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M1KUbS 
KOPERNIK 

RNDr. Eudmila PAJDU ŠAKOVA, CSc. 

V histárii nachádzame osobnosti, ktoré znamenajú 

míPniky v progresívnom vývine Pudskej kultúry. Tie-

to historické míPniky koreňmi vBzia v minulosti, vy' 

rastajú z půdy svoje) doby .a ako majáky svetlom 

prerážajú cestu Pudskému mysleniu a poznaniu 

a vedú ik áalším a ďalším vítazstvám. 

Ak dnes celý svet s pinou vážnostou a velkou 

úctou oslavuje už 500. výročie narodenia Mikuláša 

Kopernika, iste ide o vePkú osobnost nielen svojej 

doby, ale Pudskej histórie vůbec. Mikuláš Kopernik 

je jednou z velkých postáv modernej doby, jeden 

z prvých zakladatePov modernej vedy, Mikuláš Ko-

pernik prebudoval vesmír, zastavil Slnko a ,pohol 
Zemou, odvážil sa postavit proti cirkevným autori-

tám, Aristotelovi, Ptolemaiovi i biblii, hodil církvi 

rukavici a teológiu poslal 'do výslužby. 
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DOBA MIKULÁŠA KOPERNIKA 

Mikuláš Koperník sa narodil 'v roku 1473, čo je 
19 roikov pred objavením Nového sveta (12. XI. 1492) 
Krištofom Kolumbusom 1451-1506) — a pol storočia 
pred prvým oboplávaním sveta. Mikuláš Koperník 
teda žil v čase, keá už ludstvu začína byt tesný 
starý svet a túžlra po nadostnejšom a bohatšom ži-
vote hnala odvážnych m°oreplavcov na šíre, nezná-
me oceány hlaďat nové cesty do zeme zlata, hod-
vábu a drahého k'oreni+a. 

Mikuláš Koperník sa narodil len 29 rakov po vy-
náleze kníhtlače Johannom Guttembergom (1400-
1468) — a teda žil v storočí, ktoré drahý pergamen 
vymenilo za lacný papier, Kopernikova doba zna-
mená explóziu kníhtlači'arstva — čiže pryč explóziu 
Lnf armácií. 

Mikuláš Kopernik sa narodil len o 10 rokov skór 
ako Martin Luther (1483-1546) a bol súčasníkom 
Jána Kalvína (1509-1564) — čtže žil v čase vetkej 
a dtvorenej kritiky Vatikánu, vetkej reformá'cie a vy-
ostrenej náboženskej neznášanlivosti. Žil v čase 
inkvizície, v čase ktorý sa už začínal hmýrit „ka-
círmi" každého druhu, a v ktorom sa z plameňov 
inkvizičných obetí rodil nový vek a volnost vedec-
kého myslent°a. 

M. Koperník bol súčasníkom velikého Leonarda da 
Vinci (1452-1519) a osolme poznal Miohelangela 
(1475-1564). M. Koperník sa narodil o 20 rokov 
skór ako P. A. T. B. Paracelsus (1493-1541), zapri-
sahaný 'nepriatel všetkých autorit a stredovekej scho-
lastiky, ktorý uznával ako prostriedok poznania iba 
pozorovania a pokusy. Paraceisus ,pramenil alchý-
miu, ktorej cielom bola výroba zlata, na modennú 
ohémiu (iatrochémi'u — výrobu liekov). 

M. Kopernik žil v čase, keď sa začalo železo vo 
vysokých peci ach tavit už na tony a nie na metrá-
ky — keď uhle vykročilo na dlhú pút v službách 
človeka, v čase keď sa alkohol celkom vymkni kon-
trole lekárov a jeho priemysel•ná výroba destiláciou 
dala podnet na vznik moderného chemického prie-
myslu. 
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M. Kopern'r.k žil v Čase vzbury boha'tej meštianskej 
buržoázie 'proti feudálom, v čase, <keď sa z'ačína ro-
dit proletariát — a s ním ka+pitiaflizmus. 

A táto velká obrodná 'doba — renesanci•a — rúca- 
júca všetko staré, sprách!nivené a prehni!té, nakjmli 
celú scho'lálstiku, ne.priatelskú životu, rútiaca sa za 
novými svetmi na Zemi i na nébi, za srovým lepším 
životom už tu na Zemi, poznamenala M. KoperniPka, 
aby on sám sa zaslúžll velkou hrtvnou o slávu svo- 
jej vlastnej doby pre cel•ú budúcnost. 

ŽIVOTOPIS M. KOPERNIKA 

M. Kopernik sa narodil 19. februára 1473 v Toru-
ni, v rodine pomerne bohatého kupc'a, ktorý svoje 
deti vychovával vo 7lastenec'kom duchu. Na duchov-
ný vast mladého Mikuláša malo verký vplyv štúdium 
na unliverzite v Krakove. Krakov vtedy nebol len 
hlavným mestom Polska, ale jeho univerzita patrilu 
medu naj+slávnejšie a najpoVkrokovejšie, najmá v +od-
bore matematiky a astronámie. M. Kopernik sa stal 
žialwm vynikahúceho profesora Alberta Brud'zew-
ského (1445-1497). V roku 1496 Eod'chádza na áal-
šie štúdiá do Talianska. Na!jprv študoval na univerzi-
te v Bologni, v Padove študoval medicínu a konečne 
na nátlak strýka biskupa Lu!káša Watzenrodeho v ro-
ku 1503 získava vo Ferrare doktorát cirkevného prá-
va. Na univerzitách však M. Kopernik študoval pre-
dovšetkým asironbmiu, matematiku, zaoberal sa lite-
ratúmou, filozofion a umením. Bol teda ty+piokým 
predstavl'telom hum+anizmu renesančnej Európy. 

V Bologni sa zoznámil s Dominllrom Maaao¢n di No-
vaara (`1454-1504), v tom čase velmi slávnym hvez-
dárom univerzity, ktorý M. Kopernilkovi nebol len 
učtteT!om, ale i priatetom. Často spolu pozorovali, 
ako napr. zákryt Aldebarana (najjasne'šej hviezdy 
súhvtezdia Býka a Tau) Mesiacom. Di Novara ne-
uznával Klaudia Ptolem•aia, v tom čase „neomylnú" 
autoritu v astronomii. 

I keď M. Kopernik v raku 1497 bol zvolený za ka-
nonžka Varmie, poznajúc v Taliam4ku vnútorný ži-
vot cinkvi, mravnú skazenost a mámivost jej pred-
staviteTom, ztratil o teologiu záujen>. 

Pápež Alexander VI. vyhlásil rok 1500 za „mtflos-
tivý". Do Ríma došlo asi 200 tisíc idiazov a lalkov. 
Va'rmské biskupstvo mafii zastupovat dvaja bratia Ko-
perniikovci, Mikuláš a Ondrej ('ktorý tiež študoval 
v Taliansku), spolu s kanonikom Skultétym. Pni tej-
to návšteve Ríma M. 1{+opernik dostal pozvanie, aby 
na univermitnej katedra prednieso+l svoje nové astra 
nomidké názory. Posluchá'reň sa zapinila nielen štu-
den'tmi, ale i cibkevnými hodnostármi, a to z nelej 
Eurápy, na čele so samotným pápežom. M. Kopernik 
predniesol svoju kritiku pto•lem!aiovského geocentric-
kého systému — tale vtedy ešte nevyslovil svoje he-
liocentrické názory. Poslucháči bolí sice pozorní —
ale Kopernikove pr•otiptolemaiovské argumenty zane-
chali len malý dojem, a najmu nijaké pohoršeme nad 
kritikou a nesúhlasom. Alebo len pra neve'domo+st 
prttomní netušili odvážnost týchto myšlienok, které 
n'akoniec otriasli učeným Vatikánom? 

V roku 1506 sa M. Kopernik vra•cáa ako 33-no+čný 
do Varmie — nezávislej od polského štátu a suse-
dia'cej s územím útočných nemeckých rytierov. Po 
velmi krátkom pobyte vo Fromborgu (Frauenburg) 
sa zdržuje v biskupskom sídle v Heildebergu ako ta-
jomník svojho strýka biskupa Luikáša Watzenrodeho, 
ktorému pomáha spravovat biskůpstvo. Po smrti 
strýka odchádza do Fromborgu, kde pracuje ia zotr-
váva s jatými prestáwkami až do smrti. 

Slávne Koperniko+vo dielo „De •revolutionibus, or-
blum coelestium libri VI", s vlastnoručnými poznám-
kami Tycha de Brake. 



Pierre Gassendi (1592-1655), francúzsky filozof 
a fyzik, Koperni+kov životoipisec, tvrdí, že M. Koper-
nik si vo Froníborgu dal tni úlohy: časme pinit ka-
nonické povinnosti, vykonávat lekársku prax (naj:má 
medzi chudobnými) .a venovat sa vededkému študiu. 
Toto svoje predsavzatie M. Kopernik pinil celý ži-
vot. 

V roku 1509 napísal a svojim priatelom rozeslal 
prvý náčrt heliocentrickej sústavy pod názvem Malý 
komentar. 

V rokoch 1514-1516 velmi intenztvne pracuje na 
svo°jej novej teÓrii stavby sveta. Vtedy M. Kopernik 
ako kanonik z velmi áalekého severného biskupstva 
dostáva žiadost z Ríma, aby sa zúčastnil na reforma 
kalendára. Túto ponuku odmieta s od&vadnením, že 
ešte dobre nepozná pohyb Slnka a Menaca. 

V rokoch 1516 až 1520 z neáalekého Olsztyna spra-
vuje majetky kapituly aka generálny administrátor. 

V rokoch 1520-1521 vedle obranu Olsztynh prati 
nemedkým križiakom — a to vífazne. V roku 1521 
sa vrecia do Frombergu, ale často cestoval na zdI-
havé rokovania o mieri. V .tom čase vypracoval ob-
žalobu proti nemeokým rytierorn, lrtorí .porušili pod-
mienky pni neria. V roku 1521 na sneme referoval 
o škodách spáchaných touto neholou a prednňesol 
Úvahu o razení peňazí, v ktorej podáva návrh na 
úpravu obehu peňazí. 

V roku 1523 zastáva biskupský úrad a za tejto 
svajej činnosti bol k in•overcom to+lerantný. Neschva-
loval násilné potlačovanie luteránskeho kacírstva, 
ktoré vyhlásil a prežadzovai novovymenovaný biskup 
Moric. M. Kopernik odsudzoval pustošiace vojny a 
úprimne si želal zmierenie luteránovi a katolfkov. 
Treba vediet, že i najtno+cnejšie ¢nestá jeho biskup-
stva, Elblag a Branevo, opustili „rímmku Sodomu" 
a prešli k lutaránoni'. 

V rokoch 1524, 1526 a 1531 zastáva Kopernik funk-
ciu nuncia kapituly. 

Rn všetke'j tejto verejnej i kanonickej činnosti 
M. Kopernik sice mnoho nepozoroval, ale tým vlec 
teoreticky uvažoval o novej heliocentri•ckej sústave. 
V tom čase je M. Kopernik už známy na všet+kých 
universitách alko vynikajúci astronóm. 

Kopernikove nové názory na usportadanie vesmíru 
si razili cestu po Európe Malým komentárom už od 
začietku XVI. storočia. Už v tom čase mat ucelenú 
predstavu o heliocentrickom systéme. Savaju písom-
nú práce o helioceňtriokej ,pradstave sveta chcel 
však vypracovat dokonale. Uvedomoval si, že ak chce 
presadit svoju teóriu proti Ptol naiovi, a najmu 
církvi, musí proti A•lmagestu postavit a ipoň rovna-
ke dokonalé dielo. Kopernik vedel, že v diele ešte 
nemá doriešené ni•ektaré vecné nezro.vualosti, ale 
zároveň bol si plete tvedomý všetkých filozofiOkých 
dósledlkov heliocentrizmu pne cirkevné učenie, jeho 
dogmy, a teda pre celú teológiu, která svoje učenie 
stavala na predstave, že Zem je nehybná, v strede 
celého svettia, ktorý okolo nej obieha, čiše na pred-
stave celkom výnimočného postavena Zeme vo ves• 
míre. A M. Kopernik dobne poznal tiež nekompro-
misnost cirkvi s mými názormi. Z týchto dóvodov 
otálal s vyd•aním svojho celoživo'tného diela o po-
hybe nebeských telies (De revolutionibus orbium 
coelestium). V roku 1539 však do Fromborgu prišiel 
mladý profesor z wittemberskej univerzity, )u~a+j 
Rhaeticus [1514-1576), aby sa bližšie zoznámil s no-
vým Koperníkovým učením, s kterým súhlasil a ob-
divoval ho. Rhaeticus predovšetkým urobil z Koper-
nikovho diela krámky, ale podstatný výtah a vydal 
ho v raku 1540 pod názvem Prvá správa, Ďalej Rhae-
ticus spolu s dalšími priatelmi prehov+oril M. Koper-
nika, aby dovolil vydat aspoň matematiokú čase a ta-
bulky z De revoluttionibus. A konečne v roku 1541 
predsa dusiahol Kopemnikov súhlas na vydanie kom-
pletného diela. Vtedy bol Kopernik už starý a nie 
celkem zdravý. Rhaeticus upravil dieto do tlače a 
spočiatku sám dohliadal u nakladatel a v Nonimbergu 
na vydávanie =knihy- Bol však vymenovaný za pro-
fesora do Lipska, a pralo z Norimbergu odišiel. Vy-
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dávanie knihy Rhaeticus zveril teológovi a matema-
ti+kovi Ondrejovi 0ssiandrovi. Tento sa však voči Ko- 
perni'kovi dopustil dvoch historických chýb: po prvé 
vypustil list, kterým Kopernik venuje dieto pá:pežo- 
vi Pavlovi III., a sám anonymne n+apísal predslov, 
v ktorom nie najvho•dnejšízn sp8sobom uvádza, že 
ide len o čistu domnienku. Citáty z Ko,pernikovej 
abdikácie, aako i z podhodeného predslovu O. Ossian- 
dra niajiepšie ošvetlia názory obidvooh autorov a zá-
roveň sú vernýsni dokladmi vtedajšej doby, najmi! 
kuitúrnyoh pomerav v Eušópe. 

M. Koperník v predslove k dielu pápežovi píše: 

„Najsvátejší otče, dost' dobne si Diem predstavžf, 
že niektorí ludia, Zen čo sa dozvedia, že vo svo jich 
knihách O krulrových pohyboch vesmírnych sfér pri-
pisujem zemeguli ne jaké pohyby, zaraz budú kržčat', 
že ma pne taký názor treba vypískat. No so svojimi 
prácamž zase nie som až natotko spokojný, aby sem 
nebral do úvahy to, čo si o nich budú myslžet' žní. 
A hocž otem, že názor filozofa je žnakšž ako úsudok 
obyčajných Pudí, pretože jeho túžbou je vo všetkom, 
nakolko to lyoh dovolil fudskěmu rozumu, hf'adat' 
pravdu, predsa sa len nazdávam, že sa celkem ne-
správnym názorom treba vyhýbaf. Sám som rozmýšlal 
o tom, za akú nezmyselnú budú pokladaf mo/u reč 
ti, čo poznajú dnešný názor, potvrdzovaný stáročným 
úsudkom, že Zem stojí nehybne uprostred nebeskej 
klenby a je akoby jej stredom, ak ja -naproti tomu 
budem tvrdit', že Zem se pohybuje. Preto som diho 
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váhal, či mám svoje výklady o dákaze jej pohybu 
zverejnit a či by bolu vart lepšie nasledovaf príklad 
pytagorovcov a niektorých tvých filozofov, ktorž ta-
/omstvá filozofie od'ovzdávali iba svojím pržbuznžm 
a priatelom, aj to len ústne a Pnie písomne. 

Ked' som tak o tom rozmýšlal, opovrhnutie, kto-
rého sa mi bolo treba pre novotu a zdanlivý nezmy-
sel mé/ho názoru bát', ma skoro priviedlo k tomu, že 
sum celkom zanedbal hotové dielo. 

Lenže, ked' sum diho otálal, ba aj odporoval, pria-
telža ma znovu prehovorilž. Medzi nimi bol na prvom 
mieste kardinál z Kapuy Mikuláš Schonberg, preslá-
vený v každom vednom odbore; po ňom méj najmilšž 
priatel Tidemann tšiese, biskup z Kulmu, ktorý sa 
velmi horlivo zaoberal teológiou, ako aj všetkým₹ 
ušlacht₹lými vedamž. Ten ma 'totiž často nabádal, 
souše mi dohováral t dórazne žiadal, aby sum vydal 
a konečne dovolil uvere/nit' táto knihu, ktorá Zežala 
u mňa skrytá nielen deváf rokov, ale až štyri deváf-
ročia. Tak isto ma prehovárali a nabádali mnohž inž 
vynikajúcž a velmi učení ludia, aby sum už dlhšie 
pre strach, ktorý cítim, neodmietal dat' svoje dielo 
na všeobecný úžitok matematikou. Mysleli si, že čím 
viacerým lud'om sa zdá teraz toto moje učenie o po-
hybe Zeme nezmyselnejším, tým viac obdivu a uzna-
n₹a si zžska potom, ked' sa vydanžm mo/ich výkladov 
presvedčia, že sa vo svetle velmi jasných dókazov 
rozplynula hmla nezmyselnosti. Po lakotu ,prehová-
ranž a v te/to núdeji sum teda nakoniec dovolil pria-
telom, aby sa postarali o vydanie diela, o ktorě ma 
oddávna zžžadalž. 

Nepochybujem, že duchapiní a učeni matematici 
budú so mnou súhlasit', ak chcú nie povrchne, ale 
dókladne — a to táto filozofia predovšetkým vyža-
duje — poznat a premyslief všetko to, čo v tomto 
diele uvádzam na dékaz spomínaných veci. Aby však 
videli tak učeni, ako aj neučení ludia, že sa včbec 
netakám niče] kritiky, radšej by som Tvo jej Svátosti 
ako komukolvek tvému venoval teeto svoje výklady. 
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Ukážky z rukopisu sú zo slávneho Kopernikovho 
cliela „De revolutionibus". 

Chcel sum preto, Zebo i v tomto velmi odlahlom kúte 
sveta, kde teraz pracujem, pne tvo/u úrodné hodnost' 
a lásku k všetkým vedám i k matematike, pokladajú 
ta za najpovolanejšieho, jakže svojím vplyvom a svo-
jím názorom lahko umlčíš posmešné narážky ohová-
račov, i ked' prí°slovie hovorí, že proti uštipačnosti 
ohováračov niet lieku. 

