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ČTYŘICET LET 
ČESKOSLOVENSKÉ ASTRONOMIE 

PRO F. D R. J o S E F M. MO H R 

V době vzniku ČSR existovaly na našem území vlastně jen dvě profesio
nální hvězdárny, a to v Praze a ve Staré Ďale na Slovensku (dnešní Hur
banovo). Pražská hvězdárna byla umístěna v Klementinu, a ačkoli byla 
zařízením celostátním, byla vlastně ovládána pražskou německou univer
sitou. Její ředitel byl v dobách rakouských současně profesorem německé 
universIty. Jediným vědeckým astronomickým přístrojem této hvězdárny 
byl lomený pasážník (nehledíme-li k mosaznému meridiánnímu kruhu, 
který již tehdy nebyl k účelům vědeckým používán). Ve Staré Ďale vybu
dovala uherská část rakousko-uherské monarchie státní observatoř z pů
vodní Konkolyovy soukromé hvězdárny; převážně pro účely geofyzikální 
(meteorologické a seismické). Před obsazením Staré Ďaly naším vojskem 
však většina astronomických přístrojů této hvězdárny byla odvezena do 
Budapešti. Na Karlově universitě existoval samostatný astronomický 
ús·tav, umístěný od r. 1902 ve Švédské ulici na Smíchově, vzniklý právě 
před třiceti léty v r. 1888, tj. jen pět let po rozdělení pražské university na 
českou a německou část. Vybavení tohoto ústavu oproti Státní pražské 
hvězdárně bylo relativně lepší, protože kromě pasážníku byl zde tehdy již 
i 8/1 visuální dalekohled, pevně postavený a krytý skutečnou kopulí (v Kle
mentinu byl pouze 6/1 visuální dalekohled, který se však musil k pozorování 
vytahovat na ochoz klementinské věže). Na všech třech československých 
technikách nebylo pravých astronomických zařízení; to, co tam bylo, slou
žilo více méně jen geodezii. 

Nejlépe vybavenou, avšak jen soukromou hvězdárnou v té době byla na 
území republiky observatoř bratří Fričů v Ondřejově. Tam byly postaveny 
dvě kopule, administrativní i obytná budova a pozorovací domky pro menší 
přístroje. V kopulích byly Clarkův 8/1 visuální dalekohled a dvojitý astro
graf o malé ohniskové dálce konstrukce Fričovy. Jiných soukromých 
observatoří, jež by stály za zmínku, nebylo. Bylo však dosti těch, kdo se 
amatérsky zajímali o astronomii, měli své dalekohledy a kteří pak sehráli 
čestnou roli v dějinách české amatérské astronomie. Mnozí dokonce brzo 
po roce 1918 přistoupili k budování vlastních hvězdáren. 

Z tohoto stručného nástinu je patrné, že před čtyřiceti léty začínala 
česká a slovenská astronomie s málem. Zejména fotografických daleko
hledů nebylo. Také kádr pracovníků byl malý. Ti, co byli, neprošli observa
tořemi, většinou dříve učili na střední škole. Na české universitě nebyla 
toho času obsazena stolice astronomie. Profesor Gruss byl vážně nemocen 
a v předčasné pensi. Universitní ústav spravoval dr. Kaván, jako jeho stálá 
síla - adjunkt. Na pražské hvězdárně, která byla pak přezvána na Státní 
hvězdárnu republiky československé, nebylo českého vědeckého pracov
níka. To bylo také důvodem, proč hvězdárna počala svou skutečnou 
existenci o něco později, a to příchodem dr. Seydla do Prahy. Prof. Nušl 
byl tehdy řádným profesorem české techniky v Praze a ředitelem této in
stituce se stal až v r. 1924. Prof. Láska, o pět let starší profesora Nušla, 
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byl řádným profesorem Karlovy university, ale jeho zájem se soustřeďoval 
již na geofyziku. Pak zde byli mladší pracovníci, docenti dr. Heinrich a 
dr. Svoboda. Ti byli jmenováni krátce po převratu mimořádnými profesory 
astronomie, prvý na universitu Karlovu, druhý na českou techniku. Jejich 
úkolem bylo vychovávat novou generaci a vybavit stávající ústavy. Jak se 
to oběma podařilo, ví dnes dobře i generace mladších vědeckých pra
covníků. Prof. Svoboda vybudoval na technice poměrně dobře zařízený 
ústav se speciálním zaměřením pro potřeby geodetické astronomie. Méně 
se to již dařilo na universitě . Tam zůstává až do dnešní doby stará stavba 
kopule a v ní nevyhovující montáž původního osmipalcového dalekohledu, 
přetížená dvojitým tubusem s větším visuálním a menším ( !) fotografic
kým objektivem. Vypsat dějiny astronomického ústavu Karlovy university 
od r. 1918 bylo by velmi poučné, i když trapné, avšak nic by to nezměnilo 
na faktu, že zde byla promarněna zbytečně dobrá ,šance a rozvoj ústavu 
byl prakticky zastaven na více než třicet let. 

Avšak ani výstavba a vývoj Státní hvězdárny nešel tak, jak by bylo lze 
očekávat vzhledem k astronomické tradici Prahy a kulturní vyspělosti a 
potřebě našeho národa. Prof. Nušl jako ředitel tohoto ústavu byl příliš 
zaujat vývojem svých přístrojových konstrukcí, jeho nepochopitelným 
jediným zájmem byla Fričova soukromá hvězdárna a tak Státní hvězdárnu 
až do r. 1938 tvořilo proto jen několik tmavých místností v Klementinu. 
O výstavbě Státní hvězdárny, jejím vybavení, prof. Nušl neuvažoval. Proč, 
je mi samotnému hádankou. 

Na Slovensku byla zatím dána do velmi omezeného provozu hvězdárna 
ve Staré Ďale. Jejími správci byli dr. Kaván, prof. Dittrich a nakonec 
dr. Šternberk. Také tam působil středoškolský profesor Malíř. Z nedo
statku přístrojového vybavení se práce na hvězdárně počala jen pomalu 
rozbíhat. Teprve později, kdy na návrh dr. Šternberka byl zakoupen Zeissův 
60cm reflektor, dnes umístěný na Skalnatém Plese, mohlo se počítat se 
systematickou výzkumnou prací této hvězdárny. Avšak dříve než se tak 
stalo, přišel rok 1938 a jedině rychlý zásah umožnil záchranu přístroje a 
jeho odvezení na severní Slovensko. 

V Brně byla v r. 1921 zřízena nová universita a při její přírodovědecké 
fakultě též astronomický ústav. Profesor astronomie nebyl však jmenován 
a proto správcem tohoto na papíře existujícího ústavu se stal dr. Kladivo, 
profesor brněnské techniky. Prof. Kladivo během svého působení na tech
nice svůj ústav vybudoval poměrně velmi dobře. Inventář universitního 
ústavu byl v jeho ústavě na technice. Pro universitní ústav opatřil slušnou 
knihovnu, 13cm Zeissův visuální dalekohled, Rieflerovy hodiny a řadu 
menších pomocných přístrojů. 

Z tohoto stručného popisu našich astronomických ústavů jasně plyne, 
že jejich přístrojové vybavení bylo velmi nedostatečné. Z normálních do
tací, které měly sloužit ~ údržbě stávajících vědeckých zařízení, nebylo 
možno zakupovat drahé vědecké přístroje. V té souvislosti třeba říci zcela 
otevřeně, že chyba nebyla na straně státní správy, která by na výstavbu 
přístrojů a hvězdáren nechtěla poskytnout potřebné obnosy, nýbrž v li
dech, v jejich nezkušenosti, pohodlnosti ba i neodpovědnosti. Důkaz toho 
možno nejlépe vidět v tom, že když observatoř ve Staré Ďale žádala na 
naléhání dr. Šternberka, aby byl zakoupen větší reflektor, že se tak stalo. 
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Za této situace vyrůstalo nás na našich vysokých školách jen několik 
astronomů. Na stávajících hvězdárnách, ať v Praze nebo ve Staré Ďale, 
konali službu bývalí středoškolští profesoři, většinou bez praktických zna
lostí práce hvězdárny a bez kontaktu s moderní vyvíjející se astronomií 
let dvacátých. Počet systemisovaných míst vědeckých pracovníků byl ne
patrný, na vysokoškolských ústavech bylo systemisováno maximálně jedno 
asistentské místo, někde ani to ne. Důsledkem toho bylo, že generace 
astronomů, která skončila svá studia během několika let po r. 1918, byla 
nucena zastávat místa, která často s astronomií mnoho nesouvisela. V té 
době se počaly vyskytovat i tzv. nehonorované asistentury, které ovšem 
měly význam jen pro ty, kdož byli finančně jinak zajištěni. 

Z uvedeného opět plyne, že nikdo z těch, kteří stáli v čele naší astro
nomie v tehdejší době, neuvažovalo tom, že existuje nějaký problém vý
chovy vědeckých kádrů a jejich umístění. Naší mladí astronomové dneška 
si jistě tyto skutečnosti nebudou moci srovnat v hlavě a nedivil bych se 
ani, kdyby mi nevěřili. 

Jinou nesnází, před kterou stáli mladí astronomové v prvém desetiletí 
po roce 1918, byla skutečnost, že o jejich další vzdělání nebylo rovněž po
staráno. Uvážíme-li, že již vysokoškolské studium jim nedalo zejména po 
praktické stránce co by potřebovali, že nebylo konzultací během studií ani 
potom, že vědecké diskuse neexistovaly, že nebylo aspirantur, pak se ne
divíme, že každý se snažil jít dopředu svou vlastní cestou, jež nemusila 
být vždy správná. Jediná možnost, která zbývala, bylo odebrat se na sti
pendium na cizí hvězdárnu nebo přijmout v cizině místo. Avšak kam jít 
nebo co se naučit, to této generaci nikdo neřekl. 

Teprve když byla zřízena Lidová hvězdárna na Petříně a sdružila v sobě 
nadšené a dobře pracující amatéry, otevřely se následující generaci astro
nomů nové možnosti. Na Lidové hvězdárně ČAS vládl čirý ruch a život. 
Nadšení tamních pracovníků přenášelo se i na ty nejmladší. V poměrně 
krátké době byla zakoupena řada přístrojů, výchova nejmladMch byla 
rozumně podchycena, mladí účastnili se různých pozorování a když .pak 
přišli studovat na vysoké školy, měli již kus poctivé praxe za sebou. Tak 
můžeme dnes s klidem říci, že většina neikvalitnější naší generace astro
nomů ve věku 30-40 let prošla dobrou školou praxe Ceské astronomické 
společnosti a jeH Lidové hvězdárny. To, o co dnešní doba usiluje, aby 
každý student již ve svém mládí nabyl praktických zkušeností, cviku, ma
nuální zručnosti a tím znásobil svoie rozumové schODnosti, to všechno se 
již tehdy uskutečňovalo prostřednictvím Lidové hvězdárny na Petříně. 
Závěrem možno říci, že to, co nebylo od r. 1918 do r. 1938 zvládnuto 

vysokoškolskou výukou. to nahradila nejmladším čs. astronomům ČAS a 
její Lidová hvězdárna. Že zásluhy těchto dvou institucí po r. 1918 na poli 
ryze amatérské astronomie jsou rovněž veliké, o tom svědčí konec konců 
jedinečný vývoj lidové astronomie u nás, který nemá obdoby v cizině. To je 
ale tak známé, že se nemusím o tom dále šířit. 

