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František Yedavý 

CO V ÍME 

0 H V É Z D b C H 

Obsah: 

Die film sleduje vývoj poznávání vesmíru od středověku, kdy ještě lidé 

chápali oblohu tak, jak byla .chápána ve starověku, to je jako křišťá-

lovou klenbu, na ktk rě jsou připevněny hvězdy. Vynález dalekohledu 

však definitivně rozbíjí tuto klenbu a rozloží Mléčnou dráhu na jedno—

tlivé hvězdy, jejichž podstatu vysvětlí rozbor světla. Veliké daleko—

hledy a zvláště pak fotografická deska umožnily poznání tvaru Mléčné 

dráhy a objevy milionů podobných hvězdných soustav. Podrobné studium 

sl žení hvězd a stavby Mléčné dráby umožnilo řešení velmi obtížné otáz—

ky stáří hvězd a celého vesmíru. Dokazuje, že vesmír je napiněn stej—

nou hmotou, ze které vznikla i země, hmotou ve stálém pohybu, ve stá—

lých proměnách, ale hmotou nezničitelnou, věčnou a proto můžeme dojít 

k názoru, že i vesmír je věčný  
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Methodické poznámky. 

Dobrá práce s tímto diafilmem, má jeden výz-
namný předpoklad: že si totiž přednašeč dia-
film před promítnutím dokonale prostuduje a 
že pozná keždý obrázek v hrubých rysech i 
v podrobnostech. Methodickou příprava mu 
usnadní tato příručka, jež obsahuje texty. 
k jednotlivým obrázkům. Uspěšné. a správná 
práce je ohrožena, vidí-li přednášcč dia-
film při :přednášce poprve právě tak jeho po-
sluchači. 

Tento diafilm byl připraven pro přednášku 
" Co víme o hvězdách", již napsal pro Edici 
přednášek pro osvětové besedy Zdeněkvest-
ka /0světa,l9"2/', Osnova diafilmu se zhruba 
shoduje s osnovou přednášky. 

Proto může přednašcč postupovt dvojím zpú-
sobem: 

1/ Promítat diafilm běhl m přednášky, t.j. 
při zatemnění v přednáškové místnosti. 
Předn_ašeč v:>lmi snadno zjistí, ke kterému 
místu v pře~nášee obrázek náleží. 

2/ Promítat diafilm až po přednášce. Tento 
způsob pokládají mnozí osvětoví pracov-
níci za výhodnější, protože rnohcu předná-
šet při světle, mohou mít dokos=1ý styk 
.s posluchači, mohou používat i jiných ná-
zorných pomůcek, posluchači-si mohou po-
znamenávat. Předn:ašeč úpozorňuje během 
přednášky na obrázky, již promítne .po 
přednášce a připravuji posluchač: záměr-
ně na ně s Rozdělí si látku tak, že někte-
ré poznatky poví během přednášky / po př. 
za pomoci jiné názorné pomůcky/ a jiné 
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si  vyhradí pro průvodní slovo k diafilmu. 
Potřebuje-li pro některou část svého vý-
kladu nezbytně některého obrázku, obsaže-
ného v diafilmu /na př.některého diagra-
mu/, je možno na tu chvíli zhasnout a 
tyto ojedinělé obrázky promítnout. Potom 
se opět rozsvítí a pokračuje se v před-
nášce. Po přednášce, ale před diskusí, 
se potom promítá diafilm s průvodním J0-
vem přednašečovým: pro toto průvodní 
slovo nůžt přednášeč če.'pat materi l z té-
to příručky. 

Protože diafilm jako názorná pomůcka je ne-
dílnou součástí přednášky, z:~hájíme rozpravu 
až po promítnutí diafilmu. Je chybné zařa-
dit diafilm až po rozpravě. i"`_ozí přednaše-
či chybují, že neupozornují posluchače bě-
hem přednášky soustavně předem na jednotlivé 
obrázky, jež jim promítnoú po přednášce. Je 
hrubou ch4'rb..0 promítat diafilm vůbéc bez ja-
kéhokoliv výkladu. 