Ak sa azda vyskytnú fára/t, ktorí by si napriek to-
mu, že sa vébec nerozumejá do matematiky, osobo-
vali právo súdif o tom a opovážili by sa hanit' moje 
dielo a naň útočit', pretože pudla svojho zámeru s₹ 
zle vysvetlovali niektorú stať z Písma, z nich si veru 
nič nerobím, ba na ich úsud'ok sa pozerám ako na 
nerozumný. Ved' nie je neznáme, že Lactantžus —
ának slávny spisovatel, no slabý matematik — velmi 
nažene rozpráva o f orme Zeme, ked sa posmževa tým, 
čo povedali, že Zem má podobu gule. Preto sa priaz-
nivci vedy nemusia čud'ovat', ak si z .nás takito lu-
dia budú robit posmech. Matematické veci sa píšu 
pne matemat₹ko•v, a ti, ak sa nemýlim, budú toho 
názoru, že teeto moje práce sú pržnosom aj pne cin-
kevný štát, na ktorého najvyššom mieste je teraz 
Tvo/a Svátost. Ved ked sa nedávno za Leva X. na 
laleránskom koncile rozoberala otázka opravy cir-
kevného kalendára, ustala nevyriešená len proto, Ze-
bu sa ešte dlžka roka a mestaca i pohyby Slnka 
a Mesiaca nepokladaU za dosf presne určené. Od-
vtedy sum začal ešte starostlive/šie pozorovat teeto 
veci, Zebu ma vtom povzbudil aj slávny pán Paulus, 
biskup vo Fossombrone, ktorý mat vtedy té otázku 
na starosti. No a čo sum v tel veci vykonal, pone-
chávam na posúdenie predovšetkým Tvojej Svátosti 
a všetkým dalším učeným matematikom. A aby sa 
Tvoje/ Svátosti nezdob , že o užitočnostž diela slubu-
/em viac, oko méžem vykonat, pre/dem teraz k sa-
motnému dietu. ̀ 
Ossiander vo svojom svojvolnom predslove píše: 
„Správa o hypotézach te/to práce sa už stihla roz-

šírif široko-daleko. Mnohí učenci budú rozhorčení 
tým, že sa v ne/ Zemi dáva pohyb a Slnko je posta-
vené nehybne do centra vesmíru. Pritom je všeobec-
ne rozšírená mienka, že nie je žiadúce vnášaf no-
votu do vied, ktorých základy bolí správne uložené 
už v staroveku. 

No po zrele/ úvahe nepochybme každý zistí, že au-
tor te/to práce nevykonal nič také, za čo by s₹ za-
slúžil pokarhanie. Ved úloha astronóma je v tom, 
aby na základe svedomitých a presných pozorovaní 
oblohy utvoril si správnu predstavu o pohybe ne-
beských belies. Potom je povinný vysvetlit príčiny 
týchto pohybov. Ak nemčže nájst' pravá ich príččnu, 
jeho povžnnostou je vymyslieť hypotézy, pomocou • 
ktorých by mohol správne vypočítat beto pohyby na 
základe geometrických útvarov — a to i pne minu-
lost i pne budúcnosf. 

Autor tuhlo traktátu obidvom požiadavkám vyho-
vel n°ajlepšie, sako sa len dá. Lebo vébec nie je po-
trebné, aby teeto hypotézy bolí pravdivé! Ony nemu-
sža byt ani len pravdepodobné. Upine stačí, ak posky-
tu/ú možnost pne výpočet, ktorého výsled'ok sa bude 
zhodovaf s nebeskými úkazmi." 
I ked Ossiander uznáva prednost Kopernikovej 

sústavy pred používanou geooenrorickou sústavou, na-
koniec sa predsa len neuhodne lúči s čitatefo-m: 

Od hypotéz astronómie nech nik nepožaduje bez-
podmienečnú hocino'~ernost. Vóbec nie je vecou astro-
nomie poskytovat ju. Ak nžekto prž jme za pravdu tu, 
čo autor vymyslel pne iné ciele, tak účinkom zozná-
menž sa s tomto učením stane sa iba hlúpejšžm oko 
bol predtým." 

V Antologii z dlel filozofov (Humanizmus a rene-
sancia) na stran 514 je napísané Výtlačok (De 
revolutionibus) sa dostal do rúk chorého Kopernika, 
ktorý sa údajne po prečítaní Ossiandrovho úvodu tak 
rozčúlil, že sa jeho zdravotný stav beznádejne zhor-
šil". Ide však len o legendu. 

Je takmer isté, že M. Kopernik sa už o tomto Os-
siandrovom zásahu do jeho životného diela, na kto-
rom pracoval 36 rokov, nedozvedel. Výtlačok diela 
sice na smrtelnej posteli držal v rukách, ale ako píše 
Gassendi „jeho myšlienky boll už daleko". 

Umrel 24. mája 1543. 
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ZASTAVIL 
SLNKO 

POHOL 
ZEM 

Štefan !KOPČAN, Ján MACKOVIČ 

Utvoril pravdivý obraz minulosti pri najvýznam- 
nejších historifclkých jubileách, poukázal na udalos- 
ti, ktoré vyvolali revolučné sp'oločenské prameny 
tak, aby ony v samej I(udskej osobnosti v myslení 
a kon+ani Iudí sa stali podnet•onn na realizowanie no- 
véh!o uisporiadania Tudske5 společnosti, je v osveto- 
vej prá!ci úl'oh'a nie Iahká. 

Toto si uvedomujeme !aj v tonuto období, ked 19. 
februá°ra 1973 bude práve 500 rokov, č-o sa v Toruni 
narodil Mikuláš Kopernňk, kterého smelá teóTBa zre- 
volnici!onvzova7a ná'hTad na vesmír a atvorila novú 
epochu v diistórli Iu!díského poznania. 

Toto výnn+a!mazé výročie je zava!dené medal svetové 
kultúrne výročia, ktoré sú obsiahnuté v kultúrnom 
kalendári UNESCO. Nie náhodou heliocentrYoká teó- 
ria, ktorej zakla!d~a+teTom bol Koperni!k, utvori+la zá-
klad pre madernú vedu, pre svetonázonrové prame-
ny, otvoriPa nové obzory nierlen asti+onómii, ale aj 
fyzike, filozofii, hola triumfem racionaQlS!ti•ckého 
my!sleni'a oslobodeného od starých predsudjko.v a do- 
giem. 

Už skoro rok na d6stojné zabezpečenie osláv 500. 
výroč•ia narodenia tejťo význiamnej osobnosti sa na 
Slovensku organizuje rad výc4iovno-vzdedáviací!ch a 
kulbúrno-spoločensfkých podujatí, ktových cieT°om je 
priblížil ži'vo't a !dielo Mikuláša Kopern'irka. On totiž 
bol učencem — človekÓm, který sa zaii+jYmal °o reálie 
kažidodenného života, ktorý bystro sledoval aj .poli- 
ti 'ké a společenské prameny, r'ktoré an vtedy odoh¢'á- 
vali v prostredí, v ktorom žil a pracoval. 

Na dóstne zabezpečen•ie osláv, pri Ministerstve 
karltúry SSR sa zri+ad'vl výbor, n ktorého člemnni sú: 
prof. dr. E. Huraj, rektor UK v Bratislave, vicekon- 
zul PER mgr. Ján dúnaip!ozyk, T. Bartfay, laureát štát- 
nej ceny Klementa G'ottwald'a, dalej zástupcovi'a Slo- 
ven'skej a9kadémie vied, Socialistickej akadémie Slo 
venska, M7niisterstva školstva SSR, Československe°j 
televí¢ie, Československého rozhlasu. Ďaiej sa na po- 
dujati'ach zúčastňujú národné výbory, celoslovenské 
inšti~túcie, ako napr. Slovenská ústredná h'vezdáreň 
v Hvrbanove, Osvetový ústav v Brat"islave, Západo-
slovenské múzeum v Trnava, Krajská hvezdáreň v 
Hlohovci atd. Predsedom výboru je dr. Pavel Koyš, 
námestní'k ministra ,kulfiúry SSR. 

Ceiosilovan!ské oslavy sa začali koncom roku 1971 
otvorením výstavy o živote a dlele Mikuláša Koper-
nika v budove UK v Br+atisl!ave. Po dopinení trogroz- 
merným materiálroni sa táto výstava inštalovala v Ko- 
nnárne, v Trnave, v Trenčíne, v Leviciacli, v Ndira, 
v Košici!aoh, v Rožňiave a v Prešove. V tomto období 
sa pripiyavuje jej inš°balovanie v Stredoslovenskonz 
kra . 

Priblížil život a dielo Mikuláša Kopeamsika, využil 
toto výročie na uplatňovanie zákonifiostí materi'al•is- 
ti'c[kého vysvetIovauiia sveta v zásadnonz p'osto'ji pro-
ti náboženským prežibkom bolo hlavným cialam se- 
minána, který pr'vpravila Socl!adistická akadémia Slo-
venska a Osvetový ústav v Bratisla've koncem no- 
veanbra m. r. Účastníkem seminára bol aj doc. dr. 
Pavel Cza°i~torynski, vedecký pracovník PoIskej aka- 
démie vied vo Varšava, který je členem +konnisie 

Mikuláš Kopernik. Busta od akademického sochára 
Tibora Bártfaya, Fota: Maokovič 

UNESCO pre organizovanie tohto výročia na celinu 
svete. 

Ďalším významným podujatím, které sa usknitoč- 
ni°lo k 500. výročiu nafrodenia Mikuláša K•openni!ka, 
bol celo5lovernský seminár, který usipo'rxadala Sloven-
ská ústradná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so 
Slovenskou astronomiokou spoločnoslou pri SAV 
a Slovenským zvázom astronómov-ann!atérov. O príno- 
se Mikuláša Kopernika pre súčasnosl v hiavnom re- 
ferá+te ho•v.orila dr. Eudmila Pajdušáková, CSc., ria- 
ditelka Astronomického ústavu SAV na S+kalnatom 
plese. 

K dástojnému zabezpečeniu osláv prispela aj štu- 
dijná exjkurzia Po stopách Mikuláša Kaperni+ka v Pol-
ekej Tudovej rapublike, na ktorej sa zúčastnili vy-
braní osvetoví pracovníci, novinári a členovia astro-
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nomic+kých krúžkov na Slovensku. Získané poznatky 
a dokumentačný materiál poslúžil ,pri organňzovaní 
výohovno-vzdelávacích podul'atí, ktoré bolt a sú pr!-
pravované k tomuto výročtu na pBde osvetovych za-
nadaní. Na tento ciel slúži aj diafilm Mikuláš Ko- 
pernik, ktorý vydal Osvetový ústav v Bratislava. Aj 
zborník Mikuláš Kopernik, jeho život a dielo, ktorý 
pripravili Osvetový ústav •a Socialistioká a!kadémi+a 
Slovenska, ovplyvnil z+amera:ni•e svetonázorovej vý-
chovy v tomto období v >osvetových zariadeniach. 

Osobnost Mikuláša Kopernika širokej verejnosti 
d"astojne a pozitívne priblížila aj televízna hro Jána 
Soloviča A predsa sa točí, ktorú Slovenská televízia 
vysielala konoom septembra m. r. 

Kopernikovmu výročiu venujú veTkú pozornost ve- 
dec?ké a vzdelávacie u' ištňtúcie, najmá Univerzita Ko-
menského +a Slovenská akadé~nia vied. Pripravuje sa 
vedecké sym+pézi+um, vedecká konfenencia, pod.ujatia, 
ktoré budú venované ve,dec`kej tvorbe Mikuláša Ko- 
perni!ka. V čase výročia sa uskuteční slávnostné zhro- 
maz"denie v aule Univerzity Komenského za ,přítom- 
nosti zástupcov vysokých škál ČSSR a univerzit zo 
zahranič;ia. Pri te,jto príležitosti budú udelené i Čest-
né doktoráty vynikajúcim odborntkom zo zahra•ni- 
čia. Dóstojné vyznenie celoslovenských osláv sa usku- 
toční v Bra'tislave odhalením sochy Mikuláše Koper-
nika od akademioké+ho soc=hára Tibora Ba2tfay+a, lau-
reáta štátnej ceny Klementa Gottwalda, v areáli bu- 
dúceho univerzttného mestečka v Mlynskej doline. 

Možno povedat, že toto výročie sa nám po3arilo 
využit aj na prehlbenie československo-pofských 
vztahov, a to nielen na príkladoch z dejín vedy, ale 
aj na prík;ladoch budovania našej súčasnej sooialis- 
tidkej prítomnosti. Preto poduja`tia na Slovensku prá- 
ve zásluhou preds'tavitelov generálneho konzulátu 
Polskej Tudovej republiky a Polského kultúrneho 
strediska v Bratislava na čele s vice+konzulem mgr. 
Jáazom Knapczykom úzko nadvá•zovali na pod•ujatia 

organizované v Pofskej ludovej republike. Napr. 
s pozornostou budeme sledovat Medzináródný kopes-
nikovský kongres pod záštitou Medztnárodnej únie 
dejín filozofie a vady (M. U. D. V.) — Kopernikovho 
Komitétu — ktorý bude v Toruni organizovaný Pol-
skou akadémiou vied a Univerzitou Mikuláše Koper-
nika. lulej to bude kongres esperantskej mládeže 
venovaný Kopernikovi, udelenie modally M. Koper-
nika zahraničným vedcom za významné vedecké zá-
sluhy a úzpechy. Zaiste u oáz bez povšimnutia ne-
zostanú n°aipr. Medzinárodná sútaž na grafiky „Ko-
perník a jeho myšlienky" organizovaná Ministerstvem 
kultúry PER alebo Medzinárodná súfaž „Život +a čin-
nost M. Kopernika na poštových známkach" orga-
nizovaná Polským filatelistickým zvi zoro. Z ume-
leokých podujatí treba spomenút kopernikovskú vý-
stavu organizovaná knižnicou Univerzity M. Koper-
niká, Festival hudby z Kopeonikovho obdobia orga-
nizovaný počas medzinárodných podujatí. Prrítažalivá 
bude iste aj výtvarnícka výstava prác umelcov so-
cialistických štátov na tému „Koperník a jeho die-
lo". K spopularizovaniu osobnosti Kopernika nielen 
ako vedra, ale aj ako človeka, který sa neváhal po-
stavit na odpor proti dogmám, pomáže u nás film 
Koperník, ktorý nakrútili pracovníci polského filmu. 
Práve tento film nám ukáže Kopernika nielen ako 
autora diela De revolutionibus orbium coelestium, 
ale aj áko odvážneho človeka svojej doby, ako čtu-
veka, který žil životom celej spoločnosti, ktorému 
neboli oudzie Iuds+ké city, teda aut iá!ska. 

Pni tejto príležitosti sa treba podakovat všetkým, 
ktorí svojou prácou ,priblížili širokej verejnosti u nás 
osobnost, ktorá bula živým vzorom lásky k pravda, 
vzbu!ry proti svedectvu tmárstva, osobnosti, ktorá 
i pne nás súčasníkov je prikladom spoiočenskej an-
gažovanosti v prospech dobra. Ano, taký bol Miku-
láš Koperník, skromný, nehfadajúci v živote slávu 
i napriek tomu, že ovplyvnil dojeny ludstva viac než 
mnohí jeho súčasnici. 

~ v ~ 

VAZENI PRI~l TELIA 
Jednou z hlavných úloh, ktorú si časopis Kozmos predsavzal pinit, je pomá-

hat pri štúdiu astronómie čo najširším vrstvám záujemcov o tento dóležitý odbor 
prírodných vied. Súčasný rozmach astronómie tak v zahraničí, ako aj u nás, pod-
mienený rastúcou úlohou vedeckotechnickej revolúcie, ustavične prináša plejádu 
nových vedeckých poznatkov, nie bezvýznamných aj na utváranie a podporu ma-
terialistického svetonázoru. Aj ked' astronomickej literatúry v ostatných rokoch 
nie je nedostatok, predsa však nevýhodou knižných publžkácií je ich žsté oneskore-
nže, za súčasným stavom, dané výrobnou lepotou. Nechceme nahrádzat tento pu-
blikácie. Nechceme nahrádzat ani ten mizivý počet astronomických učebnic, učeb-
nic viičšinou fyziky, kde je astronómia zostručnená na niekol'kých stranách. 
Chceme poskytnút' študujúcim astronómiu čosi viac ako móžu nájst v učebnicžach 
a knihách. Chceme ich v uceienej forme Zoznámžt s najčerstvejšími poznatkami as-
tronómie. Nebudeme sa pritom zameriavat na tých záujemcov o astronómžu, pre 
ktorých je špecializáciou a stane sa ich budúcim povolanžm. Ti vččšinou majú 
možnost študovat v našich ž zahraničných odborných časopisoch. Chceme pomóct 
práve tým, pre ktorých je astronómia v istom zmysle dopinkovým predmetom. Pred-
metom, o ktorý sa móžu opriet pri utvá raní si správnych materialistických pred 
stáv o vesmíre, pri formovaní ich marxistického svetonázoru — študujúcim na stred-
ných školách a pedagogických fakultách. 

V priebehu dvoch rokov chceme v cykle článkov podat' obraz jednak o historic-
kom význame astronómie, jednak priniest najnovšie poznatky. Autormi jednotlivých 
článkov budú poprednž československí astronómovža. Budeme pžsat o slnečnej 
sústave — výskume planét, komét, meteorov, o Slnku ako hvžezde a jeho vply-

voch na Zem i na život na našej planěte. Podáme ďbraz o modernej astrofyzike, 
prierez problěmami kozmológie a kozmogónie, stelárnej astronómie, nebeskej me-
chaniky. Radi zodpovieme na mnohé Vaše otázky, ktoré sa Vám pri štúdžu astronó-
mie žste vynoria. V tomto čísle začžname s tomto novým cyklom. Začíname astro-
metriou, častou astronómie, ktorú móžeme právom nazvat' historickým základom 
súčasnej astronómie, aj ked' zd'aleka nepatrž do minulosti, častou, pomocou kto-
rej si človek tvoru l prvě predstavy o blízkom i vzdialenom vesmíre. REDAKCIA 
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ASTROMETR'IA 
Doc. Dr. Lubor KRESÁK Dr.Sc., 

člen korešpondent SAV 

Astronomický ústav SAV, Brati3lava 

A:strometria — čiže meTanie zdanlivých polóh koz- 
m-i°ckýc!h takes na oblo:he — nepatrí medrzi popu-
láme odwehvi•a astro°nómie. Sama neprináša vzrušu- 
júce ani pa•evra`tné objevy a málo!kto si uve+domuje, 
že astrometri+a ako nevy1Tnutná pomáceka je taikmer 
vždy psi tom, keá takýto objav vzniká. Bez dobrého 
poznania zdan•livýoh p•oláh planět v rozličných ča- 
soch nebol by mohol Kepler odvodit zákony pohybu 
kozm°iakýeh takes; nedokázali by sme wpredpovad+at 
budúc'i pohyb tých'•to telies a ani by srno nevedeli, 
ako vlastne vyzerá naša slnečná sústav+a v priesttore. 
Kozmieké sondy Ek mým plamétam by nikdy ned•o- 
si°ahli svoj cieT bez vysekej presnosti súčasnej astro- 
amtrie. 