Druhou světovou válkou byl pochopitelně u nás narušen vývoj každé 
vědy. Avšak po ukončení druhé světové války 'bylo ihned patrno, že neza
držitelně přichází éra nových myšlenek, rozhodnutí a činů také k nám, 
a že bude záležet jen na nás, jak se ke všemu postavíme a jak přiložíme 
ruce k dílu. Ke své velké cti a prospěchu jsme se všichni astronomové 
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zapojili do budovatelské prfice, jež brzo mohla i vyústit v práci tvůrčí. 
Státní hvězdárna byla vtělena i s ondřejovskou observatoři do Českoslo 
venské akademie věd a tak byl zahájen rozvoj našeho největšího ústavu 
v netušené šíři. I když víme, že ani v cizině se vývoj nezastavil a že i tam 
astronomie kráčí rychle kupředu a že v lecčems musíme dob íhat, přece jen 
srovnáním s dobou před r. 1938 vidíme neskonalý pokrok. Nejen, že téměř 
všem našim vědeckým institucím se dostalo nové vědecké výzbroje , nejen 
že kádry vědeckých a odborných pracovníků vzrostly více než o pětiná
sobek, ale i výsledky naší práce jsou již patrny v celém světě. Vedle dosud 
tradičně pěstovaných oborů astronomie vznikly nové. Individuální vý
chova mladých vědeckých pracovníků na katedře astronomie Karlovy uni
versity a jejich pečlivý výběr přispívá platně k dalšímu posílení naší vědy. 
Přesto poněkud obtížnější poměry zůstávají na vysokých školách, kde vy
bavení ještě zaostává (Praha) nebo není využito (Brno) a kde vedle vě
decké práce je výučba a administrativa obtížným a vyčerpávajícím úkolem. 
Problematika výučby není dosud v celostátním měřítku a ve všech vědních 
oborech vyřešena. Avšak při odborném studiu astronomie je potud uleh
čena, že individuální výučbu malého počtu vybraných posluchačů je možno 
řídit případ od případu podle jejich osobního zájmu nebo schopností smě
rem k teorii nebo praxi, k astronomii nebo astrofyzice. Řada výborných 
kandidatur je také úspěchem naší nové pedagogické práce. Proto posílí-li 
se vysokoškolské ústavy v budoucnosti také pracovníky výzkumnými, 
tj. budou-li z vysokoškolských ústavů utvořeny také vědecké laboratoře, 
pak i tyto dostojí zplna svým oběr.na úkolům: pedagogickému a výzkum
nému. Zatím pedagogické a administrativní povinnosti jsou překážkou 
většího rozmachu vědecké práce na vysokých školách. Vědecká práce 
potřebuje neustálé soustředění a vadí jí sebemenší rozptylování. Proto my, 
,pedagogičtí pracovníci, sice zplna srdce přejeme soudruhům ve výzkum
ných ústavech možnost nerušené vědecké práce, avšak nicméně jim ji 
závidíme a v budoucnosti ji také pro sebe aspoň z padesáti procent rekla
mujeme. 

Není pochyby o tom, že i tato určitá nesnáz dneška bude brzy odstra
něna. Vždyť naše strana a vláda vždy pečlivě naslouchala podnětům zdola 
a byla vedena jedině snahou dát naší vědě takové postavení, aby její vý
sledky sloužily všem a tak i k další výstavbě socialismu u nás. Není-li ještě 
vše takové, jak bychom si přáli, pak je toho příčinou jen ta okolnost, že 
jak tomu bylo po r. 1918 se zaostáním astronomie, tak tomu bylo i v ostat
ních vědních oborech. Proto má dnešek plné ruce práce s tím, a;by všechny 
obory vědní byly postaveny u nás na úroveň polovice 20. století. Spole
čenský systém let 1918-38 napáchal všechny tyto škody. Kapsa jednot
livců E:e tehdy sice plnila, ale celek z toho neměl pražádný užitek. Desorga
nisovanost ve vědeckých věcech způsobená individualistickým pojetím a 
nikÝm nekontrolovaným způsobem vědecké práce spolu s pohodlností 
zajištěných representantů vědy mají proto - jak se mi snad podařilo 
ukázat v tomto krátkém článku - hlavní vinu na stavu astronomie let 1918 
až 1938 (údobí druhé světové války nelze vůbec brát v úvahu). 

Číslovka 40 není zaokrouhleným číslem a málokdy se jí pro výročí po
užívá. Kdybychom počkali s nCl.psáním tohoto článku ještě 10 let, jistě že 
bychom mohli konstatovat ještě daleko větší úspěchy naší astronomie. 
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Ale uvažme, že buržoasní zřízení let 1918-38, trvalo dvacet roků. Nepo
čítáme-li ani dobu druhé světové války ani roky 1945-47, tedy plných 
deset let a počneme-li počítat jen od r. 1948 do dnešního dne, pak se nám 
okamžitě objeví, jaký veliký pokrok udělala astronomie u nás. Máme 
velkou observatoř v Ondřejově, navštěvovanou mnohými cizinci. Její 
význam ještě vzroste, až bude postaven velký 2m reflektor pro potřeby 
hvězdné astronomie. Máme lépe zařízené školské ústavy. Výchovu mladé 
generace astronomů jsme postavili na 'zcela nový základ. Pečujeme o dorost 
i potom, kdy odešel z vysoké školy prostřednictvím aspirantury. Máme 
svůj vědecký časopis, který si již v poslední době vydobyl mezinárodní 
uznáni Práce našich odborníků počínají být známy po celém světě jako 
práce českých a slovenských lidí, protože nejsou a nemusí býti roztroušeny 
po cizích, byť i kvalitních časopisech. Máme však také lidové hvězdárny, 
které - kromě Německa - jinde prakticky nenalezneme. Ty vedou 
zájmové kroužky na závodech a školách a tím rozšiřují nejen astronomické 
vědomosti v širokých masách lidových, ale bojují i na široké ideologické 
frontě proti náboženskému tmářství,předsudkům a pověrám. 

Taková veliká změna se stala s naší astronomií za pouhých deset let, 
tj. od r. 1948. Proč se tak stalo, to jistě každý dnes již ví a bude mu to jen 
podnětem k tomu, aby nadále pracoval podivě a uvědoměle na svém místě, 
apy výsledky dalších deseti let překonaly výsledky desetiletí minulého. 

DESÁTÝ SJEZD MEZINÁRODNÍ 

ASTRONOMICKÉ UNIE V MOSKVĚ 


DR. JIŘÍ BOUŠKA a DR. VLADIMÍR VANÝSEK 

Každá věda, a astronomie obzvláště, je svou povahou internacionální. 
Mezinárodní spolupráce je nutnou podmínkou rozvoje vědeckého bádání. 
Má-li však tato spolupráce přinést požadované výsledky, musí být náležitě 
organisována a koordinována. Snahy o mezinárodní s,polupráci astrono
mických observatoří jsou velmi starého data. Vzpomeňme např. meziná
rodní spolupráce při pozorování sluneční fotosféry, jejíž základy položil 
před více než 100 lety švýcarský astronom R. Wolf. Dalším krokem byla 
roku 1904 G. E. Halem založená Unie pro výzkum Slunce, z níž vznikla 
v roce 1919 Mezinárodní astronomická unie. 

Prvními členy Mezinárodní qstronomické unie byly Belgie, Kanada, 
]'rancie, Velká Británie, Řecko, Japonsko a Spojené státy americké. Česko
slovensko je členem od roku 1922. Nyní je členem Mezinárodní astrono
mické unie 36 stáJtů. Letošního sjezdu Unie se poprvé zúčastnili zástupci 
Bulharska, Mongolska a Sjednocené arabské republiky. Obvykle každé tři 
roky se koná sjezd Unie, kde kromě nezbytných organizačních záležitostí 
jsou na pořadu zasedání jednotlivých odborných komisí a vědecká sympo
zia. Po druhé světové válce se konaly čtyři sjezdy, v roce 1948 v Curychu, 
1952 v Římě, 1955 v Dublinu a letos v Moskvě. 

Moskevský, v pořadí již desátý sjezd Unie, se konal v době od 13. do 
20. srpna tr. Zúčastnilo se ho téměř 1000 delegátů z 35 zemÍ. Nejpočetnější 
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byla pochopitelně delegace sovětská, čítající 267 osob. Nejpočetnější ze 
zahraničních delegací byla americká (163 osob), dále francouzská (71 
osob), německá (54 osob), anglická (44 osob) a polská (34 osob). Česko
slovenskou delegaci tvořilo 27 našich vědeckých pracovníků z Astrono
mického ústavu ČSAV v Praze a Ondřejově, z Astronomického ústavu 
SAV na Skalnatém Plese a v Bratislavě a z Astronomických ústavů ČVUT, 
Karlovy a Masarykovy university. Vedoucím čs. delegace byl B. Šternberk, 
ředitel Astronomického ústavu ČSAV a sekretářem M. Kopecký. Celkem 
bylo v Moskvě přítomno včetně asi 250 manželek a rodinných příslušníků 
členů Unie a hostů více než 1200 osob z celého světa. Zahraniční účastníci 
byly ubytováni v nedávno postaveném třicetipatrovém hotelu Ukrajina, 
zasedání se odbývala hlavně v nové budově Lomonosovovy university na 
Leninských horách a částečně též ve Šternbergově astronomickém ústavu 
v těsné blízkosti university. 

Sjezd byl slavnostně zahájen večer 12. srpna ve Sloupové síni Domu 
odborů předsedou astronomické komise Akademie věd SSSR a vedoucím 
sovětské delegace, A. A. Michajlovem. Místopředseda vlády A. N. Kosygin 
přivítal ,pak jménem sovětské vlády účastníky a hosty sjezdu. Ve svém 
projevu zdůraznil, že vláda SSSR přikládá velký význam mezinárodní vě
decké spolupráci; závěrem přál účastníkům úspěšné výsledky zasedání a 
vyslovil naději, že sjezd přispěje k přátelským vztahům mezi vědeckými 
pracovníky všech zemí a k upevnění míru ve světě. Prezident Mezinárodní 
astronomické unie A. Danjonpoukázal na obrovské úspěchy astronomie 
a Olbzvláště sovětské astronomie v posledních letech. Dále ještě promluvil 
A. V. Topčiev, viceprezident Akademie věd SSSR, který zdůraznil zlepšo
vání vztahů mezi sovětskými a zahraničními vědeckými pracovníky a 
V. A. Ambarcumjan, který poukázal na to, že veliké úspěchy a pokroky 
astronomie jsou výsledkem mezinárodní spolupráce vědeckých pracovníků 
mnoha zemí. Zahájení sjezdu bylo zakončeno slavnostním koncertem. 

