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Diafilm ukazuje ve zkratce . na možnosti života na s used—

ních planet;4ch, Vysvětluje napřed pnc4riínky života na Zemi, dok^.zuje,že 

život re Zemi se vyvíjí za velmi rozdílných p, dmínek a srovnáv:4 je s pod—

mínkami života na sousedních planetách, zejména na i•iarsu, jak se jeví 

badatelům při pozorováni dalekohledem a při studiu různými p'mocnými 

přístroji. Projde postupně všechna tělesa sluneční soustavy i nr~štivi 

i sousední slunce, aousední hvězdy, u kterých hvězdáři počínají obje—

vovati prJvodce s tak malou hnotou, že nemohou svítit vlastním světlem 

— trně p1 noty. Tak se potvrzuje dom?nka Giordena Bruna, že i soused—

ní hvězdy mají planety a že mohou být miliony planet s různými projevy 

života. 
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Jethodické poznámky 

Dobrá práce s .tímto. di.afilm.em má jeden výz-
namný předr~oklad: že si totiž přednášeč dia-
film před promítnutím dokonale prostuduje 
a že pozná každý obrázek v hrubých rysech 
i v podrobnostech. .Methodickou přípravu mu 
usnadní tato příručka, jež obsahuje texty 
k jednotlivým obrázkům. iÍspěšná a správná 
práce. je ohrožena,, vidí-li přednaseč dia-
film při přednášce .poprve práuĚ tak jeho 
posluchači. 

Tento diafilm byl připraven pro přednášku 
"Je život na jiných planetách?", již napsal 
pro Edici přednášek pro osvětové besedy Fr.. 
Kadavý /Osvěta, 1951/.. Osnóva diafilmu se 
zhruba shoduje s osnovou přednášky. 

Proto může přédnař.eč postupovat dvojím z 
sobem : 

1.. Promítat diafilm během přednášky, t, j. 
při zatemnění v přednáškový místnosti. 
Přednašeč velmi snadno zjistí, ke kterému 
místu v přednášce. obrázek náleží. 

2. Promítat diafilma po přednášce. Tento 
zpusob poklád^jí mnozí osvětoví pracovní-
ci za výhódněj í, protože mohou přednášet. 
při světle ; mohou mít dokonalý ,styk , s po-
s7.w hač , mohou používatii jinycn nazor-
ných pomíV~cek; pdslucb či si mohou pozna-
menávat. Přednašeč upozorňuje během před-
náčk;yT na obrázky, jež promítne po před-
nášce a připravuje posluchače záměrně na 
ně. Rozdělí si. látku tak, že některé po-
zntky poví. během přednášky /po př. za 
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pomoci jiné názorné pomúckyl a jiné si 
vyhradí pro průvodní slovo k diafilmu. 
Potřebuje-li pro některou část svého 
výkladu nezbytn některého obrézku, 
obsaženého v diafilmu /ni.př.některé 
ho diagramu/, je možno na tu chvíli 
zhasnout a tyto ojedinělé obrázky;pro-
mítnout. Potom.ac opět rozsvítí a Po-
kračuje v přednášce, Pb přědnášče,ale 
před disku3í, se potom promítá diafilm 
s průvodním slovem přednašečovým; pro 
toto průvodní slovo muže přednašeč čer- 
pit materiál .z této příručky.. . 

Protože diafilm jako názorná pornuckG je.
nedílnou součástí přEďná~ky; zahájíme roz-
pravu až po .promítnutí -d"iafilmu. Je :chybné 
zařadit diafilm až pó ro.zl.r8vě. 1~nozí před-` 
na.šeči. chybují, že neupozornuj'í posl.uchače 
během předrjá~ky soustavriě předem na jedno-
tlivé předná^ky, jtž jim promítnou po před-. 
nášce. Je hrubou chybou promítat diafilm 
vúbec b€z jakéhokoliv výkl..du. , 

Průvodrrí. šlovo k di :filmu, ~ jk je připra-
veno -v této příručce, umožnuje. však pred- • • 
vést diafilm naprosto n o'dvisle:od před-
nášky, vydrr_é vEdici přednášek pro osvě-
tové besedy. faže se tak .stát např. . . 
v astronómickě,m kroužku. 