Ale aj mnohé moderně metódy astrofy¢ikáLneh•o 
výskumu, ktoré zdanlivo nemajú s astrometrio°u nič 
rpoločné, vdačia jej z+a svoju existeanciu, NapmLklla,d 
vzdialen`osti najváčších a ni'ajvzdiale•nejších hviezzd- 
nych sústav, galaiií, určujeme z !ch pohybu, z in-
tenuity a zmien ž•iarenia hviezd, ktoré v nich na-
chá+dzame. Aby to však v8bec bolo možoné, bolo naj- 
ek8r treba po dl+hé raky merat presné polohy mno-
hých hviezd v našom bližšom okolí a z ich zd°anli- 
výc•h zmnien, odrážajúcich každoročný obeh Zeme oko-
lo Sln+ka, odvodit záklaldnú dlžkovú jednotku pre 
celý vesmír. Aby srno vedeli túto dlžiku vyjadrit v na-
šich pozemských mier,ach a urobit si správou prerd- 
stavu o velkosti a vzdialenosti kozmických telies, 
bolo zaaa treba velmi presne merat polohy planět 
a z,ich rozdielov pri pozorovaní z rozličných miest 
na Zemi určit djDku našej záklaďnej jednotky v ki- 
lomehroch. Základnými jednotkami sa stali astrono-
mická jednotka čiže sbredmá vzdialenost Zeme od 
Slruka °a parsek čiže vzdialenost, z +kt•orej ,psi kolmom 
pohT+aide vidli2t jednu astranomiokú jednotku pod zor-
ným uhlem jednej ob'lú,kovej sekundy. Astronomická 
jednotka meria 149,6 milióna km, parsek 30,86 bi- 
lió•na km. 

Astrometria vznikla ešte dávno pred vynáijdením 
cTalekohTadu. Prvou ,pomóclsou na orientáaiu na o•blo- 
he bolo spájanie hviezd do súhvezdí a ich pome,no- 
vamie podia tvorov a ve•cí, Mktorých obrysy — hoci 
ilia vzdia:leme — tieto skupiny hviezd pri•pomí•nali. 
Zo súhvezdí ako orientačnej °pomóoky nesk8r tažida 
astrológia budujúoa na nevedomos°ti a ;poverách, kto- 
rá sa podTa vymyslených názvov súhvezdí a pohybu 
planět medzi nimi pokúša+ia pre°dpove•dat bu•dúcnost. 
Rozličné horoskopy, astrologické amulety a predpo•- 
vede osudu z hviezd, oko dobrý obchod ešte dnes 
na západe velmi rozšírené ¢a sem~tam nachádzajúce 
dóverčivých zákazn!°kov aj u nás sú iba protizmysel- 
ným pronesením dávnej nevedomosti do časov ma- 
derné'ho vedeckého poznania a vedomým 'podvodem 
n+a Tudskej Tahkovernos°4i. 

Už začiatkom Iudskej kul.túry sa ukázalo, že pozna- 
nie oblohy má aj prakti+cký význam pre život. O•rien- 
tácia podla hviezd pomáhala orienrtácii na Zemi, 
menaniu času a utvoreniu kalendár+a. Star! Egypta- 
nia z pozorovaml+a najjasnejšej hviezdy S!°ria predpo- 
vedali čas záplav Nílu, ktoré pre i,ch hospodárstVo 
mali životný význam. Pravda, tu už išlo 0 opo•dsia+t- 
nenú predpoved, protože poloha hviezd na obloho 
v rozm'anitosn čase je akýmisi prírodnýmii hodiuilami, 
ktoiré ukazujú otáč°anie Zeme, a súča+sne kalendárom, 
který úkazuje p;ohyb Zamne okolo Sln+ka a stried°ainie 
rodných období. 

Istotne ste si už všimli, že večenná hviezdna oblo-
ha vyzerá in+ak v zimo a mank v lete. V zima je nra 
nej viac jasných hviezd a výrazných súhvezdí, v le- 
te zase dominuje pás Mlliečne+j cesty, prechádz°ajúci 
pria=mo nad hlavou. Iba Severka, ;ako stred hodíc, 
si stále zacho+váva rounakú polohu. Aby sa jej po-
loha vi°dttelne zmenil•a, museli by snie cestovat dost 
áaiek•o na sever alebo na juh. A°ko or.ierrtačný bod 

FEBRUÁR 1973 KOZMOS 7 



Obr. 2a. 

Obr. 2b. 

Severka viedla lode pri dávnych plavbách a velké 
objavné cesty stredoveku sa orientovald podla ,hviezd. 
Astrometaia sa stala zá++kladom na meranie času a sú- 
radní'c na Zemi; a+strometric4ké meran+ia a hvezdár- 
ske roč ky bodl v kritidkýoh položeni+ach d8le+ži- 
tou oporou polárnych výprav a dia°hkových letov. Tak 
ek'o kedysi nániornLci na cíalekých plavbách orien- 
tovlali pod2a hviezd svoje lode, omientujú +dues podTa 
nich automatidké kozmické sondy svoje meracde psí-
stroje — ;pravda pom000u dSmyselných zasia+dení, bez 
zásahu Isudskej ruky. 

Na"js~tarnším zachovaným velikým astrometrrs+c{kým 
dietom je Htalema.iov k+atalóg po18h 1025 hviezd 
z druhého storočia nášho letopočtu. Jeho pravý výz-
nam sa ukázal až po 18. storoči'ach, 'ked Halley po- 
rovnávaním s novšLmi meraniami ako prvý zistil 
vlastné pohyby hviezd, Až do vynájdenia dalekohT+a- 
du začta+tlkom 17. storočta sa všetky mes,ania pol8h 
hviezd robili prostým okom, pomocou špec•iálnyc+h 
konštruk•c'ii, často veDmi zložitých a umelecky vy-
zdobených. Nary'vyššiu prasnost s týmdto pomóckami 
dosiahol dángky a5t•ronóm Tycho de Brahe, který 
pásobil aj na praž5kom dvore Rudolfa II. Práve z je-
ho pozorovaní Marsu Kepler odvodil zákony, které 
potvrdili K+opernikoyu heliacentriickú sústavu a stali 
sa zálflLadom na vysvetlenie pohybu všetkých koz- 
mtakých telies. 

S použitím dalekohTadov sa p+resnost astrometrie 
pudstatne zvýšila. HisRorddkým objavom nového ob- 
dohia sa v 17. storočí stalo zistende rýehlošti svalila; 
v 18. storočí objav vplyvu konečnej rýchlosti svetin 
na polohy hviezd, zistenie vlastných pohybov hvie'zd 
a+pohybu 'nadej slneúnej sús+tavy medzi nimi; v 19. 
storočí zistenie pohybu dvohhviezd okolo sp'oločiriého 
tažiska a prvé meranila v¢dtalen'ostí hydezd; v 20. 
stoso.či zistenie hvlezdnych epsúdov, rotácie nadej 
hviezdne'j sústalvy a potvrdenie E•in+stelnove?j teórle 
relativity. Talk sa postupne s využitím mo'dernei tech-
niky veda dopracovala k súčhsným predstavám 
o stavbe vesmíru, založených z velikej časti na zdo- 
konaňoviani astronóm,ie v presnom masami pol8h. 

M Y • 

Na určenie paldhy kosmického telena v trojrozmer- 
nom priiestore po'trébujeme tni súradnice, napríklad 
vzdialenost od nás a dva uhly určujúce amer. Prvá 
strradni'ca sa dá zisa t iba neprT:am.o; výnian`kou je 
niekcDko blizlkych Relies, kitorých vzd•ialenost sa dá 
marní radarovými ozvenaRni podobno ako pin i sledo-
vaní lietadlel z kontr'olnej veže letiska, (Najn•ovšou 
pom&dkou na meranie vzdtialeností sú laserové od-
razy, ktosými sa už +pod+aril+o určit vzdia+lenost stani-
ce na Mesiaci od vysielač+a na Zemi s presnostou na 
15 cm, aj tu sa však použiRie obmedzuije na ,naše 
najbližšie okolie, d'osi?ahnuReTné raketra¢ni.) 

Zcstávajúce dye uhl+ové súsa+dndce určujú zdanlivú 
polohu na obloho č<iže na 'mys`lenery' svertoverj gull, 
v ktorej strode je pozorovatel. Právo ich meranie je 

*** 

Obr. 1. Pozorovaný pohyb hviezd je psi leh oePkých 
vzdialenostiach od nás taký pomalý, že sa na avare 
'súhvezdf zreteine prejavi až po mnohých tisicračiach. 

Obr. ,2. útáčanim Zeme tvzniká zdanlivý denný po-
hyb oblohy. Nepohyblivý fotografickýaparát zazna-
mená psi dlihšej expozici! hviezdy ako rovnobežky: 
na svetovom rovníku ako priamky (c), okolo pólu 
ako kružnice (•a). Astronomické ďalekohYady sa pre-
to psi pozorovaní automaticky otáčajú hodinovým 
strojom okolo šikmej ,osi rovnobežnej s osou zemskej 
+rotácie, rovnakou uhlovou rýchlosto+u ale v .opačnom 
smere. Obrazy sú potom bodavé a s rovnakým ox-
pozP ným časom sa dajú zachytit ovefa slabšie 
hviezdy. Vidiet to z porovnania snímky (a), devčt-
hodinowá expozlcia pevnou kamerou a (b), iba dvoj-
hodinová expozicia taj istej časti oblohy tou Mstou 
kamerou, ale s použitím hodinového stroja. 



základnou úlohou astromatcie. Nazývame ich sféric- 
ké súradnice (sféra = gul+a). S.a+m'o+zrejme, 'dva tele-
sá s presne rovnalkýani sféri~ckými súradnica+mi mSžu 
byt v priastore ,od seba veImi dale{ko, iba v rovna- 
kom smere od nás. Preto ant súhvezdia nie sú niiija- 
ké hviezdne sústavy; z mého stanov.iziloa by sa nám 
rozpa+cblli do rozltčný+ch smerov a zoskuptli do mých 
súhvezdf. 

S atouto výhradou si sféri'c,ké súradnice na oblohe 
můžeme porovnat so zemepisnými súradnioami. Talc 
akc každá dvojica zemep+isná šínka/zemepisná dlžka 
jednozn+ačne udáva polohu istého miesta na zem- 
skom povrohu al'ebo na jeho m,ape, aj každá dvoji- 
ca sfériokých súa•'adnlc jednoznačme udáva i+sté mies- 
to na oblohe. Tak ako idúce auto plynule mami svo-
je zemeipfi+sné súra+dnice (hoci na .ma+pe by sa to pre- 
javilo, až po istom čase, závisloan od jej mienky), 
aj všetky ko.zm.iciké telesá mania sférli'dké súradnice, 
pratože 'aj ony sa stále pohybujú. Rýchlost zda.nit- 
vého pohybu na oblohe klesá dmeme so vzdia•lenos- 
tou telesa, a je preto v pTaxi vino mlierou :vzdiaie- 
nostt alko skutočného pohybu ['aj pomalý motýl nad 
nami proletí za kratší čas ako rýchle liatadlo). Me-
rim obéhne ce+lú oblohu za 27 dní, planéty podla 
vzd'valenosti za mesiace až stánočia a všetko, čo je 
za hranm•cami slnečnej sústavy — hviezdy, hvtezdo-

Obr. 1. 
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Obr. 2c. 

kopy, hmloviny — sa pohybuje tak pomyly, že sa 
to dá zistit lba najiprasnejší+m meraním alebo vůbec 
ote. Areto hviezdy nazývatne stálicemi .a mažeme ich 
spá+jat do súhvezdí, ktoré svoj vzhled vidlltelne zme-
nia +až po tisíc.ročtach (obrázok 1). Pravda, oblohu 
pozorujeme z otáčajúcej sa Zeme, čo unáša všetky 
hviezdy stálou uhlovou rýchlostou od východu na 
západ okolo ólov (obrái1+olk 2). 

Alko východisko na meranle sférických súraduiíc 
si volíme základné rovinu a v nej nulový smer. 
V zemepisných súradniciach je to rovina zemského 
rovníku, .která je kolmá za os otáčania Zeme, a 
smer nulového ,poludnfka, ktorý je medzinárodmou 
dohodou def+snovaný tak, že preohádza stradom jed-
ného z pavilónov starej angíi!c+kaj hvezdárne v Green-
wichi. Zemepisnú širku rátame kladne od rovnfk.a 
k sevennému pólu a záponne na východ až po dá-
tunuovú hrnutou v Tichom oceáne. V astronómii po-
užívame niekodko rozličných systémov súiradníc, 
V kto+rých je vždy základná rovina odvodená z prí-
rody, tak ako pot zamepisných súradnici+ach z otá-
čainia Zeme. Nulový smer sa podia moži ostí volí tak, 
aby bol vždy pra dva systémy spoločný. To uTahču-
je prevod súradníc z jadného systému do druhého. 

Najjednoduchší je horizontálmy systém, ktorý ako 
zákla+d+nú rovinu používa rovinu obzoru, kolnuú na 
smer prftažlivosti v mieste .pozorovania. Tento systém 
sa v astronómii používa pomelme zriedka, pretože 
jeho súradnice — výška nad obzorom a azimut, po-
čítaný od juhu cez západ — závist,a od polohy po-
zorovateTa a nerounoanerne sa mania s otáčaním ze-
me. Ďalší, ro+vnfkový systém má zákiadnú rovinu rov-
na'kú aiko zeme+pisné suradnice. Svetový rovník pre-
bteha tam, kde by rovina 'prechádzajúca miestom po-
zonovania kolmo na zemskú os p+retala oblohu; od 
svetového 'rovnfka na sever (kladne) a na juh [zá-
po+rne) meria+me deklináciu. Alo druhů súrednicu 
v tomto systéme používame bud hodinový uhel, buď 
raktascenziu. Hodinový uhol sa merin podobne oako 
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azimut ad juhu v smere denného pohybu hviezd. 
Sprastredkuje jednoduchý prechad k harvzontálnemu 
systému a na rozdiel ad dekllnáCie závisí od inesta 
p.azorovania nry' od času, s ktorým sa rovnome2nne 
mení. Za jeden hviezdny deň (23h 56m 04s ) prejde 
všetkými hadnotamK od 0 do 24 hodíu. Rektascenzia 
je pre hviezdy stála a p'očíba sa v opačnom smere 
ako hodinový ubal, ,počnúc ad jarného bodu, ktaréh.o 
význam si hneá vysvetlíme. Súčet hodiinového uhla 
a rek.tascenuie XubovoTného bodu udáva hviezdny čas. 
Veľká vačštiia astromomiokých máp, atlasov a kata- 
lógov používa ako swradnice rektascenziu a dekli- 
ná'ciu. 

Zemská as je však sklonená pod uhlem 23° 27' 
k asi roviny, v ktorej Zem obieha okolo Sluka. Táto 
rovina, ekliptika, je "d&ležitá pra celú slnečnú sústa-
vu, pretože v jej blízkosti obiehajú okolo Sluka aj 
všecky ostatně p'lanéty, asteroidy a ikométy s krát-
kymi obežnýnmi časmi. Je preto fyzi'ká!lne opodstatne-
ná a výhodná ,ako základ systému súradníc na sle-
dovanie pohybu telies v slnečnej sústave. Súradnice 
v nej sa označujú ako ekliptikálna šírka, která sa 
merla od roviny zemskej dráhy kl"adne na sever 
a záporne na juh, a ekliptikálna dlžka, ktorá sa me-
ria v smere pohybu pla¢iét (an východ) od jasného 
bodu. Ja ný bod je miesto v súhvezdí Rýb, v ktorom 
ekl1ptika rpretína svetový rovník a v ktorom za na-
ohodí Sloko v čase jarnej rovnodennosti. Pósobe-
ním príťažlivosti Sinka, Megiaca a planět na mierne 
sploštenú Zem sa zemská os v priestore pomaly otá-
ča Okolo asi eklipti+ky, pričom jasný bad obalme celú 
obtahu raz za 26 tisíc rokov. Preto pri súradniciwch 
v rovníkovom alebo ekliiptikáinom systéme musí se 
vždy uviest aj čas, ku kterému sa vztahury'e poloha 
jasného bodu +čiže ekvinokcium. V súč:asnosti sa 
padla dohody ,používa zOóiatok roka 1950. 

I alšou významnou rovinou je základná rovina na-
šej hviezdnej sústavy — Galaxie — která je po sd-
nečnej sústave naším širším dor+ovrom. Slunko je iba 
jednou zo 150 miliárd hviezd, zoskupených v pries-
tore do tvaru disku. V prúdoch, tvoriacich obrovské 
špirálové raniená, abiehajúce hviezdy okolo hustého 
stredu tejto sústavy. Mliečna "cesta, ktorej jemné 
svetlo vidíme ako jannejší pás na tmavej n'očnej 
oblohe, nám vyznačuje polohu oknaja disku. Ním ve-
dleme galaktický rovník, který na rozdiel ad presne 
definovaného obzoru, svetového rovníka alebo eklip-
tiky je určený sk&r štatistidky. Galaktickú šírku me-
riame od záiklaldnej roviny kladne k tomu pólu Ga-
laxie, ktorý leží na severnej pologúli a záporne 
k druhému ,pólu. Galaktickú dlžku meriaime ad sme-
ru k súhvezd•iu Strelca, v ktorom leží stred Galaxie. 

Na výpočty p"ol&h z pozor:ova±ní slúži sférická lvi-
goniometrie, geometri+a na gull. Váčšlna úloh je rie-
šením sférických trojuhoiníkov: napriklad pni pre-
vade súradníc hviezdy z jedného systému do druhé-
ho nám ,taakýto trojuholník tvori hviezda spolu s pól-
em obidvach systémov. Záklaidné vzorce a vztahy sú 
iba o málo zložitejšie niko pri riešení trajuhiolníkov 
v rovina. Súčet uhlov sférického trajuholníka je 
vždy vyše 180°; strany se nevyjndrujú v djžkovelj, 
ale v uhlovej miere; základné vzorce sú však obdo-
bou známej sinusov:ej a kosinusovej vety pra rovin-
ný trajuholník. 

Hstrometrické výpočty musi'a brat do úvahy aj 
rozličné fyzikálne deje, prejavujúce sa v zdannlivých 
polohách hviezd. Je to konečná rýohlost šíren4a 
svetla, poloha pozorovatele n+a Zemi, která sa $ ním 
atáča a obieha okolo Sluka, lam svetla v ovzduší 
Zeme a dalšie ú" kazy, které už súvista s grravitač-
nými silami medu kosmickými telesami. O prraccv-
ných metód:ach astrometrie, jej iprístrojoeh, presnos-
ti a niektorých zaujínnavýoh výsledkooh, o astrono-
mických mapách a ketalógooh si bližšie poviesne 
v pokračovaní takto seriálu v budú+com čísle Koz-
masu. 