Průvodní slovo k diafilmu, jak je připrave-
no v"této příručce, umážnuje však předvést 
diafilm, naprosto neodvisle od přednášky, 
vyaané v Edici přednášeli pro oevětóvé bese-
dy. lvlůže se tak stát na př. v astronomickém 
kT oužku. 

Nezapomeňte, že tohoto diafilmu lze rovněž 
použít k promítání při t_zv, zadní projekci 
na přízemní okno nebo na sklo výkladní skří-
ně pro diváky stojící před domem. Průvodní 
slovo čerpáme v takovém případě z této pří-
ručky, :mluvíme je do mikrofonu a zesílené 
j: vysíláme tlampačem, umístěným něd l ko 
promítací plochy /nad oknem, nad výkladní 
skříní/. Zvuk volíme jen v té síle, aby dob-
ře slyšeli ti diváci, kteří dobře vidí 
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Technické  poznámky. 

f Pro přednášku disfilrnEm je nutno předem 
připr~;--it přístroj a místnost k promítání, 
projekční plátno, di.fiim a přednášku' 

Místnost v=olíwo pokud nožno vzdušnou i při 
z c nnéní dobře větrate ťnou Zjistíme, zda 
zatemnění je doken lé, není--li rozbité nebo 
oošLoz:.né<. 

Předem si p ohlédnenic umístění loktrických 
zásuvLk d zu jistímc si oost 14 ~:ečr aloab
př'-~odový kabeJ i)ia.projektor nu:í být při-
zp°:sobec napětí v síti /120 nebo 220 V;" 

Povr?.čž plátno umístíme na své místo předem 
a znoušír.e, zda obraz je správně um.ístěn~ 
To znamená, zda pro; 4-ktcr je ve správné 
vzdálehosti a objektiv zaostiřen. 

I zakládání diafilmu provcdme p_Ed:r, a 
přez'rouší~ne zda obraz není na plátně hlavou 
dolů 

To vše. provadem před přednáčkou, p: otožc; 
chvat, chyby a nejistota za přítomnosti di-
váků snižují hodnotu celé přednášky. 
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Co víme o hvězdách ? 

S Sestavil František Kadavý. 

1/ Ještě ve středověku měli lidé velr~.i jed-
noduchou představu o vesriíru. Představo-
vali si, že Zemi obepíná křišťálová klen-
ba, na které jsou připevněny hvězdy. Ry-
tina, kterou vidí;rie na obrázku, je ukáz-
kou e starověkého cestopisu mnicha, kte-
rý tvrdil, že došel až na kon c evěta. 

`/ Tato představa opřená o učení starověké-
bio filosofa Aristotela, byla zpracován:, 
ve II. století našeho letopočtu egyptský 
hvězdářem ? a z~ riěpiscern Claudiem Ptolemai-
em obsáhlém díle Alr.age t. Na toto dílo 
se od?olávoli hbdhostáři církve katolic-
ké v boj . proti nový.: vědecký M. objevům. 
Na obrázku je jedna za starých podobizen 
Cl_udia Ptolemaia. 

3% Ptoleraios učil, že Země je středal. světa 
a kalou. Ze:'?ě že obíh_.jí planety, Měsíc 
Slunce. Obrázek představuje Ptolcmaiovu 
soustavu. Křišťálová klenba, na které 
jsou'připevnény hvězdy, je zde vyznače-
na tečkovanou kružnici. Zo ?±išťálovou 
klenbou je podle této představy králov-
ství bohů. 

4/ Na základě dlouholetého studia pohybů 
planet dokáz:l v 16 století polský hvěz-
dář Mikuláš Koperník, že planety se po-
hybují kolon Slunce a nikoli kolem. Země.. 

5/ Svá pozorování doložil ~7^tematicky a vy-
dal r.1543 -v díl'. " 0 pohybu těles ne-
beských". Na obrázku vidíme Slunce ve 
středu světa. Kole. Slunce obíhají všechny 
planet; tedy i Země. Poslední kružnice 

~ 
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představuje ještě sféru stálic. 

