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Mezinárodní 'eofsik.lní rok 

1957 - .1958 

l.obraž

Výzkúr_1 zer:iského tělesa, próvé.děný na 
co možná ne jširěí základně, má •neob~če j- 
ně velký v:znari a vymyká ce možndster, 
pracovníků jednoho vědního oboru. Záro-
veň, aá-li s:; dosáhnout úsi~ě.chu , je nutno, 
aby si podali ruku vědci věech. zemí. 
Proto se v dlívě~; čích letech konaly"r.ic- 
ziné.rodní polární roky", ž nichž první 
probíhal v letech 1832/83, druhý v letech 
1932/33. Pokračováním těchto polárních . 
roků je nyn~jěí "mczin-wr ~~?ní gcofysiká.l-, ~ 
ní rok", k-~sr~~ z:^č~>? .l.~:crvencc 19J7 a 

, skonť:l 31.1~:.-`~ s inc _: 1553.   Prací na ko;~- ~ 
rle5rnír: v , z'Ku^u 

~ 1ts
=io t:'loso, se zu- ~ , , 

~ _ „ V .,,,~:, ~ Í, 1u.' I :~.. u `r ~l..~oV ~ čí:.J~,ý.,ikovÉ, 

astronomové, M.Ql '~^jre - fysikové v;~cch 
civilisovanýchst~íti~ za / úcinné spolu-
práce techniků ,, ~ a ~racovní~4Lů jetě :nr.o'rla pre,ce Lc;c__ni.~ů ~_ 
vědních oborů,. Také naěi vědečtí pracov-
níci si vytyčili adu úkolů, jc ji..chž , 
oplr.čním jistě přispějí k vyřešení mnoha 
problémů. . 

2, obraz 

N neteorolo ických a scrvatoří ch se 
pravidelně něh toricta, tlak a vlhkost 
vzduchu, směr a rychlost větru, množství 
srážek, délka slunečního svitu, intensi-
ta slunečního míření a jotě mnoho d.al-
ších prvku. . Ta snímku jc meteorologická 



observatoř na Milešovice. 

3. obraz 

Některé meteorologické přístroje se 
opis ují do pozorovacích budek, kte-
ré je chrání před slunečními paprsky, 
avšak u~iožňují, aby kolem příst jů 
mohl volně proudit vzduch. Vlevo je 
jednoduché zařízení k měření směru 
větru. 

4. obraz 

Ke zjisování ;inoství spadlých sré- 
žok slouží válcové nádoby, deš c onery. 
V srážkéch se též z, jiš ují různé che-
mické prvky. 

5. obraz 

Vysoko na: r :.rách, kd ~ není možno 
odečítat dcr,riě rnožství sr._.`~žck, po-
užívá Sc zvláštních riístro j11, ,ot^- 
lisé.torú, s jejichž 13cí, ss z u-

' . jz srážky =,^ delší časové období.

6. obraz 

Na Zemi úe poměrr.` nálo observatoří. 
na vysok;ích horách. Proto naše sta-
nice r.a or,nickén, štítu ve vysokých 
Tatrách ve výši 2634 n nad mořem má 
neobyčejně volký význa pro meteorolo-
gická ,pc,zorování. Na uvedE né observry- 
toři se též konají .astronamická pozo-



rování a měření kosmického záření. 

7. abrnz 

Na obrázku je horní část b ud opy ,na 
Lomnickém štítu, kde je umístěna me-
teorologická. observatoř. Na plošině 
jsou přístroje k měření síly a směru 
větru. 

8. obraz 

Na některých pracích v mezinárodním 
geofysikálním roce s1 olupracuje i 
hvězdárna a meteorologická stanice na 

k_alna t ém Ple ne . 

9. obra'

I' eteorologové konají mčřerií nejen v 
přízí vrstvě ovzduší, úle i ve vyš-
ších vrstvách atmosféry. K přímým měře-
ním se používá. lehkých p:ístrojů, které 
jsou bahnem vyneseny do vysek až 30 
kii. Mšenié udá je se samočinně malou 
vysíl'^čkou hlásí na ntsnici. 