HISTÓRIA 
PREDPOVEDANIA 
POČASIA 
RNDr. Peter FORGAČ 

Počasie má v našom živote velký význam, a proto 
musíme s ním vo svajej praktidkej Činnosti neustá-
le rá+bat. Daždivé lato alebo dlhšie tmv+aljúce sucho 
zhubne vplývajú na úradu, prudký nástup jari po 
tuhej a na sneh bohatej zima sp&sob.uje povodne, 
silné búnky ohrozujú leteokú dopaiavu a vídhrioe za- 
nechávajú škody nielen v ovocných sadioch a v le-
soch, ale nflekedy i rna hol~padáa-akych budovách a 
Tudských abydliach, Tieto a všetky ostamnné škodlivé 
jevy počasia zasahovali od čias existencie ludstva 
do života člaveka. Vplyv početla na jeho život 
a praktidkú činnost bal tým váčší, čím priinitfvnej- 
ší bol dl•avek. 

Iludia sa spoč+iatku báli náh4ych a prudkých pre- 
javbv poveternooti. Postupne si však na ne privykli 
a začali si iGh nielen pouírobnejšie všímať a pozoro-
vat, ale usilovali sa ná"jst y cellkorve,j premenlivosti 
počasia aj nej•aakú pravidelnost a zákonitost, ktomú 
by mohli využit na predpaved•anie jeho .bu-dúceho 
stavu a priiebehu. Náuwka o paveternoosti bola však 
dlhý čas pod v+plyvom .povery •a astrológie, z kterých 
p'c:zastatky sa udržali nielen u nás, ale na celom 
zvete až dodnes. Vedec"keljšie bá!danie na .poli me- 
teorológie, vady, která sa zaoberá počasím a jeho 
pred+povedaním, sa začalo až iv 17. storločí po vyná.j- 
dení a sko.nštruovaní prvých meteorolagnokých prí- 
srtriajov. Pomocou nich sa potom robili nielen sú$tav- 
né, ale oj objektívne pozoicovania poča!sia. V pr:ognó- 
zach p'očasia sa dosiahol majvá!čší ,pokrok až po dru- 
hej svetovej vojna, ked sa akrem subjekttívnyc!h me- 
tód za,čalň používat i objektívnejšie metódy. 

PLAN);TY A STOROČNÝ KALKNDÁR 

V dávnych dobách Iudia pripisavali zmeny počia-
sia prejavom rozličných božstlev. Neskaršie sa stala 
paveternost, podobne ako ,šuduký osud a všetko 
dianie na Zemi, doménou astrológie. Astrológiia je 
vlasbne poverčivé veštenie budúcnostl z p+ostaveni'a 
hviezd. 

Astrologická iteóriia predtpovedani:a počatsi.a boha 
nielen zaujímaná, ale aj .atraktivna. Vychá+dzaln 
z damnienky, že póvodom rozličného počiasla na 
Zemi je sedem planět, ktoré jedna po druhej vlád-
nu po cely rok .a ich vplyv na pavetennost sa mení 
vždy na začtátku jan. Planéty sa striedali v tomto 
poradí: Hla:dolet (Saturn), Knálom'ac (Jupiter), Smr-
tanos (Mars), Sloko (Sol), Krá5apanna e(Venuša), 
Dobrolpán (Merkúr) a Mesiac (Luna),, Ako vi"diet, 
medzi planéty sa osnylom zaradilo aj Sluko. Ďa;lšie 
planéty sa nebrali do úvahy, lebo vtedy ešle neboli 
bbjavené. 

Každej z uvedených planét prináležalo isté pača-
zle, rozvrhnuté na cely rak. Roky pripadajúce na 
Saturn sa ,predpoiklada'li studené a vlhké, len s krat-
šími suchšími obdbibiami. V znamení Jupitera mali 
byt zasa :dost dobré roky, viac v bdké ako suché. N+a 
planétu Mains sa vtesali viac suché ako vlhké a sk&r 
teplé ako studené raky. Nadvláde Slivka sa pnilpiso-
veli suché, málo vlhké a ip1 ostredne teplé roky. 
Venuše prinášala v ročnom hodnotení viac vlhké ako 
suché a dost teplé počasie. Planéte Merkúr pršpadali 
viac studené ako teplé a zriedk'Okedy celkom úrod-
né roky. Mesiacu zasa viac vlhké ako suché a viac 
teplé ako studené roky. 
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Okrem tajto stručnej celoročnej oharakteristlky •po- 
časie bolo ešte padrobnejšie rozvedené na jednotlivé 
rdčné •dhd!obia, masiace a v nioktorých prLpa!doch do- 
k+onca aj na dni, pričom sa malo každých sedam 
rokov opakovat. Preto prognózy na ak'ukolvek dobu 
sa padla takéhoto „receptu" dali celkom jednioducrho 
určit. Aatrologické p¢edpovade ball len klamaním 
1_afhlkovormých rudí, lebo p+oč,asie sa v pravidelných 
sedemroČných inItervaloch neopakuje. Povetemn:ostné 
j!avy a 1oh zmeny sú ovela zložitejšie. 

Madzi lákavé, ale bezvýznamné ipredpavade patrll 
aj storočný kaden•dár. Starší Iudia sa naň zaiste ešte 
pam8tajú, no máldkto,rý z nich vie, ako vlastme 
v ''a ol. Predpoklad, z ktoréh+o storočný kalendár vy- 
ahád!zal, vznikol zhodou okolností Čirou náhodou. 

Prad vyše tr•isto rokmi žil y Nemecku opát Mavrd- 
tius Knauer, který bol honlivým prívrženfcom astroló- 
gie. S~baatostlivo sledoval počasie a ‚jeho pr.ierbeh, naj- 
mé význ!ačnejsšie javy povetern+osti si zapis•avad po 
viacej rokov do kalen+dára, zrejme kvóli overemiu sú- 
viislesti poč'as(ta s p:lanétami. Po Knaueoaveij snnrt!i 
dostal sa odpis týchto záznam'o•v, v kto!rých holi uve-
dené aj jednotlivé planéty, do rúk lekára Hellwig•a. 
Heldwig sa mylne •dammieval, že Kn!a!uerove záznamy 
o počasí z mimulosti sú pred,povede na ďalšie roky. 
Preto zman.il všade minulý čas na budúci, čím dal 
vlasinae základ storočnému kalendárnu. Prvé jeho vy- 
d•a+n+ie v reku 1700 uvádzalo vláďnúce pl!anéty a po- 
časie na najrbbižšie sfioročie. Tretie vyd+anie ka4endá- 
ra v roku 1702 vyšlo už pod titulom Kalen`dár na 
sto rokov, z čoho vznikal aj názov storočný kalen- 
dár, Tuto je vlastne aj pSvo+d nespaávmaj myšlienky. 
že ,poč•a'sie sa každých sto rokov opakuje. 

Storočný ka•lendár odvtady vydali veda ráz, i ked 
jeho predpavede nem!ali nj•akú cenu, o čoan sa 
mohiol 'každý sám presvedčit. Napriek tej!to skutoč- 
nosrGi sa v niékto+rých sočenkách ešte aj dnes uve- 
rejňujú prognózy poc5asia storočmého ka4endára, do-
sekta iQra kv&lfi atraiktívnosti. 

IMESIAC, SLN!KO A POČASIE 

V otázke vplyvu kozmických tables na p!očasie sa 
najvliČšla pozornost vemova•la Mesiaou a Sluku. Prvá 
amieuvka o wplyve Mesiaca na !po'časie pochádza ešte 
z obddb.ia asi 4000 rokov pred našim letopočtom. Za-
chovala sa za hdinených chn4dejských clorskác+h. Ve- 
deciký rámec dostala v"saik táto domnflemka až v 18. 
storočf, keď sa začal skúmat gravltačmý vplyv Me- 
sia•ca na atmosféru. Obdoba marského prfl•ivu a od-
livu sa skutočne do!kánala aj v ovzduší. Gravdtačný 
vplyv Maniacs na atmosféru je však podstatne men-
ší ako na oceány, pretože hmota ovzdušla je v po- 
ravnaní s oceánmi ovela menšia. Zmeny tlaku vzdu-
chu, vyvolané gravitačným účinkonn Mesiaca, sú asi 
necelé dye stotiny m!ilimetra, čo nem8že vplývat na 
vývoj pač•asia a jeho zmeny. 

Koncom minulého storočá+a, ako aj na začiaóku toh- 
t•o storočia bola u nás velmi rozšíremá teórfla Ru-
d+olňa Falba o takzvaných kritických dílech. Falb 
označil všetky dni spinu a novu Mesiaca za kritické, 
ale .nie rovnakau mierou. Velkost vplyvu Mesi!aca na 
ovz;dušie závisela v kri+ticlých dňoch od polohy sa-
mého Mesiaca, Slnka a Zeme, pričom tento účinek 
sa mohol o dva dni u•rýchlif alebo o tni dni one- 
skorit. Padla tejto teórie v kr'vti•akýc!h dílech mali 
v strednej Eu'répe nastat najaké pnudlkejšie a nápa?d- 
najšie povaternostné jevy, aiko naprHklad vznik ví- 
ahnic, búrok, silné zrážky, snahové fujavice v zima 
atd. Po padrobnom prreskúmaní a overení tejto me- 
tódy na vwacerýoh prípad!och, zaujali odborníci k Fal- 
b'avej teárii záporné stanovisko. 

NGoktorí ludia ešte aj dnes vesta, a to najmá 
na vi'di-eku, že počasie sa mezi s novou fázou Me-
siaca, dnf za•sa tvrdla, že Mesiac pnináša v noci 
ocIliYa•denie a v zime sil.nejší mráz. Ani tieto a lni 
podábné tv denia neobstošja a sú zrajme +pozoatatkom 
Falbovoj teorie. Premenlivost poc5agia je síce °cha-
rakteristická pre mienie zeangp•isné šírky, pritom 

však aul u nás ani v ostatných ,okolitých krajinách 

Meteorologické stanice, na ktorých sa robia sústav-
né pozorovania počasia, má v súčasnosti každá kra-
jina. Na obrázku je budova jednej z naších meteoro-
logických staníc vn Švermove. 

Vypúštanie rádiosondy. 
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Snímka oblačnosti a zemského povrchu z metearolo-
gickej družice. Krížik v prostriedku udáva miesto, 
nad ktorým je družica v čase ezpozície snímky. 

nieto takýoh dní, čo potvddzuje aj dlho'dobá meteoro-
logická štatistika, v kterých by sa výeaznejšie pre-
javevala premenlivost počasia v porovnaní s ostat-
nými dňami. A kecl sa niekedy caj amení počasie 
práva v období novej fázy Mesiaca, ide len o číru 
náhodu, a nic o nejaké pravidlo, o letové by sa dalo 
gpriet. Keby zmeny jednotlivých štvrtí Mesiaca ma-
lí vplyv na počasie, muselo by sa to prejavovat na 
celej zemegul+i, teda aj v takých .klimatických obl•as-
tiach, kde si počasie zachováva stály charakter. 

Ďalšia vlastnost nočně ochladenie a mrazy, která 
sa pripisuje vplyvu Mesiaca, vznikla tiež z nespráv-
neho úsudku. Fri ^jasnej obloha prebieha v noci in-
tenzívnejšie vyžarovanie tepla zo zemského po'vrahu 
do vonnej atmosféry. Oblačnost má v tomto prfpade 
pod•obnú vlastnost ako streoha skleníka. Zachycuge 
teplo, které uniká zo zemského povrchu a čast z ne-
ho vyžaruje spát k zemi. Prete prd zamračenom po-
časí bývajú v zime ovena miernejšie mrazy, ako 
kecl je obloha jasná. Teda nic Mesiac, ale oblačnost 
a jasná obloha majú vplyv na regulovanie nočných 
teplot i mrazov. Ani zmenšovanie oblačnosti nesil-
visí s Mesiaoom, ale s celkovou poveternosbnou si-
tuáciou. 

Problémem vplyvu Mesiaca na počasie sa už zaobe-
ralo vela odbornfkov. Váčšina z nich však nenašla 
medzi Mesiacom a počasím nijakú pozoruhodnejšiu 
súvislost, která by výraznejšfe .p&sobila na zmeny 
počasta. Prete aj zmeny jednotlivých fáz Mesiaca sa 
uedajú prakticky využit na určovanie hudúceho vý-
vinu počasia. Keby táto súvislost esisiovala, dalo 
by sa ,počasie, najmá jeho vščšie výkyvy, velmi jed-
nodudhým sp8sabom predpovedat na dlhší čas do-
predu. 

Poveteenostné deje, které voláme společným me-
nem počasie, sa odohrávajú v spodnej vrstve ovzdu-
šia, v takzvanej troposféra. Na vznik a vývin poča-
sia vplýva vela činitelov. Z mimozemských vplyvov 
sa podstatnejšie zúčastňuje na vzniku ,počasia a jeho 
zmenách tepelná energia, která priohádza na našu 
planétu zo Sluka. Jej účinkem sa voda ze zemského 

povrcihu vyparuje do atmosféry, vznvka;jú oblaky, 
zrážky, vzdušné prúdy prenášajúce teply a studený 
vzduch z jednej oblasti do druhej, ako aj všecky 
ostatné poveteimostné javy. Vuhfad'om na uvedené 
okolnosti sa venuje výskumu Sluka a jeho čdnnosti 
stále váčšia .a sustredenejšia pozornost. Výsdňim vply-
vu slnečnej činnosti .a energie na rozličné atmo-
sferické a geofyzikálne deje sa koná za spodupváce 
vedcov celého sveta. 

NA VEDECKEJ BÁZE 

Koncom 17. a zači:aúkom 18. storočia po vynávjde-
ní a skonštruovanf meteerologidkýoh prfstrejov sa 
koinhld pozerovanha počasia už na rozličných mies-
tadh. Zisfkané údaje nemalí však ešte 'praldbický vý-
seam, lebo sa nerobili súčasne, a preto sa nedali 
ani porovnávat. V 18. storočf sa zaviedli systematic-
kejšie 'pozorovauia počasia na váčšej ploche s pev-
nými pozorovacími termínmi, z čeho sa zrodili prvé 
meteorologldké stanice. V tom istam storočí sa za-
čali znášat napozorované údaje o ,počasí aj do geo-
grafických máp. Takto vlastne vznikli prvé poveter-
nesbné (synoptické) mapy, které umožnili študovat 
poveternostné javy, pozorované v tom istom .čase na 
v8čšej ploche. K ďalšiemu rozváju meteorológie 
prispel velikou mierou telegraf a rádiotelegraf, vhod-
né spojovacie proslriedky na rychle sústreďovanie 
úd•ajov o počasí nielen z vlastného štábu, ale aj 
z blízkych a vzdtalenejších krajin. V súčasnosti sa 
používajú na výmenu správ o ,počasí v mete'or'ologIc-
kej predpovednej službe dalekopisy a rá'dioďaleko-
pisy. 

V 20. steročí $ meteorológieu n'advázuje úzky kon-
takt letectvo, ktoré v začiatočnom štádiu boto mimo-
riadne závislé od počasja. Metadlá ako bojový a .prie-
skumný prostriedak sa začali •používat za prvej sve-
tovej vo$y, kecl bula rpraktloká medeeroiogdc?ká ,prog-
nózna služba všade ešte v dost nedokonalém štádiu. 
Štáty veduce vojnu však potrebov.ali na riadenie 
bojových operáoií na frontoch údaje nielen o sku-
točnom stave počasia, ale aj o jeho budúcom vývi-
ne, Prete sa zriaďovali nové pozorovacie stanice a 
osobitná pozornost sa venovala výskumu spodnej 
vrstvy atmosféry. Údaje z volného ovzdušia mali 
význam nielen pne zabezpečovanfe letectva z pove-
ternostnej stránky, ale aj pra prognóznu službu vó-
hec, debo zmeny počasia blízko zemského povrchu 
úzko súvisia s fyzikálnymi dejmi odohrávaajúcimd sa 
v atmosfére. 

Výzkumy vonného ovzdušia sa spočiatku konali 
len sporadicky. Ďalším ich nedostatkem bole malá 
technická dokonalost meracfch zariadení. Kvalitnej-
šiu zmenu v získavanf úd'ajov z atmosféry priniesla 
automatická meteoirologidká stanica — rádyiosomda. 
9konštruoval ju savietsky vedec P. A. Molčanov. Pr-
výkrát ju vypustili do ovzdušia 30. januáia 1930 
v Sovietskom zváze a prakticky odvtedy sa získavajú 
rádiosondasni údaje o teplote, tlaku a vlhkosti vzdu-
chu pre predpovedmé meteorologické služby až do-
ternu. Merania sa robia pravidelne dvakrát až šty-
rikrát derme z atmosféry priemerne do výšky 15 až 
30 kilometrov. Rádiosondu vynáša do ovzdušia gu-
mový balón nepdneny vodíkem. Počas letu rádioson-
da vysiela cez miniatúrnu rádiovysiei'ačku namerané 
hodnoty uvedených prvkov počastta formou osobit-
ných rádlosignálov. 

Najváčší pokrok dosialila praktická meteorológia 
po druhej svetovej vojna, kecl rozvoj technicky umož-
nil sledovat stav atmosféry aj inými špeciálnymi 
technickými zariadenianii. Medal tie zložltejšie patria 
automatické meteorologické stanice, radary, meteoro-
logické družice a samočinné počítače. Pomocou tých-
to a dalších 

mých 

technických zariadení meteorodo-
gické služby na celom zvete ustavične zfskavajú 
velké množstvo údaijov a tnforniácif o fyaikáinyoh 
dejoch prebiehafjúcich v atmosfére. Výsleďkom joh 
spraoovania a zhednotenia sú potom predpovede po-
časia pra široku verejnost a jednotlivé octvetvia ná-
vodného hospodárstva. 
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PROGNÓZY SLEDUJÍ SLUNCE 
René HUDEC 

Sovětské automatické stanice typu Prognoz jsou 
druži'cenzi nového typu. První družice této serte star-
tovalla dne 14. 4. 1972 nejprve na parkovací dráhu 
a •poté na konečnou oběžnou dráhu o parametrech 
Ha = 200 000 km, Hp = 950 km, i = 65°. Apogeurn je 
nasměrováno k Slunci. Prognoz 2 byl vypuštěn na 
podobnou dráhu 29. 6. 1972. Tato vysoce excentrická 
oběžná dráiba se vyznačuje tím, že její parametry 
(zejména perigeum) se mění vlivem gravitačního po-
le Země a Slunce. Hmota obou sond činí 845 kg bez 
posledního stwpně nosné raket,. 