6/ Proti učení Yoperníkovu vedly církevní 
kruhy těžký boj, protože bořil jejich 
představy o stvořt:né Zc ii j2ko středu 
světa. Proti st,: rým předst~ván o ploché 
Zc: i dokázalo věda, že Zen.ě je kulatá. 
Církevní kruhy konečně musely připus—
tit, že Země je kulatá, ale středověká 
malba nám. názorně ukazuje, že v před—
stavách lidu byla Země ještě dlouho 
středem světa. Na obrázku je Země do—
prováztna družinou planety nahoře IV rs, 
Saturn a Jupiter, dole Venuše a Merkur. 

7/ Dánský hvězdář Tycho Brahe, který žil na 
rozhraní XVI. a XVII. stol~.tí v Praze, 
byl znamenitým pozorovatelem. Tycho Bra-
he nechtěl pripustit pohyb Země kolem 
Slunce, protože ho nemohl svým pozoro-
váním dokázat. Tehdy ještě hvězdáři ne-
znali skutečné vzdálenosti hvězd a Ty-
cho Brahe nevěděl, že jeho pozorovací 
prostředky k měření této vzdálenosti ne-
stačí. Zastánci náboženských představ 
o vesmíru se ovšem dovolávali tohoto je-
ho názoru. 

8/ Do zápasu vědy se starými náboženskými 
představami zasáhl však počátkem XVII. 
stol:tí itůlský hvězdář a fysik Galileo 
Galilťi.Sestrojil prý hvězdářský dale—
kohled, který s: stal nejlepším pomoc—
níkem vědy v boji proti zastaralým. ná—
zorům. 

9/ Galilei vedle jiných znamenitých obje-
vů spatřil svým dalkohledem poprvé 
tisíce hvězd, j.'jiehž společné světlo 
vidíme na obloze_ jako etříbrný pás Mlé—
čné drrhv. Na obrázku je fotografie hvězd 

~ 
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ze souhvězdí Cassiopei. Nyní již hvěz—
dáři počínají tušit nEsmírné vzdálenos—
ti hvězd. 

10/ Zvětšováním a zlepšováním dalekohledu 
bylo možno viděti stále větší množství 
hvězd a zkoumati jejich hustoty na růz—
ných místech oblohy. Vynikající hvěz—
dář a stavitel dalekohledů Wiliam 
Herschel, jehož rodiče pochází parně 
z Moravy, se pokouší již koncem. XVIII. 
století poznati tvar a velikost Mléčné 
dráhy. Na obrázku vidíme Wiliama Her-
schela s jeho sestrou Karolinou u ve-
likého zdreadlového d-.l.ekohledu, který 
Herschel sám postavil. 

11/ Hvězdáři začínají měřit propasti ves-
míru. Zbývá však rozřešit podstatu svět-
la hvězd. Ale základ k tomuto studiu 
již tu je. Český učenec \!arek Marci 
rozřešil již v XVII. století podstatu 
duhy a později zn;:menitý fisyk Isac 
Newton podstatu světla. Na obrázku je 
český lékař a fysik 'marek Marci. 

12/ Kapičky deště rozloží světlo Slunce 
na původní barevné složky, ze kterých 
je sluneční světlo složeno a vytvoří 
lomem světla známý úkc:z - duhu. 

13/ Tak jako kapičky deště, rozloží také 
trojboký hr.nol světlo na jeho původní 
barevné složky. Na obrázku je schema 
spcktroskopu, kterým můžEmo studovati 
složení světla hvězd i Slunce. Světlo 
prochází objektivAm, je soust řěděno 
na štěrbinu a spojnou čočkou - kolimá-
torem je změněn kuželový sv dek paprs-
ků na paprsky rovnoběžné. Dále světlo. 
prochází hranolem, který j4 rozkládá 
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na  spektrum. Spektrum pozorujeme malým 
dalekohledem. Dalekohled je tu naznačen 
objektivemw a okulárem. 

14/ Tento obrázek nám znázorňuje umístění 
spektroskopu u velikého hvězdářského 

• dalekohlr:du. Spcktroskopcm studujme 
světlo hvězd, je°jicři teploty, velikosti, 
pohžlby, vzdálenosti a složení hmoty 
hvězd. 

