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Kozmické lode Sojuz (v 
pozadí) a Apollo sa pri- 
pravujú po prvom roz-
pojení na spoločný ex-
periment — umelé za- 
tmenie Sluka. 

Telefoto: ČTK 

K letu kozmickej stani-
ce Saljut 4. V. Sevasfja- 
nov (vpravo) a P. KU-
muk vysvetl'ujú televíz- 
nym divákom svoje po-
kusy. 

Telefoto: ČTK —TASS 



XXV. U ̀  ZD SSZ ' N 
RNDr. [. Pajdušáková, CSc. 

Správa Ústredného výboru KSSZ o ďalších úlo-
hách strany vo vnútornej a zahranič;nej po•li!tike, 
ktorú predni'esol generálny tajomník ÚV KSSZ s. L. 
I. Brežnev 24. februára 1976 na historicko' XXV. 
zjazde Kornunistiokej strany Sovietskeho zvázu ne-
bola adresovaná len komunisto', ,ale ako už aj ča-
sový odstup dokázal, celému sve+tu. Celému svetu 
je predovšetkým adresovaný program boja za m+ier, 
medzinárodnú spoluprácu a upovňovania flpriatelstva 
medzi národmi — samozrejme nie za cenu slobody 
a nezávislosti národov. Mier v správe je základným 
metívom, ktorý znie i vtedy, keá sa priamo o ňam 
nehovorí. Budavanie a zvyšovanie životnej úrevne 
nevyhnutne vyžadujú mier! Cez ideu mieru sa stane 
XXV. zjazd KSSZ nadčasovým a celosvetovým zjaz-
dom. 

Nás astro:nómov, ako pracovníkov vedeckých ústa-
vov a kultúrnych zariadení, musia zaujat pasáže 
správy týkajúce sa našej práce. V správe sa hovorí 
„Línia strany tkvie v tom, vendvat i naďa-lej pozor-
nost rozvoju vedeckého výskumu a jeho hlavnémiu 
štábu — Akadémie vied, ktorej 250, výročie sine 
oslávili viani na jeseň. V nej je sústredený výievet 
našej vady — zakladatelia vedeckých škál •a sme-
roav obohatení skúsenostlami i najtalentovanejší mladí 
veda, ktorí razia nové cesty k vrcholom poznania. 
Strana si vysoko váži činnost Akadémie vied a bude 
zvyšovat jej úlohu ako strediska teoretických vý-
skumov a koordtnátora všetkej vedeckej práce." 

„Úspe•eh =vedecko-technickej revolúcie a jej bia-
hod"asný vplyv na ekonomiku a na všetky stránky 
ž"ivota spoločnosti nemůže zabezpečit iba úsilie ve-
deckých pracovní-kov. Óoraz důiežitejšie je zapájet 
do tohto historického procesu všetkých účastnfkov 
spoiočenskej výroby a všecky články hospodárskeho 
mechanizmu. Relvolúcia vo vede a technika °vyžadu-
je skutočnú úctu k vede, schopnost a volu radit 
sa s deu a rátat s do-u. Táto revolúcia =vyžaduje 
zdokonalit plánovanie a hospodárske stimulovanfe." 

Význam vedy je zdáraznený •v správe ešte na 
dalších mých miestach. Z kapitoly o ideovovýohov-
nej práci strany sú nasle=dujúce citáty: „Nové mož-
nosti plodného výskumu, všeobecné teoretického, 
fundamentálneho úžitkevého rázu se objavujú na 
rozhraní rozličných vied, hlav-ne prírodných a spo-
ločenských. To treba v pínej miere využit." „Čo+raz 
viac vzrastá význam vedeckého výzkumu základných 
problémo;v avetového vývoja .a medzinárodných vzta-
hov v otázko vojny a mieru." „Na XXIV. •zjazde sa 
upozorňovalo na význam, ktorý má utvorenie tvo-
eivej atmosféry vo vedeokej práci. Táto úloha zo-
stáva aj dnes rovnako důležitá ako včera. Po+cho-
pitelne, tvorivá konfrontáoia názerov musí byt za-
ložená na našej spoločenskej ma=rxisticko-leninskej 
ideovej ,platformo. Je důležité, aby sa důsledne za-
chovávali zásady stranickosti vo vede, aby sa dá-
cazne čelilo pravicovooportunistickým a „ l<avičiar-
skym" názorem zahraničných ideových odporcov. 
P,ozitívne zmeny vo svetovej politi-ke a uvolnenie 
utvárajú priaznivé možnosti pre rozsiahle šírenie 
myšlienok socializmu. Na druhej stane však ideový 
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súboj dvoch systémov sa čoraz viac "aktivizuje a 
propaganda im°peri+alizmiu je čoraz rafinovanejšia. 
V boji dvoch svetovýoh názorav nemůže byt mile-sto 
pra neutraltzmus a kompromisy." O ideovej výchova 
Iudí a o problémoch formovania nového člo+veka 
sa hovorí v správo ako -o trval-oj úloha, která zaují-
ma v cele,j straníckej práci významné miesto. „Ideo-
vost, to je e-úhrn vedomosti, presvedčenia a prak-
hokej činnosti." Nemožno teda odbornost vytrhovat 
z komplexu nášho ži=vota — života na pracovinkách, 
v společnosti i v súkromí — a dokonca klást ju 
na izolované a vyvýšené miesta. Odborné vedomosti 
vadobúd+ajú pinú hodnotu z každej stránky taž v pra-
xi — vlastne prax ich hodnotu a pravdivost ove-
ruje. V správe sa hoven í o splynutí politickej a 
prtacovuej výchovy. 

Každá čest refe=rátu s. L. I. Brežneva sa k nám 
prihovára a nie'ktoré fakty =a slavá nútia k úvahám. 
Napríklad z pasáže e pollnohospodárstve můžeme i 
v astronómii použit ako jednu zo základných filo-
zofických poučiek o vztahu človeka k prirode. „Prí-
rodu však možno využívat rozličným spásobom. Je 
možné — a dejiny Iudstva poskytujú vela takých 
prikladov — nechávat za sebou neplodné a člo:ve-
ku nepri.atelské priestory bez života. Ale je takisto, 
súdruhovia, možné a potrebné ,prírodu zošYachtovat 
a pomáhat jej, aby pinšie prejavovala svoje životné 
sily. Všetci poznáme prostý výraz „kvitúnoi raj". 
Hovori sa tak kraju, kde vedomosti a skúsenosti 
Pudí, ich oddanost a láska k prírode robi,a skutočné 
zázraky. To je naše, socialistická cesta. Musíme te-
da považovat polmahospodárstvo za obrovský a tr-
valo pósabfaci mechanizmus sochrany a zošlachto-
vania živého +pr"rrodného bohatstva. Príroda nám to 
mnohonásohne vynahradí." 

Nejprv sa človek cítil pánem prírody, korunou 
tvorstva, kvůli :ktorému bole všetko — celý ves-
mír .stvorený. V bibili sa hovorí: „Naplňte Zem 
a podmaňte ju a panujte nad všetkými živočíchmi 
p•ohybnjúcimi sa na Zemi." A človek doslal bojoval 
s celou prírnd•ou, až doslal sa člo+vek cítil pánom 
cele-j planéty. Dnes kričíme na záchranu nielen asi 
2000 druhov zvierat, ale životného pr•ostred+ia vůbec 
— -voláme rva záchranu planéty pra budúci život, 
lebe životu na planéte nehrozí len atómová vojna, 
ale takisto život může zničit i zničené životné pro-
stredie. Múdri ludie dnes už ne-hovoria o ,o+vlád+nutí 
prírody, ale o spolunažívaní s prírodou. 

V správe s. Brežneva je vztah človeka k prirode 
položený na .vyššiu úroveň, adekvátnu novému so-
cialistickému človeku. Nie nivočit a zneužívat, nic 
vládnuta panovat, ,ani oje iha spolunažfvat. Pretože 
Novak v čase vede+cko-'techniokej revolúcie vie, a 
teda může zasahovat do prírody, musí to -však ro-
bit iba s dobrým úmyslom. človek má pr"rrodu ze-
šlach tovat a pomáhat jej. V týchto slevách je ob-
siahnutý nový :a hlboko moráiny ,prístup člove+ka 
k prírody, ktorý se mohol zrodit a může sa vyví-
jat :a realizovat len na základe správného marxis-
ticko-leninského chápan a jednoty celej prírody, ce-
lého vesmíru, ,a teda i jednoty člaveka "a ;prírody. 
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Problémy so suchom a umelým daždorn 
RNl3r. Peter Forgáč 

Voda je pre človeka důležitá surovina. Využtvame 
ju každodenne nielen v bežnom živote, ale vo všet-
kých odvetviach národného 6iospodárstva. Popredné 
miesto jej patrí aj v polnohospodárstve, kde dosf 
velkou mierou prispieva k úroda hospodárskych 
plodín. Kecl určitý čas ovzdušné zrážky chýbajú, ho-
voríme o suchu, které už patrí medzi škodlivé me-
teorologické j°avy. 

Sucho sa vyskytuje v miernych zemepisných šír-
kach takmer každý rok. Rozdiel je len v jeho cel-
kovej dlžke trvania. Z jednotlivých ročných období 
najčastejšie sa prejavuje v prvej časti jesene a jar~ 
a v druhej polovici zimy. V potnohospodárstve naj-
váčšie škody spůsobuje na jar, kecl je rastlinstvo 
v najrýchlejšom vývine, na čo potrebuje dosta+tok 
vlahy. V jarnom období hovoríme o perióde sucha 
už vtedy, ked neprší dlhšie ako 15 dní. Každé pre-
dlžova.nie takejto periády sucha ohrozuje úrodu, 
stupňuje vysušovanie půdy a robí z tohto poveter-
nostného javu postu•pne živelnú pohromu. 

Záznamy z minulosti 

Sucho postihovalo pašu oblast aj bv minulosti. 
o tom sa můžeme presvedčit nielen z dlhodobých 
meteorologických záznamov o ovzdušných zrážkacli, 
ale aj z ešte starších kroník. V nich sú záznamy aj 
o hladomorech, které z času na čas postihovali veI-
ké oblasti Eurčpy. Hladové roky aj u nás sa vždy 
spájali s rokmi sucha. 

V jednej zo starších kronik sa hovori, že v ro-
koch 1363 a 1364 postihla našu krajinu vetká po-
hroma. Mimo«adne velké sucho vyvolalo neúrodu a 
na to nasledoval velký hlad. Krát Ľudovít vyslal 
predsta,vených, aby šli z domu do domu a spísali 
zásoby obilia. Zo zásob nechali domácím na ich po-
trebu, zvyšok zobrali za predpfsanú cenu. No ani 
toto múdre opatrenie nemohlo zabránit tomu, aby 
mnoho tudí nezahynulo hladom. V inej kronika sa 
zasa uvádza, že v roku 1500 bol v Uhorsku taky 
hlad, že audia si chlieb ptekli z múky namletej 
z duba. Horúci, suchy a neúrodný bol aj rok 1782. 

To je len nie+kotko prípadov velkého sucha z dáv-
nejšej minulosti, kecl hlad nadobudol velké rozma-
ry. Vtedy nebole rýchlej dopravy, ktorá by umož-
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FEdRllÁR P`i^REC APRÍL 

Mesačné normály (zvislé šrafovanie) a úhrny zrhážo•k 
(vodorovné šrafovanie) za mesiace február až apríl 
1976 v Hurbanove. 

vila dovoz váčšieho množstv.a zásob z mých su-
cliom nepostihnutých oblastí. Fo každej ^vačšej pe-
rióde sucha prichádzal aj mor zo znečistených pra-
meňeiv, ktorý si vyžiadal clalšie obete. 

Naj'váčšsie sucho za po.sledných vyše 100 rakev be-
lo v roku 1947. Škody, které způsobilo, sa ,odhadujú 
na 16 až 20 miliárd našich vtedajších korún. V u-
vedenom roku napriklad v Hurbanove nezazname-
nali od 26. júla do 16. októbra zrážky, kterých 
výclatnost za jeden daň by beta prekročiia 1 mili-
meter. Teda 83 dní bole táto naše potnohospodár-
sky najprodukčnejšta oblast bez zrážok s primera-
nou vlahou. V Košiciach sa zasa vyskytlo najsuchšie 
40-dnové obdobie od 10.januáea do 18.februára 1914. 

Kratšie trvajúce obdobia sucha bývajú na území 
našej republiky takmer každý rok. Dihšie trvajúce 
sucho postihuje Slovensko priemorne raz za desat 
rokov. Najvýraznejšie se prejavuje zvyčajne v Pa-
ůunajskej nížina. 

Meteorologické podmienky 

Sucho sa vyskytuje za takých poveternostných si-
tuácií, kloně sú typické pro zostupné vzdušné prúdy. 
Sil to situáoie charakterizované tlakovými výšami. 
V ich strede sa vzduch pri zemi rozteká zo stredu 
na strany a nahradzuje ho vzduch, který klesá 
z výšky k zemskému povrchu. Klesajúci vzduch sa 
postupne dostáva pud ~vyšší tlak, a diabeticky sa 
otepluje, v důsledku čeho sa jeho relatívna vlhkost 
zmenšuje, čo se prejavuje rozpadom oblačcnoóti w da-
nej oblasti. 

V oblasti tlakovej výše prevláda z uvedených prí-
čin nielen suché, ale aj prevažne jasné počasie. Za 
takýchto poveternostných podmienok je výpar z pů-
dy a rastlinstva působením slnečného ži.arenia. mi-
moriadna i.ntenzívny, čím sa sucho rýchle ešte via-
cej zviičšuje. V prípade, že takéto meteorologické 
podmienky trwajú dlhší čas, ^vzniká ka'tastrofálne su-
cha. 

Kecl sa u nás prejavi sucho, vtedy tlaková výš 
siahajúca do vyšších hladin atmosféry, zotrváva zvy-
čajne nad strednou Európou a Balkáuom. Tento ria-
diaci tlakový útvar nielenže udrži'ava u nás ustále-
né počasie, ale súčasne aj blokuje postup tlakových 
porúch s frontálnymi systémami z Atlantického 
oeeána clo 'vnútrozemia. Tie potom postupujú po se-
verrnejšej drábe, najčastejšie cez Škandináviu nad 
Finsko, skadiaT sa stáčajú nad východnú Európu. 

Tohtoročné sucho 

Aj v prvých mesiacoch tohle roku narobilo po-
časie •našim poTnohospedárom ^veta starostí. Medzi 
nepriaznivé poveternostné javy patril nielen chladný 
začiatok jar , ale najmá dihšie trvajúce sucho, kloně 
sa projevilo na celom území Slovenska. 

Zo zimného obdobia najsuchším mesiaconi bol 
február, v priebehu kterého pravládajúci ráz poča-
sia v nalej oblasti mal suchý vzduch a vyšší tlak. 
Mesačný normál zrúžok za február se pohyboval 
na Slovensku len od 1 do 10 milimetrov, v oblasti 
Bratislavy okolo 15 milimetrov. Hlboko rpodnormál-
ne zrážky boli nielen ve februári, ale aj na začiat-
ku jari, kecl sa začala príreda prebúdzat zo zim-
ného spánku. Za marec dosiahla vodná hodnota zrá-
žok v Kosictaoh 17 milimetrov, v Bratislava 15, v No-
vom Tekave 12, v Pieštanoch 11, v Lučenci 10, 
v Nitro 8 a v Hurbanove lan 5 milimetrov. Mimo-
riadne suché boli aj prvé dve dekády tobtoročného 
apríla, počas kterých prevládalo u nás slnečné po-
časie, které sucho ešte viacej zvýraznilo. 
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Mesačné normály (zvislé šrafovanie) a úhrny zrá-
žok (vodono'vné šrafovanie) za mesiace február až 
apríl 1976 na Sliači. 

Paveternostná si'tuácia sa znienila až v 'priebehu 
poslednej dekády apríla. Z vyšších zemep'isných ší-
rok preni+kol do vnútrozemia studený polárny 
vzduch, ktorý dal podnet k vytvoreniu tlakovej ní-
že nad severným Talianskom. Tlaková níž sa potom 
presunula cez B'al•kán na severovýchod. Táto tlaková 
porucha spÓsobila aj na našem území po dlhsom 
čase výd+atnejší •dážů. Zrážky, které spadli od 22. do 
28, 'apríla vydali miestami viacej viahy, ako jej 
dostali poli'a od začiatku februára do 22. apríla. 
Dážď v poslednej dekádo vel'mi pomohol vegetáchi, 
no ,nevyrovnal deficit vlahy z predohádDajúceho Ob-
dobla. Tento bol v nížinách Slovenska od začia'tku 
februára do konta apríla váčšinou —50 až —98 
mi(hmetrov. 

Kedy vznikajú zrážky 

Velmi účinným prostriedkom v boji proti suchu 
by bol umeiý dážď. S otázkou aktvneho ovplyvňo-
Mania oblakov začali sa vedci zaoberat už v tri 
dsiatych rokoch nášho steróčia. Odvtedy, najm€1 
však .po druhej svetovej ve)ne, sa urobilo vo viace-
rých krajinách veta pokusov s vyvolaním umelého 
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F!.. RUP MAREC APRÍL 

Mesačné normály (zvislé šrafovanie) a úhrny zrá-
žok (vodorovné šrafovanie) za mesiace február až 
apríl 1976 v Košiciach. 

dažďa. 0 čo vlastne pni umelom daždi ide? Skčr 
ako odpovieme na túto otázku, musíme si aspoň 
stručne zopakovat fyzikáine podmienky vzniku zrá-
žok. 

Vzduch v 'troposféro vždy obsahuje vodné pary. 
Prh vhodných podmienkach nastáva v niektorýoh 
úsekoch atmosféry kondenzáoia, čiže premena vody 
z plynného do kvapalného stavu — v atmosfére 
sa vytvárajú drobné vodné kvapóčky. Kondenzácia 
sa začína vtedy, keď vzduch dosi•ahne stav nasýte-
nia, čo nastáva zvyčajne v súvisl•osti so znižava-
ním teploty. Vodné kvapky pri kendénzácd v ovzdu-
ší vznikajú vždy na drobných časticiach, na tzv. 
ko'ndenzačných jadráclli, bez kterých kondenzácia ne• 
nastáva ani pri volkem presýtení vzduchu. 