Na družicích umístěné vědecké přístroje lze razdě-
li't do čtyř skupin: 

1. Přístroje pro měření elektromagnetického zá-
ření Slunce: 
a) Rentgenovuký spektrometr s proiporcionálním po-

čítačem pro registraci RTG záření Slunce v ob-
lasti (1,5-30) . 103 eV. 

b) Scintilační detektor gamapaprsků v energetické 
obllasti (30-350) . 103 eV. 

2. Přístroje pro registraci částic vysokých energií: 
a) Polovodičový detektor protonů (1-35) i0 eV, 

alfa částic a těžkých jader. 
b) Čerenk'ovovův počítač elektronů s energií (40-

140) . 103 eV. 
c) Sclntilační spektrometr pro detekci protonů 

(30-210) . 103 eV. 
3. Přístroje registrující plasmu. 
4. Regtsrátory radiových vin v oblastech 1,6-8 

kHz a 100-700 kHz, magnetome'tr, přístroj měřící 
pronikavé záření na oběžné dráze. 

Předběžná analýza naměřených údajů udává střed-
ní rychlost slunečního větru 300 km sec-1, tok pri-
márního kosmi'dkéh•o záření 4,8 částic cm2 sec-1. In-
tensita magnetidkéh'o pole byla určena na 6-8 gama. 
Podařilo se rovněž pozorovvat jevy následující ,po slu-
neční erupct dne 20. 4. 1972. Byly získány údaje 
o vlastnostech a tvaru magnetosféry i přechodové 
oblasti mezi magnetopa+usou a meziplanetárním pros-
torem. Příjem údajů ze stanic Pr•ognoz pokračuje 
i nadále úspěšně. 

Získané údaje ,poslouží nejen ke studiu Slunce a fy-
zikálnídh vlastností kosmického prostoru kolem Ze-
mě, ale pomohou i ,pří předpovídání „kosmického po-
časí". To je •důležtté pro budoucí lety kosmických 
lodí s lidskou ,posádkou vně radiačnícli pěsů Země. 
Slunečiní erupce (zejména protonové) jsou silným 
zdrojem vinového i kospuskulárního záření, které 
může proniknout pláštěm kosmické lodi a ohrozit 
životy posádky. 

SPUTNIK JUBILANT 
Pred 10 rokrni, v macci 1962, vypustili v ZSSR 

prvý putnák zo série KOSMOSOV. V roku desiateho 
jubilea, 1972, v júli bol vypustený Kosmos Č. 500. 
Vededké ,programy spurtnikov z tejto série prinášajú 
cely rad nových po®natkov o našej Zemi a okolitom 
priestore, o Srnku a medzbpl+anetárnej hrnete. Porno-
oou slputmikov Kosmos sa prevádza výskum obleč-
nýoh systém'ov v zamukej atmosfére, zisfuje sa kon-
centrádia řt ctíc v ionosfére, koipusulárnyoh prú-
dov s č'astidami s malými energi+ami v príestore oko-

lo Zeme, kozmňckých lúčov a radi'ačných pásov Ze-
me. Muria sa magnetické pole a magnetosféra našej 
planéty. Sputniky pomohli psi riešení zložitých tech-
nických i :technologických problénvov, vyskúšali sa 
na nt'ch prístrojje a metódy vypracované pre stretá- 
vante a spárjanie sa kozmických lodí, ktoré sa využili 
na•jmá pffi lodi+ach typu Sojuz. Zo sputni;kov Kosmos 
sa prevádzajú pozorovania pre vyho•dnotenie vplyvu 
zrážok meteorologického materiálu s optickými po- 
vrchm+i. Sputnlvky slúžtli pre skúšky niektorých ele- 
mentov konštrukcrií kozmických aparatúr a prevádza- 
li sa na nich cenné lekársko, bdologic'ké experimen-
ty. 

Pamorovaniia Sinka v širokom spektre jeho žiare- 
ná,a, obzvlášt rdntgenového a ultrafialového, pod- 
statne rozšfrili naše ponnatky o procesoch prebie- 
hajúoilah na Slnku a ich vpiyvoch na kozmický pries- 
tor v okolí Zcine. 

Výsledky letov sputnikov Kosmos majú široké 
uplatnenie i v samotnom náro+dnom hospodárstve 
krajiny. Bola vypu,stená série meteorologických •dru-
žíc, tvoriaca sústavu „Meteos" a série spojovacích 
družíc typu Molina, ktoré nesk&r viedli k vytvor•e- 
niu systému „Orbiita". Neip•odhybne t clalš2e sputniky 
tejto série, které b.udú vy+pustené v budúcnosti obo- 
h'att•a vedu o nové údaje o kozmiokom priesbore a 
umožni+a uplatnit ešte viacej kozm:ickú techniku pre 
záujmy náro+dného hospodá.rstva. 
Príroda 11, 1972, 90. Preložil E. P. 

REVÍZIA HUBBLEOVEJ 
KONSTANTY 

Vesmír je váčší a starší ako sa predpokdadalo ešte 
len 'prad ntekofkými rokmi. Toto je najno•vší pozna- 
tok získaný z pozorovaní, ktoré sa začali od roku 
1949 na observatóriu na Mount Pal+omkre, kecl dali 
do prevádzky reflektor s 5-metrovým zrkadlom. Cle-
lom týchto pozorovaní je spresnenie vzdialenosti 
galaxií a Hubbleovej konštanty, ktorá je základnou 
kozmologi~okou veličinou, rkonštantou úmernosti me- 
dzi únikovými rýchl•ostlanLi a vzdi+alenostami vzdiale- 
aiých galaxií. 

V roku 1936 Edwin Hubble zistil, že p`r.iemerná úni-
ková rýclilost vzdialených galaxií vzrastá o 536 
km/sek na vzd,ia•lenost 1 megaparseku (milión par- 
sakov). 'Podia tejto hodnoty psi rovnomerne expandu- 
júcom vesmíre expanzia začala pred 1,8 miliardami 
rok•ov, čo je značne menej ako známy vek hornín 
+zemskej k&ry. 

V roku 1952 Walter Baade ukázal, že vzdialenosti 
rpodia Hubblaho sú polovičné oproti gkut~očným pre 
miestnu skupinu galaxií. Potom v rokoch 1958 a 1968 
Allan R. Sand+age mineral hodnotu Hubbleovej kon- 
štan'ty na 75 km/sek na megaparsek. Toto už zna-
menalo, že vzdialenosti galaxií sú až o 7-krát váčšie 
ako p&vod;ne zistil Hubble. 

Najnoivšie výsledky, ktoré získali Sandage a G. A. 
Tamanamn dávaj'ú 53 km/sek na megaparsek 
s presnostou -f 10 0/e, Posledná hodnota je už 10-krát 
menšiia ako p&vodná z roku 1936 •a všetky galaxie vo 
vzdialenosti'a~ch nad 10 megaparsekov sú od nás až 
desařnásobne clalej aiko sa predpekladalo a podobne 
počiatok exjxanzie začal pred 18 miliardami rokov. 
(Sky and Telescope) 

—V. P.—

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ® ■ 

FF.BRUÁR 1973 KOZMOS 13 



NAJVÄČŠ 1 E P LANÉTKY 
Nedávno M. A. Combes publikoval v č"asopise 

L'Astronomie zoznanm pl+anetiek, z kterého vyplýva, 
že doteraz je známych 34 asteroidov o puiemere 
prav"depodolxne vdčšom ako 100 km. Priame meraola 
rozmerov existujú len pre štyri najznámejšie z tých-
to objektov a to Ceres, Pallas, Juno =a Vesta. Pri•eme-
ry zostávajúcich telies sú vypočítané z ich jasností 
za p.redipokladu, že odrazivost svetla z ich povrchov 
je rovná priemernej odrazivosti známych štyroch 
zmeramých, 

Princí'p tejto myšlienky je známy už velmi dávno, 
ale Combes pre spracovanie použil najmovšie folto-
metrické merani+a z efemerfd malých planět pre rok 
1971 vydaných Ústavom teareticke+j asbronómie v Le-
ningrade. Priemar planétky d ([km] vypočítal zo 
vztahu log d = 3.592 — 0.2 Mph, kde Mph je absolút-
na fotografická •magnitúda .planétky, t. j. Jasnost akú 
by mala mat vo vzdialenosti 1 a. j. (astronoomic+kej 
jednotky) od Zeme a od Sloka. 

V tabulka sú mmenovi°te uvedené všetky najváčšie 
planétky podia aýpočtov Combesa. Číslo prod menom 
znamená poradové číslo obJavenia pl•anétky, d je 
priemer v km, a velkost vetkej poloosi dráhy planét-
ky v astronomických jednotkách a m je zdánlivá fo-
togralická magnitúda pri stredmej opozícii. Všeobec-
ne, sú planétky vizuálne o 0.8 magnitúdy jasne+jšie 
akr fotograficky. 

„Z uvedených planetiek 17, teda presne polavic•a 
je medzi prvými 20 objavenými, ale prekvapujúce 
je to, že 9 za zostávajúcich má poradové číslo nad 
100", ako poznamenáva Combos. „Planétka Interam-
niaa s poradovým čislom 704 bola objevená až v roku 
1910, teda viac než o storočie za prvými. Zaujímavé 
je, že tak dóležitý objekt unikal ponornosti pozoro-
vate+lav, zatial čo tné podstatne slabšie boll už dáv-
no známe." 

Planélka d a m Mpi1

1 Cores 767 2.766 7.4 4.0 
2 Pallas 489 2.769 8.5 5.1 
4 Vesta 386 2.362 6.7 4.2 

15 Eunomia 225 2.642 9.4 6.2 
10 Hygiea 196 3.151 10.6 6.5 

3 Juno 193 2.668 9.6 6.3 
6 Rabe 187 2.426 9.3 6.6 
7 Iris 179 2.386 9.3 6.7 

16 Psyche 171 2.923 10.5 6.8 
511 David+a 156 3.191 11.2 7.0 

9 Mets 142 2.386 9.8 7.2 
29 Amphitrite 142 2.554 10.2 7.2 

349 Dembowaka 142 2.924 11.0 7.2 
14 Irene 136 2.588 10.4 7.3 
39 Laetitia 136 2.769 10.8 7.3 
8 Flora 129 2.202 9.5 7.4 

20 •Massalia 129 2.409 10.0 7.4 
22 Kalltope 129 2.909 11.1 7.4 
52 Europa 124 3.096 11.6 7.5 

354 Eleanora 124 2.795 11.0 7.5 
704 In+teramnia 124 3.057 11.5 7.5 
196 Philomela 118 3.113 11.7 7.6 
11 Parthenope 113 2.452 10.4 7.7 
31 Euphrosyne 113 3.156 11.9 7.7 

129 Antigone 113 2.874 11.4 7.7 
18 Melpomene 113 2.296 10.1 7.7 

130 Elektra 108 3.117 12.0 7.8 
471 Pap.agen+a 108 2.887 11.4 7.8 
65 Cybele 108 3.423 12.3 7.8 

5 Astraea_ 103 2.579 11.0 7.9 
13 Egeria 103 2:576 10.9 7.9 
44 Nysa 103 2.422 10.6 7.9 
92 Undina 103 3.200 12.2 7.9 

532 Herculina 103 2.773 11.3 7.9 

(Sky and Telescope) —V. P.—

~2'

Stúdium jemnej štruktúry slnečnej atmosféry 

na Skalnatom Plese 
RNDr. Július SÝKORA, CSc., Astronomický ústav SAV, 

Tatranská Lomnica 

Hlavnýsn úsilím v súčasnej slnečnej fyzike je štu-
dovaf čo neJmenšie detaily na slnečnom povrchu, ich 
časové zmeny a súvis so sinečnou aktivitou. To si 
vyžaduje dokonalé pozorovacie prístroje a kvalitné 
foto-materiály. Niekt•oré svetové prístroje umožiňujú 
fotografovat fotosféru s rozlišením asi pol o+blúkovej 
sekundy, t. J. rozlišit detaily velké asi 350 km. Pri 
chromosfére ftdografovanej v čiare H alfa je toto 
r ozlíšenie menšie — •asi 700 km. 

V mtnulom roku emo na Skal atom Plese uviedli 
do chodu dva prístroje tohto druhu. Filter H alfa 
s po1ošírkou priepustnosti 0,6 A na fotografické a v°i-
zuálne pozorovanie chromosféry, který v Turnove vy-
robil dr. Šolc, a fotogr•afickú kameru na sní+nikova-
nie fotosféry. Za priaznivých poveternostných pod-
mienok (malé chvenie vzduchu), ktoré na Skalina-
tom Plese, žial, nie sú príliš často, dari sa nám, 
najmá pri fotografovaní fotosféry, priblížtf sa sveto-
vým pa+rametrom. Svedčia o tom i snímky na dvoj-
liste v strede tohto čísla Kozmosu. Na duech z nich 
velmi dobre vidiet slnečnú granuláciu. Obrázek sku-
piny škvfin z 22. augusta 1971 je úmyselne trochu 
podexponovaný, aby lepšie vynikla štruktúra škvřn. 
Na obrázko+ch z okraja slnečneho disku je stále 
dobra vidiet štruktúru škvfn a zre:telné sú tiež 
svetlé fakulové polia. 

Hlaviou predn ss +ou kamery na sní+mkovanie foto-
sféry je použitie kovového interferenčného filtra JF 
600 s vinovou dlžkou maxima priepustmosti 5970 A 
a pološírkou priepustnosti 80 A. Tým se zabezpečí, 
že z ohniskovej krivky objektivu ďadekohladu sa na 
utvorení obrazu zúčastňuje iba tá čast, kde se oh-
nisková vzdialenost s vinovou dlžkou prakticky ne-
mení. Druhou rozhoduhúcou skutočnosfou je použitie 
filmu Copex Pan. Na tomto extrémne jemnoarnnom 
filme možno teoreticky rozlišit 500 čiar na jednom 
milimetri. Psi použití ďalekohladu D = 20 em (clo-
nený na 16 cm), f = 304 cm a velikosti obrazu Sln-
lea na negative 14 cm, možno používat expozície 
menšie ako 1/1000 sek. Žid, fotoaparáty Exakta nie 
sú takýmito expozičnými casmt vybavené. Tieto krát-
ke expozície (používame 1/500 sek a 1/1000 sek) 
značne potlác"ajú nežiadúcu turbulenctu vzduchu a 
i za nie najlepšíoh podrnienok majú snímky dobrú 
kvalitu. 

Obrázky 7-9 zobrazu,jú chromosféru v čiare H 
alfa. Filter je napájený ďalekohladom D = 10 cm, 
f = 304 em. Pri použití zváčšovacej lupy dostávame 
na ne+gatíve obraz Slnk.a s priemerom 10 cm. Foto-
grafuje sa na film Copex Pan Rapid s evpozíciou 
1/5 sek. 
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♦♦ 
Aktívna oblast' zo 16. júla 1972 s jasne vidital'nou 
granuláciou. 

Jedna z najváčších skupin škvřn v 20. slnečno m 
cykle. Fotografované 22. :augusta 1971. 

~ 

Ukážka dobrej kresby d'alekohl'adu na okraji slneč-
ného disku. 17. II. 1972. 
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Korónograf „Z E I S S" 
inštalovaný na Lomnickom Štíte (20° 13' 13" E, 49° 11' 
46" N) vo výške 2632 metrov je jedným z asi de-
siatky km ónografov na avete, vykonávajúcich tzv. 
službu koróny Slnka. Dnes sú to už vlastne koró-
nografy dva. K prvému, ktorý je v prevádzke od 
roku 1962 pribudol v roku 1970 druhý. Jeho kon-
štrukcia je úpine rovnaká a bol namontovaný na 
druhá stranu montáže namiesto závažia. Priemer ob-
jektívov je 20 cm, ekvivalentně ohnisko 400 cm pre 
vinovú djžku = 5500 A. Priemer obrazu Sloka je 
37 mm. Na prvý korónograf je pripojený spektrograf 
s disperziou 15 ti/mm a pozorujú sa ním emisné čia-
ry 5303 A a 6374 A vo výške 40" pre každých 5° 
dookola slnečného disku. Tomuto typu pozorovania 
sa hovorí medzinárodná služba koróny. Interval 5° 
může sa zmenit na 1°, resp. 1/ 2°, ked' ide o zaují-
mavú oblast' a štúdium štruktúry k nej patriacej 
kornálnej kondenzácie. Druhý korónograf sa použí-
va na fotografické pozorovanie protuberancií cez 
Šolcov filter H alfa. Príklad zaujímavej protuberan-
cie je na pripojenom obrázku. 

M. RYBANSKÝ, prom. fyz. 

, Dvojitý korónograf na Lomnickom štíte. 

® Snímka slnečnej protuberancie. 
Foto: P. Gyůmi, 15. VI. 1970. 

(Zaujímavé. Zdá sa, že tomuto „vrabcovi" je i pri 
teplote niekol'ko tisíc stupňov zima.) 

Skupina škvín tesne pred zapadnutím za slnečný 
okraj. 12. V. 1971. 

Tá istá skupina škvřn fotografovaná však 11. V. 
1971 na okraji čiary H alfa. 



ÁÁÁ 
Skupina škvřn 
viditelné. 

ii 
Malá slnečná erupcia (dva biele vrcholky) blízko 
slnečného okraja. Tmavý bod je slnečná škvrna. 
Z priestoru medzi vrcholkami bula vyvrhnutá hmo-
ta do priestoru nad slnečným okrajom (biele vlák-
no na tmavom poli). Fotografia je zo 14. III. 1972. 

z 13. III. 1972. Granule sú zretelne 

4 
Skupina škvín z 10. VIII. 1972 pred zapadnutím, Po-
čas jej prechodu cez slnečný disk nastala niekolko sl-
nečných erupcií, ktoré boli sp.revádzané i polárnymi 
žiariami. 

Aktívna oblast' zo 14. III. 1972, fotografovaná v stre-
de diary H alfa. 



POHYB 
KOMET 
ASTEROIDOV 
A 
METEOROV 

RNDr. Eduard PITTICH, CSc., 
Astronomický ústav SAV 

Bratislava 

Pod týmto názvom sa konaba v poradí už druhá 
polsko-slovenská konferencdo. 'Aracovná konferemcia 
bola usp'oriadaná vn Varšavo, v dňooh 23.-27. X. 
1972. Ako už sám názov hovorf, prog'rain konferen- 
cie bol zaimeraný 'na dynamiku znedzipl'anetánnej 
hmoty. Z 20. úča5tn8kov konferencie boll piati zo 
Slovenka. Z toho štyri,a vedeokí pracovníci z Astro-
nomického ústavu SAV a ejeden z katedry Ast•ronó- 
mie, geofyziky a meteorológie Prurodovedeckej fakul-
ty UK v Bratislava. 