Valné shromáždění zahájil 13. srpna prezident Unie A. Danjon a po 
přečtení 'pozdravného dopisu dřívějšího prezidenta O. Struveho podal ge
nerální tajemník Unie P. Th. Oosterhoff zprávu o činnosti Mezinárodní 
astronomické unie za období od posledního sjezdu v Dublinu. Odpoledne 
se konalo sympozium o výzkumech vysokých vrstev zemské atmosféry 
pomocí raket, umělých družic a balónů, kde podali zajímavé referáty hlavně 
francouzští, sovětští a američtí vědečtí pracovníci. . 

Ve dnech 14.-16. a 18.-19. srpna se konala zasedání jmenovacího a 
finančního výboru, 31 odborných komisí a několika subkomisí. Dále byla 
uspořádána sympozia o Hertzsprungově-Russellově diagramu, kde byla též 
diskuse o vývoji hvězd, dále o vzniku chemických prvků ve hvězdách, 
o luminozitách cefeid, o rotaci Země a astronomických časových standar
dech a o původu komet. Řada sdělení našich astronomů byla přijata velmi 
příznivě. Celkem bylo předneseno takové množství referátů, zpráv a 
diskusních příspěvků, že o nich nelze ani v krátkosti referovat na tomto 
místě. Vrátíme se k nim však v dalších číslech Říše hvězd. U příležitosti 
sjezdu byly též uspořádány výstavky astronomické literatury a přístrojů, 
které se těšily velkému zájmu. Pro účastníky Ibyl též vydáván zvláštní 
časopis Kosmos, kde byly v ruštině, angličtině a francouzštině uveřejňo
vány zajímavé zprávy a články. 
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Lomonosovova stát1ní universita v Moskvě n,a Leninských horách 

Desátý sjezd Mezinárodní astronomické uni€ byl zakončen v odpoled
ních hodinách 20. srpna valným shromážděním, které zhodnotilo zasedání. 
Novým prezidentem Unie byl zvolen J. H. Oort, profesor astronomie na 
universitě v Leidenu a vedoucí holandského ústavu. pro radioastronomii. 
J. fl. Oort zastával v létech 1935-48 funkci generálního sekretáře Unie. 
Významným úspěchem bylo zvolení B. Šternberka viceprezidentem. Naši 
astronomové jsou nyní zastoupeni v těchto stálých komisích, příp. sub
komisích Unie: Bibliografie (J. Bouška, H. Slouka), Astronomic:ké tele
gramy (E. Buchar), Nebeská mechanika (V. Heinrich, M. Plavec), Slu
neční činnost a vývoj slunečních úkazů (M. Kopecký, Z. Švestka), Fyzika 
komet (J. Bouška, V. Vanýsek), Fyzika planet (F. Link), Variace šířek 
(E. Buchar), Polohy a pohyby malých planet (V. Heinrich, 1:. Kresák), 
Luminiscence oblohy (F. Link), Meteory (Z. Ceplecha, V. Guth), Meteo
rity (F. Link), Hvězdné mapy (A. Bečvář), Paralaxy a vlastní pohJi1by 
hvězd (V. Nechvíle), Proměnné hvězdy (Z. Švestka), Čas (B. Šternberk), 
Struktura a dynamika galaktického systému (J. M. Mohr, L. Perek), vý
měna astronomů (J. M. Mohr), Radioastronomie (F. Link), Historie astro
nomie (O. Seydl) a Fotometrické dvojhvězdy (M. Plavec). 

Valné shromáždění se usneslo na pozvání amerických astronomů uspo
řádat příští, jedenáctý sjezd Mezinárodní astronomické unie v roce 1961 
ve Spojených státech amerických. 

Na závěr sjezdu byla uspořádána recepce pro delegáty a hosty v hotelu 
Moskva. Večer 16. srpna byli účastníci zasedání přijati ve Velkém kremel
ském paláci zástupci sovětské vlády F. R. Kozlovem, A. N. Kosyginem a 
D. F. Ustinovem. Na recepci pronesli projevy též viceprezidenti Akademie 
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věd SSSR A. V. Topčiev a K. V. Ostrovitjanov a prezident Unie A. Danjon. 
Pro účastníky sjezdu byly uspořádány prohlídky pamětihodností Moskvy 
a delegáti si prohlédli též nový Šternbergův astronomický ústava plane
tárium. Po ukončení sjezdu navštívili delegáti a hosté Leningrad a Hlavní 
astronomickou observatoř Akademie věd SSSR v Pulkově, která se dnes 
rozrostla ve velké astronomické město se 400 pracovníky. Co do počtu 
zaměstnanců i co do počtu nejrůznějších přístrojů je dnes pulkovská 
hvězdárna patrně největší observatoří na světě. 

Desátý sjezd Mezinárodní astronomické unie snad nejlépe zhodnotil od
sltupující prezident A. Danjon v projevu, kde řekl: "Astronomové celého 
světa jsou vděčni sovětské vládě za její pohostinství. Žádného z dosavad
ních sjezdů Unie se nezúčastnil takový počet účastníků. Pokrok vědy zá
visí v mnohém na kulturních stycích mezi různými zeměmi. Tak je tomu 
zejména v astronomii, která je vpravdě mezinárodní. Výzkum vesmíru 
vyžaduje mnoho úsilí, a proto je nutná spolupráce hvězdáren celého světa. 
Sovětská vláda, tím že má velké pochopení pro rozvoj astronomie v SSSR, 
prokazuje světové vědě neocenitelnou službu. Desátý sjezd, uspořádaný 
v Moskvě, měl veliký úspěch. Navzdory různostem jazyků a zemí jsme si 
navzájem obdivuhodně rozuměli." 

Kongres astronomické unie je vždy velkou událostí v astronomickém 
světě, neboť se zde schází astronomové téměř z celého světa, aby si vzá
jemně skládali účty ze své práce. Každý takový kongres má dvě stránky 
oficiální, která je zachycena písemně ve zprávách jednotlivých komisí, a 
neoficiální, která zůstává trvale v paměti a dojmech jednotlivých účast
níků. A právě tato neoficiální stránka kongresu mezi jednáními, v auto
busech mezi universitou a hotelem, při obědech, večeřích, v podzemní dráze 
a u talířů s obloženými chlebíčky, je zdrojem inspirace pro další práci 
jednotlivců i celých observatoří, neboť za takových okolností se prozrazují 
recepty cizí astronomické kuchyně, dozvídáme se různé neoficiální kr1tiky 
a soudy a navazujeme užitečná pracovní spojení. 
Právě tato stránka kongresu každému z nás, kteří jsme se jej účastnili, 

připomněla i nutnost zamyslet se opět nad naší další prací. Není vhodné, 
abychom sami sebe chválili, a proto není na místě věnovat příliš mnoho 
místa výčtu tomu, čím jsme se snažili naši práci na kongresu rep'fezento
vat. Je pochopitelné, že právě tak jako každý jiný, snažili jsme se předložit 
před světovou astronomickou veřejnost to, co jsme považovali za dobré 
a stručně řečeno podařilo se to. V mnoha komisích jsme měli k věci co říci 
a Ceskoslovensko je pokládáno za stát s dobrou úrovní astronomického 
výzkumu. Mohli jsme se o tom přesvědčit několikrM a okolnost, že Cesko
slovensko je B. Šternberkem reprezentováno přímo ve vedení Unie, je toho 
dokladem. 

Domníváme se, že ještě než dosedl TU 104 na pražské letiště, všichni 
jsme uvažovali nad naší další prací pod vlivem dojmů z kongresu. Nebude 
na škodu, jestliže se o několik postřehů podělíme s našimi čtenáři. 
Vědecká práce je práce tvůrčí a tudíž nikdy hotová, nikdy naprosto do

konalá, nikdy nemůžeme být spokojeni s výsledkem, neboť je stále nutno 
závěry revidovat, nalézat nové vztahy a nové zákonitosti, které se mlhavě 
objevují na okraji již dořešeného problému. Velký a prudký rozvoj astro
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nomie a astrofyziky neustále zvyšuje požadavky na úroveň metod, zpřes
nění pozorování, rozšiřování přístrojového vybavení a neustálého rozšiřo
vání vědomostí v pomocných vědách. 

Před několika desítkami let naše vědecké ústavy neposkytovaly svým 
přístrojovým vybavením svým pracovníkům větší experimentální možnosti, 
než které měli amatéři. Jediným kladem byla knihovna ústavu. Málokdo 
z dnešního astronomického dorostu dovede pochopit, za jakých okolností 
naše astronomie vznikala a zdaleka není doceněna zásluha naší starší gene
race, že i tak dovedla naši astronomii vytvořit. Bylo tomu tak i v jiných 
státech a možná, že mnohde ještě je. 

Prolínání amatérské práce s vědeckou bylo tehdy přirozeným a nutným 
jevem nejen u nás, ale v menší či větší míře po celém světě. Po druhé 
světové válce nastala pozvolná a později prudká změna. Především vše
obecně stoupl počet astronomů z povolání. U nás tento vzrůst je o několik 
set procent. Jednak vzrostly požadavky po stránce pozorovací techniky, 
kde elektronika si razí vítězně cestu a současně s tím dospělo se i k nové 
vědecké problematice, která vyžaduje jiné metody práce a organisace. Uve
deme jen několik málo příkladů a možná, že nebudou voleny nejlépe, nic
méně jsou našim amatérům blízké. 

Relativní číslo, které ještě před několika desítkami let bylo .iedinným 
parametrem sluneční činnosti. zdaleka již takový význam nemá. Zkušenost 
nadto ukázala, že několik málo stanic toliko na území našeho státu může 
dosti dobře zajistit pozorování fotosféry po většinu dní v roce. Má tedy 
význam v pozorování slunečních skvrn pokračovat tam, kde jsou .iiž sou
vislé dlouholeté pozorovací řady, a je pochybné zakládat stanice další. O nic 
lépe na tom není sledování protuberancí jednoduchým koronografem. Pro
tuberanční filmy, které před 10 lety byly ještě senzací, jsou denně pořizo
vány ve stovkách metrů na řadě stanic po celém světě. Pouze složitá anara
tura, podobná spektrohe1iografu v Ondřejově, může přinést rozhodující 
poznatky pro sluneční fyziku. Ve fyzice komet je, jak se zdá. problém změn 
jasnosti s heliocentrickou vzdáleností dořešen - materiál shromážděn 
a zpracován. Nové poznatkv může přinést opět .ien fotoe1ektrická fotometrie 
ve vybraných vlnových délkách, studium polarizace a štěrbinová spektra. 
Ve hvězdné fotometrii vládne fotometrie jak elektrická. tak fotografická 
ve vymezených spektrálních oborech a nároky na přesnost se neustále 
zvyšují. 

Studium galaktické struktury vyžaduje pečlivý výběr materiálu a právě 
tak jako v jiných oboreéh je nutno se vypořádat se složitým matematickým 
aparátem, který při numerické aplikaci stále více vyžaduje moderních 
strojů na zpracování informacÍ. I taková doména amatérské práce, jako je 
meteorická astronomie, je zasažena prudce novými metodami - a to ne
máme na mysli toliko radioastronomické sledování meteorickÝch částic. 

