ,kruhy. D\3J~e!IroMed je .l:ehce přerIDiSíl1ý, vhodný pro menší as:troll1omi,cké .krcmž:ky. 
Cena d.le dohOdy (asi 2400 Kčs). Adresa: K. DuřpekOlVá, učitel.k:a, Svěrákova 19, Valašs.ké 
MezůříčL 

VY'dává ministerstvo školství a kultury v nakladatelství Orbis, národní, podnik, Praha 12, 
StaJ.j:n.oJVla 46. - TiSlm~ Orbhs, ti.skařS!ké rzáv:o;dy, národní p'odnilk, zá'Vlod 01, P.mha 12, 
SlezS'.ká 13. - Rozšiřuje Plošlbovní il1o,'VŮIl1 'OlVá službJa. A-21467 
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Polské meteorologické stanice na Kasprovém vrchu (1989 m n. m.) - nahoře 
a na Sněžce (1603 m n. m.) - dole 