15/ Tak bylo dokázáno,, že na Slunci svítí 
tytéž prvky, ze kterých je složena i 
naše Země. Ve spektru Sluncž, které 
vidín na Qbrázku, byly zjištěny čáry 
vodíku, vápníku, sodíku, helia, železa, 
hliníku a celé řady dalších prvků. 

16/ Ale i spektra hvězd prozrazují, že hvěz-
dy jsou podobná tělesa jako Slunce a 
také v je jich světle ,byly nalezeny čá--
ry'prvkůy které známe z pozemských la-
boratoří. Na obrážku vidíme spektra 
od hvězd nť:jteplejších - zde označených 
písmnenou Bo až k chladnějším hvězdám, 
označeným písm:nou M 

17/ Z pozemských laboratoří víme, že pevné 
látky nebo k:,paliny dávají spojité spek-
trum podobrié duze na obloze, to je prou-
žek duhových barev bez p2.trných spek- 
tráiních čar. 

18/ Ale i rozsáhlé oblasti lynů o vysoké 
teplotě -- tedy i hvězdy - mohou dát 
sp ktrum epbjité bez patrných spektrál-- 
ních čar. Avšak světlo žhavého povrchu 
proniká chladnější atmosférou hvězdy 

plyny v ní obsaž;né zanechávají ve 
spektru stópy v podobě tm8vých čar. 

'1 
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19/  Vzdálenosti hvězd se nejlépe odvodí ze 
zjištěného zdánlivého pohybu hvězdy, 
který 

se 

u nejbližších hvězd projeví 
jako nutný důaledek pohybu Země kolem 
Slunce. To je známá parallaxa, uhel, 
pod kterým 

se 

nám jeví zdánlivý pohyb 
hvězdy způsobený oběhem Země kolem 
Slw ce. Na obrázku e fotógrafieky za-
chycen zdánlivý pohyb hvězdy Proxima 
v souhvězdí I'entaura. Na obrázku č.1 
je proxima vlevo od jiné hvězdy, která 
je velmi vzdálená a nejeví žádný pohyb' 
Na obrázku č'3  v levém rohu dole je 
Proxima těsně pod onou nehybnou hvěz-
dou a na obrázku ě.4 Proxima již pře-
šla •íia pravo od této hvězdy, která 
pohyb na Fotografii nejeví, 

20/ Vzdálenost hvězd tímto způsobem /změ-
ření Paralaxy/ byla zjištěna již u 
značného počtu hvězd' Na obrázku jsou 
zakresleny hvězdy v.nejbližším okolí 

Slunce 

ve třech kružnicích do vzdále-
nosti 5 10 a 15 avételných let Vidíme, 

že 

do vzdálenosti 5 světlých let je 
jen soustava hvězdy alfa Kentauri do 
vzdáI' hosti 10 let je celkem 10 hvězd 
a do 15 let je 27 hvězd, 

21/ Vzdál iosti hvězd se udávají ve světel 
• ných letech. Světelný Tok je v z d á 

1 e n o s t, kterou proletí světlo, po-
hybující se rychlostí 300 tisíc km za 
vteřinu, za náš ro k. Jr to vzdálenost 
•g bilionů 460 miliard kr. Ze Slunce 
k nám dorazí světelný paprsek za S mi--
nut . I: tadlo l :ticí 500 kře rychlostí 
by na Slunce letěla 34 leté. 
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22/  Ze vzdálenosti hvězd •a z jejich  zdán-
livé velikósti je možno vypočítat abso- 
lu tní jasnost hvězdy a tak určit i je-
ji sxutečnou velikost. Hvězdáři sesta-
vili hvězdy po~Ile jejich spektrálního. 
typu v zajímavý diagram. Hvězdy se 
v něm nacházejí ve dvou hlavních prou-
dech. Ve vodorovném jsou hvězdy obří, 
kdežto' hvězdy menší jsou v hlavní 
posloupnosti svažující se od leva do 
prava dolu. Mezi nimi je také Slunce. 