Nezapom.ent , žF tohoto diafilmu. »lze rovněž 
použít k promítání při t.zv. z. dní pro-
jtkci no přízemní okno nebo na »sklo vý-
kladní skříně pro diváky. stojíoí: před 
domem. Průvodní slovo .čErpáme »v takovém 
případě z této ríručký, mluvím<..' ',jF: do 
mikrofonu a zesílené je v}- _-il ín . úlarnp^—
čem r umístěným. nedli lekó pr•omh : c í Á Lochy 

~ 
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/ nad oknem, nsd výkLdní skříníl. Zvuk vo- 
lí.me j:en v té síle., aby. dobře slyšeli :tj
diváci,. kteří dobře vidí. 

Technické poznámky. 

Pro př•edná.šku s diafilm~m je nutno předem 
připravit .přístroj = mí~tnošt k promítání, 
.projEk^ní plátno, diafilm a prŤdňáěku. 

l;l`ístřiost volím: pokud: mo~no vzd.ušnou i při 
z~. t~: mnění dobře vétr~zt:élnou. Z jistímL , zda 
z.-.ternnění je .dokon'lé, r.cní-li rozbité, 
n< bs. poěko?er?Č. 

Pj~eaetn ;:i prohlécneme umístění elektrických 
za: uve'fi a z istírné si doststečně : cilouhý 
přívodový kabel. Diaprojektor.musí být 
~:řizpäsoben napětí vsíti /120 nebo 2~O v/. 

rovněž plátno umístíme ri své místo předem 
,a vyzkou~ í me-, zds, . ob..r,_,z je správně umístěn. 
mo. znerr:ená, zda pro j ektor je ve správné ' 
=rzcI.2l=nosti e objektiv z.ostřÉn. 

I z lrl lání diz filmu provtdeme předem a 
i: řežkouěíme zda obrez není na plátně. :n7.=. ~ 
vou dolů. . . 

ro v.ěe provedeme před. přednáškou, protože 
cilv'2t, chyby a ne jz ~.t;iá z příto:ar_osti 
3iv`ků snizují: hoár.otu celé přEdná.ěkj. i 



Je život na jiných planetách ? 

-1. Země je sterá asi 3 miliardy let. Podle 
sovětského hvězdáře Fesenkova se odděli-
12 od Slunce, když vlivem rychlé rotace 
se .na rovníku odd;lila r úst hmoty a da-
1 vznik Zemi. ^'ak vznikly i ostatní pla-
nety a /Odloučení Země od Slunce podle 
Fesenkova/. 

2. Jiný sovětský véd.tc,akademik midt uvá-
dí jinou domněnku o puvodu planet. Po rile 
jEho názoru uchi.átilo S1ur.cE při průcho-
du rovinou 1"1éčnÉ dráhy část koamického 

• prachu, ktc.:rý e c tu nlÉLá ve velkém 
množství. /Akadejraik. 'Q.J.Smi.dt/. 

3. Na obrázku vidímr temný mrak v ouhvěz- 
dí Oriona p Pohyb Sluhče kole středu 
Mléčné dráhy směřuje práve ze ouhvézdí 
Ori.ona, kde jE velmi mnoho temných mra- 
ků, do •souhvězdí NErk:ula. 

4. Větší jádra kosmického prachu na sebe 
strháv~la lehčí částečky a tak hromaděníir,. 
stále vět~ího množství hmot -r p.a: tupně 
vzni~,l,y. planety i jt ji.cr měsíce. /Vývoj 
planet n,balováním/. 