Vodné pary mOžu prechádzat nielen do tekutého, 
ale aj do tuhého stavu, moula sa na l'adové kryštá-
liky. Prechod vodných pár do tuhého stavu nazý-
vauie sublůnáciou. Podra súčasných predstáv na kon-
denzačných jadrách vznikajú najprv zárodky vod-
ných kvapdčok, ktoré sú pri záporných teplotách 
v prechladenoui stave. Pa-i dostatočne nízkych zá-
pornýcih teplotách zamízajú a vznikajú na nich ra-
dové kryštaliky. 
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FESRWIR MARC APRÍI. 
Mesačné normály (zvislé šrafovanie) a úhrny zrážok 
(vodorovné šrafovanie) za mesiace február až apríl 
1976 v Žiline. 

Oblaky sú zhluky vodných kvapéčok alebo jem-
ných ladových kryštálikov, ktoré vznikajú knrnden-
záciou alebo sublimáciou vodných pár. Niektoré 
oblaky sú zložené len z vodných kvapiek. Móžu sa 
vyskytovat aj pri teplotách pod nulou. Vtedy sú 
vodné kvapůčky v preohladenom stave, čo je v at-
mosferrických podmienkach dost častý jav. Iné ob-
laky sa sklaadajú len z jemných radových kryštáli-
k•ov. Tretí druh oblakov obsahuje obidvoje, teda 
vodné kvapky i radové kryštáliky. 

Výda•tnejší dážď 'alebo sneženie vylučujú len tie 
oblaky, které poeostávajú z vodných kvapiek i ra-
dových kryštáliko,v, rychle narastajúcich na úkor 
predhladených vodných ^kvapiek. Po čase vypadáva-
jú z oblakov v podobo dažďa, snobu alebo krúp, 
'a to v závislosti od teploty v spo'dnej časti oblaku 
a pod oblakem. 

Pokusy s umelým dažáom 

Uvedené poznatky o vzniku a vylučovaní zrážok sa 
využívajú pri pokusoch s umelým ďažďem, a to na-
rušením koloidálnej rovnováhy oblaku. Za týmto 
účelom sa najčastejšie v obiakoch rozptyluje tuhý 
kysličník uhličitý, tzv. suchý rad, pri vyparovaní 
ktorého slino klesá teplota, v dĎsledku čeho určité 
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množstvo vodných kvapiek zamřza. Takto vznikajú 
začiatočné Indové jadrá, kterých prttomnost vedle 
potom k vyluč•ovaniu srážek. Dej sa dalej vyvlja 
v podobe retazovaj reakoie. 

üý, dost •rozšírený sp&seb umelého vyvolania zrá-
žok spočíva v zavedení pár jodidu strieborného do 
oblaku. Tie potom ochladzovaním vytvárajú ultra-
mikroskopické kryštáliky. Pni teplotách nižších ako 
—4°C sa tvoria v oblaku padrá kryštálizácie a na 
nich potom narastajú Indové kryštáliky. Existujú aj 
iné chemické reagenty, které spósobujú čiastočné 
zamřzanie oblačných systémov, teda urýehlova:ňie 
kondenzačných a sublimačných procesov. Ve všet-
kých p•rtpadoch ide o to, aby sa prinútil k d:aždu 
oblak, který je na zrážky náchylný, a to po•mocou 
patrebného impulzu. 

Niektoré pokusy s vyvolaním umelého dažda sa 
pod'arilai, iné nie. Vyhodnocovanie výsledkov je vel-
mi tažké a zlo•žité, pretože nie vždy je d•okázateTné, 
či srážky padali v dósledku •umelého zásahu člove-
ka, alebo nezávisle Od neho. Nie je teda jednodu-
ché zfstit, či oblak vydal dážd iba vdaka umelému 
zásahu, alebo by bole nad danou oblastou pršalo 
aj bez neho. Umelý dážd za jasného počasi:a vyvo-
lat nemožno. 

Sucho postihuje z času na čas aj ostatně krajiny 
Eurápy ia sveta. Najsuchšou oblastou Zeme je tro-
pické pásmo púští, kde je vzduch mimoria'dne chu-
dobný na vodné pary a zrážky tam padajú len 
zriedka. Ročně úhrny zrážok a, tamto pásme vo věč-
šine prípadav nepresahujú 250 milimetrov, v niekto- . 
rých obiastiaoh ned'osahujú ani 100 milimetrov. Sú 
však aj také miesta, sako napríklad Asuán, kde 
sa zrážky nevyskytnú aj niekoTko rok:ov za sebou. 

Na Slovensku býva najmenej srážek v Podunajskej 
nížíme v obci Hoste pri Galante. R•očný normál zrá-
žok vypočítaný z obdebi:a 1931-1960 je 'tu 520 mili-
metrov a v okolí F'alárikova 524 míllme1rov. Málo 
zrážok býva aj na juhu Výohoslavenskej nížiny. Na-
prfklad Zemplínske Hradíšte má Točný normál zrá-
žok 530 milimetrov. Za obdobie 1901-1960 holi na 
Slovensku zaznamenané naj+menšie ročné úhrny zrá-
žok v raku 1917 v Trebišove 283 milimetrov a v ro-
ku 1921 v Levoči 288 miltmetrov. 
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Lrážkové deficity za obdobie február až apríl 1976 
na vybraných miestach Slovenska. 

ASTRONOMICKÁ 
OBSERVATOŘ 
NA SALJUTU 4 

René Hudec, prom. fyzik 

Sovětská orbitální stanice Saljnt 4 byla .na okolo-
zemskou oběžnou dráhu vyslána 26. 12. 1974. Ještě 
na počátku roku 1976 pracovaly její systémy nor-
málně a c.o se týče návštěv posádek, byl čtvrtý 
Saljut v sovětském programu pilotovaných orbitál-
ních stanic rekordním — v roce 1975 na jeho pa-
lubě strávila posádka transportní lodi Sojuz 17 cel-
kem 30 dní a posádka Sojuzu 18 pak 63 dní. Navíc 
došlo ke spojení orbitální stanice 's kosmickou lodí 
Sojuz 20 bez posádky a k tříměsíčnímu letu spo-
jených těles. 

Na palubě Saljutu 4 byla umístěna astronomická 
observatoř pro pozorování stelárních zdrojů v rent-
genovém oboru, obsahujúcí jednak soubor velko-
plošních detektorů, jednak paraboloidní rentgenový 
dalekohled. Zatímco plošné počítače byly již v před-
chozích letech s lidskou posádkou použity (Skylab, 
ASTP-EPAS), byl rentgenový dalekohled na palubě 
pilotovaného objektu umístěn vůbec poprvé. Podrob-
nosti o vybavení experimentů zveřejnili nedávno je-
jich účastníci na stránkách astronomického tisku 
např. E. K. Šeffer, Zemlja i Vselennaja 1/1976, 16 
a I. P. Tindo, Zemlja i Vselennaja 1/1978, 23), od-
kud hlavni údaje 'přebírá I tento článek. 

1. Soubor velko'plošníeh počítačú FILIN 
Toto zařízení na Saljutu 4 obsahovalo 4 plynové 

proporcionální počítače, z toho 3 pro obor 2-10 
key a 1 pro obor 0,2-2 key, se zorným pelem 
zkolimovaným na 3° X 10°. Vzhledem k tomu, že za 
okénko počítačů sloužila tenká polypropylénvá fó 
lie, byly počítače průtokové, tj, s plynovým systé-
mem pro udržování pracovního tlaku nápině. K pří-
slušenství patřily 2 hvězdné, 1 sluneční a 1 měsíční 
čidlo. Komplex byl umístěn vně orbitální stanice na 
povrchu jejího motorového úseku, a to pevně. 

Zařízení mohlo pracovat při 3 režimech letu Sal-
jutu 4: •orbitální orientaci, pomalé rotaci a inerciál-
ní orientaci. První dva sloužily k přehlídce nebeské 
sféry, třetí pak pro dlouhodobé pozorování vybra-
ného zdroje. Při režimu orbitální orientace při po-
hybu stanice kolem Země mířila optická osa detek-
torů do místního zenitu a zorné pole opisovalo po 
obloze pás o šířce 10°. Vlivem precese roviny dráhy 
se poloha pásu posouvala vzhledem ke hvězdám 
o 5° za den, takže část oblohy mezi deklinacemi 
x-51° byla prohlédnuta za 36 dní. D-nuhý režim —
pomalá rotace — umožňoval podstatně rychlejší 
skanování s nižší citlivostí. Stanice při něm roto-
vala kolem své podélné osy rychlostí přibližně 0,5° 
za sekundu, takže díky precesi bylo možno za je-
diný oblet kolem Země prohlédnout značnou část 
oblohy. Konečně při inerciální orientaci byla sta-
nice natáčena tak, aby optická osa detektorů mířila 
k vybranému zdroji. Přesnost pointace 'se pohybo'v'a-
la mezi 1° a 2°, při průletu zemským stínem zvy-
šovali kosmonauty ruční orientací stanice podle 
hvězd pointaci na 10' 'až 15'. 

Komplex přístrojů FILIN mohl pracovat jak auto-
maticky, tak i být ovládán kosmonauty. Převážně 
však byla využívána druhá alternativa. Poprvé bylo 
zařízení zapnuto dne 16. 1, 1975 na 328. obletu 
S'aljutu 4 v době, kdy na její palubě pracovali kos-
monauté A. A. Gubarev a G. M. Grečko ze Sojuzu 
17. Při první expedici se měřilo téměř výlučně v re-
žimech orbitální orientace a pomalé rotace, šlo při-
tom především o ověření práceschopnosti celé apa-
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ratury v podmínkách kosmického letu. Za druhé 
expedice na Saljut 4 (kosmonauté P. I. Klbnuk a V. 
L Sevastjanov ze Sojuzu 18) pak došlo i k pozoro-
vání diskrétních zdrojů v inerciál.ní orientaci, tj. 
k navádění na vybrané objekty. 

Na experimentu FILIN se podílel Státní astrono-
mický institut P. K. Šternberga, institut kosmických 
výzkumů Akademie věd SSSR a řada dalších ústavů. 
Výsledky přehlídky oblohy se v současné době zpra-
oovůvají. Mezi nejdůležitější vědecké pozbatky do-
sud předběžně publikované patří zaregistrování 
vzplanutí rentgenového záření zdroje Cyg X-1 a 
dlouhodobě prováděné pozorování přechodného 
zdroje ztotožněného s vizuální novou Monocerotis 
1975. 

2. Rentgenový dalekohled RT-4. 

Tento přístroj byl zkonstruován ve Fyzikálním 
ústavu P. N. Lebeděva Akademie věd SSSR pod ve-
dením prof. S. L. Mandelštama a je určen pro po-
zorování ve velmi měkké rentgenové oblasti mezi 
0,14 a 0,28 key (44-89 Aj. Dalekohled má, jedno-
duchý panaboloidáiní ;objektiv o průměru 20 cm, 
0 ohniskové vzdálenosti 62,5 cm +a o efektivní ;ploše 
100 cm2. V jeho ohniskové rovině je umístěn mi-
niaturní proporcionální počítač s okénkem z poly-
propylénové fólie o průměru 3 cm, takže zorné pole 
přístroje bylo ponlarně velké, o průměru 1,8°. Po-

čítač byl opět průtokový, časové rozlišení se pohy-
bovalo mezi 1-40 ms. 

Rentgenový teleskop byl umístěn na plošině vně 
Saljutuu 4 na otočné montáži, někter6 systémy (elek-
tronika a ovládací panel) se však nalézaly uvnitř 
v 'pracovním úseku. K přlaluš&n~tví patřila dvě 
hvězdné čidla (optické dalekohledy) zabezpečující 
pointaci přístroje udržováním vybraných jasných 
hvězd ve svém zorném poli. Práci teleskopu sledo-
val a případné zásahy prováděl palubní inženýr po-
sádky stanice. 

Zatůmco e tperiment FILIN byl spíše zaměřen na 
přehlídku oblohy, RT-4 sloužil k detailnímu studiu 
vybraných zdrojů. Dvě «posádky na Saljutu 4 jím 
provedly pozorování 15 zvolených galaktických i mi-
mogalaktickýoh zdrojů a navíc hledaly měkkou 
rentgenovou emisi od několika eruptiivbíoh a blíz-
kých hvězd. 

Mezi nejzajímavější předběžné výsledky experi-
mentu RT-4 bezesporu patří objev měkké rentgenové 
emise Rigela ( Orionis) s tokem 0,5 fotonu 
cm-2s- lkeV -1 a s celkovou rentgenovou luminozi-
tou kolem 1032 erg s-1. Navíc byla při pozorování 
tohoto objektu zaznamenána dvě náhlá vzplanutí 
v trvání kolem 10 s. 

Na definitivní vědecké výsledky astrofyzikálních 
experimentů prováděných na palubě čtvrtého Sal-
jutu si však ještě musíme počkat do té doby, než 
budou vyhodnocena veškerá získaná data. 

Pjetr Klimuk (vlevo) a Vitalij Sevastjanov při lekářských experimentech na Saljutu 4. 
Telefoto: ČTK — TASS 
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KOSMICKÁ KOOPERACE -
SMĚR DALŠÍHO VÝZKUMU 

Společný let Sojuz-Apollo symbolicky vyjádřil po-
čátek spolupráce v kosmu. V listopadu a prosinci 
1975 skupiny expertů obou zemí vypracovaly při-
bližnou bilanci tohoto experimentu. Za sovětkou 
stranu, vedenou technickým ředitelem projektu pro-
fesorem dr. Konstamtinem Bušujevem, prohlásil ge-
nerál Leonov: 

„Let sovětsko-amerického týmu byl vyvrcholením 
programu Sojuz-Apollo, ale ne jeho poslední kapi-
tolou." 

Dr. Glynn Lunney, technioký ředitel projektu, řekl 
za americkou stranu v rozhovoru s novináři, že 
podstatné výsledky letu hudou předloženy světové 
veřejnosti. 

Bodle dohod uzavřených v roce 1972 o výzkumu 
vesmíru bylu v době od 25, listopadu do 15. pro-
since 1975 .proveden další společný experiment 
s biologickým satelitem Kosmos 782. Pokus se set-
kal s velkým zájmem veřejnosti a vědeckých pra-
covníků. Biologická družice, která startovala z úze-
mí SSSR, se stala symbolem uvolííování mezinárod-
ního napětí, rozšíření spolupráce vědců z různych 
zemí. Kromě sovětských vědců bylo zapojeno k pro-
Vádění experimentů a následujícímu zpracování zí-

skaných materiálů několik kolektivů vědeckých pra-
covníků z USA, ČSSR, Francie, Polska, Madasska 
a Rumunska. 

Naskytla se jim možnost studovat biologické ob-
jekty umístěné v kosmu v podmínkách umělé při-
tažlivosti a souběžně i v beztížném stavu. Současně 
probíhaly pokusy se stejnými rostlinami a zvířaty 
na Zemi. 

V biologické družici se prováděl výzkum řady 
rostlin, kterých bude třeba pro skleníky kosmických 
lodí. Už dřívější experimenty dokázaly, že v beztíž-
ném stavu záleží na položení semena. Polohou se-
mena v beztížném stavu je určen směr růstu rostli-
ny. Nedořešena je otázka, jak se bude chovat rost-
lina ve stavu uměle vytvořené přitažlivosti. 

Stejně zajímavý je 1 sovětsko-americký pokus 
a j+ileam.i ryb. Oplozené jikry na růzhych stupních 
vývoje se konzervují, na palubě družice se dosta-
nou do příznivého prostředí a pokračují ve vývoji. 
Američtí vědci pokládají tento pokus za nej9ajíma-
vější. Fokus probíhal na odstředivce, v beztížném 
stavu a na Zemi. 

Českoslovenští vědci řeší úkol objasnění vlivu 
komického letu na citlivost organismu vůči infekci. 

Bezprestředě po přistání Apulie začala práce s vyhledávací skupinou. S pomoči žabích mužů 
byla kabina zajištěna a dopravená na loď New Orleans. 

Telefoto: ČTK — UPI 



Tři členové skupiny amerických o•dťrorníků z NASA 
sledují v sovětském letovém středisku televizní pře-
nos z letu Sojuz-Apollo. 

Telefoto: ČTK 

Pro tento úkol dodali pro biologickou družici krysy 
bakteriologicky čisté, tzv. čisté linie. Nemají vůbec 
žádné infekční mikroby, které se jinak nacházejí 
v každém vyšším stupni živého organismu. Krysy 
nebudou vystaveny vlivu umělé přitažlivosti. 

Společný experiment sovětsko-rumunsko-frnncouz-
ský se zabývá vlivem těžkých jader galaktického 
kosmického záření na organismus. Cílem pokusu je 
objasnit, jaké změny vyvolávají v živých buňkách 
těžká jádra, zda způsobují jejich smrt, jaká je kraj-
ní dávka záření těžkých jader a zda toto záření 
je člověku nebezpečené. 

Na družici jsou též umístěny želvy, na kterých 
budou studovány procesy výměny látek, a dále mou-
chy, na nichž lze studovat vliv kosmických faktorů 
na genetický mechanismus a proces stárnutí v kos-
mu. Procesem stárnutí se dosud žádné pokusy ne-
zabývaly, na Sovětské družici je prováděli američtí 
vědci. 

Ze 14 pokusných úkolů bylo šest sovětského pů-
vodu, šest bylo připraveno společně sovětskými a 
americkými vědci, po jednom vědci z Francie a 
ČSSR. Dvacet dnů kroužilo dvtacet různých biolo-
giokýeh objektů kolem zeměkoule. Novinkou na 
družici byl rotující kotouč, na kterém byla využitím 
odstředivé síly vytvořena pozemským podmínkám 
odpovídající přitažlivost i přitažlivost snížena. Po 
návratu na zem pozorovali vědci na objektech při-
způsobení přitažlivosti naší planety. Tohoto pokusu 
se zúčastni-li maďarští a polští vědci. 