Teoretické práce současně vyžadují stále hlubšího rozboru problému, což 
současně klade velké požadavky na neustálé průběžné studium nejen astro
fy.ziky, ale i pomocných věd. To je úkaz celosvětový a směrodatný i pro naši 
další práci. Nejde snad o to zásadně změnit tematiku, jde spíše o prohlou
bení naší práce. Bude to znamenat především, abychom si sami kladli větší 
požadavky na úroveň zpracování pro-blému, i na nezbytné a nutné roz
šíření přístrojového zařízení. Nejde jen o velký stroj, jde ·zde i o celou řadu 
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pomocných zaří-zení. Každé takové zlepšení dává nové možnosti ,práce. Jen 
za letní měsíce tohoto roku bylo v ondřejovském spektroheliografu získáno 
tolik spekter erupcí, že je na řadu měsíců práce pro několik mikrofotometrů, 
nehledě k dalším měsícům vyčíslení a teoretické interpretace. 

Celý pronikavý vývoj vědy znamená ovšem daleko pružnější plánování 
vědecké práce a všeho co s ní souvisí. Tajemství úspěchu mnohdy tkví 
v tom, že lze pokud možno rychle relizovat nějaký nápad nebo myš
lenku. Nelze pominout též skutečnost, že i finanční prostředky nutné 
k vědeckému výzkumu musí být daleko větší, než byly v minulosti a není 
třeba se pozastavovat nad zdánlivě velkými částkami, které by Ibylo 
nutno investovat do předem velmi pečlivě a ro:zvážně připraveného p'lánu. 
Péče o rozvoj vědeckých ústavů musí :být daleko větší a mnohde musí 
být napraveno ještě to, co před půl stoletím zanedbali někteří jedinci. 

Srovnáním naš,í astronomické práce se zahraniční , které jsme mohli 
provésti na X. sjezdu Mezinárodní astronomické unie, 'lze dojít tedy asi 
k tomuto závěru: Podařilo se během let vytvořit dobrou úroveň p'ráce 
v některých o'borech, do budoucna je nutno prohloubit metodu práce, vy
'rovnat se s některými improvizacemi a hlavně šířeji rozvinout experi
mentální stránku výzkumu, což ovšem znamená ještě zlepšit instrumen
tální vybavení vědeckých ústavů. Máme tedy do budoucna práce dost. 
Za tři roky na XI. sjezdu Unie budeme mít opět příležitost srovnat naši 
práci ve světovém měřítku a rozhodně chceme, abychom s tímto srovná
ním byli sp'okojeni. 

FOTOGRAFOVÁNÍ UMĚLÝCH DRUŽIC 
ADOLF NOVÁK 

o pozorování umělých družic bylo již v tomto časopise referováno 
(ŘH 1/1957, str. 8; 3/ 1958, str. 50). Tehdy byla také zdůrazněna nutnost 
co největší přesnosti při těchto pozorováních a výhody, které v tomto 
smyslu skýtá fotografické pozorování. Dnes se budeme fotografickým sle
dováním umělých družic zabývat podrobněji a to zejména se zřetelem na 
možnosti amatérské práce v tomto oboru. Poměrně světelný fotografický 
aparát a citlivý negativní materiál je dnes dostupný každému. Všimneme 
si zde proto nejprve fotografování statickou komorou. Při něm nám jde 
především o otázku stanovení mezné hvězdné velikosti pohybujícího se 
tělesa (meteoru nebo umělé družice), které je možno da.ným přístrojem 
při použití určitého druhu negativního materiálu ještě na snímku zachytit. 
Tato otázka byla podrobně studována na Stalinabadské astronomické 
observatoři zařízením, zvaným "umělý meteor". 
Přrtomto studiu bylo zjištěno, že nejslabší část meteorické stopy, zobra

zená ještě na negaivu (negat. materiál citlivosti S O,85 = 1000 GOST) pří
stroj s objektivem URAN -9) d2 :f = 4, f = 25 cm, tj. d = 10 cm, světel
nost l:c = 1 :2,5), příslušela meteoru, pohybujícímu se úhlovou rychlostí 

= 22° /8 a jevila se jako stopa hvězdy v zenitu hvězdné velikosti O,7m . 

Jestliže je úhlová rychlost umělé družice Wl} pak bude v tomto případě její 
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stopa ještě zachycena na negativu, jestliže hvězdná velikost (zdánlivá) 
umělé družice nebude menší než 

OJ am=0,7m + 2,5log-. (1) 
OJI 

Z toho plyne, že pro OJl = 1 0 /8 je m = 4m • Uvedeným přístrojem bylo 
tedy možno fotografovat nosnou raketu sputnika I (m ~ --D,5m ) i sput
nika II (m ~ 1,om) a podle dosud známých pozorování i sputnika III a 
jeho nosnou raketu. Použijeme-li jiného přístroje, je mezná hvězdná veli
kost zachycené stopy, která je úměrná poměru čtverce průměru objektivu 
a jeho ohniskové vzdálenosti, dána vztahem 

d2 

mt=m + 2,5log-- (2)
4f 

kde d i f je uvedeno v cm. U nás je ve fotoamatérské praxi obvyklé uvádět 
místo d 2/4f světelnost objektivu llc, což je poměr účinného průměru 
objektivu d k ohniskové vzdálenosti objektivu f. Po úpravě rovnice (2) 
dostaneme pak 

f
ml = m + 2,5 log 4 c 2 • (3) 

Dosazením rovnice (1) do rovnice (3) dostaneme 

OJo f )mt = 0,7m + 2,5 ( log --w; + log 4 c2 • (4) 

Naše úvahy se vztahovaly na negativní materiál citlivosti SO,85= 1000 
GOST) čili SO,2 = 350 GOST. Užijeme-li místo toho negativního materiálu 
citlivosti SO,2 = a a SO,85 = b je třeba do vzorce (1) připojit tyto korekční 
členy: 

a 
6 rn = 2,5 log 350 ' (5) 

případně 
b 

(6)6 m = 2.5 log 1000 ' 

takže pro a = 90 GOST by klesla mezná hvězdná velikost zachytitelné 
stopy o 1,5m , tj. na 2,5m (ve shora uvažovaném případě). 

K tomu je třeba poznamenat, že sovětská stupnice citlivosti GOST vy
chází (podobně jako připravovaná stupnice ČSN) od zčernání 0,2 nad 
celkovým závojem. Obdobný základ má německá stupnice DIN) která se 
pokouší stanovit tzv. praktickou citlivost a vychází od zčernání 0,1 nad 
všeobecným závojem. U nás často užívaná stupnice Scheinerova stanoví 
naproti tomu citlivost podle prahu zčernání, tj. podle nejslabších stop 
zčernání, které lidské oko dokáže ještě rozlišit. Poněvadž jedno.tlivé uva
žované stupnice citlivosti vycházejí ze zcela odlišných předpokladů, nelze 
udat ani přibližný matematický vztah, umožňující vzájemné přepočty 
jednotlivých stupnic. K tomu je možno použít pouze této přibližné tabulky, 
která platí pro panchromatický materiál (jiný prakticky nepřichází dnes 
ve fotoamatérské praxi v úvahu). 
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Tabulka I. 

Stupnice Citliv ost 

Scheiner 20° 21° 23° 24° 25° 27° 28° 30° 31° 33° 35° 
DIN (1/ 10) 10° 11° 13° 14° 15° 17° 18° 20° 21° 23° 25° 
GOSTO,2 12° 16° 24° 32° 40° 65° 80° 130° 160° 250° 400° 
LIm -3,7 -3,3 -3,3 -2,7 - 2,4 -1,8 - 1,6 -1,1 -0.8 -0,4 +0,1 

korekční člen LI m je počítán podle rovnice (5) 

Z toho plyne, že v námi uvažovaném případě použitý negativní materiál 
citlivosti GOSTo,2 = 350 odpovídá citlivosti téměř 35° Sch. čili 25° /10 
DIN. 

Jako příklad si vezměme ve fotoamatérské praxi zcela běžnou zrcadlo
vou komoru o světelnosti 1 :4,5, f = 7,5 cm a běžný film FOlYlA Ultrapan 
Special 21 ° / 10 DIN. Při použití této komory a uvedeného filmu by mezná 
hvězdná velikost podle vzorce (4) s opravou dle vzorce (5) činila asi 0,6m , 
takže by bylo možno zachytit stopu nosné rakety sputnika III. ' 

Na meznou hvězdnou velikost stopy umělé družice má také vliv jas 
oblohy. Po skončení astronomického soumraku je tato závislost pro délky 
exposice 30, 20 a 15 min. uvedena v tabulce II, kde t je interval mezi 
začátkem exposice a přeletem umělé družice a LIm odpovídající zesílení 
(-) nebo zeslaJbení (+) fotografické stopy, vyjádřené ve hvězdných veli
kostech. 

Tabulka II. 

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 
Ll m1 ° -0,11 -0,11 -0,09 -0,06 -0,02 +0,04 +0,10-0,10 -0,12 
Llm2 -0,10 -0,14 - 0,15 -0,15 -0,12 -0,05 +0,03 +0,13 +0,27 
Ll ma -0,08 -0,08 0,07 -0,03 +0,03 +0,10 +0,23 

Z této tabulky je patrno, že předpokládaný závoj, způsobený jasem 
oblohy, není příliš veliký. Zesla'bení stopy může dosáhnout až 0,3m - 0,5m. 
Je proto třeba zahajovat exposici bezprostředně před přeletem umělé dru
žice zorným polem přístroje a pak fotografovat oblohu asi 10 min. Zkrá
cení exposice je velmi důležité proto, že pozorovatelné přelety umělých 
družic nastávají často za soumraku a jas oblohy by zcela překryl zachy
cenou stopu. Tabulka III uvádí vliv přílišného jasu oblohy po 25minutové 
exposici. 

Tabulka III. 

o 5 10 15 20 25 

+0,10 +0,14 +0,16 +0,20 +0,34 +0,46 

V této tabulce je t opět interval mezi začátkem exposice a přeletem 
umělé družice. Korekci podle tabulky II, pří.p. III je opět nutno připojit 
k výsledku získanému podle vzorců (4) a (5) a to tak, že při dosazování 
této korekce vezmeme příslušnou hodnotu z tabulky II příp. III s opačným 
znaménkem. 
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Šternberguv a'stronomický ústav moskevské university) kde se kona~a některá 
zasedání sjezdcu Mezinárodní astronomické unie 



A. První sovět-slvá zkušebni raketa 

s kapalmým palivem, vypuštěná 

v roce 1933. B. Raketa) která do 

sáhla 21. února t. r. výše 4'"/3 km. 

C. Hlavice meteorologické rak ety, 

vypuštěné čt'yřikrát do vysoké 

atmosféry, se stopami po srážkách 
s mikrometeority. D. Piístroj k mě

ření kosmických paprsků na dru

hé sovětské u1něZé clru.žici. 



Model ti'etí sovětské umělé družice, vystavený u pavilónu "Věda(( na 

Všesvazové průmyslo vé výstavě u Moskvě 




'# 	, 
:Ji' 

• 

vývoj velké skupiny slunečních skvrn, vidite lné pouhým okem,' 
snfmky "",-> 10.) 11. a 1 '2. 2 . 1958 (Č. Šiler) 



Obr. 1. Schmidtova komo
ra, používaná k fotogra
tovární amerických dru
žic. Krot1w snímku družice 
se automaticky exponuje 

i přesrný čas. 