~ 
5. V teplých vodách dávných móří došlo k 

chemickému slučování různých lát~k, 
které daly vznik bílkovinám, a z těch 
se po dlouhé obé vývojev.yvinuly již 
živé organismy - prvé bunky.. /Na obré:z- 
ku jr_ zlia,zorr~ěn vývoj buněk dělením/.. 

b. Život na Z:!rii se: vyvíjel po stovky 
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milionů  let od forem nejjednodušších až 
k nyné j~ ím krásným pro.j vům života. . ZG 
zkam.n~=lých dějin z~mě je~ možnQ 'vyčíst 
aobřx: vývoj jednotl.ivých, druhů zvířat 
- na obrazkú -:v; vo j koně' 

7. Nr zkerF.erl~ ch strá.ikách Zc ~a.ě člověk 
poznal, jak se život na Zemi vyvíjcl a 
stálc měnil. Před miliony let žili na . 
Zerni rŮzné druhy vEl~ ješt.ěřú /dino;.-au-. _ rus/. 

8. Zk :rz;i~, lé obx•'_.zy minulých životů- na 
obr. vidím, vejce dlnosa'irů - dok-zují, 
žr:: život ni' Zemi nevznikl n~jedn.-ou, že 
nébyl stvořen, ja'_, nás učily staré báje 
o stvoření světa. 

9. Život na ZLmi je úž2sně přizpůsobivý. 
Na jd e rrie bohtý život na dně moří, kde 
rás překvapí bohatost tvarů i barev. . 

10. Njd: .m::: všek život i na vytiokých horách, 
v řídkén vzduchu a za velmi .rozdílných 
teplot. ` . . 

11. ,x, i Ját _r.ajdem i na `písFčr ých pouštích 
za,plavcných: žárEů slunečních paprsků. 
Na. obr. jsou kc;ř;; t ám.aryšku v poutě 

Moso_pota~.iie • 

12. Ko1am. Slunce obíhá kromě Žem+ě ješté 8 
' planet. J.,cu na nich podobné podmínky 

pro vývoj" života jr.ko na Zemi? 

1~. Na tuto otázku nár odpoví velké hvčzdář- 
tixé dalekohledy spolu a pomocnými p.řístr.o- 
j i_ , kt orýr^i. hvězdáři měří teplotu  na 
plrnetách a studují s1cžE-ní j; jich ovzduší. 
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14.  Na Měsíci nejsou vho'né podmínky pro 
vývoj živut~. Svědči  c to nepřítomnost 
ovz.Iuší a vody. ?7énní teplota dostupuj . 
~ ž 120 stupňů n'.:d „nulou a noční t€ plo- 
to je až 15.0 stupni ,:od nulou. 

15. Na i'r"erkuxu jscu podmínky jcětě svízel —
w3šÍ. T F M:erkur, ptot ažc j značně 
,,3.cřs:Y ncz Země si ncudržcl ovzduží. 
Na je«né jeho s~raně, stal.e ' přikloněr~é 
ke Slunci je teplota :si 500', na dru—
hé strrnF je trvalý mráz a v~čná noc. • 

16._ Venuše je jen n~pa trně .r.enší a lEhč:í 
ri~ ž Z€ e. prot.o, j. stě ;vzduš.í., '1e— 
kohledy r Žr.t:ic A z, r9váti. stejrié` fáze, 
jak je vid.ír n" Yšsici.  Ubrázk na;r ~ 
j^snt znazorruj r~zdíl' vzuálťr_^st2 Ve— 
nušc. Její priurcr• vc zdánlivě z..,crišujc 
tí,'i -víc _ čírx` s:e` `vrenu: E: n-:: cházi dále od 
Z e►~i . . 

17. Na její ovzduší upozornil již v 18 
. atel, známý ruský .učencc Lo m-;ros.ov. 

18. Při přecho ,̀u nuše p d lunLčrvzm ko-
toučem. zá.ř ito.lem Vfrvhe uzky pro ten. . 
Lot^oncsov s vriě us oudi l' o žť: to jo
ovzduší pl ;.nety.. Soudilo se, že 'y 
Venuši mohl být život podobný jako n^ 

v doLé kr rr,E nou%e lné. /~r .c,hod 
Vcruše před .Slu.nck:r:/. 