Sovětská biologická družice přinese řadu odpo-
vědí, kterými se řeší otázky, jež musí být zodpově-
zeny dřív, než odstartuje kosmická loď na cestu 
k Marsu. 

Start Lodi nebude bez problémů. Za dnešní úrovně 
vědy .a techniky, je uskutečnitelná stavba lodi, která 
by dopravila expedici lidí na Mars a zpět na Zemi. 
Zůstává však hrozba nebezpečí pro .organismus člo-
věka, neboť řečeno slovy vědce Litcova: „První pře-
kážkou je, že je to trochu daleko." 

Cesta bude trvat dlouhou řadu měsíců, po které 
bude lidský organismus vystaven novým vlivům. 
Vznikne řada problémů zdravotnických i biologic-
kých, například otázka přítomnosti ženy na palubě 
lodi, I otázky jiné. Budou to problémy morální, spo-
lečenské i právní. Nejzávažnější ze všech však zů-
stanou problémy biologické, týkající se ohrožení ži-
vota i zdraví kosmonautů. 

Pro další kosmiokou kooperaci SSSR-USA je před-
pokládán následující záměr: 

V letech 1976 až 1978 budou probíhat „Raky vý-
zkumů magnetosféry". V tomto období bude odstar-
továno asi 50 kosmických těles, z nichž největší 
část bude pocházet z SSSR a USA. 

Náš stát se aktivně podílí na všech mezinárodních 
kosmonautiokých i astronautických akcích jak na 
poli OSN, tak v rámci jiných mezinárodních orga-
nizaci. 

Požádali jsme o uspořádaní XXVIII. kongresu 
IAF, který se má °konat v září 1977. Tato významná. 
akce proběhne v roce dvacátého výročí vypuštění 
první umělé družice Země. Byla by to příležitost 
poprvé uvítat na území našeho státu nejpřednější 
odborníky a vědce z oboru kosmonautiky, a tím 
přispět k dalšímu pokroku ve společném výzkumu 
kosmu i v mezinárodní spolupráci. 

Miloslav Straka, 
Žďár nad Sázavou 

VAJOŘE 
PO AST~ O FYZKU 
VYSOKÝCH ENRG~1 

René Hudec, prom. fyzik 

Pod astrofyzikou vysokýoh energií rozumíme vý-
zkum kosmického prostoru v oborech záření rent-
genového, gama a kosmického. Její rozvoj umožnila 
teprve kosmonautika, protože zemská atmosféra 
elektromagnetické záření vinových délek kratších 
než 3000 A nepropouští, a pozorování je proto nut-
no vykonávat za hranicemi ovzduší. O velkém vý-
znamu pro (astrofyziku svědčí již to, že záření o vy-
sokých energiích vzniká ve vesmíru tam, kde se 
děje něco mimořádně zajímavého a hmota se při-
tom nachází v extrémníoh fyzikálních podmínkách, 
ať již jde o výbuchy, akreei hmoty na relativistické 
objekty či přítomnost mimořádně silných magnetic-

Vedoucí skupiny amerických odborníků z NASA 
Charles Lewis v sovětském letovém středisku. 

Telefoto: ČTK 



kých polí. Astrofyzika vysokých energií přinesla již 
i některé nové objevy, jako je například .o+bjev ga-
ma vzplanutí či intenzívníoh rentgenových přechod-
ných zdrojů. 

Toho si byli vědomi tvůrci projektu •observatoří 
pro astrofyziku vysokých energií pojmenovaného 
HEAO (High Energy Astrophystics Observatory) a 
připravovaného pro druhou polovinu tohoto deseti-
letí kosmickým) úřadem NASA. Zatím bylo schváleno 
vypuštění tří těchto observatoří, přičemž každá 
z nich má mít hmotu 3000 kg, což je zhruba o řád 
více, než tomu bylo u dosavadních družic s ana-
logickým posláním. To umožní instalovat na jejich 
palubě rozměrné a oitltvé přístroje a podstatně zlep-
šit ievatitu i kvantitu pozorování. Ke startu všech 
tří družic HEAO má být použito nosné rakety Atlas-
Centaur. 

HEAO — A 

První z řady nových astronomických družic, 
HEAO-A, má podle současných plánů odstartovat 
v prvním pololetí roku 1977 na kruhovou +oběžnou 
dráhu •ve výšce 410 km a se sklonem 22,5°. Jejím 
hlavním úkolem bude podrobná přehlíka nebeské 
sféry ov rentgenovém a gama oboru. Na palubě po-
nese přístroje pro následujících 5 vědeckých ex-
perimentů: 

1. Mapování oblohy v oboru 0,2-60 keV včetně 
měření rozložení intenzity difúzního pozadí a vý-
zkumu mezihvězdné absorpce a emise. Vybavení 
tvoří 6 kilonzoivaných plynových proporcionálních 
počítačů s celkovou plochou okének 1,32 m2. 
Obsáhnou oblasti 0,2-4 keV, 1,5-15 keV a 3-
60 keV •a zorná pole budou kotimována na 1°, 
5 X 3°, 3° X 3° a 3° X 6°. 

2. Mapování oblohy v oboru 0,15-20 keV se zřete-
lem na přesnou Lokalizaci zdrojů, Použito bude 
6 proporcionálních počítačů se zornými poli ko-
limovanými na 1° X 4°, 1° X 0,5° a 2° X 8°. 

3. Detailní výzkum zdrojů X emise skanujícím mo-
dulačním kolimátorem. Tento experiment umožní 
určit polohy zdrojů s přesností 5", studovat 
úhlovou struktúru zdrojů s přesností 5" až 10" 
a měřit jejich rozměr s touž přesnosti; vše v obo-
ru 1,0-15 keV. Vybavení představují 2 nezávislé 
modulační kolmmátory skanující nebeskou sféru 
(každý z nich obsahuje 4 drátěné •mřížky) se 
zorným polem 4° X 8° a se 4 proporcionálními 
počítači u každého z nich. 

4. Mapování oblohy v oborech 0,01-10 May a 10-
200 keV. V prvním oboru se budou měřit spektra 
a izotropie difúzního a galaktického gama záření, 
určovat komponenty pozadí a měřit spektra a 
časové změny silmýoh galaktických a miuloga-
taktických bodových zdrojů gama emise. Práce 
ve druhém oboru bude zaměřena na určování 
intenzity a spekter bodových zdrojů X emise 
s citlivostí 7 X 10-4 fotonů cm-2s -1 a získávání 
jejich souřadnic s přesností 0,1° pro silné zdroje 
(1,6 X 10-2 fotonů cm -2s-1) a 1° 'pro nejslabší 
detekovatelné objekty. Zvláštní pozornost bude 
patřit přechodným rentgenovým zdrojům„ tzv. 
X — novám. časové rozlíšení dosáhne 50 mikro-
sekund. Příslušenstvím experimentu je 7 aktivně 
kolimovaných scintňl!ačních detektorů. Jeden 
z nich bude kolimován štěrbinotvým kolimátorem 
2° X 20° pro získání vyššího úhlového rozlišení 
v oblasti nižších energií, ostatní budou mít zorné 
pole 20° X 40°. 

HEAD — B 

Ve druhé polovině roku 1978 se počítá s vypuš-
těním druhé družice řady HEAO na dráhu ve výšce 

435 km a se sklonem 22,5°. Observatoř ponese na pa-
lubě velký rentgenový dalekohled a «bude zaměřena 
na X astronomii. Do ohniska pointovianého telesko-
pu se -budou vkládat tyto přístroje: 

1. Polovodičový detektor spektrometr pro detekci 
slabých zdrojů X emise a jejich spekter v ener-
getickém +oboru 0,5-4 keV. Primární detektor 
má průměr 6 mm a je obklopen dvěma antiko-
incidenčními počítači. Zařízení musí být chlazeno 
na teplotu 120 K, spektrální rozlišní se má ph-
hybovat mezi 120 až 150 eV. 

2. Zobrazující systém s vysokým rozlišením. Bude 
detekovat a přesně )oka+lizovlat 'rentgenové zdro-
je v oboru 0,2-4 keV, zfskávat zobrazení struk-
tury zdrojů větších než 2" a měřit intenzitu, po-
«případě proměnnost bodových zdrojů. 

3. Zobrazující víceanodový počítač. Bude sloužit 
k mapováni plošných zdrojů v oblasti 0,1-4 keV 
a výzkumu jejich struktury s rozlišením 1', 
k mapování velmi slabých zdrojů a k lokalizaci 
objektů s nedostatečně známými polohami. 

Jako pomocné vybavení k přístrojům v ohnisku 
rentgenového teleskopu ponese HEAO-B proporcio-
nální počítač. Bude používán pro letovou kalibraci, 
normalizaci fluktuací během spektronretailckých mě-
ření a sledování kontinua při pozorování ve spek-
trálních čarách. 

HEAO — C 

Třetí satelit by měl následovat své předchůdce ve 
druhém pololetí roku 1979 na kruhovou oběžnou 
dráhu ve výšce 480 km a se sklonem 50°. Hlavhí 
cíle letu budou tentokrát v oblasti gama 'astronomie 
a astronomie kosmiokého záření. Počítá se s pro-
vedením 3 experimentů: 

1. Měření těžkých jader. Budou se získávat nábo-
jová spektra jader kosmického záření s náboji 
mezi 17 a 120 e v energetickém intervalu 0,3-
10 GeV/nukleon. K vybavení patří 3 ionizační ko-
mory, 2 hododkopy a 1 Čerenkovův počítač, cel-
kový geometrický faktor dosáhne 4 m2 sterad. 

2. Gama apektroskopi'e. Výzkum se zaměří na hle-
dání časové gama emise nukle'osyntézníeh pro-
cesů v supernovách, anihilací pozitron — elekžro-
n•ových párů a jaderných reakcí v nízkoenerge-
tickém kosmickém záření. Měření budou probíhat 
mezi 0,06-10 MrV s energetickým rozlišením 
'lepším než 2,5 keV při 1,33 MeV a čárovou cit-
livostí v závislosti na energii do 1 X 10-4 do 
1X 10-5 fotonů cm-2s -1 . Použity budou 4 polo-
vodičové chlazené 'detektory s celkovým geomet-
rickým faktorem 11,1 cm2 sterad., se zorným 
polem 27° a s časovými rozlišením 0,1 ms. 

3. Měření izotopů v kosmickém záření. Úkolem tu 
je určování relativního zastoupení izotopů v pri-
márním kosmickém záření mezi beryliem a že-
lezem (atomové číslo Z mezi 4 a 26) a abundan-
ce prvků až k cínu (Z = 50). Měřit se bude Če-
renikovovy počítači a hodoskopy, přesnost určení 
náboje a hmoty částic kosmického záření by 
měla být kolem 10 % pro nejvíce se vyskytující 
prvky. 

Vidíme tedy, že program všech tří observatoří 
HEAO na sebe bude navazovat. Zatímco první dru-
žice provede podrobnou přehlídku nebeské sféry 
(v podstatně širších oborech a vyšší citlivostí než 
tomu mohlo být dosud, důležité je 'přitom rozšíření 
pozorování jak do měkké, tak i tvrdší oblasti), dal-
ší budou již úzce zaměřeny na vybrané cíle. S dal-
šími obřími astronomickými družicemi s podo ným 
posláním lze počítat po uvedení do provozu sou-
časně vyvíjeného raketoplánu. 
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ZIT 
V KOZMICKOM 
PRIESTORE ? 

Jedným z najdóležitejšlch pr•oblémov poslednej do-
by je škutočnost, že velká čast Tudstva trpí pod- 
výživonz a hiadom. Situácia v dósledku populač,nej 
explózle, zvlášt v krajinách s nízkou polnohospo- 
dárskou produkcíou, sa rapídne zhoršuje. Vn vyspe- 
lých krajinách sa produkčná kapaoita zvyšuje len 
za •cenu nepriaznóivých zásahov do životného pro- 
stredia, Niet proto divu, že sa hladajú možh'osti, 
ako tento problém nešit na ú•ravn1 doby, v ktorej 
žijeme — kozmickej éry. Projekty vesmír•nych ko- 
lónií sa rodla ako huby po daždi. Var! najserióz- 
nejšie rozpracovaným projektem je projekt pracow- 
nikov univerzity v Princetone. Projekt predpokladá 
kolóniu, která je sebestačná, móže sa teda dlhodobe 
udržat bez pomoci zvonka. Výhody t•a•kejto kolónie 
sú zrejmé: nelimitovaný energetieký zdroj, produkci,a 
vyššia ako !možno dosiahnut na Zemi a hlavne mož-
nost exponenciálneho rastu kolónie v priebehu nie- 
kolkých sto•ročí. Ukazuje sa, že kolónbu bude naj- 
vhodnejšie umiest•it v Lagrangeových bodech L4 a 
L5 sústavy Zem—Mesiac. Tieto body sa nachád-zajú 
v rovna!kých vzdialehostiach od Zeme a Mesiaca a 
kolónie tam můžu zotrvat lubovolne dlho (bez ná- 
kladov na araketové palivo). 

Prvú kolóniu by mali tvoru t dva válce spojené 
l'ah:k!ou konšt'rukciou o dlžke 1 km a priemere nie 
koTko stoviek metroiv. Gravitáci9a sa vytvorí rotá- 
oiou sústavy. Jednoduché zoskupenie rovinných zr- 
kadiel však umožní, aby slnko svietilo na obloha 

obyvatelev kolónie stacionárne. Zmenou uhla zrka-
diel možno naaranžovat východ a západ Sluka a re-
gulovat dlžku dňa. 

Z ekonomického hradiska bude ponrebné získat 
95 % materiálu na stavbu kolónie z povrchu Me-
siaca. Základným materiálem bude hliník a sklo, 
vzhXadom nato, že povrch Mesiaca je bohatý na hl!-
ník Fa silikáty. Půda, ako podložie pra poinohospo-
dámku produkciu bude taktiež dopravená z Mesiaca. 
Zo Zeme bude potrebné dopravit do kolóhie kva-
palný vodík. Je potrebný s kyslíkem, ktorého je 
na Mesiaci dos•tato•k (v mesačných horninách) na 
výrobu svody. Aj zbytek materiálu poskytne naša 
Zem: kompiikované prístroje na stavbu kolónie, po-
traviny do doby, kým sa nezačne vlastná produkcia 
a veta mých ved, ktoré by bole neekonomické 
vyrábat e.v kolónii. 

V kolónii bude žit a pracovat okolo 10 000 Tudí. 
Čast obyvatelstva sa bude zaoberat výrobou Mode-
lu 2 — kolónie, která bude asi desatnásobne v6č-
šia ako prvá. Bahký priemysel sa bude rozvíj•at za 
normálnych gravitačnýeh podmienok, pre tažký 
priemysel sa využije oblast v blízkosti oni válcov 
s nulovou gravitáciou. Ďalšia čase obyvatelstva bude 
pastovat poInoh•ospodárske produkty na zásobovanie 
kolónie. Pse polnohospodárstvo bude slúžit váčšin•a 
úžitkovej plochy kolónie. Nezabúda sa však ant na 
rekreačnú oblast. V kolónii hudú obchody, knižnice, 
kiná a pod. ako na Zemi. 

Pozrime sa na vzdialenejšiu budcúnost, keď lu-
dia budú žit v Model! 4. Válce o priemere 6 km budú 
asi 30 km. dlhé. Budú slúžit iba na bývanie a rek-
reáciu. Polnohospodárske produkty sa budú pestovat 
v samostatných oblastiach. Hiavným energetickým 
zdrojem bude Sluko. Prenos energie v obiastiach do 
30 km nebude problémem. Transport energie v prie-
store bude !velmi jednoduchý, Hlavnuu surovinou 
základňou budú asteroidy. 

Usudzuje sa, že ve vesmírnych kolóniách by mohlo 
žit v budúcom storoč! už 90 % Tudstva. 

Padla časopisu Mercury spracoval 
D. Chochol 

~ ~ s 

ZAUJÍMÁVÁ ASTRONOMIA 
SC/ČASNÁ „ASTRO LÓ Q IA" 

V začiatkoch vývoj•a vody sa Zem javila luďom ako 
ceikom 'osobitné teleno. Obrovské vzdialenosti k iným 
nebeským telesám dali vznik predstaave, že kosmos 
nemůže mat na Zem nijaký podstatný vplyv. V po-
sledn•om období však celý rad pozorovaní nabád•a 
opustit túto predstevu, ukazuje na, že vesmír nie 
je od nás až tak „daleko". 

„Kosmos nás obklopuje 'všade — hovorí známy 
taliansky vedec D. ° Piccardi. Aby sme sa ocitli 
v ňam, vůbec sa nemusíme vypravit do medzipla-
netárn o spriestoru. Dokonca nemusíme wýjst ani 
z vlastného domu." 

Dnes napríklad už pokladáme za dokázané, že 
zmeny slnečnej aktivity velmi podstatne vplývajú 
nielen na mnohé geofyzikálne procesy, vale aj na bio-
sféru našej planéty, t. j. na živočíšstvo a rastlin-
nivo, nevynímajúc Tudský organizmus. 

Pozastavme sa len nad jednou otázkou — w akej 
miere můžu ^kozmícké faktory vplývat na počasie? 
Podla klasickej meteorológle pečasie je stav najniž-
ších vzdušných vrstiev — troposféry. Proto formo-
vanile procesor vytvárajúcioh počasie úpine súvisí 
s čisto pozemskými faletormi, predovšetkým s tep-
lotou rozličných častí zemského povrchu. 