~ 
10. obraz 

N výzkumu vysokých částí ovzduší se po-
užívá i nepřímých metod. Tak vlivem 
slunečního záření nastává světélkování 
částic ve výškách kolem 100 km, která 
pak pozorujeme jako polární záře. Nej-

více polárních září, je pozorováno v 
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dob maxima sluneční č innoá ti. 

11. obraz 

Polární záře jsou velmi častým ‚k -
zem v oblastech kolem obou zemských 
pólů. U nás se objevují por.érně vzác- 
nč, w .proto je jejich po,zovování vc;-
nována běhern mezinárodního geofysi-
kálního roku zvýšeně pozornost. Na 
snímku se zachytila i stopa meteoru. 

12. obraz 

i nepřímým výzkumún vysokých částí 
atm^sf^ry se používá i meteoru. Jsču 
to nepatrná tělíska kcsrnič1 ' hmoty, 
vět:inou lehčí noži gram, která so 
při průletu vzdu 'ným obalem Zorrič roz--
zh_avují a svítí. Ze záření teorú 
je možno usuzovat na poměry ve vyso-
ké atmosféře. 

13, ob raz 

ire vysoké atmosféře bývají poměrně 
zřídka pozorována zvláštní jasná obla-
ka, noční svítící m raky . Jsou mnohem 
výše než normální mraky a jojičh původ 
není ješt dostatečnč objasněn, 

14. obraz 

Tyto noční svítící mraky bývají nbvykl 



pozorovány za letních nočí nízko nad 
severním obzorem. Jejich pozorování 
jsou zařazena též do programu meziná-
rodního geofysikálního roku. 

15. obraz 

V atmosféře je n kolik vrstev, které 
odrážejí radiové viny . Tyto ionosfé-
rické vrstvy se označují písmeny D,E 
a F G umožňují příjem vzdálených vysila-. 
čá tím, že radiové viny, které, se šíří 
podobně jako světlo přímočaře, odrá-
žejí zaět k zemi. Vlivem slunečního 
záření nastávají určité poruchy vě 
vrstvách, které se pak projevu jí -ne-
pravidelnostmi v radiovém příjmu. 
Výzkumem ionosférických vrstev se v 
mezinárodním geofysikálním roce zabýva-
jí observatoře v Průhonicích u Pruhy 
a v Panské Vsi. 

16. obraz 

V mezin rodním geofysikálním roce se 
věnuje velká pozornost i sluneční čin-
nosti, nebol sluneční záření má vliv 
na mnohé pozemské děje. Již jsme uká-
zali ně vliv sluneční činnosti na 
vznik polárních září a nepravidelná tí 
v ionosférických vrstvách. Avšak slu-
neční činňost má též vliv na některé 
děje geofysikáln_í. Pozorováním Slunce 
se u nás hlavně zabývá hvězdárno v . 
Ondřejově. Na snímku je nová budova, 
postavená hlavně pro výzkum Slunce v 
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meziňárodním geofysik~lním roce. 

17. obraz 

Sluneční skvrny lze pozorovat a foto= 
grafovat i poměrně j odnoduehýřii dale 
kohledy, a tak v tomto oboru spolu- 
pracuje i několik lidových hvězdáren. 

18. obraz , 

Vždy asi za 11 let je na Slunci zvý-
šený počet skvrn. V té době pozoruje-
me i na Zemi projřvy zvýšení sluneční 
činnosti. Maximum sluneční činni ti 
spadá právě do období mezinárodního 
geofysikálního roku. 

19, obraz 

Snímek nám ukazuje skupin, slunečních 
skvrn při velkém zvětšení. 

20. obraz 

K pozorování Slunce só však používá 
i složitých  přístx jii, z nichž jeden 
takový, spektrohclioskop, je na ondře- 
j0vské hvězdá.rnč. 

21. obraz 

Tímto ístr. jú ? j mono pozorovat 
SlL_nce ve svšt~ó z~.říčíhc vodíku. Foto-

~ 



grafie nám ukazuje, jak vypadá slunce 
při pozorování spektrohelioskopem. 