, 19. `d n vné dr:r,ě va;. k ;; t-í hv zi?áři 
zjistili., že den na Venuši trv nošich 

, ; . . 
~r „ í~ f.O - 65 _{~.u. ~,. .-,t~ n~ ~.h~a být r< Vc— 

nuši nyní p d:°:brrÉ p, T.í? t< %iv iaka 
byly ha Z. ~,.i . v c' ab€ . '-: cnot~helné , jak 

~ v~.dí~~.e na obrázku. Liv::•t na~r~,~.u.ši . j"' 
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Sc  tedy vyví jí za .Lneher,r obtížně j;ších 
podmínek,- než n^. Zemi. /ZEm v době ka-. 

nouhr lné/. 

20. ja ?' rsu. nám- dalekahle'dy ukáží přímo 
txtv~ ry ň jeho p- vrchu. Prc, mítnutý obrá— 
žek ,byl pořízen: n Lidové hvězdárně 
v Prze jejím hlf::v!~~ím. da-lekohl€dE '. /P1?-. 
ní=tF rsu/. ' 

21. 2odmínky pro pczorování f;_rsú ntjsou . 
vš< k vždy- příznivé:. sE:. kF ždyí druhy 
rok vzdálí öd Země ž n q.CtC mil.krn. 
~ pot c r;i n-^, jeho m_ lén kot',uěku n~sp" tří- 
~..e ž~drrých p;dr:.bn-:stí: /Dráh Marsu/. 

22. Jestlížc: š' vs '+k Mrs n^lézá v op . sici 
se Sluncem, je dd Zeě vzdálen pcuzE 
60 - 70 ri7'il . kr; , ri y i mLně L. pi' 
hvě7dářskc. d.^lek_hledy z;:dhytí n no 
k : t ,uěku ř~ du z . j i .n .vých pcdrobn ; tí . 

zt cposice/. 

23. Tent:  ,ob-rá.zck nám` názarně= uk~=:zujc, .,jrk. 
sc prú~něr kota~ku j'?~.řeu mění rok od. .ro-
ku podle vzdálenoeti pl~nety. od Země. 
lV?rrs byl Zemi nejblíže r.19--4, kdy býl 
vzdálen 54 mil.,km. Téměř ve stejné 
blízkoGti bude opět v.r.195b. 

24. Protože dráhy planet kolem Slunce nej-
sou kruhové.,' slě e-lipsy, je na příklad 
Země v létě od Slunce o 5 mil.:km. dál než 
v zimě. rš .tná. drahu :nnohem výstřednFj-- 
ií "a prětd' je i;;ars v příeluní ad uric.e 
vzdálen •paú.ze _206 

inil'.km,. 
kdežto v ad -

sluní 248' -r~~il:km. /~ráha it'[arse kolem 
Slunce!. . 
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25.  Pří slunní je ke Slunci přikloněna i ž-
ní i+Rařsova polokoule, proto je tep~Éj- 
ší než polokoule sevFrní a polární 
čepička sE •postupem jara a léta rych-
le zmenšuje. /Zrn.Enšo.vání kol čepičky/. 

26. Avšak i na Marsu jsou patrně léta teplejší 
a stude;nějxí, sušší .2. vlhčí. MúžEmE 
řak,:soudit proto; že něktFré krajiny 
jeví v rúzných 1ctecY:. nápadné změny. 
Na současném obrázku jsou fotografic-
ky zachycené změny_:téže'krajiny na 
Marsu běh:-?n• I'.~ársova roku /Změny na 

. . 

. Sovětský hvězdář nehov, který se po 
léta věnuje studiu problém.0 po mínek 
života na Marsu so~uáí z rozboru pa-
prsků při:cháze j íc,ích z šedozelených 
ploch' i~ar, ova povtchu; že tarn múže 
být podobná vegetace j'-ko u nás na 
Zerni na s veru,, anebo na vysokých 
hor~ch. . 

28. .Pověstné "kanály" na Mersu býv:^jí vi- 
ditelny dalekohledy středních průmě-
rů ob j ektivů. V'zorném poli velkých 
oale.kohle~ů se rozpadáv~.jí většinou 
na jednotlivé nepravi.dElné skvrny.. 