Jednako podobné hladisko nie je velmi důsledné 
už ve svojej podstate. Veď slnečné lúče prinášajú 

na Zem energiu, oni různe zohrievajú zemský po-
vrch v rozličných obiastiach zemegule. Sluko je te-
da prvotnnu príčinou počasia a klímy na Zemi, jeho 
energia je zdrojem váčšiny atmosférických pro•ce-
sav. Vec áalej spočíva vtom, že až donedávna :sa 
množstvo slnečnej energie, ktoré dopadá na Zem, 
pokiadalo za nemenné. Bulo známe, že existuje zlo-
žité cyklické kolísanie slnečnej aktivity, no v me-
teorológli sa predpoklaclalo, že tieto zmeny nemajú 
prakticky nijaký vplyv na intenzitu tepelného toku 
idúceho .od Sloka k nám. Avšak starostlivá analýza 
výnledkov mnehoročnýoh ^pozorovaní i pa•iame pose-
rovania vykonávané na stratosferických balónoch a 
umelýoh družiciach Zeme ukazujú, že „slnečná kon-
štanta", t. j. množstvo slnečnej energie dopadajúcej 
za jednotku času na plochu ječného štvorcového 
centimetru na hornej hranici zemskej atmosféry, ne 
je vlastne celkem konštantná. V prlebehu času jej 
hodnota kollše o 2,0-2,5 %. Teoreticky sa dokáza-
lo, že zmena slnejčne konštaity, čo i len o jednu 
stotinu, sa výrazne prejaví na cirkuláci i zemskej at-
mosféry (t. j. na charaktere pr,emiešavania vzduš-
ných hmůt) a na tých fyzikálnych prejavoch, ktoré 
pritoan vznikajú. 

Zistilo sa tiež, že zmeny toku slnečnej energie 
velmi úzko súvisůa s kolísaním slnečnej akivity. 
V Sovietskom zvázze existuje mnoho meteorológov, 
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ktorí sa pokúšali nájst vzájomnú súvislost medzi 
prechodom aktívnych oblastí po slnečnom disku a 
počasím a na zákiade toho predposedat počasie. Tre-
ba povedat, že v tomto smere dostahli určité úsp•e-
chy. Atmosferické procesy vytvárajúce počasie, sú 
však neobyča'jne zložlté a závisia od mnohých fak-
torov — spomedzi nich zďaleka nie posledně miesto 
zabará sama Zem. Významnú úlohu vo vývoji poča-
sia můžu nepríklad brat nerovnarodosti zemskej ků-
ry, gravitačně a geologické anomálie. 

Na druhej strana, vzniká dojem, že okrem Slnka 
a Zeme existujú ešte aj lni autori meteorologického 
divadla. Už niekof.ko rakev prebieha spor o vplyve 
Mesiaca na počasie. Ešte nedávno sa váčšina vedcov 
stavala k podobnej možnosti celkem skepticky. Pred-
pokl•ady o tom, že by Mesřac mohol působit na vý-
voj atmosférických javov, sa pokladali div nie za 
fantáziu. Je však charakteristické pre súčasnú vedu, 
že sa usiluje odkryt stále hlbšie a jemnejšie sú-
vislosti medzi javmi. Preto sa otázka o vplyve Me-
siaca na počasie znova dostala na program dňa. Ob-
javil se celý rad práv venovaných Stádiu tohto prob-
lému. Hoci robit konečný závor by bole zavčasu, 
existuje rad faktov svedčiacich o tom, že určitá zá-
vislost medzi počasím a našim prirodzeným sput-
nikom jestvuje. O tom svedčia napr. práce americ-
kých vedcos dávajúce do súvislosti polohu Mesiaca 
a počasie za obdobie posledných 150 rokov. lni ved-
ci prišli k závoru, že prechod prflivových vin, vy-
tváraných mesačnou prítažlivostou vo vzdušnem 
obale našej planéty, má značný vplyv na podmienky 
koindenzovania vodných pár. Pri narastaní prílivo-
vej viny sa pozoruje intenzívny rest oblačnosti a 
hmiel, pri poklese viny zosílnené vyparovanie. Zis-
tile sa tiež, že poloha Mesiaca nie je bezvýznamná 
ani pri formovaní tajfúnov. Preto, hoci problém 
Mesiac a počasie" zaraďujeme zatiat k sporným o-

tázkam, je nepochybné, že si tento problém zaslu-
huje zvýšenú pozornost. 

V prirode nezriedka existujú neobyčajne jemné a 
akoby zamaskované súvislosti medzi javmi na prvý 
pohfad úpine různorodými. Objasnit, či také súvis-
losti existujú alebo nie, můžu v každom konkrétn:om 
prípade len pozorovania, všestranné štúdium reál-
nych javav. Problém vplyvu Mesiaca na atmosféric-
ké procesy takým podla všetkěho je. Tým vlec, že 
existujú náznaky na závislost ešte podivnejšiu ... 

Prod niokol'kými rokmi bol obj•avený približne 
dvojročný cyklus v zmene pravládajúoich smerov 
vetror — západných na východné a naopak. R. F. 
Usmanov upozornil na to, že dvojroená cyklickost 
existuje i v zmene vzájemných polůh Zeme a Mars«. 
Priblížne dva roky projdu medzi vzájemnou opozí-
elou a konjunkoiou týchto planět. Vzniká otázka: 
ako může Mars vplývat na procesy v zemskej atmo-
sfére? Gravitačný vplyv Marsa na Zem aj pri ma-
ximálnom priblížení je nevelký (predsa 58 miUónov 
kilometrovi). Takiste bezvýznamná je žiari-,vá ener-
gia, která k nám prichádza z Marno. 

A predsa, í také zanedbatelné splyvy můžu mať 
za následek vznik nerovno+vážnych stavov vo vzduš-
nem obale Zeme. V zemskej atmosféro můžu totiž 
existovat tzv. „spúštové mechanizmy", kecl pomerne 
nevelký vonkajší impulz může priviest do pohybu 
velké sily. mými sovami vonkajší impulz, ako pri 
výstrele z pušky, tretra len na to, aby sa „stlačila 
spúšf", a další vývin procesu sa už deje na úkor 
jeho vlastnej energie. 

No na akú „spúšt" a akým spůsobom může ..tla-
čit" Mars, zostáva zatial nejasné. Nie je vylúčené, 
že kolísanie slnečnej aktivity je vyvolané gravitač-
nými vply jmi zo strany planět. V roku 1985 an-
gliokí ved,ci R. Wood a K. Wood publikovali právu, 
v ktorej dokazujú, že z rovnic planetárnych po-
hybov a rovnic opísujúcich účinky gravitacných sil 
zo struny planét na povrch Slnka, vyplýva právo 
11-ročná periodickost, čo súhlasí s cyklickostou sl-
nečnej aktivity. Je známe, že vplyvem planět na 

aktivitu Sinka sa zaoberalo mnoho autoros, medzi 
mými i v Československu. Výsledky v prevažnej mie-
re ukazujú na možnost pozitívnoho vztahu týchto 
fyzikálnych realit. Aby avšak závory v tomto smere 
mohli byt úpine hodnoverné, musí veda získat ešte 
mnoho dalších pozorovacích faktov a objektívne ich 
zhodnotit. 

Taký je teda vplyv kozmu na počasie. Podobhe 
obsiahlu stat by však, ako sa už v úvvode posedalo, 
bole možné napísat o vplyve kosmu na mé doje 
v zemskej atmosféro :a biosféra vrátane čloseka. 
Takto chápaný rplyv kosmu, založený na exaktnýah 
pozorovaniaoh, leh štatistiokom a teerebickcm ho•d-
notení, nemá teda nič společné s predstavami astro-
lógov •o osude ludí „zapísan^ore ve hviezdach", s 
predstavami, v kterých fyzikálna príčhmost vůbec 
neexistovala. 

Pc^dPa V. N. Komarov: 

Na•vaja zanimatePnaja astronomie 
Spracoval: J. S. 

Skrývají se v jádrech 
hvězdokup 

OBŘÍ ČERNÉ DÍRY? 

Uveřejnené s povalením Čs. rozhlasu 

Dr. J. Grygar, CSc., 

Mimo rovinu Mléčné dráhy pozorujeme obří útva-
ry, kterým astronomové říkají kulové hvězdokupy. 
Tyto od nás velmi vzdálené soustavy obsahují ně-
kolik stovek tisíc hvězd. Objev rentgenových zdrojů 
ve hvězdokupách rozvířil diskusi o jejich vzniku. 
Zdá se, že jediné rozumné vysvětlení je tato: v ku-
lových hvězdakupáeh v dobách jejich útlého mládí, 
tj. zhruba před deseti miliardami roků, probíhaly 
podobné procesy, jaké dnes pozorujeme v Mléčné 
dráze. To znamená, že i tam byly těsné dvojhvězdy, 
i tam vznikaly nerovnovážné soustavy s jednou vel-
kou obří hvězdou a s druhou malou trpasličí zhrou-
cenou hvězdou. Tyto zhroucené hvězdy se nakonec 
staly proslulými černými děrami, tedy soustavami, 
kde jedna složka je úpině zhroucená, uzavřená do 
sebe. Materiál, který do ní proudí, potom dává vznik 
rentgenovému záření. Vlivem velkého nakupení 
hvězd, ve hvězdokupě docházelo k vzájemným při-
blížením i srážkám takových soustav. Černé díry 
doslova ztrácely rychlost. Je známe, že těleso, které 
v nějaké hmotné soustavě ztrácí rychlost, nutně 
padá směrem ke středu soustavy, protože je středem 
soustavy nejvíce přitahováno. Jednotlivé černé díry 
postupně splynuly, navzájem se spojily v jakousi 
obrovskou, nesmírně těžkou kapku, která vytvořila 
něco, čemu se v astrofyzice začíná říkat „černá ve-
ledíra" nebo „obří černá díra". Tedy útvar, který 
se značně liší od předcházejících černých děr, které 
byli zjištěny hned poté, co orentgenová astronomie 
započala svou existenci. Obří černé díry si přiroze-
ně zachovávají klasické vlastnosti černých děr, to 
znamená, že jsou neviditelné, prostor kolem nich se 
uzavírá, ale liší se od klasických černých děr tím, 
že jsou velice hmotné, velice masívní. 
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Sluneční energie a její využití 
Dec., Dr. Josip KLECZEK, Dr.Sc., A$ CSAV Ondřejov 

Národní důchod je přímo úměrný energetioké spo-
třebě. To vyplývá z přehledů OSN o energii a ná-
rodním důchodu jednotlivých států na Zemi. Jinak 
řečeno — spotřeba energie připadající na jednoho 
občana je ukazatelem životní úrovně. Proto se otáz-
ky energie a její•c(h zdrojů dotýkají každého oby-
vatele této planety. 

Základní vlastností energie je její zachování: mě-
ní pouze svou podobu (elektrická, gravitační, che-
mická, jaderná, tepelná atd.), ale její množství je 
neproměnné. Nemůže vznikat z ničeho a v energe-
tických zdrojfoh je obsažena ve formě po'tenoiální. 
Hlavními zdroji energie v současné době jsou fosil-
ní palivy (uhlí, nafta, zemní plyn) a v nich je ener-
gie skryta ve formě potenciální energie chemické. 
Fosilní palivy jsoiu však na Zemi v omezeném množ-
ství a jejich spalování znečišťuje životní prostředí. 
Má-1i si tedy člověk nadále zvyšovat svoji životní 
úroveň, musí hledat náhradní čisté zdroje energie 
za fosilní paliva. Perspekbbvními v současné době 
se jeví jaderná energie (uvofňaváná štěpením nebo 
thermonukleárními reakcemi), teplo zemského nitra 
( uvolňované radioaktivním rozpadem v nitru Země) 
a energie sinečního záření (uvolňovaná thermonuk-
leárním spalováním vodíku v helium ve středových 
oblastech našeho Slunce). 

Zásoby vodíku ve středových oblastech Slunce 
představují prakticky nevyčerpatelný zdroj energie, 
neboť dostačují krýt sluneční zářivost na deset mi-
liard roků. Sluneční energie je dostatečně vydatný 
zdroj: záření, které dopadne za štvrt hodiny na 
celou Zemi se rovná celoroční spotřebě všech oby-
vatel naší planety. Pro konkrétnost uveďme dvě 

čísla: sluneční záření dopadající za rak na Zem 
je 5,6 X 1024J (pět kvadriliůnů joulů), zatímco svě-
tolvá roční spotřeba energie představovala v roce 
1970 pouze 2,0X1020 J (dvěstě trilionů joulů). Jak 
vidno, Slunce dodává Zemi asi třicettň'síokrát více 
energie než lidstvo potřebuje. Je tedy sluneční ener-
gie nejen nevyčerpatelná, ale i naprosto dostačují 
k pokrytí všeoh energetiokýoh «potřeb lidstva. Slu-
neční záření má ve srovnání s fosilními palivy ješ-
tě jinou dobrou vlastnost: je to naprosto čistá for-
ma energie, která nezamořuje prostředí jako spa-
lování fosilních paliv. To jsou pádné důvody, proč 
se odborníci v řadě zemí zabývají využitím sluneční 
energie v malém měřítku (v domácnosti, v malých 
usedlostech a pod.) a pracují na plánech velko-
rozměrového využití v průmyslu, dopravě a země-
dělství. 

U nás se zatím věnuje sluneční energii nepatrná 
pozornost. Znalosti velké většiny z nás o tomto obo-
ru (zvaném heliotechnka nebo helioenergebika) 
jsou dosti chatrné. Abychom tomuto nedostatku tro-
chu odpomolhli, svolali jsme na květen letošního roku 
celostátní seminář, kterého se zúčastnili odborníci 
z oborů vázaných na sluneční energii. O seminář byl 
nevšední zájem a bude proto účelné informovat 
o něm naši veřejnost. 

1. Seminář se konal od 20. do 23. května letoš-
ního raku v zotavovně ROH Slovakoformy na Be-
zovei u Piešťan. Organizovala ho Krajská hvezdáreň 
Hlohovec ve spolupráci s Astronomickým ústavem 
ČSAV a Katedrou Astronomie, Geofyziky a Meteo-
rologie Komenského univerzity v Bratislavě. 

2. Účastnili se ho agronomové, astronomové, bio-

Súhvezdie Kasiopeja fotografované fotoaparátom Pentagon Six TL + teleobjektív Sonnar 2,8/180. Expono-
vané dňa 14/15. 8. 1975 od 0111 58' do 02h 181fí. Foto: Skupina KH Prešov 



logové, energetici, fyzici a meteorologové z různých 
ústavů a podniků v ČSSR, celkem osmdesát osob. 

3. Základní částí programu byly tyto přednášky: 
Zahájení; o energii, sluneční energii a energetice 

(Dr. E. Pajdušáková, CSc.). 
Perspektivy zdrojů elektrické energie (Ing. V. 

)°ahodář, CSc.); 
Nekonvenční zdroje elektrické energie (Ing. Dr. 

J. Kramář, DrSc. ) ; 
Zdroje energie ve vesmíru (Doc. Dr. J. Kleczek, 

brSc. ); 
Slunko — zdroj thermonukleární energie (Dr. P. 

Paluš, CSc.); 
Sluneční záření a jeho přeměny na cestě z nitra 

Slunce na povrch Země 
(Doc., 

Dr. J. Kleczek, Drsc.); 
Propustnost zemské atmosféry pro sluneční záření 

(hoc., Dr. J. Smolen, Csc.); 
Sluneční svit, jeho měření a rozložení na území 

ČSSR (Doc., Dr. Vl. Peterka, CSc.); 
Fřeměny sluneční energie v jiné formy (Prof., Dr. 

A. Blaha, DrSc.]; 
Sluneční články a perspektivy jejich využití (Ing. 

J. Míšek, CSc. ) ; 

Fotosynlihesa a převod zářivé energie do organic-
ké chemické vazby (Dr. J. Šetlík, CSc.); 

Biologicky významné složky slunečního záření a 
metody jeho měření (Dr. Š. Kubín, CSc.); 

Intercepce slunečního záření rostlinami (Dr. J. P. 
Ondok, CSc.); 

Eenergetieké výtěžky u různých typů antotrofních 
rostlin a porostů a jejích praktická aplikace v za-
hradnictví a zemědělství (Dr. D. Dykyjová, CSc.); 

Současné a možné využití energie rostlinou výro. 
bou (Prof., Dr. J. Beneti, DrSc.); 

Po přednáškách následovala živá výměna názorů 
a zkušeností, odpovědi na dotazy, promítání filmů, 
demonstrace ohřívače vody a slunečních článků. 

4. Na základě ústních a písemných sdělení jsem 
se snažil provést následující zhodnocení, které vy-
jadřuje názor většiny účastníků semináře (neměl 
jsem možnost poznat názor všech osmdesáti). Shodli 
jsme se v následujících bodech: 

a) Jednání zdůraznila význam sluneční energie 
pro energetiku naší společnosti a všelho lidstva vů-
bec; pokud jde o využiti v malém měřítku, existuje 
již dnes řada různých zařízeni využívajících sluneční 
energii (např, ohřívače vzduchu a vody, sluneční 
baterie, slu=neční domy, sluneční destilátory vody, 
zpracování materiálu za teplot dva až čtyři tisíce 
stupňů, účinné skleníky, efektivní využívání foto-
synthésy atd.). Jsou to většinou zařízení osvědčená, 
z nichž se některá (např, ohřívače vody) vyrábí 

Demonštro•vanie fotodiód. Ziava: Ing. V. Haring, 
RNDr. Š. Kubín, CSc., RNDr. P. Paluš, CSc., RNDr, 
E. Csere. 

Foto: M. Znášik 

Vaně kávy s využitím slnečnej energie. 
Pato: P. Rapavý 

ve velkém a existuji v mnohomilio+nových exemplá-
řích. 

b) Je zapotřebí vypracovat plán akcí věnovaných 
využití sluneční energie s cílem zabezpečit jejich 
koordinaci a odstranění případných duplicit v rám-
ci výzkumných, vývojových a výrobních pracovišť. 
Spolupráce se zeměmi RVHP (zvláště s SSSR, kde 
je heliotechnika na vysoké úrovni) by nám značně 
prospěla. Nebylo však v kompetenci semináře řešit 
tento problém. 

c) je třeba usměrnit a podpořit perspektivní vý-
zkumné práce v helioteollnice, především ve využití 
sluneční tepelné energie, (v domácnosti, zeměděl-
ství, lesnictví aj.), fotosynthesy a zemědělství, foto-
voltaické a themnoelektrické přeměny sluneční ener-
gie v elektřina. 

d) Bylo by na příklad třeba prosazovat zavedení 
v krátké době do výroby jednoduchého ohřívače 
vody a vzduchu pro místní vytápění; současně pro-
pagovat tyto výrobky mezi stavebníky. 

e) Je třeba účelně zorganizovat rychlou výměnu 
informací na poli využití sluneční energie. 

f) Bylo by užitečné organizovat pravidelná pra-
covní setkání (,semináře, konference) pracovníků 
v helioteohirice. 

5. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že jsme nebyli 
kompetentní dělat jakákoliv rozhodnutí týkající se 
realizace hořejších požadavků a naléhavých úkolů 
heliotechnáky- To také nebylo účelem semináře. Jeho 
úkol — nevázat osobní styky, vyměnit poznatky a 
zkušenosti a propagovat čistou, prakticky věčnou 
a neomezenou sluneční energii v širší veřejnosti a 
na kompetentních místech — byl spiněn. 



ASTROBLÉMY SEVERNÍ AMERIKY 
Dříve panoval názor, že povrch Země měl zcela 

odlišný geologický vývoj než vnitřní planety Slu-
neční soustavy. S rozvojem kosmonautiky však bylo 
zjištěno, že Země má splečné geologické struktury 
nejen s Měsícem, ale také s Marsem, Venuší a Mer-
kurem. Mezi nejzajímevější problém patří formování 
povrchu planet dopady meteoritů. Dnes je jisté, že 
povrch Země v dávné geologické době byl formován 
dopady m•eteonitů, podobně jako např. povrch Mě-
síce. Důkazy o dopadu meteoritů je třeba hledat 
v málo aktivních oblastech Země. Nejlépe zachovalé 
se Oacházejí na starých pevninských štítech. Nej-
více jich prozatím bylo zjištěno v Kanadě. 

Na Zemi bylo do nedávné doby zjištěno pouze 12 
věrohodně ověřenýcih dopadů meteoritů, jejichž krá-
ter měl průměr větší než 9 m. Zjištěné meteoritické 
krátery jsou nevelké kruhové deprese s poněkud 
vyvýšomým vale. Průměr největšího z nich byl 
1200 m. Nese jméno Berringer a je v Arizoně (USA). 

Všechny zachovalé krátery jsou mladé geologické 
útvary. Na rozdíl od Měsíce, Marsu a Merkunu je 
Země neustále se měnící planeta a její současný po-
vrch je odrazem těchto změn. Nové vytvořený me-
teoritický kráter se velmi rychle rozrušuje. Úlomky 
meteoritu jsou odneseny, val se snižuje a kruhová 
deprese je zanášena produkty denudace. Ledové 
zvětrávání a tektonické pohyby pak přispějí k úpl-
nému zmizení kruhové struktury Po dopadu meteo-
ritu. Proto je zjištění starého kráteru velice obtížné. 

Zbytky kráteru a nalezené úlomky meteoritů ještě 
neoprávňují k tvrzení, že se jedná o meteoritický 
kráter. Ke konečnému rozhodnutí je třeba znát vý-
sleJky detaulního speciálního výzkumu. Jak již bylo 
řečeno, nejsnadněji lze objevit staré krátery na po-
vrchu pevninských štítů — kratogenů, které nej-
více odolávají vlivu vnitřních geologických sil. Mezi 
nejstabilnější patři Kanadský štít, tvořený většinou 
přeměněnými horninami předkambrického stáří. 

Výzkum meteori'tiekých kráterů v Kanadě začal 
v roce 1950. První zjištěný kráter byl nazván New 
Quebec. Jeho podobnost s měsíčnímu krátery a 1 s 
kráterem Berringer jej umožnila zařadit mezi me-
te+aritické krátery, i když se v něm nenalezly úlomky 
meteoritu. 

První výzkumy objevily okolo 20 kruhových struk-
tur nebo jezer oválného tvaru. Ani jedna z nich 
nepředstavovala typický kráter. Dále byl proveden 
podrobný výzkum pracovníky Kanadské národní ob-
servatoře. Do roku 1962 bylo zjištěno, že mezi me-
teoritické krátery patří určitě tyto struktury: Brent, 
Manicuagan, jezerá Západní a Východní Clearwater, 
záliv Dipp a jezerá Couture a West — Hoc. Ani 
v jedné z íuvedených struktur nebyly nalezeny úlom-
ky meteoritů. Všechny však měly kruhový tvar, 
zbytky valů, neobvyklé geofyzikální charakteristiky 
a navíc byly nalezeny •brakoie z rozdrcených hornin. 

Kráter Carswell nabyl zjištěn ani leteckým sním-
kováním. Teprve geofyzikální měření zjistilo kruho-
vou strukturu s později nalezenými dolomitovými 
b'rekoiemi. V centrální části kráteru vystupuje vy-
výšenina, tvořená horninami krystalického podkladu. 

Již •první předběžné výzkumy kráteru Manicuagan 
zjistily jeho neobyčejnou topografii. Kráter je vy-
pouklý opačně. Je vyzdvižen ve střední části a pro-
hlouben v okrajových oblastech. Nejprve se před-
pokládalo, že je kráter hluboce zer•odován a cen-
trální vyzdvižení se pokládalo za druhotný tekto-
nický výlev. Ovšem při průzkumu dalších kráterů 
byly whlubinným sondovacím zjištěny podobné vyvýše-
niny (záliv Dipp). 

Výsledky zjištěné výzkumem meteo'ritických krá-
terů umožnily upřesnit jejich idevtifikaai. Začalo se 
hovořit o tzv. astroblémeoh, které se dělí na dvě 
skupiny. 

Do první skupiny patří astsobiémy nevelkých roz-
měrů s číšovitau depresí a valem a do druhé sku-
piny astroblémy velkých rozměrů se zahlazenými 

valy a případnou centrální částí. Se zvětšováním 
rozměrů kráteru vzrůstá i výška centrální vyvýše-
niny. Většinou zaujímá velkou část deprese, zane-
cháfilajíce pouze pruh okrajové snízženiny. Ze sle-
dování kanadských •astroblémů vyplývá, že centrální 
vyvýšeniny jsou tvořeny krystalickými horninami a 
jsou charakteristické pro krátery převyšující prů-
měr 5-6 km. 

Začátkem šedesátých let byld rovněž zijštěno, že 
charakter deformací v brekciovýoh horninách 
Z •předpokládaných meteoritiokých kráterů se odli-
šuje od deformací v brékciích, které vznikají při 
pozemských geologických procesech. Deformace 
v brekciích se staly důležitým kritériem pro roz-
poznání meteoritických kráterů, v kterých chybí 
úlomky meteoritů. 

Po roce 1962 se seznam astroblému v Kanadě 
značně rozšířil. Zplstilo se, že ke kráterům příslu-
ší jazera Pilot Wanapitei a Saint Martin. Jezero 
Nicolson reliéfem nejméně připomíná kráter a je-
zera Gay a Mistassini mají ve středu skupiny ne-
velkých ostrovů (centrální vyvýšeniny). 

Dlouhou dobu vzrušoval geology celého světa 
astroblém Sadberry. Teprve nedávno byly na jeho 
dně objeveny stopy impaktníh•o metamorfismu. Krá-
ter Sadberry patří mezi nejstarší známé pozemské 
meteoritické krátery. 

Jménem astroblém („hvězdné zraněni") se ozna-
čují pozemské krátery vzniklé dopady meteoritů ne-
bo komet. Dopad meteoritu vysokou rychlostí způ-
sobuje změnu fyzikálních vlastností hornin. Dochází 
k jejich drolení a narušení trhlinami. 

Astroblémy lze spolehlivě rozpoznat geofyzikálními 
metodami. Vyznačují se lokálními gravitačními 'an•o-
máliemi (Wanapiti). Ve složitějších strukturách v ob-
lasti centrálního «vyzdvižení jsou 'anomálie porušeny 
důsledkem zmenšeni hustoty hornin vlivem úderu a 
zbrekcio'váním. 

Údaje o magnetickém poli umožňuji dopinit kri-
téria pro identifikaci astroblémů. Brekciování hornin 
totiž narušuje normální orientaci magnetickěh.o pole 
v horninách. Výsledkem je pak málo intenzivní mag-
netické pole. Např. regionální magnetické pole zá-
livu Dipp má hodnotu 375 gama/km •a vyznačuje vý-
skyt podložních hornin. V oblasti kráteru se však 
hodnota magnetického pole snižuje paž na 30 gama! 
km. 

Rozdrcení a trhliny v horninách způsobují náhlé 
snížení 'rychlosti seismických vin. Tak v kráteru 
Brent bylo zaregistrováno snížení rychlosti seismic-
kých vin o piných 30 %. 

Vysoká rychlost meteoritu při dopadu způsobí 
prudké zvýšení tlaku i teploty jak samotného me-
teoritu, tak i okolní horniny. Tlak dostihuje maxi-
mální hodnoty 5 Mbar a teplota hodnot 3000-
40000 K. Při pozemské metamorfóze hoamin je tlak 
i teplota značně nižší. Maximálně dosahuje 10 Kbar 
a 1000 K. Rovněž i energie pozemské metamorfózy 
je daleko nižší. Je asi 1022 X nižší než energie me-
teoritického dopadu. 

V horninotvorných materiálech vznikají účinkem 
tlaku pouze mikroskopem viditelné systémy 'trhlin. 
Při vyšších tlacích se v horninách objevují sklovitá 
minerální zrna zaujímající tvar původního krystalu. 

Pro každý mineral existuje hranice kritického tla-
ku, kdy teplota převýší bod tání. Jestliže tlak a tep-
lota jsou dostatečně vysoké, aby došlo k roztavení 
všech přítomných minerálů, dojde rychlým ochlaze-
ním k homogenizaci. Vzniká smíšená sklovitá hmo-
ta tvaru kuliček nebo pásků různého chemického 
složení. 

Když tlak i teplota při dopadu meteoritu převýší 
hodnoty, při kterých se horniny taví (700 Kbar a 
2000 K), vzniká homogenní tavenina. V závislosti na 
tom, v jakých podmínkách bude probíhat 'ochlazo-
vání, vznikne z taveniny bud sklo, nebo krystalická 
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hornina vzhledem odlišná od vyvřelin. Takto pře-
tavené horniny se nazývají impaktity. 

Při dopadech meteoritů vznikají maximální tlaky 
a teploty, které jsou schopny roztavit meteorit 'nebo 
jej dokonce vypařit. Dochází přitom ke smísení ta-
venin horniny a meteoritu, čímž je znemožněno 
zjištěni geochemického složení 'meteoritu. 

Výzkum astroblémů umožní pochopit evoluci pla-
net. Mnoho dosud skrytých astr•oMémů čeká na své 
objevitele, a to nejen v Kanadě, ale 'i v jiných ob-
lastech světa. 

Nedávno byl objeven kráter o průměru 3 km v In-
dii, rovněž v SSSR bylo objeveno během posledních 
5 let několik astrobiémů. Největší z nich na pobřeží 
moře Laptěvů, tzv. Popigajská kotlina, která byla 
dříve považována za projev vuikanlsmu. 

K. Žebera upozornil na možnost astroblémů i v 
naší republice. Průzkum astroblémů a jejich další 
hledání přináší řadu poznatků potřebných pro 
srovnávací «planetologii i pro vývoj a vznik Sluneční 
soustavy. 

Použito článku R. V. Robertson, R. A. Griv: Astro-
blémy Kanady, Prirooda 9/73. Miloslav Straka 

2dár nad Sázavou 

Č. Název 
. 

Ň č 

A 
‚'t, 

1 Nový Quebec 3 1 1950 
2 Brent 4 450 ± 40 1951 
3 Manicuagan 65 210 ± 4 1954 
4 Západní 25 285 ± 30 1955 

a východní 14,5 285 ± 30 1955 
Clearwater 

5 záliv IDipp 9 100 -f- 50 1956 
6 Carswell 30 485 ± 50 1960 
7 jezero Couture 10 300 ± 150 1959 
8 jezero West - Hoe 3 150 ±50 1962 
9 jezero Pilot 5 300±150 1965 
10 jezero Nicolson 12,5 300 ± 150 1965 
11 Sadberry 100 1700 ± 200 1966 
12 jezero Mistassini 20 202 ± 25 1986 
13 jez. Saint Martin 24 225 -f- 25 1969 
14 jezero Wanapitei 8,5 300 ± 150 1969 
15 jezero Gay 5 150 1972 

AKTIVNE OBLASTI NA SLNKU A VZTAHY SLNKO - ZEM 
Dr. J. Sýkora, CSc. Astronomický ústav SAV 

Pod týmto názvom sa v dňoch 22. a 23. apríla 
1976 uskuto'čnil y chata Priemstavu v rekre•ačnej ob-
lasti Bobrovec pri Liptovskom Mikuláši druhý celo- 
štátny slnečný seminár. Zorganizovali ho Slovenské 
ústredie amatérskej astronámie, Slnečná sekci'a Slo- 
venskej astronoanickej společnosti pri SAV a Slneč- 
ná sekcia Československej astrono'mickej spoločnosti 
pri ČSAV. Pracovníci zo šiestioh vedeckých •praco- 
vísk predniesli spolu 20 referáto.v pre 45 posluchá- 
čov. 

Zámerom seminára bolo, aby podal ,pokiai možno 
ucelený obbaz o tých prejavoch slnečnej aktivity, 
ktoré sú významné pre .aktiváciu zemskej ionosféry 
a magnetosféry, 'prípadne poukázal na niektoré pnia- 
me či nepriame vplyvy slnečnej činnosti na deje v 
biosfére Zeme vrátane vplyvo•v na ludský organiz-
mus. Uvedená tematika patrí sv súčasnosti medzi 
rnaj,progresívnejšie odvetvia a'stronámie a geofyziky 
a staviia výskum Sluka a zemskej atmosféry d'o po-
lohy aplikovaných vied s velkým praktickým význa-
mem. Vzhladom na výsledky z nedávnej 'minulosti 
možno jedno•značne tvrdit, že výskum vztahov Sinko 
— Zem už iv blízkej budúonosti bude paint medzi 
tažiskavé odvetvia vedy vábec. Vyžiad~a si to zlep-
šit ešte niektoré interdbsciipliinárne vázby, máme na 
mysli predovšetkým širšie zapojenie meteorolbgie, 
biolbgie a medicíny do štúdia uvedenej problema-
tiky, aby náš obraz o vplyvoch Slnka na Zem bol 
čo najkomplexnejší a ved ecky fundovaný. 

Prvý poldeň sme nazvali Zrod a vývoj 'aktívnych 
oblastí na Sluku. Ťažiskavý referát predmti.esol P, 
Ambrož z AÚ ČSAV v Ondřejove. P. Ambrož hovoril 
o hierarchii 'konvektívnych pohybov na 'povrchu Sln- 
ka (granule, supergranule, gigantické cely), a anag- 
netickýoh poiiach a ich dominujúc•om význame pri 
tvorbo slnečnej aktivity. Zrodom a začiatočnými štá- 
diam'i vývoja aktívnej oblasti sa zaoberaifl referáty 
Š. Knošku, L. Hejnu a J. Sýkoru. Š. Kuoška infor- 
maval o štúdiu morfologických vlastností vývoja 
kalciovej emiisie rOko aiptioky pnvého 'indikátora vsni- 
ku aktívneho centra. L. Hejna na velmi kvalitnom 
ondřejovakom pozonova'com materiáli potvrdil vše- 
'obeone ešte nie celkem známy fakt, že slnečná gra- 
niulácia sa vyskytuje aj ^v umbre [tieni) slnečných 
škvín, ale navyše upozornit, že rozmar umbráinej 
granulácie je v priemere rovnaký, ako je rozmar 
grainulácie v pokajnej fotosfére. Tieto skutočnosti si 
vyžadujú určitú modifikácin teórie 'o potlačení kon-

^vekcie v slnečných škvrnách silnými magnetickými 
pohasni. J. Sýkora referoval o úspešnej účasti sineč-
ného oddelenia AÚ SAV v medzinárodnom projekte 
Zrod a vývoj aktívnej oblasti z júna 1975. 

ladnému z najmarkantnejších a energeticky naj-
významnejšíeh prejavov slnečnej aktivity bol veno-
vaný druhy poldeň pod názvem Chromosferické 
erupcie — zdroj emisií a nárazových vin. Chromo-
sferické erupcie sú práva tým Javom na slnečnom 
povrchu, počas ktorého (v priebehu minút až de-
siafiok miinút sa do medzi'planetárneho priestoru 
emtujú prúdy a oblaky vysokoenergetických častíc 
a mnohonásobne zvýší intenzita krátkovinného žia-
reniha. V prípade zasiahnutia zemskej «atmosféry spd-
sobujú váčšiiu či menšiu geoaktivitu. Prehladný re-
ferát predniesoi L. Křivský. HovorU o frekvenciii vý-
skytu tzv. protónových [•najenergetiekejší'ch) erupcií 
v jednotlivých typoch skupin slnečných škvfn, •o vý-
voji skupím škvén pred vzuikom týchto erupcií a 
o magnetických charakteristikách vývo'ja 'aktívnych 
oblastí s .pro'tbnoivými erupciami. V týchto •súvislos-
tiach poukázal na možnosti predpovedania vzniku 
protbnavých erupcií a praktický význam týchto pred-
povedí. Morfolbgiu konkrétnej protánovej erupcie 
[zo 7. augusta 1973) opísala vietnamská 'ašpirai tka 
Le Bach Yen. mým druhem erupčnej aktivity na 
Slnku sa zaoberali V. Rušin a P. Palnš. Predmeitom 
ich záujmu a interpretácie z hl•adeiska pozorovatel-
ského i teoretického bolí aktivne protuberamcie. Na 
usilie a nevyhnutnost širokej medzinárodnej spolu-
práce pri štúdiu slnečnej 'aktivity a jej geo•fyzikál-
nych prejavov poukázal J. Sýkora, ked referoval 
o pripruvovanej +akeii Rok slnečného maxima. Pro-
jekt pripravuje medzinárodná astronomická únia na 
obdobie 'od 1, apríla 1979 do 1. novembra 1980. a 
bude zakrňovat široký okruh apozoirovianí a študova-
ných otázok. Naznačila se možnost účasti amatér-
skych observatórií s tým, že hodnota ich pozorovaní 
velmi stdpne, najmě iOk vypinia interval časovo ne-
pokrytý profesionálnymii pozorovaniemi. 
Pra poslucháčstvo asi ešte zaujímavejším bol dru-

hý daň, ktorý bol celý nazvaný Vztahy Sloka—Zem. 
V ,obsiahlom referáte hovaril Š. Pintér o nových 
možuostiach krátkodobých predpovedí slnečnej, mag-
netosferickej a ionosferiokej aktivity. P. Ambrož na 
konkrétnom pozorovacom m'ateriáli [dlhodobé me-
raniia atmosferdckého tlaku v Prahe) ukázal :na ne-
vhodnost používania metbdy tzv, nulového dňa pri 
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Prednáša RNDr. Ladislav 
Křivský, CSc. 