23"! Tento obrázek znázorňuje poměrné velí 
kosti známých hvězd ze všech .tří sku-
pin. Ze skupiny obrů je tu. vlevo naho-
ře Aldebaran zE souhvězdí Býka, Arctu-
rus ze souhvězdí Boots a Capella ze 
souhvězdí Vozky. Pod těmito zástupci 
obru jsou tři známé hvězdy ze skupiny 
trpaslíků. Vega z souhvězdí Lyry, 
Siřius ze souhvězdí Velkého Psa a na 
šé Slunce. Ze skupiny veleobrŮ je zde 

. Bctelgeuze zc souhvězdí Oriona, alfa 
ze souhvězdí Herkula a Antares zc' 
souhvězdí Štíra. 

24/ Průměry některých veleobru se podařilo 
změřit přímo přístrojem zvaným intor-
gerometr, který vidíme na o.brá ;ku. 
Soustavou čtyř rovinných zrcaděl inter-
fěrometru jE: totiž možno .důmyelně' jako-
by "zvětšiti" obraz hvězdy a tak změřiti.. 
prúměr.jejího.kotoučku, který nemmžeme 
spatřiti žádným normálním dalekohledem. 

25/ Na obrázku je názorné zobrazení poměr-
né váhy Slunce a planet. Hmota Slunce 
byla určena z ohybů planet sluneční 
soustavy, neb o je to právě hmota Slun-
ce, která řídí jejich pohyby. 
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26% U sousedních hvězd nemůžeme pozorovati 
přímo žádné jejich planety. Mr~.ohé hvěz-
dy jsou však dvouhvězdami nebo sousta-
vami víceronásobnými: Z pohybů dvojhvěz-
dy kolem spol:čného těžiště, které leží 
na promítnutém obraze asi uprostřed 

• elipsy, je možno vypočítat hmotu obou 
složek. 

27/ Takovým určováním hmoty hvězd byly ob- 
jveny hvězdy o nepatrné svítivosti, 
1e značně v'1ke hmotě - balí txpaslí-

č'i hvězdy, ' ktéré mají nesmírně v.liké 
hustoty. Na obrázku je vyjédřen poměr 
velikosti Zcmě,a průvodce hvězdy Sira 
a hvězdy van Maanenovy.. Obě jmenované 
hvězdy jsou však při tomto jich ne-
patrném průměru těžší než Slunce. 

28/ Slunce září již po miliardy let. Zka-
menělé stopy života na Zemi jsou toho 
výmluvným dúkazem. Bez slunečního tep-
la a,světla by život na Zami nemohl 
existovat. 

2g/ Zdrojem. sluneční energie je přeměna 
vodíku v helium. Srážkou jádra vodíku 
s`jádry jiných prvků dochází k vytvoře-
ni jádra těžšího helia za současného 
uvolnění určitého množství energie •a 
Vtom je zdroj veškerého slunečního tepla 

á světla. Podobně čerpají Energii .z .pře
měny prvků také hvězdy. 

30/ Studium stavby vesmíru umožnila žejmé-
na fotografie. Na obrázku je známá sku-
pina P1Ejad, neboli Kuřátek. Prostým 
okem spatříme v této skupině asi .6 
hvězd, dalekohlťd jich ukáže několik 



desítek / obrázek vlevo' a fotografie 
z.de zachytí několik set hvězd /obrá-
zek vpravo/. 

31/ Bez dalekohledu spatříme světlo tisíců 
hvězd 'iléčné dráhy splývat vc stříbr-
nér_Z pásu. Obrázek ukzuje, jak se nám 
jeví pás ''.léčné dráhy na severní oblo-
ze. Od východu ze souhvězdí Orla /1 
a druhým letním souhvězdím. Labutí /2 / 
přechází ne zi,úní čist oblohy se sou-
hvězdímVozky/3/ 

c 
Oriony /4/. Upro-

střed je souhvězdí Cassio.pei /5/. 