Konferencia bola otvorená dvom'a úvodnými refe- 
rátmi. Doc. Sttarski z Polska hovoril o skúmaní zá- 
konKtostí pohybu komé!t, o súčasných možnostiach 
modelovania vývojových charaktericstik týchto telies 
na velkých samočwnných počítačooh. Druhý úvodný 
referát doc. Kresúkka a dr. Štohla bol venov,aný prob-
lémem týkagúcicah sa pohybu meteorov. 

Prvý pracovný po1deň konferencie bol zameraný 
na stavbu a pohyb meteorických rojov, ako i na 
problémy výskumu mdkrometeoritov p'omocou rada-
rov a 'kozmickýoh sond, Dr. Hajduková vo svo-jom 
príspevku ukázala, že meteory žiari'a i za hranica- 
mi viditelného spektra, pričom táto zákonitost sú- 
visf z ich rýchlostou. Dr. Štohl referoval o porovná- 
vanf počtu niikrometeoritov získaných rozličnými 
metódoinii. Zdá sa, že v prewažnej vňčšdne namerané 
údaje nezodpovediajú skutočnosti, ale získané počty 
sú značne nadsadené. Napríklad prd akustic•kej de- 
tekcii mikrometaori,tov z 1000 zaznamenaných je iba 
jeden sku'tcdSný . Dr. Ha,jduk poukázal nia zmenu 
aktivity prúdu Geminíd, ktorá sa nedá vysvetlit roz-
ložením hustoty meteorov pozdjž dráhy roja. A•ko 
zákla:dné údaje mu slúžili kanadské a ondřejovšké 
radarové pozoravania. Dr. Porubčan študoval tele- 
skopitlké meteory roja Ori'oníd. Zist41, že teleskopická 
radi~a'čná plocha sfihlasí s fotografickou. Poloha ra-
diantu roja je pre obidva typy pozomoinaní zhodná. 
Dr. Kresákoroá z rozboru harvardského fotografické-
ho materiálu a materiálu získaného na Skalnatom 
Plese powkázala na možnost súvisu meteorického 
roja Geminíd s kométou Mellish. Dr. Lang a dr. 
Kowals~ki referovali o priestorovo¢n rozložení náj- 
denýcQi úlomkov si•cho,te-alinskéh•o meteoritu. Pozo-
rovací materiál konfrontovali s modelem rozpadu 
váčšieJho meteoru na viacero menších častíc. 

Druhé zasadanie konferencie bolo venované hy- 
poteti•c+kým telesám v slnečnej súat'ave. Doc. Gaska 
skúma rozložende rozptylov velkých polesí meteorov, 
bolidov, astemoidov a komét. Zo získanej funkcie sa 
usiluje odvodit hmotu Praemarsa, planéty, po kto- 
rej rozpaide, podia jednej z hypotéz o vzniku pásma 
asteroddov, vznikal Mars a jednotlivé zložky medzi- 
planetárnej hmoty. Dr. Pittioh informoval účalsimíkov 
konferencie o výsledLkoch hla4ania inórameirlkuriál- 
nych abjektov p•rd posledných úpiných zatmeniach 
Slnka. Napo2orov~ané materiály wkazujú na ,pravde- 
podobné pozorovanie menovlaných objektov, telies 'ko-

Doc. Dr. Gaska z Univerzity M. Kopernika v Toruni. 

Foto: Autal 

Doc. Dr. Kordylewski referuje o svojej teórii raz-
loženia prachových častíc v libračných centrách 
sústavy Slnko — Zem — Mesiac. Foto: Antal 
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Účastníci konferencie. Foto: Antal 

Dr. Zaleski pri svojom referáte: Foto: Antal 

metárneho alebo astaroidálneho charakteru. Na po- 
zorovanie uvedených objektov sa v Aferike pripra- 
vuje poěas zatmenňa Slmka v roku 1973 sedem sta-
nic. Doc. K°ordylewstki vystúpil so svojou teóriou o 
rozložení prachových čiastočiek v libTa!čných cen- 
trách sústavy Slnko — Zem — Mesiac. Obomnámil 
pritomných s osobnými skúseniosdami pri pozorovaní 
uvedenýdh útvaĺrov, ako i o clystamej ex!pe{díc•ii na 
icih dalšie fpozoQ,oManie v rovníkovej časti zemeguie. 
Nadhodil problém teorertického niešeitia vzniku ta= 
kýchto útvarov únňkom pradhových častí•c z Mesia- 
ca pri jelo bombardoiwamí meteormi. 

'Naslednajúce pracomné zasadanie konferencie sa tý-
halo ,dyňamiky komét a asteroidbv z hfadiska a]ume- 
rickélo riešenňa problém'ov. Práca doc. Kresáica in- 
formavala o medzerácl v sústave krátkopemiodňckých 
komét, ktoré vznňokajú zosi~lnenítm porúch pri rezo- 
nancii pohybu kométy s pohybom Jupitera. Dr. &a- 
leski referoval o svojňch predbežných výsledkoch 
edeúnyanna mechanlzmu vzniku malých planět z Prae- 
m~assu. Dr. Pachelski ukázal na možnost vylúčit ¢ 
bloku napozorovanýel údajoiv chybné pozorovaniapo-
morou pomerne zložitého maiteanatického aparátu, 
a tak zlepšit parametre získané áaiším spmacúvaním 
napozorovamých údajov. Dr, Dr:ozynalr skúmal zacho- 
vanie daného počtu platných eifier pre rozlnčné ma-
tematické operácie v pevnej čiaiike. 

Ďalšie pracovně zasad•anie sa týkalo zíslravtani•a po- 
zarovacieho materiálu. Referát doc. Kresáka poukázal 
ma d8ležitost pozorov:ania komét vo velkých vzdia-



leno•stiach od Sluka. Takéto pozorowania by priiniesli 
dóležfté údaje o správaní a stavabe komét • pri mini- 
máln•om pri•jme s1n•ečnej energie. Diskusia ukázala, 
že problém počtu pozorovaní sa dotýka i komét po- 
hybujúci+c+h sa ve vzdialenostiach menších ako 2 a. j. 
Počet zLškav+aných psesných po18h nic je po+st•aču- 
júci na rlešeriie niektorých dyn,amickýcli a vývojo- 
výclh problémov konnét. Referát Antal.a a Pittich+a 
oboznámfl účastníkov konferencie o pozičných mera- 
ni+ach komét a asteroi'dov na Skalnabom Plese. Vy- 
menili sa skúsenosti macizi obidvonva zúča•sbnenými 
stranamň o samom pozorov°aní a sp•ra'covaní name•ra- 
ných úd'ajav rozličnými metódam±i. Použfva,teli'a ,polóh 
opat potvrd.iili výbornú kvalitu pozícií zo Skalnatého 
Plesa. Ukázalo sa, že ani v Pols+ku, ani u nás nie je 
jediný op•timálny ďa1ekohTad pre pozičnú asbrocó- 
mi+u. 

Posledný deň konferencfe bol venovaný problémom 
kvázisystemlatádkýCb chýb v pozfciácb kvázfllparabo- 
l+idkýcb komét. Doc. Bieli•oky predniesod úvodný re-
ferát, po ktorom diskusi+a ukázala, že daný problém 
je komplexne veími taško riešiteľný a že iba v špe- 
ciálnycih prip.adach móžu talkéto chyby značce skres- 
lit výsledek. Ďalesj sa v dimkueii dohodla forma re-
šerše starých ,pozícií kváziip+ar•a+belických komét na 
prrfpmavu nového katalógu dráb týchto objekt•ov. 

Referáty, ktoré odzneli na konferencii, okrem 
divoch ú+vadných, nemali charakter zakončených .prác. 
Prednášajúci uviedli úča+sbníkov kori,ferenc+ie fba do 
danej prhb'lematiky a disikusia, ktorá po iakomto 
úvode nasledovala, priniesla podnebné návrhy i pri- 
pomienky pre dokončenie uvedenej práce. 

Ukázalo sa, že bakéto ,pr.ac•ovné strebnutia polských 

i go konferencii. Dr. Što,hl a 
Foto: Antal 

Diskusia pokračuje 
doc. dr. Bielicki. 

a našich specialistov z oblasti medziplanetárnejj hmo-
ty sú velkým prinosom tak pne polskú, ako i pre 
pašu profesionálnu astronómtu. Ďalšia v poradí už 
treti,a pracovniá konferencii bude na jar 1974 opat 
na Slovensku. Verime, že ani táto nebude poslednou 
a že medzfplanetárn•a polsko-slovenská spolupráce 
sa stane tra•dičnou. 

Praktikum 
na Varťov[e 

Stalo sa už tradfciou Krajskej hvezdárne v B.an- 
skej Bystrici usporiadat praktiká pre astronómov- 
amatérov, vedúcich astronomických krúžkov. Aj toho 
roku sa konali dye školena tohto druhu. Prvé z dvoch 
praktik bolo w júni m. r. a druhé v dňach 3.-5. no- 
vembra 1972. Na praktiku sa zúčastnilo spolu sedem° 
astronómov-am:atér•ov. Program praktika sa delil na 
dye časti: teoretic.kú a pr.aktickú. V teorebi.cke'j čas-
ti odzneli prednášiky a pokyny na pozorovanie a 
praktická čest pozostávala zo samého pozorovania. 

Program praktika bol rozvrhnutý takto: 

1. Preduiáška: Pozor+ovanie Slnka, možnosti pozoro- 
vani•a v astronomických krúžkoch — Marian Har- 
taní~ký. 

Prax: ZalkresTovanie slnečnaj fotosféry metódou 
projekcle, určenie rela+tívneho čísla a klasifikácia 
slnečných škvfin podTa ziirišskej klasi•ftikácie. 

2. Pred+náška: Mikuláš K•opernik — tvorca heliocen-
trického systému sveta — Mária Ďurovičová. 
Prax: Dopinené volným rozprávanim o caste po 
stopách Miíkuláša Kopernika v PL'R priarnym 
účastcíkom tejto• študisjne+j exkurzie. 

3. Pozar•ovanie meteoro°v, ¢uožndsti pozoso,vania v as- 
tronomiclkých krúžkoch — Igoz Chro•mek, 
Prax: Pozoir•ovanůe sporadických meteorov vKzuál- 
nysn spósobom cez dye noci, spracúvo+nie protoko- 
lov ,o meteoroah. 

4. Prednáška: Pozoravanie zákrytov hv+iezd Mesiaco!m 
— Marian Hartantský. 
Prax: mer•anie osobuných chýb účastníkov, určova- 
nfe p+ounocou špeciálneho prfstr•oja, ukáž'ka spra- 
covania pro•tolkoiov. 

Pohlad na účastníkovi praktika na Vartovke. 
Foto: Hartauský 

5. Práce v astronomickom krúžku a v Slo+venskom 
zvií,ze astronámov-am,atérov — diskusia a výmena 
skúseností madzi účastníkmi pr•aykt4ka. 

V ne•defu po,poludní odc'hádzali účastníci krajské-
ho astronomického praktika z hvezdárne na Vartov- 
ke. Odc+hádzali spoko+jnf a my sme presvedčení, že sa 
medzi ,nás ra°di budú vracet. 

školena tohoto druhu sú velmi účinnou pomocou 
začí.najúciom vedúclm .astronom,iokých krúžkov pni 
malom wýbere vhodnej odbornej literatúry. Vedú,ci 
krúžkov a asbronómovia-amatéri tu majú možnost po- 
pri teoretických prednáš!kach event si -aj svoje prak-
tické vedomosti prizma na hve'zdárni. Majú možnost 
navzájem sa lepšie poznat, vymenif si svoje skúse- 
notsti a upevnit „hviezdne" priateTstvá. 

Mária UROVIČOVF, 
KH Banská Bystrica 
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VELKÝ 
a 

ZAUJEM 
O UFO 

V piatok 10. novembra 1972 bola v majváčšej štu- 
dentskej posluc!hárn2 BratIslavy — v aule Maxime 
ma Strojníckej fakulte SVŠT pre.dnáška Člena Sloven- 
skej astronnomicfkelj spoločnosti pfri SAV RNDr. Joze-
fa Tremku CSc.,: Vedecký výskum ne2,dentifikovaných 
lietajúcich objektov — UFO. Prednášku usporladala 
MO SZAA v Bratislave v spolupráci so Zátvodnou po- 
bočkiou Slovenska+j vedeckotechnicikej spololčnosti pe l 
Stavebmej fakulte SVŠT a s Celoškolským výborom 
SZM pi SVŠT. Kedže prodnáša,júci dr. Tremko mal 
o UFO článok v posleetinom minuloročnom čísle 
Kozmosu, na tomto mieste sa samotnou problemati- 
kou UFO nezvaoberáme• Pninášsa¢ne iba spráivu o re- 
kor•dnej návšteve spomenutej preóuášiky: zúčastnilo 
sa jej asi 1300 Tudí (•v aule, ktorá má 800 mhest na 
sedeule). —P—

Zapinená aula počas prednášky. 

RNDr. J. Tremku, CSc pri prednáške. 



NÉJLEVNĚJŠÍ POSUN KOPULE 
Mají jej pravděpodobně na hvězdárně ve Slaném. 

Temnější hvězdárna se začala stavět v r. 1959. MěNV 
ji zařadil do akce „Z" a pět zájemců o estroaiom!i 
a tři chlapci, kteří ještě navštěvoviali ZDŠ, se pusti-
lo do stavby. 9láiisiká veřejnost přijala akci sympa-
ti•cky, podpora MěNV byla bezvýhradná a tak 10. V. 
1963 byla hvězdárna odevzdána veřejnosti a až na 
některé terénní úpravy okolí, byla celá budova do-
končena a také vnitřní vybarvení bylo hotovo. 

Celá stavba je rozdělena na tři části: v levé je 
přednáškový sál pro padesát ,posluchačů, vybavený 
promítací aparaturou (Club 16, Medirex, epidiaskop), 
v pravé části je kancelář, temná komora a dílna. 
V kancelářň je umístněna knihovna, Satorih•o astro-
nomické půlvteřinové hodiny s klopeným reguláto-
rem, přijímače česovýnh signálů OMA 50 a OMA 2500. 
Ve střední části je sloup, na kterém stojí daleko-
bled. Je oddělen od stropu, takže se na dalekohled 
nepřenáší žádné otřesy. V kopuly je umístměn Zeis-
sův refraktor s hodinovým strojem. Objektiv dale-
kohledu má průměr 112 mm, ohnisková délka je 
2040 mm, Konstrukci kopule se štěrbinou 110 cm, 
¢hdtovilii brigádně pracovnici slánské továrny ČKD 
podle návrhu Ing. Marie. 

(Kopule má průměr 5,50 m, rozevírání štěrbiny se 
děje pomocí lanek vedených přes kladky a je zce-
la vyhovující. Při navrhování kopule nebylo však 
vzato v úvahu její otáčení a velmi brzo došlo k ne-
snázím. Otáčení kopule na dělo ručně a sice tíze 
způsobem, že na jejím obvodě ve vzdálenosti 120° 
byly přivařeny držáky na trubky a pomocí nich se 
kopule otáčela. Pokud byla nová stačil jeden člověk, 
aby kopulí otočil, avšak během doby se vodící kolej 
zanášela smetím (nosili jej tam vrabci) a otáčení se 
stávalo čím 'dál tím obtížnejší, takže nakonec ani 
tři mužské síly nebyly s to kopulí pohnout. Rozpo-
čet na samočinné, popřípadě i automa'tidké otáčení 
kopule byl velký, na který by ,dotace poskytovaná 
MěNV naprosto nestačila. Po dlouhé řadě návrhů 
se osvědčil ten nejjednodušší. Jeho princip je prostý: 
na válec se navinuje ocelové lanko, které má na 
konci háček. Ten se zaklesne za šrouby, jež jsou na 
obvodě kopule rozmístněny. Otáčením válce navíjí 
se lanko, jež s sebou unáší i kopuli. Otočení kopu-
le trvá přibližně 5 minut. 

JCfiemot'c/ ý nq‚rej posunu 
p

vt my e .SemOUé' /gn 

Celé zařízení bylo snadno zhotoveno v dílně hvěz-
dárny. Je umístněno v malém šasi o rozměrech 
50 x 25 x 15 cm. Válec, na který se lanovko navíjí má 
průměr 10 cm a je otáčen klikou přes ozubený pře-
vod 2: 4. Aby se lanko při delším tahu nevybočovklo 
směrem do kopule, je u vodící kladky přidržováno 
dvěma válečky. Celé zařízení je zabetonováno do 
stěny kopule tak, že jej lze snadno vymontovat pro 
případné opravy nebo vyzněnu lanka. Otáčení ko-
pule je snadné, že jí pohne i každý člen z Klubu 
mladých astronomů. Stisknutí tlačítku, které by uved-
lo do chodu automaticky posun kopule by bylo sice 
elegantnější a pohodlnější, ale zařízení na slánské 

Hvězdárna ve Slaném. Foto: P. Čada 

Zařízení pro otáčení kopule. Foto: P. Čada 

hvězdárně je levné a prakticky bezporuchové. Náklad 
na jeho zhotovení nepřesáhl 200,— Kčs. Navrhli jej 
sami pracovníci hvězdárny (Čada) a také jej sami 
zhotovili (Šnedorf). Fotografie a kresbička alespoň 
částečně zachycují „nejlevnější ,posun kopule". Pros-
tým přeložením lanka lze obrátit směr otáčení. 

Pavel ČADA 
Stehlíkova 14., Slaný 
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Budova pozorovaterne AK v Žiari nad Hronom, 

Ďalekohrady LH v Žiari nad Hronom. 

Zo života 
astronomického 
krúžku 
v Ziari nad Hronom 

A:stronomic+ký krúžok prt zá+vodmom klube ROH zá-
vodu SNP V Žiari/Hron•om vmníkol v januá•r.i 1963 ¢ia 
podn•et vedeni+a Budovej hvezdárne v Banske+j Bystri-
ci. I4rúžak začínal so skromným technickým vybave-
ním a s 8 členm•^i 'krúžlflu. Pre začiatoč;nú činnost ,po- 
žičala E. H. v Banskej Bystrrici krúžku starší Newton 
claldkohTa•d 160 mim na paralakti-ckej monjtáži. Na 
tento daleko+h°rajd zhotovili si členovi'a krúžku s po-
mocnu učňovského u"cilištna elektrický pohon .a ple- 
ohovú búdku. Ď•alekoh!I•ad s b'udkou postavili nedale-
ko sfdliska Vies+ka, vonku ^v poli. Neskoršie si sami 
zhotoivilii dalekohled Newton 200 mm na ,paralak- 
ticketj montáži. Montáž boia zo súčias'tok z vyrade- 
ných dialGkomercv vojenskej správy. 