Foto: Ladislav Scheirich 
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Účastnici seminára mall 
i pri „uplakanom" poča-
sí dobrú náladu. 

Foto: Ladislav Schoirich 
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Foto: P. Rapavý 

tínova 5 v Prešo 
o: J. Hunneiianský 

Z pozorovania pre veřejnost v Spišskej Novej Vsi. 
Foto: M. Dujnič 
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CIASTOCNE 
ZATMENIE 
SLN KA 
Z 29. APRÍLA 1976 

Zatmenie Slnka je zaujímavý a populárny astro-
nomický úkaz. Nedávno pri čiastočnom zatmení Slu-
ka 29. apríla 1976 sa potvrdil velký záujem verej-
nosti o tento úkaz. Do redakcie nášho časopisu sme 
dostali velké množstvo fotografií a správ z priebehu 
pozorovania, kto•ré bob o úspešné i napriek nie cel-
kom priazaivému počasiu. Nakofko nie je možné u-
verejnit všetky príspevky, chceme sa touto cestou 
podakovat všetkým pozorovatefom a prispievatefom. 

Teší nás, že čiastočné zatmenie Slnka sledovali 
tisíce lodí a že pri tom im nadšení popularizátoři 
astronómie správne vysvetlili tento úkaz. Svedčia 
o tom správy z veřejných pozorovaní, ktoré uskuteč-
nili 1'udové hvezdárne a vyspelé astronomické krúž-
ky, v celej našej republike. Popritom hvezdárne a 
niektoré astronomické krúžky pinili vlastný odborný 
program. 

Výberom fotografií z materiálu, kto.rý prišiel do 
redakcie chceme čitatefov informovat o tomto zried-
kavom •astronomickom úkone. 

Redakoia 

Žiaci gymnázia v skupinách obklopovali d'alekohfad. 
aby videli zatmenie. 

Fato: J. Humeňanský 

12a' 35~~. Foto: E. Krajčír, Hlohovec 

Členovia AK pri ZK ROH Cementáreň 
Stupava. Foto: E. Ekkert 

Projekčná metóda pozorovania, umožňu-
júca masové pozorovanie. 

Foto: J. Bardy 



účastníci krajského astronomického kvízu Vesmír je 
náš svet — L kategória pred Domo'm družby ČSSP. 

Odovzdávanie cien a odmien vítazom. 

aF * 4 
Účastníci sútaže Vesmír je náš suet, II. kategória. 

Boto: M. Rartanský 
Text: Mária Galiová, 

Vesmír je  náš svet 
Od chvíle, ked TASS oznámil, že prvý človek, so-

vietsky človek, vzlietol do vesímru, uplynulo 15 ro-
kov. Na počest 15. výročia letu prvého človeka do 
kozmu, pri príležitosti konania XV, zjazdu KSČ a 15. 
výročia otvorenia hvezdárne na Vartovke usporiadala 
Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici v spolupráci 
s Domom ČSSP krajskú astronomickú sútaž pod ná-
zvom Vesmír je náš svet. Sútaž sa konala 8. a 9. 
apríla 1976 v zasadacej miestnosti Domu ČSSP 
v Banskej Bystrici. Na sútaži sa zúčastnili členovia 
21 astronomických krúžkov Stredoslovenského kraja 
vo dvoch kategóriách. Sútažili dvojčlenné družstvá 
zo ZDŠ a gymnázií, ktorých členovia odpovedali spo-
lu na 5 otázok: na 1 otázku z dejín kozmonautiky, 
1 otázku zo všeobecnej astronómie, 2 otázky zo sl-
nečnej sústavy a 1 otázku z kozmonautiky. Porota, 
ktorú vymenoval riaditef Krajskej hvezdárne v Ban-
skej Bystrici sa v priebehu dvoch dní menila. 

Vdaka ciefavedomej práci vedúcich AK a samo-
zrejme aj vlastnej snahe, všetci sútažiaci preukázali 
velmi dobré vedomosti. Sútaž v I. katěgórii sa skon-
čila s týmito výsledkami: ZDŠ III Žiar nad Hronom, 
ZDŠ BudovateTov Martin, ZDŠ Lazany. Poradie v II. 
kategórii: Gymnázium Ružomberok, Gymnázium Ban-
ská Bystrica, MO SZAA Banská Bystrica. Sútažné 
družstvá dostali od usporiadatefov čestné uznania 
za účast v sútaži, členovia prvých troch družstiev 
v obidvoch kategóriách hodnotné knižné odmeny a 
účastníci krajského kola boli odmenení autokárovým 
zájazdom do planetária a Technického múzea v Ko-
šiciach a Okresnej hvezdárne v Rožňave. Na spes-
trenie sútaže pripravili študenti banskobystrického 
gymnázia krátky kultúrny program, v ktorom odzne-
la báseň Štefana Žáryho Ikar večne živý s husYovým 
sprievodom. Účastníci si tiež prezreli krátky farebný 
film Lunochod I. 



hfadaní štatistických súvislostf rozličných geotyzj-
kálnyoh a meteorologiokýoh parametrov so slnečnou 
činnostou. Konkrétnymi geofyzikálnymi dósledkami 
veTkýeh erupcii na Sluku v pitvej dekáde augusta 
raku 1972 sa zaoberal S. Krajčovič. Poukázal 'na-
príklad na extrémne rýc[hlosti sinečného vatra a ame-
dziplanetárnych nárazowýoh vin, ako ůch namerala 
sonda Planner 9 vo vzdiaienosti 0,77 a. j. Prezento-
val tiež v tejto súvislosti údaje o mimori'adne vyso-
kej intenzita medziplanatárneho magnetického pofa 
a jej spojitosti s Forbushovým efektom kozmického 
žiarenia z 5, augusta 1972. 

J. Halenka z pražského Geofyzikálneho ústavu 
ČSAV informoval o štúdiu geomagnetickej aktivity 
v závislosti od slnečnej činnosti v strede disku. Prs-
kvapilo, že vo svo•jej práci a priori uprijal dye váž-
ne hraničné M1podmienky. Predpekladá, že geoaktívne 
móžu 'pósobit len aktívne oblasti na Sluku nachádza-
júce v calkom úzkom upásme heiiograéiokýoh djžok 
blízko centrálneho meridiánu, a navyše, že rýohlast 
vyvrhniutýc'h častíc musí byt taká, že zemskú atmo-
sféru zasiahnu tieto častice v čase velmi blízkom 
36 hodinám. Jeho predpo'kiady a závery tažko uviest 
do súiadu s množstvom prác slnečnýah fyzikov,iktorí 
dokázali, že aj .aktívne oblasti nachádzajúce sa 
v blízkosti okraja slnečného disku priamo na okraji 
alebe d•okonoa málo za ním boll zdrojem evident-
ných i velmi silnýoh geofyzikáinych efektov. 

M. Rybanský hovoril o perspektívnych plánoch 
AÚ SAV ev rámci programu INTERKOZMOS (Snímko-
vanie bielej korány z družice AUOS-S, která bude 
vypustená v •r. 1978) a ich vztahu k riešeniu fyzi-
kálnej viizby Sluko—Zem. Poukázal aj na to, že 

na pred,povedni; ciele tejto vazby bude mo~i  uVy- 
užit už prebiehajúce merania svetla nočnej oblohy 
na Lomníckom štíte. Na krátkodobé •prognózy vplyvu 
Siríka na Zem možno využit aj únik ioinosfeadckých 
vín spi3sobený zmenam:i geomagnetického pofa a 
prejavujúci sá v charakteristických zxnenách rádio-
váho signálu na krátkych vinách, ako o ňam re-
feroval P. Bobovn•ický. Celkem asobitný bol referát 
jediného zástupcu lekárskych vied S. Pivárčiho 
Denně rytmy čioveka v geomaggnetickom poli. Málo- 
kto z nás mu rozumel a jeho nadváznost na tema-
tiku seminána nebola celkom jasná. V záverečnej 
správe hovoril Š. Knoška o predpo,ved'aní slnečnej 
aktivity na dosiía!hnutie zvýšeni•a bezpečnosti v cest- 
nej deprave. Touto úlohou bol poverený Astrono-
mický ústav SAV na základe uznesenia vlády SSR. 
RealizoMat sa začne asi v 2. polroku 1976. Š. Knoška 
upozornil prítom•ných praeovník'ov amatérskych hvez- 
dárni na skutočnost, že po začatí vynielan2a týchto 
správ v rozhlase, budú pravd epodobne nútení odpo- 
vedat na množstwo dotazov širokej verejnosti, na- 
vštevujúcej ich osvetové zari!adenia, na problemati-
ku vztahoM Sinkm—Zem a žiadal, aby vysvetlenia 
podávalfl v súlade $ tým, ako sa o nich havorilo 
na semimári. 

O váčši,ne prednesených príspavkoch bola bohatá 
dLskusia (zabrala azda štvrtinu času), čo svedčí 
o zaujímavosti zvolenej problematiky. 

'Budúei slnečný serzninár sa uskurtoční najneskoršie 
o dva roky. O•podrobnejšíeh výsiedko•ch takto stret- 
nutia sa můžu čitateli•a KOZMOSU dočítat v zbor- 
níku referátov, ktorý v krátkom čase vydá SÚAA 
Hur•banovo. 

Efekty ovlivňující přesnost vizuálních pozorování proměnných hvězd 
V současné době se spousta astronomů-amatérů 

zabývá sledováním proměnných hvězd. Je ‚pravda, že 
fotografická a fotoelektrická měření pomalu vytia-
čují vizuální, které je nejméně přesné. Z následují-
cího vyplyne, jak postupovat, abychom pozorovati 
co nejpřesněji. 

Na odhadováni jasností byly sestaveny tři metody. 
Nejčastěji se používa Nigland-Blažkavy, kdy sle-
dujeme samostatně proměnnou a srovnávací hvězdy 
a podle vlastního úsudku určíme pomocí Algemand-
rových odhadních stupňů rozdíly v jasnostech. Picke-
ringova metoda spočívá v tom, že nejprve odhad-
neme rozdíly jasností srovnávacích hvězd a do to-
hoto intervalu začleníme jasnost proměnné hvězdy. 
Pozorujeme-li Pogsonavou metodou, potom srovnává-
me jasnosti přímo v megnitúdách. Co se týče přes-
nosti jednotlivých metod, docházíme k závěru, že 
pro amatéry je nejvýhodnější Nijland-Blažkova me-
toda, zkušený pozorovatel může užít Pickeringovy 
metody. Třetí metoda vyžaduje wpozorovatele s dlou-
hodobou praxí se srovnáváním hvězd přímo v mag-
nitúdáeh. Přesnost .první metody je poměrně velká. 
Střední chyba jednoho odhadu činí za ideálních 
podmínek 0m08 - 015. Ve skutečnosti se však tato 
chyba pohybuje v rozmezí 0m15 - 0m25. 

Na kvalitu odhadu má vliv spousta činitelů zdán-
livě nedůležitých, které však v globálu značně 
zkreslují pozorování. Přopokládejme, že pozorovatel 
je dostatečně adaptován, tj. že nepřišel alespoň půl 
hodiny do styku se zdrojem světla, které by jej 
oslnilo. Předpokládejme, že 'pozorování se děje za 
jasné bezměsíčné noci, kdy mezná magnituda se po-
hybuje kolem 6m, a že pozorovatel je dokonale se-
známen s pozorovacím polem. Zorné pole daleko-
hledu by mělo být tak velké, 'aby obsáhlo všechny 
srovnávací hvězdy i s proměnnou, kterou umístíme 
do středu. 

Vizuální odhad je potom zatížen chybami, které 
je mnohdy velmi problematioké a neefektivní vy-
lučovat. Barevná citlivost oka znemožňuje dostatečně 

přesně určit rozdíly Jasností hvězd různé barvy, 
proto srovnávací hvězdy volíme tak, aby byly pokud 
možno blízké spektrální třídy. Značnou chybu za-
nášíme do pozorování, nebereme-li do úvahy polohu 
srovnávací hvězdy vůču středu zorného pole. Je-li 
srovnávací hvězda v poloze A, jak ukazuje obr. 1a, 
učiníme odlišný odhad jasností, proti tomu, nachá-
zí-li se v poloze A. (např. u odhadů A 2 v 1 B 
odhadneme zpravidla A 1 v 2 B). Vyloučení této 
chyby, která není větší než 0m08, je dosti obtížené, 
neboť je nutno empiricky zjistit hodnoty korekce, 
což vyžaduje náročné dlouhodobé pozorování zamě-
řené jen na určení hodnoty této korekce. Tato chybu 
se pro9oví u pozorování trvajfcích déle než tři ho-
diny, kdy se stáčí zorné pole tím, že pozorovatel 
mění svou polohu vůči dalekohledu. Pokud pozoro-
vatel zachovává stále stejnou polohu, tj. má např. 
hvězdu A stále ve směru stejném jako na začátku 
pozorování, potom jde o chybu systematickou, kteroiu 
třeba uvažovat v případě, že cílem pozorování je 
stanovení .okamžiku minima. Stejně tak i chyba 
vzniklá nestejnou vzdáleností 'srovnávacích =hvězd od 
středu zorného pole, kdy se mimo jiné také pro- 
jevuje zkreslení obrazu u okrajů. 

Obr. la Obr lb 
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Rozdělíme si zorné pole stejně jako ciferník ho-
dinek na 12 dílů. Ze středu zorného pole, tj. od 
proměnné, vedeme přímku např. srovnávací hvězdou 
A. Tato °přímka nám protne okraj zorného pole —
ciferník — v jisté hodnotě, kterou během celého 
pozorování udržujeme stejnou. Podle obr. směr míří 
na 11 hodin. Během pozorování se natáčíme tak, aby-
chom směr hvězdy A měli stále na 11, hod. 

Nejhrubší chyby však vznikají úpině jinak. Pozo-
rovatel nahlédne na efemeridu hvězdy a začíná sle-
dovat v domnění, že okamžik minima ze příliš neliší 
od předpovězeného, což není pravidlem, zvláště 
iu hvězd málo pozorovaných. Pozorovatel se snaží, 
aniž by si to uvědomoval, vidět proměnnou hvězdu 
slábnout. Vznikají ohyby až 1m5I Stávají se případy, 
že se pozorovatel zmýlí v datu dne a přesně podle 
etemeridy nepozoruje skvělou světelnou křivku 
v době, kdy je hvězda v maximu jasnosti, je proto 
výhodné vytvořit si alespoň týden dopředu program 
pozorování tak, aby nešel vyvodit okamžik minima 
ani doba světelné změny. Potom jsou odhady jas-

nos l mnohem objektivnější. F"ozorovatel tedy nesmí 
znát okamžik minima, ale neměl by si pamatovat 
předchozí odhad. Z tohoto důvodu je užitečné sle-
dovat zároveň alespoň dvě proměnné hvězdy. Vy-
piní se tak volný čas mezd odhady přeorientováním 
dalekohledu, pozorovatel získá zkušenost ve vyhle-
dávání polí, zapomene na předchozí odhad a získá 
tak vlastně dvě velmi cenná objektivní pozorování 
zatížená jen malými chybami. 

je také výhodné zavést stupnici ocenění jednotli-
vých odhadů: 

I. — odhad je správny asi do 50 
II. — odhad je správný asi do 80 
III. — odhad je správný 
Při zpracování potom vypouštíme odhady s oce-

něním I. Budeme-li však někdy používat pozorování 
za jiným účelem, než o stanovení -okamžiku mini-
ma, s výhodou pomocí ocenění zavedeme váhu jed-
notlivých odhadů a používáme všechny. 

ASTRONÓMIA 
v slovenských prísloviach a porekadlách 

Slovenský dud má ve svojom 'kultúrnom vlastníctve 
takmer nepreberné množstvo 'prísloví, porekadiel a 
úsloví. Len v zbierke A. P. Zátureokého, která po 
prvý raz vyšla koncem minulého storro•čia, loh náj-
deme okolo trinásttisíe. Najmě z jej posledného vy-
dania (Slovenské prísiovia, porekadlá a úslovla, 
1974), ale i z mých zbierok, čerpám materiál i k to-
muto článku. 

Prísloíuia sú výrazem po stáročia nahromadených 
skúseností na každom úseku života nášho človelea 
a prejavom Iudovej múdrasti odzrkadlením jeho ži-
votných poznnatkov a názorov.' ) Všimnime si tie 
z nich, ktoré majú priamy alebo nepriamy súVis 
s astrenbmiou. Nie je loh mnoho, lebo náš lud ne-
vkiadal svoje astronomické vedomosti do prísloví zá-
merne a s úmyslem, aby zostall zachované pre nás, 
ale celkom munovohne, věčšlnou v úsilí vyjadrit 
niečo celkem mé. Ale i napriek tomu, že Fuloz"il do 
nich viac-menej náhedne iba čase svojíoh astrono-
mických pozn'atkov, predsa nám dokazujú, že sa 
i náš lud o oblohu zaujímal. 