32! odobný obraz nám. poskytuje tisíce hvězd' 
Mléčné dráhy na jižní obloze. Zde známe 
ze severní oblohy jen letní souhvězdí 
Střelce/1/ a Štíru /2/ /na obrázku 
vlevo/ a zimní souhvězdí Velkého Psa 
/3/ s jasnou hvězdou Sinem /na obráz-
ku vpravo při okraji/. Uprostřed již-
ní ~;.léčné dráhy vidíme Jižní Kříž. /4;', 
vlevo od něho souhvězdí Centaura /5/ 
a vpravo Lcd Argo /6/. 

33, . . ....  _, . .:~ .. . 
33/ - Fotografická desky; trvale zazna;:.enává 

obraz oblohy, který je možno i po lé-
tech pr opa ěřovat a s tudovst. Mimo to 
roste delší exposicí počet zaznaa na-
ných vězd a fotografie proto zachytí 
i hv dy, které dalekohledy přímo 
nespatříme. Jasná hvézda, jcdiná ze 
všech hvězd na tomto obrázku viditel-
ná prostým okem, je fotografii přeExpo-
nována. 

34/ V souhvězdí Střelce zachytí fotografie 
nesmírné možství hvězd. Tím směrem mu-
ama hl d8t střed Mléčné dráhy. Na 
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obrázku je p~rtie oblohy vsouhvězdí 
Stř3lce. 

4 

~ 

35/ N opak, kaleni pilu Mléčné dráhy zochy-
tí fat•ografi,cká deska hvězd ínrohm mé-
ně. To vidíne-dobře na tomto obrázku, 
kde zachytila fotografická deska v Mlé-
čné dráze mnohem více hvězd /dolení 
část obrázku/ než_mim.o hlavní proud 
hvězd Mléčné dráhy, kde deska zachy-
tila hvězd při stejné exposici mnohem 
méně /hoření část obrázku/. " 

36/ Na základě studia rozložení hvězd v Mlé-
čně dráze, a zde se uplotnila zejména 
fotografie, poznali hvězdáři t~rar i roz-
lohu rvIléčné dráhy.. Poznali, že je to 
veliká spirála o prúměru'lOO tisíc lit, 
kterou bychom 58 strany spatřili jako 
vřeteno se středním rozšířením psi na 
15 tisíč světelných let. Kolti jsou ku-
lově hvězdokupy, 

37/ Kulové hvězdokupy obklopují Mléčnou 
dráhu a tvoří s hvczda.~i, které jsou 
soustředěny do tvaru disku, širší utvar, 
téměř kulový. Kulové hvězdokupy spatří-
me i dalekohledy jako soustředěné hvězd-
ně ostrovy s 50.000 až 100.000 hvězda-
mi. No obrázku je známá kulová hvězdo-
kupa v souhvězdí Heřkula. 

38/. Na tomto obrázku máme fotografie dvou 
známých sousedních galaxií. Vlevo je 
vřetenová mlhovina v souhvězdí Vlasu 
Bereniky - tak bychom viděli naši 
Mléčnou dráhu ze vzdálenosti několika 
milionů let, kdybychom se no ni dívali 
s boku. Obrázek vpravo je fotografie, 
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sousední g laxie v souhv'zd.í V4lkého 
vozu. TE k by se nám . jevil: naše lVilé-
čná dráho, kdybychom „o no, ni dívali 
shora. 

39/ Krorn hvězd vyplňují prostory Mléčné 
dráhy rozsáhlá mračna plynů, která 
v blízkosti j: snýcb hvězd září. Na 
obrázku je známá volká mlhovina v sou-
hvězdí Orions. 

4O/ Jindy: vidínc tcriná ísta -zdánlivě 
bez hvězd. Ve skutečnosti js^u to 
prostory ZPpin.ěné trnou m~zihvězd- 
nou hmotou', m.r~ky kos;iického prachu. 
Na obrázku jsou t€ .né m.r:rky v sou-
hvě zdí .H:oJonoše. Některé části tohoto 
'nr<ku všEk svítí. Tak :,E projevuje 
vliv záření blízkých horkých hvězd. 

41/ Světlé i temné mlhoviny Mléčné dráhy 
mají nejrůznější tvary i velikosti. 
Na obrázku je známá trojdílná mlho-
vina "Trifid" v souhvězdí Střelce. 
Vidíme tu svštié i temné mraky. 