L;'. Na obrázku vlevo jE.- kresba rnilántiYé- 
ho hvězdáře chi. _ parelliriq dalekohle-
dem o prtiírněrú 50 cm ' ia obr. vpravo 
je kresba f ancou.zského hvězdáře Anto- 
niadiho i=~? wkoňl.~de.m o průměru 81 oni. 
4'oa~ zachytili kresbou tutéř krajinu. 
Z obrázku j e •d obř e patrno', ž ř •~ orrínělé. 
k'ná.ly 'jsou p..trrě jen optickým k.J.a- 
mesa . 
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30. Promítnutý obrázek nám zachytil na Mar-
su osvětlené mraky nad krajinou, kde již 
el ncé zapadlo. Tyto osvětlen É mraky bý-
valy v novinářských článcích označovány 
za světelné signály z Marsu a měly být 
dúkazem, že Mars je obydlen myslícími 
bytostmi. 

31. Mezi.Mařsem a Jupiterem je velké množství 
malých -planetek,.z-nichž většina.dcsud 
známých planetek..rgá podobné dráhy jako 
velké planety. Některé z nich však mají 
dráhy značně protáhlé. 

Jsou to tělesa tak malých rozměrú.a tak 
rn lé hmoty, že nemohou: mít ovzduší.. 

3č. Ve uzdlenost_i .775, mil.km od. lUnce s.e 
nachází největší plsneta  "sluneční. :sou-
stavy planeta Jupiter s 12 měsíčky. 

33. Jizpitěrúv "prižměr je téměř 12x větší, 
- ňťž . priaměr Země. Jeho objem je :1300x 

větší, než objem Z.em~. /Poměrná veli-
kost Jupittra a Země/: 

34 : Ji z po mÉ: r.ně malými d al ekohl4.dy můžeme 
pozorovat na jeho kotoučku pruhy mra-
ků.. zmrzlého čpavku plující v jeho .o= 
vžclůrí .slozcn€ni převážně z vodíku a 
m.=thanu. . 

.Těké fotografie ňám zachytí na Jupiteru 
pruhy m_řačen, která jsou strhávaná ry-
chlou rotací planety a formov;áňa podél 
rovníku v tmrých a světlých pruzích. 

:;ó. 7, j::ho 12 měsíčků mají. j.~n 4 tak velké 
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průměry,  že jsóu viditelny i menšími 
dalekohledy. Ve spodní části obrázku 
jsou 2 měsíčky vlevo od pl.,nety a 1. 
vpravo. Ctvrtý přechází právě před pla- 
netou á na planetě 'vidíme pouze jeho 
;tín. /Jupiter se 4 měsíčky/... 

37. Ostatní měsíčky mají v průměru jen ně- 
koflk desítek km.' Byly objeveny fotogra- 
ficky f  ;en, .f oťogrGficky mohou být sle-
dovány. Na obrázku jsou d.ráhy těchto 
měsíčkt;... 

36. Saturn je jediná planets sluneční sou-
stavy, kolem ktE•řé se otáčí krásné prste-
ny. Je to patrně :rozpadlý ,měsíček, kte-
rý se přiblížil k plan~tě a byl jí roz-
trhán na miliony kusů. . 

39 . Také na. Úaturňu rtárri v<<:1kÉ dalekohled
zachytí pruhy mraků zmrzlého čpavku, 
ktar` pluj.í v husté Saturnově ovzduší. 
Saturn je od Země vzdálen 1200 - 1400 
mi?. . km a jeho pruhy mraků nejsou d .le- 
kohlydem tak zřetElnč vi`ditel.né jako 
pruhy mraků na Jupiteru. . 

* 
4U. Saturn jc' doprovázen 10 měsíčky, z uch; 

n.E;jvčtší Titn;je piozatím j~ainým mě-- 
šíeé:ru lur_cč„í Ňoutavy, kde bj=10 z ji:'- 
tLt1C ovzduší. J lo%.no )V ně z men- 
thanu. Větěín:i dal ekohl. c~y, spatříme 4 
až 6 Saturnov=lch měsíčkŮ. /Saturn s m.ě- 
sí čky/. 

. 