Konečně je třeba po
znamenat, že jas 'zachy
cené stopy umělé družice 
závisí též na zpusobu 
vyvolávání. Na Stalina
badské astronomické o'b
servatoři užívali pro vy
volávání snímků meteo
rů na svitkovém filmu 
vývojky tohoto složení 
(vzorce sho'ra uvedené 
platí pro použití této vý
vojky, do;ba vyvolávání 
asi 35 min.): 

metol 
siřičibam sodný bezvodý 
uhličitan sodný bezvodý 
bromid draselný 
voda destil. do 

12 g 
110 g 

10 g 
1,5 g 

1000 g 

Dosud jsme se zabývali fotografickým sledováním umělých družic, které 
je v mezích možností velké většiny 3Jmatérů. Pro potřebu hvězdáren byly 
vyvinuty zvláštní velmi světelné komory, z nichž jednu, a to Schmidtovu 
komoru s velkým zorným polem, používanou v USA, přinášíme ,na obr. 1. 
V Astrofyzikálním ústavě Akademie věd Kazachské SSR byla pro tento 
účel sestrojena speciální 50cm }.tIaksutovova komora (f = 1200 mm, svě
telnost 1 : 2,4) a propracováno několik metod registrace okamžiků přeletu 
umělé družice, z nichž jako' nejvhodnější se ukázala tato: Před korekční 
desku dalekohledu byla se strany zrcadla vložena skleněná planparalelní 
deska síly asi 8 mm vhodných rozměrrů, otáčející se kolem osy. Tato deska 
byla malým elektromagnetem 'zapojena do série s kontakty chronometru 
a chronografu a uváděna do kolébavého pohybu s malou amplitudou 
(3-4O) a konstantní periodou 1 sec. Toto zařízení umožnilo prakticky 
stejný a současný posuv obrazů hvězd na fotografické desce rovnoběžně 
s osou otáčení. Ta;k se získají na 'snímku dvojité -obrazy hvězd ve vzdále
nos ti asi 0,10 mm. Dráha umělé družice se pak jeví jako lomená čára, 
paralelně posunutá o tutéž hodnotu. Pro určení okamžiku přeletu a sou
řadnic je třeba vybrat střední body mezi sousedními hvězdami. Při pozo
rování se dalekohled nařídí na příslušnou oblast oblohy a hledáčkem se 
stanoví okamžik objevení se umělé družice v zorném poli přístroje. 
V tomto Oik3.lmži:ku se elektrickým zařízením otevře uzávěrka. Navádění 
dalekohledu na objekt vyžaduje :značné zručnosti a pohotovosti pozoro
vatele, poněvadž exposice trvá jen několik vteřin. 
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Na Sternbergově státním astronomickém ústavě v Moskvě uZlvají pro 
fotografování umělých družic fotoelektrické metody stanovení okamžiku 
začátku a konce exposice. Pomocí fotonky a oscilografu je možno stanovit 
okamžiky začátku 8.( konce exposice s přesností 0,002-0,003 sec. Závěrka 
kamery je umístěna mezi jednotlivými díly 'objektivu a poněkud stranou 
od objímky objektivu je umístěno osvětlovací zařízení, poskytující dosta
tečně rovnoběžný svazek světelných paprsků , který je objektivem kamery 
soustředěn na fotočlánek, umístěný v ohniskové rovině přístr'oje. Před 
osvětlovací těleso je vestavěn filtr, zabraňující osvětlení fotografického 
materiálu. V okamžiku začátku exposice dopadá paprsek z osvěUovacího 
zařízení na fotočlánek a v okamžiku konce exposici přeruší. 

Z toho, co jsme zde uvedli, je patrno, že techni'ka pozorování umělých 
družic se stále rozvíjí a nejbližší doba přinese jistě další a ještě přesnější 
pozorovací metody. 

TORQUETUM 
FRANCISZEK STRADAL 

Když sledujeme historii astronomie, vidíme, že věda o hvězdné obloze 
prošla dlouhou cestu, než byl člověk s to vniknout do tajemství stavby 
vesmíru a dokázal rozřešit mnoho problémů a záhad, které jsou dnes pro 
nás jasné a srozumitelné. Minulo mnoho pokolení, která užívala různých 
astronomických přístrojů jednoduchých i komplikovaných konstrukcí, 
skromných i umělecky ,zdobených,zhotovených ze dřeva, železa, mosaze 
a dokonce i ze stříbra, než astronomie začala používat dalekohledu, mikro
metru, astrografu, Schmidtovy a Maksutovovy komory a posléze dosud 
největšího dalekohledu o průměru zrcadla 5 m nebo radioteleskopů. 

Vidíme-li v museích či astronomických sbírkách observatoří ukázky sta
rých hvězdářských přístrojů, jsme naplněni podivem, jak skromnými pro
středky vykonali tak obrovskou práci starověcí i středověcí astronomové, 
budujíce základy novodobé astronomie. Všechny tyto přístroje a práce pro
váděné jejich pomocí jsou malými cihlami, které se podílejí na velké stavbě 
vědy o vesmíru. Mají tak velký význam - kromě historické ceny - jako 
dnešní přístroje s objektivy a zrcadly o průměru desítek a stovek palců. 
Mnoho těchto přístrojů je možno rekonstruovat na základě popisů ve sta
rých vědeckých dílech. 

K velmi zajímavým středověkým přístrojům patří torquetum. Tento pří
stroj sloužil k měření poloh hvězd, planet, Slunce a Měsíce v ekliptikální 
soustavě souřadnic. Přístroj byl často užíván při studiu pohybu planet 
sluneční soustavy. Nejstarší vědecký popis a výkresy tohoto přístroje za
nechal Franko z Polski, přednášející v Paříži r. 1284. 

Jeden ze dvou zachovaných exemplářů v Evropě se dostal do majetku 
Jagellonské university v Krakově r. 1494, za doby studií Koperníkových 
(podle zprávy Marcina Bylicy z Olkuše). Je vyrobený z kovu, Torquetum, 
vyobrazené na snímku, je modelem rekons truovaným Fr. Stradalem st. a ml. 
a vyrobené ze dřeva tak jako staré exempláře. 

Skládá se z vodorovné desky, vybavené horizontálními slunečními hodi
nami s ukazovatelem, který sloužil spíše než k určení času k tomu, aby byl 

~30 



Rekonstrukce t10rqueta z 15. stol. (snímek T. Ezufa) 

přístroj postaven v poledníkové rovině místa po.zorovacího; to bylo nevy
hnutelnou podmínkou k získání správného měření, právě tak jako přesně 
vodorovná poloha základní desky. 

S horizontální deskou je spojena dvěma vzpěrami pevná deska rovníková, 
svírající s první úhel, rovnající se zeměpisné šířce pozorovacího místa. 
V této desce, rovnoběžné s rovinou nebeského rovníku, je nasazena hodinová 
osa nebeské sféry, kolem níž se otáčí třetí část přístroje . Ta se skládá 
z desky pohyblivé, spojené pevně s ekliptikální deskou; obě svírají sp01u 
úhel 23° 30', čili sklon rovníku k ekliptice. V ek1iptikální desce je osa rovno
běžná s osou ekliptiky, protínající nebeskou klenbu v souhvězdí Draka. 
Na této ose je nasazen otáčivý úhloměr, skládající se ·z dřevěného kotouče, 
kolmého k ekliptice, na kterém jsou narýsovány stupně ekliptikální šířky 
od 0° do 90°. Na tomto kruhu se otáčí na ose ručička .s průzory, s10užícími 
k zamíření na hvězdy, planety, Slunce či Měsíc. K průzorům je připevněn 
půlkruh, otáčivý na ose, s narýsovanými stupni, udávající výšku nad hori
e:ontem. Ke čtení této hodnoty sloužila olovnice, zavěšená na silné niti, při
léhající k výškovému púlkruhu. Základna úhloměru je opatřena vrypy, 
dovolujícími odčítat ekliptikální délku na desce, na níž je stupnice a znaky 
zvěrokruhu, postupujícími od východu pfes S2ver, západ a jih. 

Otáčivá rovníková deska je též opatřena vrypy, sloužícími k odčítání hodi
nového úhlu na pevné rovníkové desce (od 0° do 360° ve směru pohybu ne
beské klenby). Všechny osy jsou upevněny klíny a zabezpečeny kolíky. 
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Mnohostrannost torqueta dovoluje měření prováděné mnohými přístroji, 
jako jsou např. hodiny sluneční a hvězdné, astroláb, armilární kruhy, tri
kvetrum, kvadrant. Nehledě k tomu, že torquetum sloužilo především k mě
ření v soustavě ekliptikální, bylo možno též pomocí tohoto přístroje určit 
výšku nad obzorem, zenitovou vzdálenost, hodinový úhel a ze známé výšky 
pozorovaného tělesa nad obzorem bylo možno též určit deklinaci při prů
chodu poledníkem. Kromě toho pomocí torqueta bylo možno stanovit délku 
dne i noci. Čas \byl odčítán za jasného dne pomocí slunečních hodin a v noci 
byl určován z hodinového úhlu hvězd. 

Jak je vidět ,z popisu - torquetum - jednoduchý dřevěný astronomický 
přístroj přispíval značnou měrou k poznání pohybů nebeských těles. 

(Psáno pr o Říši hvězd, překlad Jitka Banasiewiczová) 

KONFERENCE O MEZINÁRODNÍM GEOFYZIKALNÍM ROCE V MOSKVĚ 

Od 28. července do 9. srpna t. r. se v Moskvě konalo V. valné ,shromáž,dění 
s'PeciáLního komitétu pro MGR (CSAGI). Na 400 Z8J3tupcfi ze všech zemí 
a:ktivně se úČ8Jstnícich Mezinárodního geoďyzikálního roku se sešlo, aby jed
mvk zhodnotHo dosažené vě'decké úspěchy této dOiPosud největší mez.inárodně 
organizov,ané vědecké !akce, jednak aby rozhodlo o pokračování této spolu
práce i 'Po skončení období vla.stního Mezinárodního geofyzikálního roku. 