22. obraz 

Snímek při velkém zvětšení ukazuje struk-
turu slunečního povrchu ve světle zářící-
ho vodíku. 

23.obraz 

Na Slunci je možn: zvláštními přístro ji 
pozotovat i obrovské výbuchy, kterým se 
říká protuberance. 

24. obraz 

V mezinárodním geofysikálním roce je 
venovén_a pozornost i úpiným slunečním 
zatměním. Na obrázku je přístroj, kterým 
je mono velmi přesně stanovit začátek. 
a konec zatmění. 

25. obraz 

Na snímku vidíme přístroj k fotografování 
Slunce při úpiném zatmění. 

26. obraz 

Při úpiném zatmění je sluneční povrch 
zacloněn Měsícem a lze po rovat vnější 
vrstvy sluneční atmosféry. Jako stříbři-
tý prstenec se objeví ne několik mála 
minut korons sna okraji jsou viditelné 
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protuberance. 

27. obraz 
. 

Slunce vysílá i radiové záření, které 
můžeme na Zemi zachytit radiotelesko-
py. Jsou to příst~j podobné radarům. 
Jeden takový radioteleskop k zazna-
menání slunečního záření je na našan 
snímku. 

28. obraz 

V mezinárodním geofysikálním roce je 
na programu i měření zeměpisné délky 
a šířky na několika stanicích, na 
nichž se měřilo již v roce 1933 při 
světovém měření zeměpisných. délek. 

~2 obraz

Zeměpisná šířka se obvykle určuje 
měřením výšek hvězd nad obzorem po-
mocí přístroji :, kterému se říká uni-
vcrsář. 

3.Q_. obraz 

Současné určení zeměpisné šířky i 
délky umožňuje přístroje českošloven 
ské konotrukee, cirkunzenitál. Pří-
stroj je velmi malý a snadno enosný, 
dosahuje však neobyčejně velké přes-
nosti. . . 



31. obraz 

K n ení ze* čpiené délky se používá 
zvlštrích dalekohledů, pasážníků„ 
Také tě pito přístroji se u nás v ne-
zinárodním geofysikálníu roce r:ičří 
zer 'pisriá délky. Pasážníků se též pof- 
užívá k přesnému měření času. 

32. obraz 

K odečí tání čala se nyní používá místo 
kyvadlovh hodin stále více křemen-
ných, kter=é dosahují.vétší přesnosti. 
I niity křeroennéh o výbrusu se pomocí 
složitého elektrniekého zařízení pře-' 
ná~o jí na ciferník elektrických hodin. 
Z nai ich přesných křemenných hodin jsou 
i :vysílány včdecké časové signály v rámci. 
mezinárodní časové služby. 

33. ab:ca, 

V oboru geomagnetismu pracují obscr- 
vatoře v Průhcnicích u Prahy, v IJr-

a jíG;.2ía1 Slovensku u v Budkově 
u Prucho.tic.. Ida: tčchto stanicích je 
věnová.nz pozornost hlavné magnetick,y'm 
bouřím a telurickým pr oudli..m, t. j. 
c1oktrick proudú.m. probíhajícím •v 
zer.iském tělese př 1 povrchu. Na. snímku 
je zařízení geomagnetického pavilonu 
v Prů]ionicích. 
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34•obraz 

Registračními variometřy se zazname 
• mávají změny zemského magnetického 

pole. 

a 
35.obraz . . 

V mezinárodním geofysikálním roce 
je věnována zvýšcná pozornost i země- 
třesením,u nás hlavně aktivním oblas-
ten nä jižním Slovensku. K zazname-
mávání zemětřesení s používá přístro-
jů, které se .jmenují seismografy. Na 
těžké kyvadlo se enáše jí záchvěvy 
půdy, které se pak zakreslují na'péa 
papíru. Ze záznamů lze určit inten-
situ a ohnisko zemětřesení. 