K niektorým prísloviam epodám hrátky konnentár, 
neodvážim sa však urobit íclh rozbor. Karel P'ejml 
('Předpovídáme počasí, 1971) v podobnej súvislosti 
píše: „K rozboru pranostik nestačia iba vedomosti 
z meteorologie, ale treba hodne vediet aj z polno-
hespodárstva, z kuitúrnej histórie, včeličo z pred-
bistorickej astronomie atd. Je to skůr práce ipre ke-
lektfv, ako pra jednotlivce." A to isté, čo F'ejml ho-
vorí o pranostikách, můžeme povadat i 'o ,tomto vý-
bere prísloví a porekadiel. 

Občania Po•dkoníc pri Bahskej Bystrici donedávna 
používali .pne suvezdie Oribna název Kosy. ) Toto 
pomenoivanle bole medzi naším ludom isle dost roz-
šírené, pretože sa opakuje i v prísloviach: 

— Kosy zapadajú, zore znamenalú. 
— Nenapadne tichá rosa, kým nezá)de večer kosa. 
S kosami sa stretneme i v Iudovej plesal z Kos-

troinýoh 'Moraviec: 
Vysoko lata slávičok, 
cho'jže už domov Janíčok; 
Kosy zapadajú, zore znamenajú, 
domov ta Janíčok, domov ta vola)ú. 
Domov ta volajú od taj švárnej douky, 
máš ráno 1st ortat, lačné sa ti volky. 

* ) Or. A. Melioherčík: Slovenské ludové príslavía, 
1953. 

) Kozmos, ročník 1976, Č. 1. 

Antc>n PLISKA 

Ako vidiet zo spojitostí (a vysvitá to i z poznám-
ky A. P. Zátureckého k citovaným prísloviam), znal 
název Kosy i šů°šiu platnost. Náš dud ním neozna-
čoval iba súhivezdie Onibrra, ale i súhvezdia vůbec. 
Ak medzi rečou chcel spomenúf hviezdnaté nebo, sú-
hvezdia, použil název kosy. V takejto širšej súvis-
loeti pojal kosy i Sládkovič do svojho Detvana. Mar-
tin, hrdina básne, sa lúčil so svojími drulhmi, pri 
kterých strávil v koliba, v zábava a tanci celú noc, 
slevami: „No chlapci, kosy už zapadajú ..." Zname-
ná to, že sa už brieždi, hviezdy miznú, i kecl „horou 
je ešte mrákavy vláda". 

Naší predkoviia ,poznali i súhvezdie Velkého voze, 
čr nám dekmentuje toto porekadlo: 

— Vstávaj, Voz sa už 'obrátil-I 
Z Mchardovej ‚poznámky v Zátureokého zbierke 

sa dozvedáme, že V'ozom nazývali povozníci ('a iste 
nie len oni) Velký voz a že dokonca 'podI+a polohy 
tohto súhvezdia vede-li, kožko je hodín. 

Naši stredoslovenskí furmani vozievali túry dosák 
ešte v minulom storočí až do Pešti. Taká cesta tr-
vala niekolko dní a naši ludia, ktorí nemali pe-
ňazí na noclah vo furmanských hostincoch, spávali 
často pod holým nebom. Hodinky tiež veru so sebou 
nenosili a tak im na meranie času poslúžil Voz, 
který u nás patrí medzi cirkumpolárne súhvezdia, 
a teda nikdy nezapadá. Dobne si všimli, že ráno, 
zhruba po dvanástich hodinách, oje voza miierilo 
na opačnú stranu ako večer. Stačilo si zapamětat, 
akú polohu mal Voz večer, aby mohli neskoršie 
odhadnút, kolko hodin uplynulo od predchádzajúce-
ho pozorovania. Po častejšom opakovaní takéhoto 
pozorovania to iste viedlo k celkom slušnému po-
znaniu pohybov tohto súhvezdia. A můžeme predpo-
kladat, že im iste neušli ani dalšie skupiny hviezd 
a že teda poznali aj mé súhvezdia, hod i ich možno 
spájali do mých obrazcov, ako my dnes. 

Ďalšie prislovia a porekadlá sa viažu k zimnému 
a letnému slnovratu. O období okolo zimného slno-
vratu hovorili: 

— Iba svitá a mrká. 
— Na Hod dlhá nitka, krátky deň; po Hode krát-

ka nitka, dlhší deň. — Tak hovorila priadka, ktorej 
po Vianociach s predlžujúcim sa dňom ubúdalo niti 
a pribúdalo hotové plátno. Ale v prenesenom zmysle 
znamenalo aj: 

— Do Vianoc haj, od Vianoc jajl — Ano, po 
Vianociach prichádzali na chudobného človeka tažké 
Časy. 

Predlžovanie dňa po Hode vykresluje i príslovie: 
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Na Nový rok o slepáčf krok; na Tni krále o 
skok dále; na Hnomnice o hodinu více. 

Na obdobie po slnovrate sa viažu pranostiky: 
— Ide slnko dohora, jde zima do dvora. 
— Rastie deň, rastie i zima. 
0 letnom slnovrate hovonia príslovia: 
--- Na Jána dost dlhý deň a predsa mu koniec. 
— Každá pesnicka, i svátojánska, má koniec. 
— Má jazyk wako deň o Jáne. 
Doteraz poznáme detskú °rečňovanku: 
— Hon, honí svátý Ján, priletelo devát vrán. Prvá 

vraví: dobne horí; druhá vraví: dobra honí; atd., až 
po deviatu vranu. Táto rečňovanka je ohlasom sláv-
ností letného slnovratu. Zachoval sa v nej obraz 
pálenia Vajana, najtypickejšieho obradu letných sl-
nevratových dávností. Rečovauka má však dnes už 
len výchovný význam, ked napomáha zdokonalovat 
výslovnost u detí. 

Z uvedených prísioví a porekadiel vidíme, že náš 
Iud od pradávna poznal obidva slnovraty a pripi-
soval im význam, aký im v priebehu rolníckeho roka 
i patrí. 

A ešte vtipná Iudová pieseň z Poník: 
— Čože o Vianociach, na tých dihých noclach, 
vtedy dobra s milou spat! 
Ale už o Jáne, kade s milou lahnem, 
zase musím hora stat. 
Ďalšiu skupinu tvoria také príslovia a porekadlá, 

ktoré s astronómiou priamo nesúvisla a nebeské te-
lesá v nich slúžia len ako prostriedok na vyjadre-
nie myšlienky, ako príklad vhodného prirovnania 
a podobna. Niektoré majú velmi starý původ, možno 
ešte v predkrestanskej dobe, ked holi nebeské te-
lesá uctievané ako božstvá. alebo aspoň z důb, ked 
ešte ich božské vlastnosti neboli celkom zabudnuté. 
Napríklad: 

— Nič nieto skrytého pod slncom. 
— Ešte sa úfaj svojmu slniečku. 
— Do domu, kde láska býva, slniečko sa rado 
díva. 
Ide tu o zrejmú personifikáciu nebeského telesa. 

Ďalšie príslovia: 
— Nedbám na mesiac, ked mi since svieti. 
— Komu since svieti, čo ho do mesiaca. 
— Ešte aj nad naším domem slnce svietit bude. 
— Po daždi since svieti. 
— Ešte since naveky nezapadlo. 
— Ked since svieti, netreba sviečky. 
— Preto ešte vyjde since. 
— Nový mesiac a dar nikdy nechodí pozde. 
— Mesiac pri nastaní nechvál. 
— Nechvál mesiac pri nove, ale pri schode. 
Aj tu since vystupuje ako niekto, kto má u nás 

najvyššiu důveru. Všimnime si tiež, že náš Pud mal 
pne zmeny mesačných fáz svojské pomenovania: na-
stanie mesiaca, schod mesiaca. 

Niektoré porekadlá majú astrologicky význam. 
O človeku, ktorému sa darilo a sprevádzalo ho ži-
votné štastie, sa hovorilo: 

— Aj to hola planéta, na ktorej sa narodil. 
— Narodil sa na štastnej planéte. 
— Na dobrú ciachu tratil. (ciachou sa tu rozumie 

znamenie zvieratníka. ) 
0 nešťastných Iudoch: 
— Narodil sa na neštastnej planéte. 
— Ty nešťastný planietnik. 
— Ten je na starom mesiaci narodený. 
Ubúdajúci mesiac teda nebol dobrým znamením. 

Naopak, s predstavou narastajúceho mesiaca sa spá-
jala predstava štastia, vzaastu. Tak vzniklo porekad-
lo: 

— Musel sa na nove mesiaca narodit. — Novem 
mesiaca sa tu rozumie celé obdobie, ked mesiac na-
rastá, teda od novu až po spin. 

K Pudovým príslovlam sa pričleňujú i pranostiky, 
ktoré majú skůr meteorollogtdký význam. A prertože 
astronómia bez jasnej oblohy ešte ani dnes nemůže 
existovat, záujem astronómov o meteorológiu bol 
vždy velký. Uvediem teda aj výher slovenských pra-
nostík bez toho, že by sem sa ich pokúsil komento-

vat. (V našom časopise odborný výklad slovenských 
pranostik niekolkokrát podal RNDr. Peter Forgáč.) 
Čitatel, ktorý by mal o pranostiky. váčší záujem, náj-
de podrobný a odborne fundovaný rozbor českých 
pranostik v kniha K. Pejmla: Předpovídáme počasí. 
Autor tu píše: „Je vlastne velmi nespravodlivé po-
rovnávat seriózne pranostiky s bezcenným storoč-
ným kalendárom [Slovenské úslovie tiež hovorí; Ka-
lendár — tárandár. Pozn. E. J.). Pranostiky sú váž-
nym pokusom vystihnút charakteristické poveternost-
né situácie a ich následnost v pestrom rytme poča-
sia v priebehu roka. Dnes je už velmi tažko nájst 
ich pravý meteorologický význam, pretože cenné jad-
ro poznania, získané prastarým pozorovaním skúse-
ných praktikov, je dávno zaviate hustým nánosem 
povier, neporozumenia, kalendárnych režoriem i zá-
kazov cirkevných vrchností." 

S týmjto vetami můžeme iba súhlasit. Ešte lepšie 
ich pochpíme, ked si uvedomíme, kolko slov a vecí 
sa nám i dnes stráca priamo pred očami. Zoberme 
si napríklad výrazy z furmanskej terminológie (po-
dojňa, bilnica, lievč atd.), ktoré ešte pred stopát-
desiatimi rokmi poznal dokonca i každý šlachtic. 
Dnes už málokomu z nás niečo hovonia. Prísloviu: 
Nech zná húžva, čo lievč trpí, porozumie iba ten, 
kto vie, akú funkciu pini lievč a húžva na sennom 
voze. A tak i v našom výbere prísioví nájdeme ne-
důslednosti a chyby, které vznikli dlhoročným úst-
nym podávaním príslovia z generácie na generáciu, 
neskór často i bez ich hlbšieho pochopenia. Všimni-
me si hned prvé príslovie o kosách. V jednom 
z nich sa hovorí: — i osy zapadajú, zore znamenajú. 
Z textu je zrejmé, že tu nejde o jednotlivé súhvezdie 
(Orión), ale o súhvezdia všeobecné. Ľudový autor tu 
nemá na mysli skutečný západ hviezd za obzor, ale 
ich postupné miznutie pni rannom svitaní. Na toto 
strácanie sa hviezd pred východom slnca a ich ob-
javovanie sa večer vlastne ani dnes nemáme jedno-
značný vyraz, a tak sa nečudujme ludovému auto-
rovi, že dal prednost nie celkom presnému výrazu 
„zapadajú", ktoré však v kontexte celého príslovia 
napomáha utvorit pekný zvukový obraz verša. V dal-
šom príslovi: — Nepadne tichá rosa, kým nezájde 
večer kosa, je už chyba celkom zrejmá. Spnávne 
malo byt: „ . .. kým nevýde večer kosa." Ale vrát-
me sa k pranostikám. 

Je zaujímavé, že slovenské pranostiky majú po-
merne v menšej miere charakter dlhódobých pred-
povedl počasia, vyjadrené napríklad v pranostike: —
Na Ktatreny mráz, na Vianoce dážd, alebo: — Na 
Katreny hladino, na Vianoce blatko. Náš Iud im asi 
príliš nedůveroval, lebo vytvoril i pranostiky cel-
kom opačného významu: — Na Katreny mráz, na 
Vianoce zas. Váčšina z nich odzrkadluje skúsenosti 
nahromadené dlhoročným pozorovaním prírody. 

Tu uvádzam vyber pranostik, ktoré sa zaoberajú 
počasím, ukazmi w prírode a ročnými obdobiami: 

— Ked bnezeň orle, duben odpočíva. 
— Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj. 
— Chladný máj s mokrým červeňom, piné stodoly 

zbožím a senem. 
— V máji aby palica pastienovi neuschla. 
— 0 Gregore leňoch sedlňak, čo neorie. (12. 3.) 
— Jozef mosty stavia, Ďuro ich do popa vyháňa. 

(19. 3. — 24. 4.) 
— 0 Ďure má sa už vrana 
— Žofia víno vypíja. (15. 5.) 
— Dokial Urban z pece nezlezie, nebude teplo. 

(25. 5.) 
— Netreba boha o dážd 

začneme kosit. 
— Do Ducha nespúšťaj sa 

zas v kožuchu. 
— Medardova kvapka štyridsat dní kvapká. (8. 6.) 
— Pred Jánom nechvál jarinu, až po ňom. (24. 6.) 
— Svátá Anna, chladno z rána. (29. 6.) 
— V psie dni najviac mucky štípu. 
— Dážd, který v auguste doobed'a prší, skorej ako 

obed minie sa a usuší. 
— Lastovičky na odletu, koniec i babiemu letu. 

do oziminy schovat. 

prosit, príde hned, ked 

kožucha, a po Duchu 
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— V jeséni za hrst dažďa, za voz blata. 
— V jeseni z každej dierky strniska zima fučí. 
— September — z pola be'. 
— Po Matúši čiapku na uši. (21. 9.) 
— Od Gála chviía nestála. (16. 10.) 
— Na Šimona Júdy mrznú v poli hrudy. (28. 10.) 
— Martin na bielom koni. (11. 11.) 
— Svátý Martin a Hromnice pradú z tej istej 

praslice. 
— Na svátú Katarínu schovaj sa pod perinu 

(25. 11.) 
— Ked poliak duje, (severný vietor), zima nasle-

duje. 
— Svátá Barbora tahá sane do dvora. (4. 12.) 
— TrikráTovú zimu vlk nezožerie. (6. 1.) 
— O Pavle pol zimy. (25. 1.) 
— Na obrátenie Pavla sa medved na druhý bok 

obráti. 
— Malý sečetl (február) protivi sa velkému (ja-

nuáru ). 
— Čo velký zmeškal, to malý doháňa. 
— Ked chytia Hromnice, odhadzuj onuce; ked pus-

tia Hromnice, len chystaj onuce. (2. 2.) 
— Na Hromnice zadúva ulice. 
— Radšej vidí bača o Hromnici vlka, ako sedliaka 

v košeM. 
— Okolo svátej Doroty bývajú metelice a sloty. 

6. 2.) 

— Matej Tady láme, ak nemá čo lámat, tak ich 
urobí. (24. 2.) 

Predpovedanie počasia podia úkazov v prirode: 
— Ked je mesiac hare rožky, bude pekný čas. 
— Mesiačik je ohradený. 
— Mesiačik má dvorec. 
— Bociany sa tárajú, bude špatný čas. 
— Lastovičky podnad samá zem liebaJú. 
— Nebo sa mladí. 
— Pinka pýta pit. 
— Ranný dážd ako starej baby tanec. 
— Ranný dážd ako žensky plač. 
— Sliepky sa oberajú. 
— Zámky z oblakov stavajú, bude bárka. 
— Zore sú zapálené, bude vietor. 
Tento vyber prísloví a porekadiel nás presviedča, 

že naši predkovia poznali prírodu a oblohu lepšie, 
ako sme to dnes ochotní priznaf. Na základe mimo-
riadnych poknokov vedy a techniky v dnešnej doba 
máme sklon podceňovat schopnosti našich predchod-
cov. Ale práve preto, že ich zápas s prírodou, upro-
stred ktorej žili, nechránení vymoženostiami civili-
zácie, bol omnoho bezprostrednejší a tažší, poznali 
ju omnoho hlbšie, ako si to dnes pri povrchnom 
posudzovaní myslíme. 

Emil Javarka, 
B. Bystrica 

K tristému výročiu určenia rýchlosti svetla 
Svetlo boto pre Pudí dlho záhadným javom v prí-

rode. Ved náboženské predstavy hovorili ešte o jeho 
stvorení. Donedávna boto svetlo aj jediným poslom 
z vesmíru, od ktorého sa človek mohol niečo dozve-
diet o dianí v ňom. Svetlo ešte aj dnes, teda vidi-
telná oblast elektromagnetického žiareniia, tvori hlav-
ný zdroj informácií o diani v kozme. 

V dobe Galileiho a ešte i Newtona sa myslelo, že 
svetlo sa šíri priestorom nekonečne rýchlo. Dánsky 
astronóm Olaf Romer však v roku 1676 mistil práva 
opak — svetlo sa šíri priestorom konečnou rých-
lostou. Zdá sa to velmi jednoduché, ale bol to re-
volučný objav, svetlo boto pozbavené záhadnosti ,a 
mystiky. Ukázalo sa, že je to objektívny pnírodný 
jav. Ale objavenie konečnej rychlosti svetla pripra-
vilo i pédu na vytvorenie teórie relativity, ktorú Al-
bert Einstein postavil začiatkom nášho storočia. Nie 
Je preto od veci trochu sa zamysliet nad RSmero-
vým objavom, od ktorého tohto roku uplynulo 300 
rokov. 