42/ Kromě těchto tok zvaných difusních 
mlhovin nepravidelných tvarů, které 
jsme viděli na předcházejících třech 
obrazech, spatříme dalekohledy velmi 
mnoho mlhovin tvarů spirálových, vře-
tenových elipsovitých i kulových. Zde 
nejde však o skutené mlhoviny. To jsou 
celé obrovské shluky hvězd - sousední 
mléčné dráhy. Na obrázku je jedna 
z nejbližších sousedních galaxií - 
spirálová mlhovina v souhvězdí Troj:_ 
uhelníka, kterou fotografie rozloží 
již na jednotlivé hvězdy. Vzdálenost 
asi 700.tisíc světelných let. . 
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437 Jinou poměně blízkou sousední mléčnou 
dráhu můžeme pozorovati dalekohledem 
jako protáhlou elipsu v souhvězdí 
Andromedy. I zde fotografie zachytí 
jednotlivé hvězdy. Vzdálenost asi 750 
tisíc světelných let. 

44/ V souhvězdí V lkého vozu spztřímc da-
lekohledem malý mlhavý oblr~ček, který 
fotografie zachytí j_:.ko pěknou spirá-
lovou mlhovinu, jen nepatrně sploště-
lou. Světlo této galaxie k nám letí 
3 miliony let a fotografie ji rozloží 
na jednotlivé hvězdy jen ria okrajích. 

45/ I tam, kde fotografie v sousedních ga-
laxiích nerozloží již jejich útvar na 
jednotlivé hvězdy - nebot jsou od nás 
přílíš vzdáleny - přece poznáme i zde, 
že jejich složení je v podstatě stej-
né, jako složení naší Mléčné dráhy. 
Jsou složeny z jednotlivých hvězd, 
hvězdokup, ze světlých i tmavých mlho-
vin. Na obrázku je vřétenová mlhovina 
v souhvězdí Andromedy, kde as zvláště 
pěkně projevují temné mraky poúél ce-
lé roviny této vzdálené galaxie. 

46/ Mléčné dráhy místy tvoří menší nebo 
větší skupiny. Na obrázku je skupina 
galaxií, od kterýQh k nám letí světlo 
120 až 130 milionů let. Vidíme zde 
mnoho elipsovitých i kulových obláčků, 
které jsou vesměs složeny z desítek 
miliard hvězd. 

47/ Sovětský hvězdář Voroncov - Veljaminov 
soudí, že hvězdy se i,v současné době 
vytvářejí z rozpadávajících se ramen 
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spirálových mlhovin. Na obrázku je 
galaxie ze souhvězdí Panny, na jejímž 
rovníku se odhaluje pás hmoty, ze kte-
rého se. vytvoří ramena spirály a jedno-
tlivé hvězdy. 

18/ Tpké laureát St_ linovy ceny, sovětský 
hvězdář Ambarcumjan, jejž vidíme na 
obrázku, dokazuje, že i v naši Mléčné 
dráze se stále hvězdy znovu vytvářejí 
a to v celých skupinách, tak zvaných 
associacích. 

4y/ Dokazuje to z rozpadu hvězdných skupin, 
k nimž patří také známá dvojitá hvězdo-
kupa v souhvězdí PErsea, kterou vidí-
me na obrázku. 

50/ Tak hvpzdáři poznali, že vesmír nevzni-
kl nejednou, že nebyl stvořen, ale. že i 
v' celém vesmíru je neustálý vývoj jako 
ne Zemi. Hvězdy tu znovu a znovu vzni-
kají.v celých skupinách, které se zase 
dále rozptylují. A tak jde patrně nc-
ustálý koloběh hmoty od mlhovin k hvě-
zdám a od hvězd k mlhovinám, neboť 

.hvězdy zase zářením a výbuchy hmotu 
ztrácejí. Vesmír je napiněn stejnou 
hmotou, ze které je složena i'naše 
Země. Tato hmota je v n',uštálém vývo-
ji, v neustálém pohybu, ale je nezni-
čitelná, j.e věčná. Proto i celý vesmír 
je věčný. NEměl začátek a nebude mít 
konce. 
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