V roku 1967 daroval ONV v Žiari nad Hronom 
krúžku vyradenú vodárenskú vežu železobe+tómove+j 
k•onštru`kcie z roku 1924. Túto vežu o výške 20 m 
za fi;nančnej pomoci závodu SNP a závodného vý-
born ROH prestaval krúžak na •astronom2cakú pozo- 
rovateLnu s ko;pulou o priemere 4 m. Kopula sa dá 
elektrickým pohonem otáčat o celých 360°. V kopule 
sú teraz dva dalekohlaody na spol•očnej montáži. 
Montáž je paralaktická, zhotovená zo súč!tastok z vy-
nadaných vojenských diarkomerov. Jeden dalek•ahlad 
je Cassegrain o 250 mm a druhý refraktor o 
i^6 150 •mim. Pohon rýchly, pomalý a synchrónny 
s otáčením zeme je elektrioký. Na stanovenie pres- 
ného času pri pozorovaní zá+kjrytov hviezd Mesiacom 
používajú členovia krúžku maid rád+iostanicu od vo- 
jensk8j správy. Okrem toho vlastní kr•úžok jeden da- 
lekoh'lad Bi+nar 25 x 100, 3 Binare 12 x 60, Monár 
25 x 100, zrkad'lový d+alekoh'Lad Newton 125 mm na 
pa+ralakti'clie=j montáži s elektrickým pohoanom, foto-
komoru na fot•ografovanie slnečných škvi~n, fotoko-
moru Askauia a m é menšie zariadenli'a potrebné na 
odbornú činnost. 

Z počiatočného stavu 8 členov rozrástol sa krú- 
žok na 40 členov, ktorí sa zúčastňu;jú čiinmosti pod- 
Ia svoj+i•ch schopností á možností. Kaúžok spolupra- 
cuje s m+iestnymi školami, kde členovia krúžku pred- 
nášajú o astronó=mii. Niektoré prednášky sú na astro- 
nomkkej pazorovatednai. Vtedy +sa tiež poz.oru^jú sl- 
nečné škvrny aleb.o večer Mestac, pplainéty a+iné ob-
jekty večennej oblohy. Týchto pozorovaní sa zúčiast- 
ňujú tiež občania Žiaru nad Hronom. Najvlíčší záu- 
jem o pozorovainie p:rejavuje mládež. 

V odbornéj činnosti členovia krúžku po+zorujú zá-
kryty hviezd Mesiacom, fotografujú slnečné škvrny, 
pozorujú zatmenia mesiačilkov Jupitera, merajú teplo-
tu a tlak vzduchu a sleduijú búrlty. P+ripra+vwjú sa 
na sleclovamie opremenných hviezd a stavbu rádiiote- 
lesko.pu s anténou o ploohe 24 m2. Pretože mesto 
Žiar nad Hronom je rozvíja7úce sa al9resné mesto 
$ velkým priemyselným závod•om •a 'astronomický .krú- 
žok má vhodné vybaven!ie, priprav+uge sa zri+adenie 
o'kresnej hvezdárne. Tým sa činnost rozšíri na celý 
okres, Dúfame, že za ,pomoci okresných •a mestských 
o.rgárnov ako aj vedenia 'závodu SNP sa uvažovaný 
zámer uskutoční. 

Štefan KOCHAN 

vedúci AK v Žiari nad Hronom 
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0 práci žilinských amatérou 
Pred desiatimi rokmi sa po prvýkrát y žilinhkej 

Iudove'j Ihvezdánni rozbehli krátkovinné a dlhowl+nné 
pri~jímače. Frakvencia 28,5 +megahertzov a 27 kiloher- 
tzov začala pinit svoiju úlohu. Registrov+a!1 sa kozmicdký 
šum. hudová hvezdáreň msta Žiliny bola prvou z in- 
štitúcií podobného druhu na území ČSSR, ktorá sa 
padujal!a na tút•a člnnost. 

Šum kozmi'dkého žiarenipa z 'oblasti zenitu a pólu 
sa registruje na vine 10,5 metrov, atmosfeieiká na 
vine 10,26 kidometrov. Prijímače sú v neprestajnom 
chode. Zaznamenané výsledky sa spracúvajú Ya po- 
roivnávapú s regintráci•ami mých pozorovacích sta-
nic. Pri+tom sa štud~uje závislost kosmického žiare- 
nia od relratí•vneho čísla slnečnýoh škví•n •a vóbec od 
aktivnyeh oblastí Slnk•a, i•onosferiické poruchy, dru-
hotné vplyvy sekundámnej zložky, stupeň aktivity ra- 
diačných pásov atd. 

Od založeni'a žilinskelj el+udovej hvezdárne uplynulo 
už 10 rokov. Od jej vzniku sa práce zamestnancov 
orientovala hned dvom'a smerml. Prvý !m určoval 
vlastný pr•acovný ,plán, dlhodo•bý výskuni Sl+noka, psí-
jam a spracúvande kozmi+ckých šumov a meteoroló- 
gia. Mnoho cenných a zau,jíniavých snímok zhoto-
vených žilln+ským koron"ografom je v •albume súdru- 
ha Námora, ktorý stál ,pri zrode Eudove;j hvezdárne 
v Žů+llme i sam•ost•a'tnéh•o astronomického krúžku. Skú- 
senými rulkami s. Námora prešPo už mnoho metrov 
reglstračnýoh páso,k z prijimačov kozmického šumu 
z o!b:lasti pólu, zenitu i aitmosferítk. 

Náhodného diváka zváčša upúta okrasná parabo-
la na vyraden•oni Rnojenskom radare, ktorý slúži ako 
sbanavlí~ko pni pozorovaní meteorov. Ale za intereso-
vaným lined padne do očí sústaiva antén reflekto- 
rov zamierenýeh na zenit a Severku, Pri spracúva- 
ní výsl•edkov pa^tiibudnú aj regi•stračné pásky z atmo-
sferik, pásky ba.rometrov i hlásenia teplotných úda- 
jov z iných oikresov, ktorých je čoraz vi'acej. 

Napriek nvn°ožstvu práce, ktoré musia pracovníci 
hvezdárne vykonávat, roztiahli svoje ochranné kríd- 
la nad mládežou, nad členi astronomického krúž- 
ku. Jeho pracovná náplň sa spoč+iatku talk+m'er zho- 
dovala s prácou zamestnanoov hvezdárne. No mladí 
vždy hladajú nieč•o nové a často aj nájdu. V našom 
prípade objevili zá+Iu!bu v pozorovaní meteorov. 

Prlšll na rad prvé seminá're ,a účast na meteo- 
ridkýc+h eanpe°díciá'ch. ŽilinSkí amatéri 'aj +dásledne 
propragovali astronómiu medzi obyvatelstvom. Neraz 

si niektorý z nich vyložil na plecia binar a vybral 
se do okolitých dedin, kde spolu s ním trávili! prostí 
India „Večery pri ďalakohlade", ako teto podůjatia 
nazvali Ži+linčanioa. 

V tom najlepšom však žilinskýeh astronómov-ama-
téro.v postihla smola. Niektorí z c!hlapc•ov odlišil na 
vysoké školy, iní išll do zamastmamia a času na 
,astronómiu ostávalo velmi málo. V torn čase tvosili 
krúžok v podstate len traja nadšení členovia, súdiru-
hovie Námor, M. Česko a D. Kadlečík. No netrvalo 
dlho a medzi „ma-zákov" +tíško vnikla nová generá-
cia amatérovi. Práce krúžku sa obnovila, a to najmu 
po založení odbočky SZAA, ktorá má v súčasnoeti 
16 clenoiv. Svoju činnost začala velmi slubne. Za 
spolupráce SAS, pracovníkov hvezdárne a pod ,patro-
nátom MNV a ONV, jej čl•enovůa usporia!dali výsta-
vu pri príležitosti tristého výročia naro+denia Jo-
hannese Keplera, ktorá je najvšCšou výstavou po-
dobného druhu a zamerania v ČSSR. I naprek taž-
kostiam, ktoré bo•li spojené s inštalovaním taikej 
rozsia!hlej výstavy, arko hola táto, mal'a nad očaká-
vanie velký ohlas vo verejnosti. Počas divoch me-
siacov jej trvania ju navštívilo nieko+tko tisíc nav-
števníkov, medzi ktorými bol+a aj delegácia zo ZSSR. 
Mttve výstavné panely oživili členovia odbočky SZAA 
v Žiline svojimi odbornými výkladmi. 

Výstava Johannesa Kaplana ešte ani poriladne ne-
skončila a už sa žilinská pozorovacia pátorrka v zlo-
ženi: M. Česko, D. Kadlečík, R. Šudik, M. Hanus a 
I. Kopal vybrala na meteoQidkú espedíciu do B'anskeij 
Bystrice, ktorá bole tak zo stránky org'aniz+ačnej, 
ako i odbo•rnej pripr•avená naozaj dokonale. 

Krátko po návrate z Banskej Bystrice členovia 
krúžku odcestovali na mopedíciu do Ondřejova apo 
návrate opat odišli do B'anskej Bystrice, tentoraz na 
pozorc+vanie Perzeíd. Činnost astronomického krúž-
ku pri Dudovej hvezdárni v Žiline a odbočky SZAA 
vyvrcholila zapojením sa do pozoro~acej slete, utvo-
renej počas trvarnia meteo•ri'dkého roj'a Drakoníd. I na-
priek nepriaznivému .počasiu vydrželi pozorovatelia 
Ivan Kopal, Róbert Šudík, Miloš Hanus a fotografis-
ta Jozef Námor pod vedením M. Čelka •v pohotovios-
ti štyni noci, č•o pSi uvážení, že po prebdene,;j noci 
nosúpili „službu" v škole na vyučovaní, nebole pni-
liž prijemná záležitost. 

V súčasnosti mienia členovia SZAA v Žilina roz-
šírit svoje činnost v oblasti práce s ,pioniermi, čím 
bud'ú účinne propagovat astronómiu medzi najmlad-
šimi a v dohladinoen čase chod obnovit cyklus Ve-
čerov pri áalekoihlade, ktorý sa stel puknou tradí-
ciou žilinských hvezdárov. 

Ivan KOPAL 

Tvorili aj naši predkovia povesti o súhvezdiacň ? 
Vačšina názvov súhvezdí je o'dvodená od starých 

bájí, najmi; gréokych, Zaoberal sa nimi ov našom ča-
soipise aj seriál článkov Buidovita Baloga •Súlvvezdi'a 
v gréckych bájach a ,povesti+ach. Ale aj severské ná-
sody majú hodne povestí, ktoré sa vztahujú na 
hviezdy ra súhvezdta. Tieto se do kultúirneho majetku 
sveta nedostali len pralo, že severské národy ne-
ovptyvnili v minulosti rozvoj civilizácie natožko ako 
národy juz"né. Mobil by srna si položit •otázku, či aj 
naši slovanskí predkovi'a tvorili povesti, ktoré by ne-
jako vysvet•fovta'H vznik súhvezdí. Ztstih by sine, že 
u nás Slovanov je povesti s touto tematikou pomer-
ne málo. Prečo asi? 

Náš slovanský predok, ktorý žil v strednej Eu1Tó-
pe, nebol taký odkázaný na rozmary prírody, ako 
obyvatel severu alebo subtropických •púštnych oblas-
tí. Nemusel tak úzkostlivo čekat na zimný slnovsat 
a príchod jar!, ako jeho severský súčasnik, nemu-
sel tak presne zosfavovat kalendár, ako obyvatel 
Egypta, ktorého živo!bytie závůselo na rozvo;dnení 
Níi. Srtriedanle ro'čných období v púštmych oblals-
tiadh nie je zdaleka také výrazné, ako u nás. Pra-

to egyptskí kilazi očakávali rafiajší heli'akioký vý-
chod Síria, 'aby s jeho objevením mohli ohlásit •roz-
vodnemie Nllu, ktoré se každoročne opakuje s pozo-
ruhnadnou pravidelnostou. V na+šom podnebí pri pra-
videlnom striedaní rodných období, s charaktemistic-
kými zmenami teploty a počasia, príroda sama upo-
zornila nášho predka, kedy má zasiat, kedy zobrat 
úrodu, kedy sti+arbnut z pastvín d'oby+tok. 

Náš pred•ok ,prflpútaný k páde pravdepodobne ani 
tetko necestoval, ako obyvatel severu alebo obyva-
tel púšte. A keá už musel cestovat, význačné tvary 
terénu mu ukazovali cestu. Naproti tomu Viking pri 
plavbách po šírom moru mohol sa nadit iba podá+a 
hviezd. Podobne aj •pri cestovaní púštou od oázy k 
oáze se cestovatel nemel o do opríet, aby tratil do 
cie'Ie. Jeho m!ajálini holi význačné hviezdy a sú-
hvezdia, podIa ktorých sa na svojej púti radil. Gré-
ci, žijúci v ostrovných oblastiach Stred-ozemného 
mora, tiež museli mat dobré vedomosti z rastromó-
mie, ktoré nadvázovai+i na kultúnne dedlčstvo starého 
Egypta a Babilónie. 

Slaní Slovania nežili v takýchto podmienkach, a 
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preto ani ‚neboli nútení ,podrobne sledoval hviezdma-
té nebo, do sa, samozrejme, odrazilo aj v leh Iudo-
vej slovesnosti. Preto ,povesti s astronomickou tema-
tikou sú skdr výnimkou ako pravidiom. Ale predsa 
existujú. Dokladom toho je napríkiad stará ruská 
rozprávka o Kolohviezde, ale i naša slovenská ros-
právka o Sirčtkach. 

Stručný obsah ruskej rozprávky o Kolohviezde je 
takýto: V pradávnych časoch chodili po Rusi sied-
mi bratra — zbojníci. Zbíjali Iudi o zlato, striebro 
a drahé kožušiny. Raz sa bratra dozvedeli, že vo vý-
chadnej krajine, na samem kraji sveta, žije sedem 
sestker — krásavíc. Rozhodli sa, že sa s nimi 'oženia. 
Naskákali na kone a pustili sa na východ ukradnút 
si nevesty. Po dlham čase došli na kraj sveta. Tu 
počkali, kým si sestry vyšla na vychádzku, a potom 
sa na ne vrhli ako čienni havrani. Ale sestry útok 
zavčasu zbadali a ušli. Iba jedna sa 'onesko1ula. Tú 
uchytil jeden z bnatov, prehodil si ju cez sedlo a 
potom všetci zmizli. Druhů .noc sa ohystali útok zopa-
kovat, ale úmysel sa im nepodaril. Chytili leh a z 
trestu za tažký priestupok km rozkázali strážit ria 
vodné veky Kolohviezdu. 

Od tých čias okolo kolohviezdy — Severky cho-
dia do kruhu siedmi bratra — zbojníci a ani oka 
z nej nespúštajú. Kto neverí, nech sa pozrie na sú-
hvezdie Velkého voza: nad druhou hviez•dou oje se 
aj teraz trbiiece slabučká hvieadička. To je ten, 
ktorý predsa len uchm•atol jednu krásavicu a dodnes 
ju nosí na chrbte. A ostatně sestry doteraz vyzerajú 
svoju sestričku, ked každú jeseň výjdu na oblohu 
v družnoj sikupine Plejád. 

Aj v Prostonárodných povestiaeh Pavla Dobšin-
ského som našiel jednu rozprávku, ktorá hovorí 
o vzniku súhvezdia. ŽkaI, tažko je zistif, o ktoré 
súhvezdie ide. Uvádzam tiež hrátky obsah tej'to roz-
právky: Chudobný otec mal ženu ,a dvanást drobných 
dati. Ked im už neznal dal do jest, vybral sa k zná-
mym vypýtat aspoň kúsok chleba. No bes úspechu, 
protože chudobní sami nemel! a bohatí zasa neznali 
zlutovania. Ked sa zúfalý vnacal domov, natnafll na 
studničku, v kt•orej b•elo mnoha ppstruhov. Babko na-
chytal štrnást kusou a potom už veselo kráčal do-
mov. Odvtedy rodina nehladovala. Každý deň sa 
v studničko objavilo dalších štrnást ryb, ktoré ro-
dinu nasýtkli. Ale štastie .netrvá n•aveky. Raz chu-
dobný človek zomrel a vdova, ktorá sa chcel'a ešte 
raz vydat, vyčkávala na ženicha a dati začala ukra-
covat. Aj sa vydala za akéhosi tuláka. Toho dňa 
pstruhy zo studničky zmizli a odvtedy deti zase 
hladovali. Pánbo'ko, který sa na to z vysokého nebe 
nemohol už dívat, poslal svojho posla, aby vzal du-
šičky všetkých dvanástich dutí a prikázal mu, aby 
leh umiestnil ako malé bviezdičky na oblohu. Tam 
sa až dodnes ligo•c•ú ako Sirotky za jasných nocí. 

Ako som už uviedol, neviem, na ktoré súhvezdie 
sa rozprávka vztahuje. Krásne se v nej zrka'dlí do-

brotivá duša našich starých meter!, ktoré nám roz-
prá'vky noaprávalk, ale o ,poloho súhvvezdia, pa'ípadne 
kedy sa zjavuje na oblohe, nieto v nej ani zmienky. 
Predpokladám, že by mohlo tiež 1st o Plejády —
Kunkatka, aj ked počet hvkezd nesúhiasí, pretože tie-
to tvoria skupinku hviezdičkok, 'pripomína'júcu křdltk 
drobných detí, A ani sa tomu nečudujme, ved naše 
slovenské rozprávky bolí písonvne epracov+ané iha 
v minuiom storočí. Veta sa mnohoročným ústnym 
podanín z duh pávodlného obsahu vytratilo a pozme-
nilo. Ktovie, akú asi úlohu mohli kedysi hnat Král 
času alebo Slncový kůň z našich rozprávok? 

Aj tieto skromné pozostatky predsa však len do-
kazujú, že aj naši predkovia muli aké-'také poznat-
ky z astronómie a pozorovali oblohu. Ešte lepšie 
to hádam dokazujú zvyšky prastarých pohaných zvy-
kov, které sa dochovali v pozmenenej podobo až 
takmer do dnešných čias. Šíriace sa krestanst'vo leh 
v minulosti nemiiosrdne p'otiáčalo, 'a ked leh už 
nešlo celkom vytlačit, dalo im postupme •aspoň kres-
ženský obsah. Spomeňme si len napríklad ne sváto-
jánske ohne, ktoré sa donedávna pálieval'i v obdo-
bí letného slnovr•atu. Zinnný sl'novrat naši pohanskí 
predkovia tiež oslavovali, a to každoročnými výroč-
nými hodni. V češtine máme doteeaz „Boží hod vá-
noční" ako pomenovanie pre prvý vianočný sviato'k. 
Tlelo hody sa neskoršie stahl akýmsi medzníkon času 
a z koseňa „hod" (naši .predkovia ho ešte v XII. 
storočí vysliavovali ako „god") sa u všeIkýeh slo-
vanských kmeňov vyvinul názov časovej jednotky. 
V ruštine god alebo u južných Slovanov godrna sna-
dia náš rok. U nás hodina (kedysi tiež godina) je 
menšou časovou jednotkou. U Lužických Srbov hody 
sú Vinnmce a hodown4k je december. Náš „rok" sa 
asi vyvinul zo slova „zrok", pretože prd „zročných 
hodech" účtovali sa a hodnotili celoročcié výsledky. 
(A ked som už použil sloveso „hod-potit", vidíme, 
že i toto má ten istý kotreň a původ). Názov Viano-
ce pse sviatky zimného sinovratu je nám vlastne 
cudzi a dostal se k nám len ako dost nepodarený 
proklad z nemčiny (Wei'hn'achten). 