41. Pl':.neta Uran má sklonénou-osu tak, žs 
. jho rovník je k~lmý k oběžné drG.ze pla-

nety. Proto spatříme vElikými dalekohle-
dy pruhy '=ho mraku v 1czE těměř kcl.rné 



a nikoli vodorovne jako na Jupiteru. 
Uran je v průměru 4 x větší než Země, 
jak obrázek dobře znázornuje. 

42. Neptuna spatříme i i jvětěími d~l.čkohle-
dy jako nepatrný ko pouček 

a. 
prO o• ^ruhy 

jeno ak mr ~, ja•. ~.~1 zr ně ne~.. lnL,
Neptun je v prdl-Ěr 4 x vštší ~iE ž Zem, 
jek rig? Cb aa zKu J' .aznrn&' o 

r 

43- .Planeta Pluto je v ditelr_á . jF~n největší-
mi d lekohlcdy to jen jkc malt' í-
tící bod. bylo na1e sna. fctogr4,.ficly 
a z jištěni: p0 11e pohybu mezi hv zd^mi 
jak můžeme viděti n obrázku.. 

44. I\ ezi tělés Sluneční soustavy patří í 
Oic.ty a meteo y ~. ~ tělesa í k ,~ ,~ ~ ^t ~, t le s~ m~ j Př1--

1ÍŠ mnoho hmoty, ai ; c j icr polohy ve jlu-
ňeŠní soustavě j. ti=k fCpřízniv ¢ ž~ 
e život na' nich nemohl vyvinouti . 

/Kometa/. 

45. Hvězdný vesmírný ostrov ve kterém žije-
me - Mléčná dráha - má asi 100 miliard 
hvězd - slunci. Jsou tu jistě celé mi-
l:i9rdy sluncí, které jsou doprovázeny 
podobnými tělesy, jako naše Slunce. 
/Snímek mléčně dráhy/. 

46. Některé nejbližší hvězdy v okolí naše-
ho Slunce jeví při opakovaných sním-
cích poruchy ve dráze kolem středu 
Mléčné dráhy. Tyto poruchy je možno 
vyjádřit graficky. /Snímek, pohybu hvězd/. 

{7 1 ~- 7 vv~:csciíych grafů je !i1i~Žii~^ %i~t%(1 atiC-

ky určit'h:notu rušivých těles a tak 
hvězdaři objevují planety sousedních 
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sluncí podobnou •methodou jakou bbjeviíí 
planety Neptuna a Pluta ve sluneční sou-
stavě. 

48.. T• .k dnešní objevy potvrzují to, o čem 
byl přesvědčen a za co, byl upálen dne 
17. unora 16O v ř ímě veliký myslitel a 
hvězdář Giord no Bruno: že. jsou petrně 
ve vesmíru m.iliony'plr;net, na kterých 
aRuže být život /Gi ~rdsrio Bruno/. 

49. Věda vybojovala svLj těžký zápas se sta-
rými idealistickými představami a dává 
se pině dc služeb pracujícího lidstva 
osvobozeného ad kletby kapit~1istie-
kLho utlaku a vykořist;vání. ' Lidstvo 
osvobozen É od strachu z válek, od vá- 
levného ničení bude věnovat obrovskÉ 
čáatky na nově. hvězdárny a vědeckě 
ústavy, .by poznávání vesmíru pokračo-
valo jcátě rychleji /Sk ln-té pleso/. 

ř 

~ 



~ 

Diafilm vyrobil a doprovodnou přednášku vydal Českeslcvenský státní 

film - Diafilm - Praha. /Odpovědný redaktor R.Bláha/. Na tuto ,dresu 

nám laskavé sdělte svoje zkušenosti a připomínky k práci s tímto dia-

filmem, kterých použijeme k zlepšení naší práce pro Vás a jež taká 

post .upímo Výzkunnčmu oevětovómu iz tavu v Praze. 

l..■ ■s■eir•■••■aa 

ČE SKOSLO VEN SKV 
■ Balili . ■ ■ ■ ■ . . . ■ • • 

S ■ ■ . . . / • ■ ■ ■ 1 

STÁTNÍ FEZ? 
........... , 