Valného shromáždění CSAGI se úč:astnila i .sedmičlenná delegace česko
s1ovenský,c'h vědcfi, vedená a'kademilke.m J. Novákem, rpředsedou če,skos}oven
ské komise pro Mezinárodní geofyzi:ká:lní rok ,přiOSAV. Členové této tde}egace 
sledovali jednání prabíhajíd v rpracovníchskupinách jednotlivých vědeckých 
oborů.: a aktivně se úča;stnili i vědecký'ch sympozií přednesením několika 
odborných referátů.. Tak např. velkou pozorno,st vzbudil referM lprof. dT. E. 
Buchara, člena-korespondenta ČSAV, o vÝlpo'čtu zploštění Země IPomocí změn 
dráhy umělé druži'ce. Prfilběh sy:mrpozií a přednesené 'práce ukázaly, že MGR 
již odnes, tedy v ,době, kdy ,se ještě klade větší odů.!raz J1:a prováJdění a organi
zování vlastních měření, než na jejkh zprrucování, vznikly velmi hodnotné 
vědecké práce, svědčící o neobyčejném rpřínosu MGR vědě. 
Ne.j.závažnějším výsledkem V. va,lného shromáždění CSAGI v Moskvě je 

rozhDdnutí, že mezinárodnís'Po:lupráce za'poČiaItá v MGR neskončí ,koncem 
roku 1958, ný,brž bude pokračovat dále, nejméně po celý rok 1959. Prakticky 
to znamená, že bude pD'k!r8Jčovámo ve všech akcích MGR i :po jeho skončenÍ. 
Tato 'aJkc'e ponese název "Mezinárodní geofyúkální spol'Ujp,ráce 1959" a ,bude 
v rpodstaJtěSltejně organi'Zována j1ako dolPosud, ~ když budou provedeny ně
které nepodstatné změny, rnapř. 'V or:ganizaci 'Poplachfi. Některé obory byly 
vyzvány,8J'by zvý,ši1y v -roce 1959 'svou aktivitu; meZi nimi je n~př. výzkum 
efektfi na elektromagnetických vlnách lakustických kmi'točtfi, které se uka
zují být ,značnědfiležité :p-ro !poznání 'pomérfi v zemské exosféře. Dfi'loežité je 
i ro:zhodnUJtí, že do Mezinámcl:níspolurpráce 1959 hyl pojat i výzkum meteoru, 
který byl :až dosud fo-rmálně o,dlděJ.en od alkcí MGR. 'Sledování meteorfi bylo 
začleněno do skUlpiny "Ionosféra". 
Závěrem je možno řici, ·že mfť~eme Ibýt oS výsledkem jednání ,po všech 

stránkách spoJ.wj1en1, a to neJen IPokud j,de 'o hlavní vý,sledek jednání 
.pokračování v a,kcí,ch MGR i v roce 1959 - ale i doposud do,sažené výsledky, 
mezi nimiž nalezneme na čestném a uznávaném mistě i vý1sledky prací vědcfi 
československých. A snad největší radost múžeme m~t z ve'lmi krás:né Ipohody 
a vzájemného porozumění věd1cfi všech světadílfi a z jejich ,snahy o pokra,čo
vání mezinárodní spolupráce, která Mezinárodním geofyzi'káIním rokem tak 
dobře a úspěšně za:Č!al:a . J. Mráz.ek} kand. t'echn. věd 
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ca lVOVÉHO V ASTROlVOMII 

Československý výbor obránců míru udělil čs. cenu míru s. Luise Landové
Stychové) 'nositelce Řádu práce) místopředsedkyni Čs. společnosti pro šíření 
politických a vědeckých znalostí) za dlouhoZet'.ou obětavou veřejnou činnost pro 
společenský pokrok. Srdečně blahopřejeme. 

SLEDovANÍ TŘ;ETI SOVĚTSKÉ UMĚLÉ DRUŽICE 

RaJdiové signály třetí sovětské ,d!ru
žice se soustavně sledují v Ústavu 
radiotechntky a elektroniky ČSAV od 
17. května tr. Přitom se hlavní :po
zornost věnuje měření změn frekven
ce vlivem Dopplerova efektu, 'z něhož 
je moŽino odvodit dů.ležité údaje o drá
ze družice. Přesnost 'radiových rpozo
ro;vání je sLce (podstatně menší než 
u pozorování o'ptických, ta-to nevýho
da je však vyvážena tím, 'že denně je 
možno vykonat 4 až 6 s[polehJivýclh 
r3Jdiových pozorování, 'z,atímco pod
mínky pro optické sledování ,býv3Jjí 
spilněiny jen zřLdka. Proto je :zvláště 
výhoo'dné obazpůsoiby sledoiVání do
plňovat. 

Metodika mělřeni změn frekvence 
vlivem Do:pplerov.a efektu byla vy1pra
cována ve spolupráci s Astronomic
kým ústav'em ČSAV \při s!ledování 
prvních družic na vrinohradsikém pra
covišti Asbmnormiakého ústavu. Mě
říd apa,ratura se skládá ze 'čtyř zá
kladních díJů: !přijímače, dete!kčního 
prvku, soupravy pro určování času a 
měření frekvence a ;z .pomocných Z18.
řízení. 

Když bylo zaháj.eno sledování třetí 
družice v Ústavu .radiotechniky a 
elektroniky, vyskytly se podohné těž
kosti jako ,při sledování prvníoh dru
žÍC, zejména 'Příliš vylsoká poruchová 
hladina ve středu Prahy. Proto po do
hodě s Astronomickým ústavem byl 
Z;půs,o'b sledování pozměněn. Vlastní 
přLjem signálu družice na firekvenci 
20,005 MHz se Ipro-vádí v přijímacím 
střediskJu Iministersbvra spojů. na Bí.lé 
Hoře ,pro:střednictvím dokonalé přijí
mací soupravy s příslušným antennírm 
systémem. Zachycený signál družice 
je transformován do slyšiteLné čá.sti 
frekvenČJní'ho spektra pomocí ,krysta
lového oscilátoru, jehož absoLutní ka

lrbrace je ~ahrnuta dokalždého měře
ní. ,Slyšitelný signál je p.aJk /přenášen 
telefonní Unikou z Bílé Hory na pra
coviště Ústavu r3Jdiotechni,ky a elek
troni!ky ČSAV v p'raze I, kde je Ipři
veden na vstupmí S'vorlky magnetofo
n u spo'l u s vteřinovými LmpuJsy 
z místních Ikřemenných hodin. J 'ežto 
s.e m ,agnetofonem současně registrují 
údaje o, času a fr,ekvenci, jsou údaje 
získané při přehrávání :zcela nezávis
lé na přÍ\p'admých 'změná<c.h ryoh1osti 
ma:gnetofonové ,pá.sky. Magnetofon 'je 
dáLkově o.vládán ze střediska na Bíilé 
HOlře, Ikde je nejpřetržitá slu:žba !pO ,ce
lých 24 hodin. 

'Doto us!pořádání IposkytUije nej1lepší 
příjlmavé 'a pracovní podminky, takže 
od konce června jsou ,souS'taVIně 'me
dovámy všechny blíZiké prfwhody dru
žice 4-Skrát denně. :Signál zí!sikaný 
při ipřehlrávll-ní magnetefon:o'vého pás
ku se dále srovnávll- s frek'V'enci tó
nového generáto,ru, ,jež se :pak spoLu 
s č3J8Jovými 'zll'3JČ'kami :registiI'uje po
mocí liniového. ;za,pisova;če. Tím ISe zIs
ká přímo diagram udávající závis-lost 
okamžité frekvence ,sign~lu <družice na 
čase ve tvaru 'zná<mé Do;pplerorvy .s 
křivky. 
Začátkem ,četrvna byla navá!zll-na 

spoLupráce s observatoří na Skalna
tém Pl.ese, kde s,e měření koná po
mod jednoduššího 'zařílzení; výsledky 
si oba ústavy vzájemně vyměňuljí a 
srOV'llá vají. Počítá se s tím, že praž
ská mMLcí sO'Uiprava hude 'ještězdo
konalena, což umožní dále zvýšit ,přes
nost pozorování a zjednoduši!t obslu
hu. Pozorovací materiál na magneto
fonových pásdch bude .po ureitou do
bu archi,vován a je Ik dis!posi.:ci všem 
institudm, které ,by měly zájem o je
ho Zhodnocení z nejrůzně<j.šíc:h hledi
sek. 
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ASTRONOMIE V číNĚ 

Po reV'oLud v r. 1949 na.stal veQký 
ro'zvoj astronomie v Číns'ké hdové 11'"e
pub1ice. Nyní je v provo,zu pět hvě'z
dáren, stavba dalších tří se plánuje. 
Ohservatoř Zi -Ka-W ei rv Š a.:nghaji se 
zabývá hlavně ča,sovou službou. Je 
vybave-na křemennými h odinami, ·pa
sá"m~ky s fotoelektric·k ou registrací 
průc:hodů. hvěz.d, neosobnim hra,nolo
vým astrolábem a dalšími :přístroji. 
Sedmkrát denně jsou z hrvězdárny vy

Hvězdárna na Purpurové hoře 
v Nankingu 

sílány časové s'ignály vysotké ,přes
nOisti. Observatoř Zo-Se u Š'am.ghaje 
spolupracuje na měřeních pro :ka-t'alog 
sla;býoh hvězd. V blÍl~kosti Tiensinu 
byl1a zříizena nová šíňková observatoř, 
která je vy:bavena 180mlffi zeniJto'vým 
teleskopem. Hvězdárna na Purp:Ulro
vé ho,ře vNllInkingu má v programu 
hlavně určování ,poloh komet a :pla
netek. V předměs tí Pekilngu byla Iprá
vě dokončena sluneční observatoř, 

kde se provádějí pozoro'Vání Slunce 
v monochromatickém světle a třemi 
radioteleskopy 'se měří slUlne'ční zá
ření na vlnových délkách 20 mm, 32 
mm a 3 m. Pnojektuje se stav:ba vel
ké hvě!zdwrny v P ekingu, !kde má !být 
postaven dvoumetrový Te<fl.e,kto'r, 
Schmidtova 'komora o Iprůměrru ,ko
rek'čnídesky 60 cm a zrcllldla 90 cm 
a dvojitý astrogra-f o ,průměTu objek
tivů 40 cm. Na konstrulkci Ipřhstrojů 
se nyní pracuje a hvěz,dárna hude 
v :provozu j'iž v roce 1962. Hlavním 
ohorem nové pelkingsiké hvě'Z:dárny 

bude stelármÍ s:pektroskO(pie a foto
metrie. Pro po~dější dobu se plánuje 
staV1ha horské ,slulIle6ní observatoře 
v Tibetu .a; v elké hvězdárny v jižní 
Číně. Výsledky pozorování a · teore 
tioké práce čínSikých astronomů j~ou 
uveř8ljňovány v ·odborném časolpise 

Acta Asbroifimnka Sinica, jehož dosud 
vyšlo 6 čísel. 

Vý:SLEDKY RkDIOVÝOH POZOROVÁNí SPU'DNIKA I 

V časopise Nature (180, č. 4593 , 
str. 943-944, 1957) byly publikovány 
výsledky radiových pozorování sput
níka I na universitě v lllinois (USA) 
z období od 5. do 24. října 1957 na 
frekvenci 40 a 20 MHz. K pozorová
ním bylo použito dvou radiových in
terferometrtl (základna prvého byla 
5,45 vlnových délek ve směru sever 
jih, základna druhého 1 vlnová délka 

témž směru, zeměpisná šířka 
+40°01,1'). Byly zaznamenány časy 
průletu družice nad touto rovnoběž
kou a její zdánlivá výška nad obzo
rem při průletu v největší blízkosti 
pozorovacího místa. Ze získaných po

zorování vyplývá pro oběžnou dobu 
sputnika I v období od 5. do 24. října 
1957 vztah 

P = 96m09,8s - 0,1293sn 
7,797s.10- ón2

, 

kde n udává počet oběhů od 5. října 
1957, 13h30m01s SČ; tento okamžik 
byl přijat jako výchozí epocha. Při 
srovnání pozorovaných oběžných dob 
s těmi , které byly vypočteny podle 
uvedeného vzorce, nalezneme velmi 
dobrou shodu (rozdíl činí maximálně 
0,04m, tj. 2,4s ). Radioteleskop o prtl
měru 13,7 m ve spojení se silným 
radiolokačním přístrojem umožnil 

v 
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v Malvern (USA) registrovat prfl 'raketa družice pohybovala východně 
chod první družice a její nosné rakety od Islandu ve výši asi 354 km. Na 
zorným polem. Odraz od nosné rake vlnové délce 10 cm se jevila jako tě
kety byl pozorován 30. října 1957 na leso o zdánlivém úhlovém průměru 
vzdálenost 1400 km, v době., kdy se asi 0,5°. A. N. 