Vidíme teda, že i naši ,pre•dkovia vodek o letnom 
i o zimnom slnovrate a astronbmia lni nebola cel-
kom neznáma. Žial, že s písmom sa zonaámili iba 
v čase nsstupujúceho krestanstva, a proto staré pí-
semné pami'atky pohanskú minulost našich predkov 
úmysekme zamlčujú. O ich ved'ornostiach se teda mů-
žeme niečo dozvediet iha nepniamo a táto oblast 
je dostal polom neoraným. Hodne by tu mohli uro-
bit 'práve astnonbmovia{ametéri, pretože ‚profesionál-
ni a'stronómovia ma riešenie takýchto otázek sotva 
majú čas. Medzi amatérmi sú však Iudia s najroz-
lič=nejšímň pnofesiami, možno i historici a jazykoved-
ci ale'bo pracovníci múzeí, ktorí by mohli pro svoj-
ho koníčka veta urobit. 

Emil JAVORKA 

Francouzská družice 

sovětskou raketou 

V souladu s programem spolupráce mezi SSSR 
a Francií na poli výzkumu a využití kosmického 
prostoru pro mírové účely byl učiněn další význam-
ný krok. Dne 4. 4. 1972 vynesla sovětská nosná ra-
keta současně dvacátou telekomunikační družici typu 
Molnija-1 a malou francouzskou výzkumnou družici 
SRET-1, rusky zvanou MAS (Malyj Avtonomnyj Sput-
nik). Jedná se o první satelit programu SRET (Sa-
tellite de Recherche sur 1' Environnement el ta Tech-
nologie). Jeho hmota činí 14,8 kg a obíhá kolem 
Země po vysoce excentrické dráze o 'parametrech 
Ha = 39 250 km, Hp = 458 km, i = 65,6°, T = 704,6 
min. Mezi vědecké výzkumné úkoly patří zejména 
studium opotřebení dvou druhů slunečních baterií, 
průzkum životnosti termické kontroly a VKV spoje-

ní s ohledem na projekt Symfonie. Elektrickou ener-
gii dodávají 4 panely standartních slunečních bate-
rií, další 4 panely slunečních baterií jsou experianen-
tální. Údaje z družice jsou předávány rychlostí 256 
bitá za vteřinu a jsou přijímány pozemními stanice-
mi Národního úřadu pro výzkum vesmíru ONES 
(Centre National d'Etudes S;patiales). 

Perfektní průběh letu družice SRET-1 a její přes-
né navedení na oběžnou dráhu sovětskou nosnou ra-
ketou tvoř! velký úspěch mezinárodní spolupráce ve 
výzkumu vesmíru. Další družice projektu SRET má 
následovat koncem roku 1974 nebo počátkem 1975 
a třetí — SRET-3 — by podle současných předpo-
kladů !měla odstartovat počátkem roku 1976. 

René HUDEC 
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MEDZINÁRODNĚ NORMY VÍCHRIC 

Ví•chrica je žbvelná pohroma. Proti jej účin-
kom si dáva'jú mnohí poisfovaf domy alebo 
hospodárske budovy. Aký vietor však okladaf 
za vfchricu? Má tento škodlivý poveternostný 
jav nejakú meratebnú hranicu, podia ktorej by 
sa dal presnejšie vymedzit? 

V bežnom živote víchricou voláme taký vie-
tor, ktoréh'o sila prekročila zvyčajné medze, 
násiedkom čoho sú jeho účinky už škodlivé. 
PodIa odborných medzinárodných no~rňem 
exist•ujú štyri stupne víchric, ktoré sú cha- 
ralkterszované istou rýohlostou vetra a jeho 
úč•inklami na rozličné predmety. Za víehricu sa 
označuje vietor s priemernou rýchlostou 75 
až 88 km/hod., čiže 20,8 až 24,4 m/sek. Víchri- 
ca s?pósobuje menši•e škody na stavbách. Zvy- 
čajne strháva uvoTnené škridiice zo striech, 
nadstavice z kominov alebo aj celé komíny. 
Silná vfchrica má priemernú rýchlosf 89 až 
102 km/hod., teda 24,5 až 28,4 m/sek. Takýto 
vietor už vyvracia stromy a zanecháwa vhčšie 
škody na domoch a hospodárskych budovách. 
Tretím stupňom vfchrice je mohutná vfchrica. 
Za mohutnú víohricu označujeme taký vietar, 
ktorého priemerná rýchlosf je 103 až 117 

km/hod., čiže 28,5 až 32,6 m/sek. V našej oblas-
ti sa vyskytuje zriedkavo. SpBsobuje velmi roz- 

si•ahle škody v lesech, v ovocných sadoch a 
na budovách, ktoré už maid charakter pusto- 
šenia. Štvrtý stupeň víchrice voláme orkán. 
Takéto pomenovanie má vietor priemernej 
rýohlosti vyše 118 km/hod., čiže vyše 32,7 
m/sek. Vo vnútrozemf sa tento naijničivejší vie-
tor vyskytuje len celkom zriedkavo, zvyčajne 
pri smrštiaoh. 

Prl všetkých vfchncciach bývajú jednotlivé 
nárazy vetra podstatne váčšie, ako je jeho 

priemerná rýchlosf, podia ktorej sa wrčujú 
jednotlivé stupne tejto živebnej pohromy. Za 
vfchrice, ktorá sa preh,na(a euró.pskym vnútro- 
zemím 16. až 18. januáma 1955 dosiahol najváč- 
ší náraz vetra na Skalnatom Plese až 245 

Dr. Peter FORGAČ km/hod. 

Takto vystrájala vfchrica na Skalnatom plese. 
Búdku bufetu odniesla niekofko metrov a oto-
čila „hore nohami". Lavičky sú úpine doláma-
né. Foto: Antal 

PRIEMERY A NORMÁLY TEPLOTY 
V poveternostných správaoh, ktoré vysiela 

rozhlas pre ši'rakú verejnost, sa dost často 
stretárne s pojnLami priemerná denná, mesač- 
ná a ročná teplota. Priemernú dennú teplotu 
vypočítame podia vzorca: 

(7 hod. + 14 hod. + 2 X 21 hod.) :4, t. j. 

zrátame hodnoty teploty vzduchu namerané rá-
no o 7. hodine, popludní o 14. hodina a ve-
čer o 21. hodina, pričom večernú teplotu be-
n ame dvalerát a výsledek delíme štyrmi. Z 
prlemerných denných teplůt sa vyráta prie-
marná mesačná teplota [zrátame priemerné 
teploty všetkých dní v príslušnom mesiaci a 
výaledok dellme počtom jeho dní) a z pne-
marných mesačných teplůt zasa priemerná roč-
ná teplota (zrátame prieanerné mesačné teplo-
ty a výsledek delíme počtem mesiacov čiže 
dvanástimi ) . 

Priemornú mesačnú teplotu za viacročné ob-
doblo voláme mesačný normál teploty. Mesač-

ENCYKLOPĚDIA • ENCYKLOPĚ • 

ný normál teploty vypočítaný z obdobia 1901 
-1950 je napríklad pro Hurbanovo na január 
— 1,8 °C, na február — 0,1 °C, na marec 4,9 °C, 
na apríl 10,1 °C, na máj 15,3 °C, na jún 18,1 °C, 
na júl 20,1 °C, na august 19,2 °C, na septem-
ber 15,3 °C, na október 9,9 °C, na november 
4,4 °C a na decem'ber 0,4 °C. 
Teplota vzduchu (podobne aj teplota půdy 

a vody) sa vo váčšine štátov sveta nrdá'Va v 
stupňoch Celsia (°C). Nula tejto stupnice zod-
povedá teplote, pri ktorej sa topí bad a 100° 
prtpadá na teplotu varu vody (pri tlaku 780 
mm). V USA a vo vtacerých krajinách Britské-
ho společenstva národov sa používa na mera-
nie teploty vzduchu stupnica Fahrenheitova 
(°F). Interval medzi bodeni viaru vody a tepe-
nta ladu na Fahrenheitovej stupnici je rotide-
lený na 180°. Bod topenia ladu zodpovedá 
32°F (1°F = 5/9°C) a nula stupnice Fahran-
heita pri;pa'dá na — 17,8 ° Q. Nula stupnice Cel-
sia sa .rovná 32 °Fahrenheita a 100 °Celsia zasa 
212 °Fahrenheita. Dr. Peter FORGAČ 
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Súhvezdie Leva v atlase J. Hevelia z roku 1609. 

Obloha v marti a t apríli 
SLNKO vstupuje do znamenia Bas"ana 20. marca 

o 14 hod. 13 mir~. Nastáva začiatok astronomickej 
jar, jarná rovnodennost. O mesiac nesk8r, 20. apríla 
o 6 hod. 30 min. sa Sluko začne pohybovat po eklip- 
₹ike v súhvezdí Býka. 

MERKÚR ne je v marci pozorovateTný. V apríli 
je planéta na oblohe viditelná ráno, krátko pred' 
východom Slnka. Pohybuje sa vo vzdLalenosti 0,61 až 
1,15 a. j. od nás. V priebehu marca a apríla sa Jas-
nosí Merkúra zvýši z+ 1,0 na + 0,0 liv. V. 

Galaxie M 105, NGC 3389 a NGC 3384. 

VENUŠÁ je po oba mesiace v nepriaznivej polo-
he pre pozorovanie. Pd+anéta sa od nás vzdažuje 
Z 1,68 na 1,72 a. J. Venuša má jasnost — 3,5 liv. v. 

MARS vychádza v maroi ráno. Pohybuje sa v SÚ-
hvozdí St.relca. V apríli je planéta v súhvezdí Ko- 
zorožca victitetná na rannej obloho. Konjumkcia Mar-
su s Mesiucom naštane 29. marca o 4 hod. 36 min. 
Planéta bude 3° južne od Mesiaca. Mars sa k nám 
priblfži z 1,76 na 1,31 a. J. a jeho jasnost sa zvýši 
z+ 1,3 na + 0,8 hv. j. 

JUPITER je v marci na oblohe ráno v súhvewdí Ko- 
zorožca. V apríli vyohádza prod tretou hodinou. Ju-
piter sa p+riblíži .k Zemi zo vzd'i+alenosti 5,88 na 5,05 
a. J. Jasnost planéty sa zvi;čší z — 1;5 na —1,8 hv. V. 

SATURN zapadá v marci po poLnoci. Po oba me-
sloce je planéta na večeramej oblolie v súhvezdí Býka. 
Konjun+koia Sa{tusnu s Mesiacom nastane 7, apríla 
o 20 hod. 30 min. Saturn (bude 3° južne od nebo. 
PLanéta sa od nás v2daTvje z 8,91 na 9,73 a. J. a žia- 
ri aizo hviezlda + 0,3 nYa,gnitúdy. 

URAN je v marci na oblohe temen po celá noc. 
Vychádza večer a je v súhvezdí Penny. V'apríli sa 
pohybuje v tom istom súivezdí a m8žeme ho pozo-
rovat po celá noc. Planéta sa pohybuje ve vzdrtale- 
nosti 17,65 až 17,45 a. J. Od nás a má jasnost + 5,7 
mag+nit"u'dy. Urán dje nafjbližšie k Zemi v tomto moku 
12. apríla, kedy je vzdi•alený od nás 17,40 astrono-
mických je~dnotiek. Kom}unkoiu Uránu s Meslanoni 
budeme m8ct sledovat 21. marca o 1 hod, Planéta 
bude 6° severne od Mesiaca. 



LYRIDY sú meteorický roj s maximom činnosti 22. 
apríla. Roj méžeme pozorovat 2,3 dia, s hodinovým 
počtom 12 meteorov. Roj sa pohybuje voči Zemi 
rýchl+ostou 48 km/sek. 

KOMÉTA Reinmuth 1, s obežnou dobou 7,6 roka, 
bole obj'avená v raku 1928. Od toho času bol pozo-
rovaný každý návrat rtejto krátkopeniodickej ko-
méty okrem roku 1942. Psi poslednom pni'blížení 
k Slnku, v boku 1965, ju objevil japonský astronóm 
Tomita oko difúzny objekt 19 nragnutúdy. V polovl-
oi mlarca tohoto holku by kométa mola opat prejst 
perihéli'oan svajej dráhy. 

Prec+hod kométy de Vico—swift perihétiom sa 
očaká'$a v tomto roku 23. mar•ca. Táto krátikoperio-
didká kometa koka objuvená v roku 1844 v Rime 
a vracia sa každých 6,3 rokov k Sloku. Po návrate 
v roku 1894 sa jej dráha zeačne zmenila pósobením 
g+ravitačnej sily Jupitera. Posledný krát bota kométa 
pozorovaná v roku 1965. Pni obj+aive mela jasnost 
17 Mr. velikosti. 

Zosca1

LEO 

De neb ola 
~M 66 

Vir I 

I 
TX 

♦ ~~ ~\* 
I OLeonid•

* Algerbo 

Regulus 
.Q •R 

LEV (Leo) je výrazné súhvezdie j+arrnej oblohy. Na- 
ehádlza sa približne v rovnakej výške nad obzorom 
alk•o súhvezdrie Ralka. °Petri medzi zodi+akákne súhvez- 
dia a Skalko ním predhádza v auguste a v selptembri. 
Obi{azec súhvezdia tvoria jasné hviezdy prvej až dru- 
heíj hMielzdnej velikosti. 

Nejhasnejšou lhviezdou súhvezd7a je a Leo. Táto 
+hvňezd+a má zdamlivú vtzuálnu hviezdmu velkost 1,3 
mlagnitúdy a je v?dialená od nás 85 svetelných so-
kov. Hviezáa má dvoch slabých sputnikov. Jeden, 
8 magnitaí+dy je vndNa•lený od nej 3', druhý, slabší 13 
magnitúdy sa nacháldza vo vzdialenosti 2,7". Koper-
elk ponienoval túto ibviezdu menom Regulus, čo 
v preklade značí „hviezda králov". Je sto krát jas- 
nejšia aiko naše Skalko. Druhou nalj'jasne,jšou hvhezdou 
v súlrvezdí je Denebol'a, B Leo, ktorá má jasolosl 2,2 
ana.glnitú'dy. Je od nás vzdňalená 13 parsekov, t. j. 
43 sv. r. Algeiba, y Leo, je pekná dvojrhviezda, kto- 
a'ej +zložky sú žntý a orlanž•ový obor, jasnosti 2,6 a 3,8 
lav. v. Celý systém sa nachádza vo vzdiale'norstrz 130 
sv, rokov od nás. ZTožky obieh+aljú okolo seba za 
619 rokov. Zosoa, S Leo, má zdarnllvú jasnost 2,5 
hv. v. Hvdezda e od nás vzdiallená 17 plarsekov, t. j. 
55 sv. rokov. 

je
droojhviezdu, 54 Leo, móže¢ne 

pozorovat v súhvezdí Leva. Jej zlc•žky sú od seba 
vzdia:le'né 6,4" a majil jasnost 4,5 a 6,3 hv. v. 

aHlviezda R Leo je +dingpariodioká ,pramenná, s ,pe- 
miodou 313 dní. Jasnost mení od 5,4 do 10,5 brv. v. 
TX Leo je pmemenná typu Algol s periodou 2,46 dňa. 
Jasnksn maní arep+atrne z 5,7 na 5,8 hv. v. 

V súhvezdi Lava sa na~chádza velký počet galaxií, 
ktosé sú prevažne od nás vzdiralené viacej ako 100 
miliónov sveteIných rokov. Vahllad•om na bakéto vel-
ké vmdlialenosti je váčši,na týchto hviezdnycrh zástav 
pozorovatelná iba za pomoci velkýcih ďalekohladov. 
Jednou z nalj+jasnejších galaxií je v tomto s'uhvez•dí 
špirálna glalaxila M 66, ktore'j integmálma jasnost je 
10 hv. v. Má rozmery 8 x 2,5 oblúkových minut. Sú- 
stave je od nás vzdialená 3800 parsekov. E. P. 

Špirálna galaxia NGC 2903. 

w • w 

Skupina galaxií v súhvezdí Leva. 
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Viee, že. 
. najmenšie galaxie majú priemer okolo 1000 sve- 

telných rokov? 
. najváčšie galaxie majú priemer až 150 000 sve- 

čelných rakov? 
. galaxia, do ktorej ipatrí naša slnečná sústava, 

má priemer takmer 100 000 svetelných rukov a tvor! 
ju asi 100 miliárd hviezd? 
. . . V poznanej časti vesmíru je pozorovatefných mi- 
ntmálne 10 miliárd galaxii? 

. na celej oblohe můžeme pozorovat približne 20 
tisíc kóp galaxií? 

. najvndalenejšie známe galaxie Sa od nás vzúa- 
lujú rýchlostou 120 000 kin sek? 
. . . najvzdl.alenejšie lUvazary sa od nás vzdafujíi 
rýchlostou až 240 000 km/sek? 
. . . kvazary, hoci sú sotva vúčšie ako slnečná sústa- 
va, predsa svojím žiarením prevyšujú i tie najjas- 
nejšie swpergigantické hviezdne sústavy, zložené zo 
stovák miliá°rd hviezd? 
. . . priemer pul•zarov je iba pár desiatok kilo 
metrov? 

hustota pulzarov je až 10 miliónov ton v jed-
flour kubickom centimetri? —P-

Štefan HAGARA 
V decembri minulého 

ruku odišiel navždy z na-
šich radov dlhoročný pra_ 
cavník, astronóm-amatér, 
zakladatel astronomic- 
kých krúžkov v okruhu 
svajej působnosti a velký 
milovník larírody. Slo- 
venská amatérska astro-
nomická spoločnost strá- 
ca v Štefanovi Hagarovi 
dobrého prlatela, organi-
zátora a zakladatela Slo 
venského zvdzu astronó- 
mav-am=atéroV. Zomrel vn 
veku 73 rokov, dlla 12. 
decembra 1972. 

Cest jeho pamiatkel 
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Na zadnej strana obálky: Galaxia NOC 5128 v sú-
hvezdí Centaurus. 
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