36. obraz 

Přitažlivost S1tance a. Měsíce způso-
buje příliv a odliv v oceánech. Po-
dobné slapy probíhají i v zemské. 
kůře, ovšem v nohem menš íu -rozsahu. 
Phyby zemské kůry se u nás měří v 
dolech v Březových Horách v Příbrami 
v hloubkách 1000--150(' n přístro ji, 
které se jmenují gravimetry. 

37. obraz 

Na Zonn~ckém štítu a v Praze se měří 
v mezinárodním geofysikálním roce 
kosmické záření, ktéré k nám přichází 
z dosud neznámých zdrojů ve vesmíru. 
Měření se koná jednak zvl tnímí 

r , 



počitači, jednak se rozpady částic, 
způsobené kosmickými prsky, registru-
jí na zvláštních fotografických deskách. 
Na snímku je rozpad atomového jádra 
stříbra. 

38. obraz 

Do programu prací mezinárodního geofy-
sikálního roku patří i výzkum ledovců 
a oceánů. Budou zkoumány nejen ledovce 
vnitrozemské; ale též oblasti věčného 
ledu kolem obou zemských palů. Na sním-
ku jsou ledovce na Aljašce. 

9. obraz 
Zvláštní pozornost je věnována Antark-
tidě, kde pracuju řada polárních stanic 
z různých zemí. Po prvé v dějinách , 
lidstva byla zřízena výzkumná stanice 
přesně na jižním polu. Antarktické vý-
pravy podstatně rozšíří naše znalosti. 
o tomto dosud téměř neprozkoumaném 
kontinentu. 

40. obraz 
. 

Během me z2nr odního ge ofy s iká lvího roku 
bude vypáleno několik desítek raket, 
kterými je dnes možno zkoumat ztmosfé- ` 
ru do většch výšek než 400 km. Na 
snímků je známá raketa V 2 před odpá-
lením. . 
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41. obraz 

K.dosažení větších výšek jé nutno po-
užíyat několikastupňových rakote :Na 
obrázku jE dvoustupnová raketa krátce 
po startu. 

42. obraz 

Po prvé v dějinách je v M~ liru ním 
geoíysikálním roce na programu výzkum 
pomocí umělých satelitů. Sníměk uka-
zuje prjokt takovéto dr~uice. 

43. obraz 

rúti'ám k ozorováy.í umělých satč-- 
litů byls, věnována velká pozornost. 
Na obrázku ' je zvláštní . dalekohled, 
kterým jL možno velmi esně stano-
vit polohu umělériQ sat~lita. 

44. obraz 

K pozorová,í umělých družic byly za-
cvičeny i sl'upiný pozorovatelů, kteří 
používají raalýeh, velmi světelných 
da1ekoh1 dů. Pomocí vodorovně upev-
něné tyče na vysokém stožáru je možno 
stanovit čas průchodu satelita poled-
níkc .. 

45. obraz 

Pozorovanou dráhu umělé družice je 
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nutno zakreslit do hvězdné mapy. Za 
zakreslené polohy a času pozorování 
lze pak pomocí elektronických poč- 
ticích strojů v několika málo minutách 
vypočítat nejen dráhu tělesa mezi 
hvězdami, ale i jeho polohu v budouc-
nu. K pozorování satelitů byl doporučen 
československý atlas hvězdné oblohy. 

Jsme svědky velkého mezinárodního 
isilí na vědeckém poli o lepší pozná-
ní Země. Mezinárodní geofysikální rok 
je krásným příkladem mírové spoluprá-
ce vědců všech kulturních národů a 
lze si jen přát, aby se podobná spolu-
práce neomezovala jen na vědecké 
pracovníky. 

Některé prát: v ' :czinárodním g~ofysikél-
riírm roc jsou tak rozsáhlé, ž na ně 
vědečtí pracovníci sanui nést ačí 4 
potřebují pomoci dobrovolných spolu-
pracovníků. Předavším na lidových 
hvězdárnách a v atronorEických krouž-
cích se ucastní pozorování mnoho 
astronomů amatérů. Vážní zájemci z
občanů n:__ jí možnost ss tam. též zapo-
jit do spolupráce. 
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