ROZMĚR NOSNÉ RAKETY SPUTNIKA II 

Podle zprávy M. Melina z americké 
stanice pro pozorování umělých dru
žic byla 21. prosince 1957 fotografo
vána pomo.cí slpeciálníkaunery ame
rického letectva ROTl nosná raketa 
druhé ,sověts.ké umělé družice. Prfl
měr ohjektivu kamery ROTl byl 61 
cm, ohnisková vzdá,leno,st (u ,kamery 
proměnná) byla maximálně 12,7 m. 
Jiné kamery s ohni'slkovou dállkou 
6,1 m ve v2ldálenosti 22,5 km byU.o 
použito k určení (POlOhy ra'kety. Ze 
změněných StolP na fotolgrafických 

deskách, po zavedení Iko,rekce na vzdá
lenost a z,krácení, vycháJzí délka ;po
sledního stupně nosné rakety druhé 
sovMské družice 24,0 ± 1,5m. Průměr 
nemDhl být změřen, iproto1že ka;ždý 
válec, odrážející světlo, se jeví pouze 
jako jasná Ú'Seóka. Podle sdělení ame
rického astronoma J. A. H ym:ka, před
neseného na mo,ske'Vlském sjerzdu, se 
podařHo určit, že sovět'ské umělé dru
žice j,sou vypouštěny z místa, ležídho 
asi 100 ,kim sever'O!severovýchodrtě od 
KasipiokéuloO jezera. 

TEPLOTY NA POVRCHU PLANET 

Americ'ký astronom dr. 'Sinton sh:rnul dJOiSJavadní měření teploot na poolvrchu 
plam·et a Mě,sLc.e do ta bulky, kter,ou otiskujeme. 

Objekt Teplota Autoří 

Merkur (subsolár.ní bod) +337° Pettit a Nicholson 
Venuše (Istřed z pololvi:ny 'o~lvětleného 

kotouče) - 39° Strong a Sinton 
Měsíc (střed di:sku za Újplňku) +118 ° Pettit a Nicholson 
Měsíc ('střed disku za no,VIU) -153 ° Pettit a Nicholson 
Mars (nejteplejší část) + 30° Strong a 8inton 
Mars (výohod S1JU:nce poblíž POvnhlm) - 70° Strong a 8inton 
Jupiter (subs'o.lární bod) _143° Coblentz a Lampland 
8aturn (sub,so'lární bod) -145° Coblentz a Lampland 
Uran (lSubsolární bod) -170° Coblentz a Lampland 

U plamet, které mají husté .atmosféry s mračnovými útv,ary (Venuše, JiUlP,i
ter, Saturm, Ura.,'1)se pochopiteln.ě uvedené hOldn1oty :tepJoty vz:ta:hují na nej
vyšší vrstvy mračen. J. B. 

ZÁVISLOST INTENZITY KOSMICKÝCH PAPRSKŮ NA VÝŠCE 

Jádra atomů se UI'yClhlují 'Ve vesmí
ru <Z dosud ne úplněznárných !příčin 
na vysoké energie. Částice o,bmláště 
vysokých energií pozorujeme ja!kď~ 
kosmkké zarení. Koomic!ké záření 
proc.hází na své cestě k Zemi ípro'stře
dím, které ovlivňuje jeho Lntenútu. 
Procházejí,ce magnetický,mpolem Ze
mě jsou částice kosmických paprskfl 
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odchy.lovány ze svých drah. Tyto dů
vodyzpůsobují, že intenzita kosmic
kého záření 'závisí jednak na země
ptsné šířce pozoroivacího místa, jed
naJk ,na výšce nad zemským [povrchem. 
Na ,při;pojeném obráZJkJu je ,znázorněna 
záViiSlost intenzity ,ko:smiClký'ch [pa
prs~fi na výšce !!lad 'zemí. Na ose x 

je výška nad zetrnSJkým J)'Ovrcihem 
v km, na 'ose y je poměr intenzity 
kosmic.kých 'paprskfi ve výšce h k in
tenzitě ve výšce 220 Ikm. Uvedené vý
s.ledKy byly :zí.skány ll1!a :pocilmladě mě
ření, !prováuénýc'h rpomod druhé so
větské ,umělé dlI'IužÍ'Ce Země příJstro
jem, znáz;o'rněný!m na 2 . str. přHohy. 

MAPY SLUNEČNí FOTOHFÉRY 

VJO VI 10. Vl 20 1958 

~40·i 
+20· 

0°4-----------------------------------------------------t 

-20· 

-40.· DTOéKA 140.1 
J6~0~.~~~~J~0~0.~~~-240~·r~~~~~aD· ~-~~~~ ~~~~O·~ ~~~~~~12D· 6~~

1958 V/Jo. VI/.1o. VII. 20. 

D· r------------~-------------------------------------------------T 

-20.· 

-40.· OTDČKA 140.2 

J60' Joa' 240.0 180.· 60" O· 

Ladislwv Schmied 

PRŮMĚR PLANETKY JUNO 

Ve večerních hodinách 19. února tr. 
nastal !Zákryt hvězdy BD + 6°808 ma
lou p1anetkou Juno. Z áJkryt ,byl vidd
telný ve Velké Británii, na Skand~
návSlkém :poloo:strově 'a v severní ,čá'sti 
SSSR. Pozorování zákrytu bylo vhod
nou příležitostí k .určení prfimě,ru ,pla 
netky Juno, a to velmi jednoduchou 
metodou z určení ča!S.ový,ch okamžiků 
začátku a Konce úkazu. Nepříznivé 
počasí v téměř celém pásu viditelnos.ti 
záíkJrytu vša,k zmařilopozo.rování. By

10 úskáno ipouze' jediné rpaZOTování 
v Malmo (ŠvédsikJo), kde podle mMení 
P. A. BjoIik1unda a IS. A. MUllera 
trval zá.imryt 7,2 sek. Alby :bylo mo:ŽI1:o 
lJJDčit prťmněr asteroidy Juno, 'bylo Ihy 
třeba ještě nejméně jednOho iPo:wro
vání z jiného místa. Takto 'bylo mož
no ,po,uze určit, že 'Průměr planetky 
je větší než 110 !km. Z mikrometI'lic
kých měření vychází průlmětr planet
ky Juno asi 190 km. JBAA 68 / 5 
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OKAM2IKY VYSíLÁN! ČASOVÝCH SIGNÁLů V SRPNU 1958 

OMA 2500 kHz, 20h; OLP 50,0 kHz, 20h; Praha I 638 kHz, 12h30m SEČ 
(NV-nevysiláno, NM-neměřeno, Kyv-signál vysílán z kyvadlových hodin) 

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OMA 013 012 013 013 NM 016 017 018 019 020 
OLP 020 020 020 022 024 021 025 026 029 030 
Praha I NM Kyv Kyv 028 NM 031 Kyv 036 NV NM 

Den 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
OMA 021 022 023 024 024 024 NV 023 023 023 
OLP 030 030 031 033 032 032 032 031 031 030 
Praha I 037 NV 040 041 039 NM NM 038 NV NM 

Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
OMA 023 023 023 023 022 022 022 021 021 NV 020 
OLP 031 030 030 030 030 029 029 028 029 029 027 
Pr<aha I NM 038 NM NM NM 037 NM 036 037 NM NM 

lnž. V. Ptáček 

Z LIDOVÝCH HVĚZDARElV A ASTRONOMICKÝCH KROUŽKŮ 

MEZINÁRODNí VÝSTAVA AMATÉRSKÉ PRÁCE 

U příležitosti .prvého sjezdu pracov lidových hvězdáren v Brně, Plzni, 
nilků. v a stronomii Latinské Ameriky Prešově, Praze, Valašském Meziříčí 
dne 10. října 1958 uspořádá Astrono a amatérských prací dr. Otavského, 
mická společnost v Chile mezinárodní bratří Erhartů, Čeňka Šilera a Jin
výstavu amatérské astronomické prá dřicha Zemana. Panely jsou jednotně 
ce. Oblastní lidová hvězdárna v Praze graficky upraveny podle návrhu spo
př1pravi1a .pro výstavu 13 panelů roz lUlpracovníka Oblastní lidové hvěz

měrů. 49 X 69 cm <S ukázkami prací dárny v Praze Pavla Příhody. 

Jeden z panelů, znázorňující polohy 
lidových hvězdáren v Československu. 
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POLÁRNí ZÁŘE 8. vn. 1958 POZOROVÁNA V KROMĚtíí21 

Při hledáni třetí sovětské ťiružice 
dne 8. července tr., ,při částečně zata
žené obloze, o'bjevila se v 21 h 50 m 
polární záře poblíž souhvězdí Draka. 
Okrouhlá, nazelenalá záře se měnila 
postupně do růžova. Po několika mi
nutách zanikla, více méně proto, že 
ji z.akryl mrak. z jehož jednoho vý
běžku se počala objevovat; vypadalo 
to jako když je v létě Slunce za mra
ky a k obzoru jdou svazky paprsků. 
Po·čátek polárni záře nebylo vidět, 
neboť onen úsek oblohy byl zastíněn 
mraky. Na chvili se mraky posunuly 
a bylo vidět měnící se záři. Současně 
s mizející polární září v uveťieném 
místě počal se tvořit úzký zelenožlutý 
pás severně od Velkého vozu. Tento 
úzký, poměrně jasný pás se objevil 
v 21 h 56 m a na prvý pohled nebylo 
zřejmo, že jde o polární záři. Spíše 
se to podobalo vojens...l\.ému reflektoru 

při hledání letadla. 'nebylo však vidět 
světelný pás, jdoucí až k zemi. Světlý 
žlutozelený pruh, severně od Velkého 
vozu se však počal rozšiřovat směrem 
jihozápadním, trukže postupně překrý
val souhvězdí Velkého vozu a posu
noval se k jihozápadu. Současně mě
nil zabarvení do ora.nžova a růžova a 
nakonec se záře rozdělila ve dva pru
hy, mezi nimiž zůstávalo souhvězdí 
Velkého vo'zu. Levá část byla menší, 
část po severní straně Velkého vO·zu 
bvla mohutnější, jak je to viditelné 
i na fotografii (viz posl. str. obálky). 
Ve směru šíře ;polární záře, v hořej
ší 'polovině, je nanegativu zachycen 
pás okrouhlých tvarů, které vJ.čpadají 
jako reflex objektivu. Domnívám ,se 
vša,k, že polární záře nebyla zase na.
tolik jasná, aby mohla z,působit reflex 
objektivu.. Čeněk Šiler, 

NOVÉ KNIHY A PUBLIKACE 


B. Maleček, L. Zachar: Astronomic
ká tabulka 1959. Vydala Obl. lidová 
hvězdárna, Plzeň 1958; 3 Kčs. - Již 
po páté vychází přehledná grafická 
astronomická ročenka v obvyklém 
provedení na křídovém kartonu. Ob
tSahuje východy, kulminace a západy 
pla,net a Slunce, fáze Měsíce, kon
junkce :plamet s Měsícem a další 
údaje. Tahulku expeduje Oblastní li
dová hvězdárna v Plzni a je' rovněž 
na skladě v prodejll1ách n. p. Kniha. 

B. V. Ku'karin, P. P. Parenag-o, 
J . I. Efremov, P . N . Cholopo'v: Obščij 
katalog peremennych zvězd J.-lI . 
Nakl. Akademie vě<l SSSR, Moskva 
1958; ,str. 700+478. Za deset let po 
prvním vydání katalo,g-u ,proměnných 
hvězd vychází vydání druhé. První 
vydání :bylo ji,ž značně zastaralé 
(vždyť do roku 1944 byl hvězdárnou 
v BerUně-Babelsbergu vydáván ka
talog ,proměnných hvězd každoročně); 
přesto, že ke katalogu z roku 1948 
vyšlo celkem 9 doplňků, bylo hledání 
údajů ·0 rproměnných hvězdách znač

ně obtížné. Aby se zjistila data o rpro
měnné hvězdě, bylo nutno ;prohléd
nout 10 'pubEkací. Této nesnázr nyní 
odpomáhá druhé vydání katalogu 
proměnných hvězd. První <lil ohsa
huje všechny potřebné údaje o 14 708 
hvězdách. objevených a označených 
do roku 1958. Proměnné hvězdy jsou 
řazeny podohně jako v dřívějších ka
talpzích proměnných hvězd rubecedně 
p odle souhvězdí. Pro každou hvězdu 
je uvedena rektascense a deklinace 
pro ekvi'nokcium 1900.0, galaktická 
délka a šířka, literatura, ty;p, hvězd
ná vel i.kost v maximu a v minimu 
jasnosti , epocha, perioda a spektrum. 
Druhý díl obsahuje seznam proměn
ných hvězd rpodle tYlPů, identifi'kací 
nových hvězd. seznam proměnných 
hvězd podle rektascense, nomenklatu
ry proměnných hvězd a ,některé po
mocné tabulky. Lze si jen přát, aby 
da;lší vydání katalogu promě'nných 

hvě'zd vycházela v kratších časových 
intervalech, když UIŽ je není možno 
vydávat každoročně. J. B. 
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V. Petrov: 1skusstvennyj sputnik 
Zemli. Vojennoje izd. min. oborony 
SSSR, Moskva 1958, Naučno-popul
jarnaja bibliotěka; 303 str., 84 obr. 
a 5 tab. v textu; váz. Kčs 5,90. -
Petrovovu knížku mů.žeme směle na
zvat skutečnou pOlpulární monografií 
o umělých satelitech. Byla napsána 
v době, kdy již byly vypuštěny prvé 
dvě sovělské umělé družice, takže 
čerpá z materiálů., zis'kaných studiem 
těchto těles a je proto velmi aktuální. 
Autor ro,zdělil obsáhlou látku do 9 ka
pitol. Nejprve nastiňuje problémy, 
k jejichž řešení mohou umělé družice 
!podstatnou měrou přispět a zabývá 
se podmLnkami. které je nutno pro 
vypuštění umělé družice splnit. D3Jl
ší stránky jsou věnovány otázce vy
nesení umělého satellta na předepsa
nou dráhu a jsou na nich diskutovány 
ja.k stávající raketO'vé matory, tak 
motory atomové, resp. iontavé, Rov
něž zde nalezneme informace a palivu 
raketavých motorů.. Další kapitola 
pojednává 'a nOSillých raketách, aby
cham pak na následujících stránkách 
našli informace a mažných typech 
umělých družic. Autor vychází ad 
amerického projektu "Mause" a do
spívá až k projektům meziplanetár
ních stanic - "létajících měst". Poté 
,přechází k přístrajů.m, nutným pro 
stabilisaci dráhy umělého satelitu, 
zdrojů.m elektrické energie a zaříze-

Lidová universita. Padobně jako 
v minulých letech probíhá i letos 
cyklus přednášek Lidové universlty. 
V Praze je zařazena do pátéhO' běhu 
celkem 29 cyklů. přednášek z nejrů.z
nějších vědních oborů a umění. Upa
zarňujeme zvláště na cyklus o rake
tách a letech do vesmíru (Z historie 
raket a letů do vesmíru; Rakety, dru
žice a řízené střely; Jak počítáme po
hyby a dráhy umělých družic; O vý
znamu umělých družic pro vědu; Per
spektivy letů. do vesmíru; Fyziologic

nim, umažňujícíIl! určit 'Polohu dru
žice ve vesmíru. Sestá ka.pitola se za
bývá padmínkami viditelnosti umělé 
družice, organisací pazorQ'vání těchto 
tě1es a radiOVým zaměřením umělých 
satelitů.. Následující kapitala řeší 
otázky zabezpečení životních podmí
nek na umělé družici a v osmé ka;pi
tale nalezneme pakračavání tétO' otáz
ky, tj. výklad prablému návratu umě
lé dru'žice na pavrch Země. Konečně 
poslední kapitala podává objektivní 
výklad.o mažnasti vajenského využRí 
umělých družic. V závěru knihy na
ezneme stati akademiků.·A. N. Nesme
janava a L. 1. Sedova k otázce umě
lých satelitů. a kasmických letů.. Dále 
zde nalezneme historické Izprávy 
TASlSu o vypuštění prvých dvou so
větských umělých družic Země, o,b
sáhIou stať ,o druhé umělé sovětské 
družici Země a adkaz na 73 literár
ních ,pramenů., umažňující další stu
diu:m tohotO' zajímavého problému. 
KníŽ)ka je p,sána přístupným ,slahem, 
bohatě dopravázena abráJzky - fata
grafiemi i schematy a grafy - a bylo 
by žádoucí, aby byla urychleně pře
ložena do češtiny; stále aktuální otáz
ka umělých satelitů. a úspěchy, kte
rých na tomto pali dosáhl SSSR vy
žadují, aby se s obsahem této zaji
mavé knížky mohla seznámit naše 
nejširší veřejnast. A. N. 

ké atázky letů. do vesmíru), v němž 
budou přednášet inž. J. Bukovský, 
praf. inž. dr. R. Pešek, doc. dr. F. 
Nožička, doc. dr. V. Guth a dr. J. 
Pavlok. Z dalších upozorňujeme ještě 
na cykly Matematika a dále Atamy 
a jaderná fyzika. Přednášky Lidavé 
university začaly v polovině září a 
skančí v prosinci. Zájemci se mohau 
ještě přihlásit v sekretariátu Lidavé 
university, Praha 1, nám. dr. V. Vac
ka 1, tel. 653-19. Podobně ja:ko 'v Pna
ze probíhá i v jiných měste.ch. 

Oprava. Upozorňujeme čtenáře) aby si laskavě v článku "Juliánská perioda" 
v ŘH 9/1958 doplnili v tabulce na str. 200 ve sloupci 3 hvězdičky u římských 
číslic I a II na tvar *1 a *11 a ve sloupci 1 u letopočtu 2100 (má být *2100). 
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2. 	 3h44,lm zákryt hvězdy 26 Gem (5,lm) Měsícem - výstup 
3. 	 3hOO,2m zákryt hvězdy 68 Gem (,5,lm) Mě.sícem - výstup 
4. 15h19m Měsíc v poslední čtvrti 
5. 	 2hOOm Jupiter v konjunkci se Sluncem 

2h33m Uran v konjunkci s Měsícem (Uran 6° severně) 
H. 17hOOm Venuše v konjunkci s Jupiterem (Venuše OD jižně) 

10. 	 10h42m Neptun v konjunkci s Měsícem (Neptun 1° severně) 
15hOOm Měsíc v přízemí 
23h14m Jupiter v konjunkci B Měsícem (Ju,piter 1° jižně) 

11. 	 Hh40m Venuše v konjunkci S Měsícem (Venuše 20 jižně) 

7h34m Měsíc v novu 
13hOOm Venuše v horní konjunkci se Sluncem 

12. 	 17h13m Merkur v konjunkci s Měsícem (Merkur 7° jižně) 
13. 	 16h32m Saturn v konjunkci 'S Měsícem (S.a;turn 4° jižně) 
16. 	 15hOOm Mars v oposicí se Sluncem 

22h36m maxi:mum meteorického roje Leonid 
18. 	 5h59m Měsíc v první čtvrti 
20. 	 20hOOm Ivlerkur ve východní elongaci (22°) 
23. 	 6hOOm Měsíc v odzemí 
25. 	 7h40m Mars v konjunkci S Měsícem (Mars 4° severně) 
26. 	 11h16m Měsíc v úplňku 
27. 	 21h52,4m zákryt hvězdy 115 Tau (5,3m) Mě.sícem - výstup 
28. 	 19h43,7m zákryt hvězdy 124 Hl Ori (53m) Měsícem - výstt1iP 
30. 	 Oh18,9m zákryt hvězdy A Gem (3,6 m) Měsícem - vstup 

1h37,6m zákryt hvězdy A Gem (3,6m) Měsícem - výstup 

Mezinárodní geofysikální rok: světové dny: 4., 10., 11., 18. M. 

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD PTlJme ihned pro 
svoje stelárnf odděleni v Ondřejově počtáře. Vyžaduje se úspěš.ná maturi.ta na jedenác
tiletce, zájem ° ma tematiku a fyziku, přednost mají amatéři astronomové. Náplň práce: 
zpracování astronomických poZ{}rováni, pomoc při nočnich měřeních. PI&t Kčs 80{)-1150,
,podle konkrét11iho vzdělání, praxe a zapracování. - Žádosti je třeba urychleně zaslat 
na adresu Astronomický ústav ČSAV, Budečská 6, Praha 12. 
ROLČÍKŮV 10 CM REFLEKTOR S HOD. STROJEM ·paralakt, ří.zení, 5 okulánl od 

50 do 260X, oku!. spektroskop, zenit. hranol a příiSl., prodá za 5000 Kčs K. Švestka, 
Benešov u Prahy 486. Dohoda možná! 

KOUPÍM DALEKOHLED MONAR. Nabídku s uvedením ceny na adresu: Alois 
Dohnal, Děčín II, Liberecká ul. 833/32. 

Vydává ministerstvo školství a kultury v nakladatelství Orbis, národní podnik, Praha 12, 
Stalinova 46. - Tiskne Orbis. tiskafské závody, národní podnik, závod Ol, Praha 12, 
Slezská 13. - Rozšiřuje Poštovní novinová služba. A - 14837 
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V uplynulých dnech byl ve francouzské obser v a,toN Sa~rd Michel dán do pro
v ozu 1)elký dalekohled) j ehož parabolick é zrcadlo o průměru 1)93 metrů a v áze 
1200 kg j e v ýrobkem skláren v St. Gobain. T eleskop byl umístěn v kopuli 

o průměru 20 metrů. 