Ako Olaf Romer dospel k tomu, že svetlo má ko-
nečnú rychlost? Ďalekohlad v tom období už bol 
známy a astronómovia sa venovali najmá výskumu 
planét a ich mesiacov. Velmi vdačným objektom 
bob Juipter so svo~ji,mi štyrrmni velkýani mesiacmi lo, 
Európa, Ganymed, Kallisto, ktoré objavil Galileo Ga-
lilei ešte roku 1610. Giovanni Cassini sa intenzívne 
venoval zatmeniam týchto Jupiterových mesiacov a 
na podklade dlhých pozorovaní tohto úkazu v Bo-
logni uverejnil neskoršie v Paríži efemeridy pre za-
tmenie hlavných Jupiterových mesiacov. Olaf Ru men, 
ktorý sa tiež venoval otázkam zatmenia týchto me-
stacov, navštívil v roku 1676 spolu s Huygensom 
Cassiniho v Paríži. Romer pozorne študoval Cassi-
niho efemertdy hlair e pre IO •a zistil potom zauji-
mavé nezrovnalosti. Ked sa Zem vzdaluje od Jupi-
tena, vyohádza lo z jeho tieňa vždy neskoršie, ked 
sa Zem pnlbližuje Ic Jupiteru, I.o vychádza vždy sktr. 
Po uplynuti jedného roka trvalo zatmenie znovu 
rovnako duho — 42 hsodín 28 minút. Kedže Io ne-
mohol ostat „visiet" za Jupiterom, súdil Romer, že 
svetlo potrebuje na prebehnutie určitej dráhy nejaký 
čas. Najváčšie oneskorenie nastalo v časovom od-
stupe p.o1 moka, t. j., ked Zem prešla na svoje) roč-
ne] dráhe práve polovicu, a teda sa vzdialila od 

Jupitera približne o priemer svolej dráhy okolo Sln-
ka (pozn i obr.). Pni časovom rozdiele medzi dvoma 
zatmeniami lo za pal moka v ,dlžke •asi 21 minút 
a pri známom priemere ročnej dráhy Zeme (300 mil. 
km) Romer vypočítal rýchlost svetla na približne 
214 000 km/s. Výsledok je síce nepresný, ale vzhTa-
dom na vtedajšie nepresné meracie metódy, je dob-
rý. Na presnosti však ani tak nezáleží. Ide o to, 
že po prvýkrát sa podarilo priamo merat veličinu, 
ktorú z pozemských podmienkach nebolo možné po-
zorovat. Navyše, Kopernikov heliocentrizmus tým 
získal dalšiu oporu. V tom tiež spočíva revolučnost 
tohto objavu. 

Neskonšimi laboratórnymi metódami bota rýchlosf 
svetla meraná presnejšie. Z týchto metód je známa 
Fizeauová metóda, ktorej princip je v usponiadaní 
dvoch zrkadiel a ozubeného kolesa. Fizeau získal 
takto pne rýchlost svetla údaj 315 300 km/s. Moder-

1 

ZEM 

DRÁHA zEME 

118 KOZMOS AUGUST 1976 



né •metódy 'merania rýchlosti světla sa zakladajú na 
meraniach pomocou laserových lúčov. Súčasne naj-
lepší a medzinárodne uznávaný údaj pra rychlost 
světla je c = 299 792,5 km/s. Treba však pripomenút, 
že v ostatnom čase americký ústav pre štandardi-
záciu získal z dlhších nepretržitých meran£ údaj 
o niečo menší, a to c = 299 792,4562 km/s. 

Mate) Schmógner, 

o KOSMONAUTICE 
v československých časopisech 

Ing. Marcel Grün, RNDr. Lubor Lejček 

Krátce po startu první daMužvice Země v říjnu 1957 
dostala se kosmonautika na strč ky odborných i po-
pulárně vědeckých časopisů téměř ve všech zemích. 
V mnoha zemích pak získala jedeni více časopisů 
pouze pro sebe — a teprve následující léta ukázala, 
který z nich přirozeným vývojem zanikl a který se 
udržel až do dneška. Příkladem dobrého, avšak již 
dávno zaniklého časopisu může být Missiles and 
Rockets, později Technology Week ze Spojených 
států. 

Plodobná expanze kosmonautiky nastala i u nás, 
avšak navzdory našim tradicím sympatiím pro ,no-
vou techniku nezískala kosmonautika v našich ze-
mích dosud svůj samostatný časopis. Několikrát 
k tomu chyběl jen bůček. Například v roce 1969, 
kdy se reálně uvaxvalo 'o vytvoření časopisu Po-
kroky kosmiokéfho výzkumu. S paradoxním neúspě-
chem se setkal časopis Radar, který vycházel v le-
tech 1964-1968. Neúspěchy byly spíše administra-
tivního rázu, nepodařilo se zajistit pravidelné vy-
dávání ani rozšířit členskou základnu přispěvatelů. 
Rovněž ke grafické úpravě listu bylo možno mít 
připomínky. Avšak navzdory tomu sehrál Radar svou 
kladnou roli v popula'riza'ci kosmonautiky. 

'Od miušení Radaru r. 1968 neexistuje u nás žádny 
časopis, který by raketové technice, kosmickému 
výzkumu a příbuzným oborům věnoval celý svůj 
obsah nebo jeho převážnou část. Autoři tohoto př£-
spěvku se proto domnívají, že má smysl polo-žit si 
otázku, jakou část svého obsahu věnují kosmonau-
tice časopisy, které tomuto obzoru věnují pozornost. 

Časopisy, u nichž byl zkoumán obsah kosmonau-
tiky v letech 1967•--1975 jsou následující: Kosmické 
rozhledy (vyd. Čs. astronomická společnost), Letec-
tví a kosmonautika (L + K — vyd. Svazarm —
Magnet), Pckroky matematiky, fyziky a 'astronomie 
(PMFA — vyd. Jednota čs. matematiků a fyziků, 
Academia), Říše hvězd (vyd. Orbis), Věda a tech-
nika mládeži (VaTM — vyd. ÚV SSM — Mladá 
irova), Vesmír (vyd. Academia), dále Kozmos (vyd. 
Slov. ústredie amatérskej astronómie — Obzor) za 
léta 1971-1975 a Radar za léta 1987-1968. 

Za míru obsahu kosmonautiky byla vzata plocha, 
na níž jsou tyto informace v časopise natištěny. 
Tento postup dovoluje zachytiti odstavce menší než 
stránka a fotografie, nerozlišuje však typy písma. 
To je nevýhodné například při srovnání časopisů 
Radar a L -j- K. První z obou časopisů uveřejňoval 
celostránkové foit•ografie s malým textem, kdežto' 
L ± K tiskne řadu materiálů nonpareillem, což do-
voluje umístit na stejnou plochu větší množství In-
formací. Pro orientační průzkum je však uvedený 
postup zcela dostačující. 

Zítlnané výslediky jsou shrnuty v tabulce 1, kde 
označuje procento z celkové plochy ročníku vě-

nované kosmonautice, m2 plochu ročníku věnovanou 
kosmonautice v inetneoh čtverečních; je prů-
měrná roční hodnota v letech 1967-1975. 

V absolutním měr£tku přináší nejvíce informací 
o kosmonautice L + K; je jim zde věnována o řád 
větší plocha než v ostatních časopisech dosud vy-
cházejících a dvojnásobně přesahuje i rozsah kos-
monauti+ky v Radaru. Připomeňme současně, že má 
dvojnásobný náklad než všechny ostatní zkoumané 
časopisy. Dále pak následují v pořadí Říše hvězd, 
Kozmos, Vesmír, VaTM a Kosmické rozhledy. 

Neméně zajímavé je i srovnání percentuálního ob-
sahu. Zde je překvapující zjištění, že Říše hvězd 
věnuje kosmonautice více než L ± K. Podobný velký 
zájem o tento obor mají časopisy Kosmické rozhledy 
a Kozmos, které věnují kosmon'a'utice relativně tolvk 
pozrrnosti co L ± K. 

Je nepochybné, že vynikající úspěchy kosmonau-
tiky mají vliv n'a vzrůst zájmu čtenářů, a tím i na 
obsah časopisů. To se dobře projevilo v době při-
stání prvních lidí na Měesíci, které spadá do zkou-
maného časového intervalu. Ve většině časopisů se 
projevil vzestup informování již během příprav na 
přistání, kdežto v L + K se vzrůst projevil až v roce 
1970 (reportáže zahrnující první výsledky). Podobně 
tomu bylo v PMFA, kde se zase odrazil zvýšený zá-
jem učitelů fyziky. 

Většina časopisů osciluje kolem přibližně stabilní 
hodnuty; výjimku tvoří snad jen FMFA, kde se pod-
statně snížil obsah sledovaného oboru. Výkyvy se 
zhruba kryj£ se změnami redakční rady tohoto ča-
sopisu. Protože poklesl i obsah astrontických infor-
mací, lze se domníiat, že tento časopis neobsiahuje 
nyní celé spektrum oborů, vyjmenovaných v jeho 
názvu. 

Další 'časopisy, které nepravidelně uveřejňují zprá-
vy z kosmonautiky, jsou Věda a život, Technický 
magazín (za rok 1974 1,2 % rozsahu časopisu) a 
středoškolský časopis Rozhledy matenvaticko-fyzfl-
kální. 

V nepa iuié míře a jen zřídka publikuje kosmické 
informace v posledních devíti letech čs. Časopis pro 
fyziku (za rok 1974 jen 0,35 %), Matematika a fy-
zika ve škole a Geologický průzkum. U žádného 
z nich nepřevyšuje obsah věnovaný kosmonoauti'ce 
průměrně 0,5 %. 

Tabučka I. 

Rok 

 L + K 

% I m2

Říše hvězd 

% m2

Vesmír Kosm rozlil. PMFA VaTM Kozmos Radar celk. 

% m2 % m2 % m2 % m2 % m2 % m2 m2

1967 18,8 13,01 18,1 1,71 5,1 1,471 12,3 0,57 5,1 0,72 2,4 1,04 - - 68 5,3 23,82 
1968 14,9 10,76 19,9 1,88 2,5 0,62 14,9 0,62 6,6 0,98 2,4 1,04 - - 49 6,7 22,60 
1969 16,5 10,57 29,9 2,83 7,7 1,88 15,1 0,60 3,3 0,36 4,1 1,78 - - - - 18,00 
1970 16,41 11,33 28,9 2,74 7,4 1,78 29,4 0,90 14,8 1,51 2,5 1,08 - - - - 19,34 
1971 16,2 11,23 16,8 1,59 7,2 1,74X 5,9 0,27 0,9 0,11 1,8 0,78 11,6 1,50 - - 17,22 
1972 17,41 12,06 23,6 2,22 7,4 1,78„ 11,0 0,45 0,3 0,04 2,9 1,25 12,2 1,50 - - 17,30 
1973 14,61 10,11 17,5 1,66 6,2 1,50 16,9 1,08 0,2 0,03 3,5 1,50 8,4 0,82 - - 16,70 
1974 15,71 10,89 21,4 2,02 6,9 1,671 12,4 0,63 0,0 0,00 2,2 0,95 13,1 1,50 - - 17,66 
1975 16,8 11,56 13,82 1,316,8 1,53 5,8 0,25 0,0 0,00 2,25 1,05 20,6 2,80 - - 18,5 

p 16,36 11,27 21,09 1,996,461,55113,71 0,59 3,46 0,41 2,65 1,17 12,78 1,62 58 6 19,01 
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Na návšteve u Jana Katzera v Broumove 
Niektorí účastníci posledného tematického zájazdu 

organizovaného Krajskou hvezdárňou v Hlohovci, 
konkrétne manželia Kováčovci zo Serede a Kozel-
skovci zo Starej Bělej pri Ostrave, ako aj V. Mešter 
z Partizánskeho, Ľ. Dobrovoda z Modry a autor toh-
to príspevku, majú na Broumov mimoriadne milé 
spomienky. Nikto z nás dovtedy v Broumove nebol. 
Vedeli sme, že je to mestečko kdesi blízo h8r na 
česko-polskej hranici a že tam 14. júla 1847 spadol 
takmer 24 kg ťažký železný meteorit. Tam, kde sme 
si mysleli, že len lišky dávajú dobrú noc, našli sme 
uyspelých astronómov amatérov a 3 hvezdárne (i), 
ktoré si amatéri vlastnými silami vybudovali. 

Jednou z nich je i hvezdáreň Jána Katzera. Vy-
stopovali sme ju ibm hodomu, kedže o jej existen-
cií sme nemalí tušenie. Nemal nás na ňu ani kto 
upozornit, lebo nadšencov hvezdárne Astronomického 
krúžku v Broumove sme nezastihli. Boll totiž na do-
volenke (s ich pozorovatelňou oboznámil našich či-
tatelov Jiří Drbohlav vo svojom Liste z Broumova 
v Kozmose Č. 2/72. Katzerovu hvezdáreň sme so šfas-
tím objavili v jednej z broumovských záhrad. Preto-

Hvezdáreň astronóma-amatéra Jana Katzera v Brnu-
move. Foto: M. Dujnič 

že sa v nás ozvala zvedavosť, vpadli sme všetci 
dost nečakane do bytu rodiny chystajúcej sa na do-
volenku. Napriek tomu nás Katzerovci uvítali s cha-
rakteristickou hvezdárskou dobrosrdečnostou a šted-
rosfou, takže sme mall čest oboznámif sa s jedným 
z naších popredných astronómov amatérov. 

Získali sme u neho rad dobrých nápadov, lebo ne-
jeden z nás sníva o vlastnej kupole s dalekohla-
dom. Jan Katzer mal podobny sen a dokázal ho rea-
lizovat. Jeho hvezdáreň je verným obrazom maj-
strovstva rúk jej tvorcu. Súdruh Katzer, inak človek 
v najtvorivejších rokoch — má len čosi cez štyri-
dsiatku, je povolaním vodoinštalatér. K technike ho 
viaže pevné puto a aj vdaka tomu mohla vzniknúť 
hvezdáreň. Kupola má priemer 3 metre, je postave-
ná na dvanástbdkom dravenom hranole, ktorý je zvon-
ku obity pozinkovaným plechom. Celá kupola sa otá-
ča spolu s pozorovatelom a navyše je sedadlo hyd-
raulicky zdvižné, čo urahčuje fažkú pozorovatelskú 
prácu. Sedadlo je pÓvodne zubárske, iba trochu zdo-
konalené a opravené, lebo dihé roky už trónilo na 
hromade šrotu. Hlavným prístrojom observatória je 
reflektor typu Newton $ priemerom zrkadla 230 mm 
a s ohniskovou vzdialenostou 1380 mm. Optika po-
chádza od nestora východočeských amatérov J. Ze-
mana z Hradca Králové. V čase našej návštevy však 
bol prístroj demontovaný, lebo majitel robí úpravy 
na montáži a zrkadlo chcel odviest na druhý deň 
do Prahy na opátovné pohliníkovanle. 

Jan Katzer sa zalúbil do astronómie ešte v roku 
1957. Vtedy si postavil pozorovatelňu s odsuvnou 
strechou a dalekohIad. Obidvoje po výstavbe kupo-
ly daroval svojmu 10~ročnému synovi Janovi, ktorý 
sa tiež zaujíma o astronómiu. 

V pracovni má umiestnenú bohatú astronomickú 
knižnicu, hvlezdne atlasy, na stole roztvorené jedno 
z čísel Kozmosu. Mohli sme obdivovat kvalitně sním-
ky hviezdnyeh polí, kométy Bennet 1970 II. Súdru-
ha Katzera sme sa pri tejto príležitosti spýtali, aké 
má plány do budúcna. 

— Chcel by som skompletizovaf prístroje tak, aby 
som mohol vo volných chvílach robit niečo užitoč-
né v astronómli, najmá vo fotografovaní oblohy a 
v pozorovaní premenných hviezd. Viete, každý je 
svojím spósobom chorý, mojou nevyliečiteInou cho-
robou je astronómia. Je to vždy ušlfachtile jšia zába-
va i poučenie ako posedávanie v krčme pri pive. 
Mám radost, kecl móžem o vesmíre rozprávaf svo-
jim detom alebo kolegom zo zamestnania, či cel-
kom neznámym ludom, ktorí mi objavia v záhrade 
hvezdáreň a chceli by sa pozriet dalekohladom na 
oblohu, mnohí vdčšinou prvý raz v živote... 

Na začiatku našej reportáže sme spomenull, že 
v Broumove sú Ir! hvezdárne. Jednu vlastni astro-
nomický krúžok, druhú, Katzerovu, sme si práve pre-
zreli a tretiu, s odsuvnou strechou, vlastni hned 
o doni Balej Josef Teplý. Ako je to možné, že v ta-
kom malom meste amatérska astronómia doslova 
prekvitá? Touto otázkou podpichujeme nášho hosti-
tela. 

— Je to van i tým, že sme vec vzali za správny 
koniec, že sme neostali iba pri plánoch. Istú, nie 
zanedbatelnú rolu zohrala skutočnost, že sme na 
to malí podmienky, či už prtestorové alebo mate-
rlálne. Rozhodujúce však boto naše hlboké odušev-
nenie za astronómiu! 
Odchádzame z rodiny Katzerových v neskorých ho-

dinách, v stave nadzemskej euforie. Možno, že je 



Na snímke je montáž s prístrojmi, které používal 
Jan Katzer v rokoeh 1966-1974. Ako pointačný da- 
lekohPad slúžil refraktor 100, f = 1500 mm. Na 
montáži sa nachádza aj astrokomcra 125, f = 700 
mm, astrckomara Gcerz ízl 80, f= 500 mm a hPa- 
dáčik 60, f = 300 mm. 

takých amatérov ako Jan Katzer u nás viac. Iba-
že o všetkých nevieme, lebo mnohí z nich, z prí-
slovečnej skromnosti, o svojom diele mlčia. Krátko 
Po východe Slnka sa ešte vraciame, aby sme odfo-
tografovali pre čitatefov Kozmosu kupolu hvezdár-
ne. Azda naše rozprávanie o súdruhovi Katzerovi 
podnieti mladých amatérov u nás na Slovensku, aby 
ho nasledovali. 

M. D1ajnič 

15 let činnosti 
hvězdárny 

v Jindřichově Hradci 
V červnu letošního 'roku oslavila hvězdárna v Jin-

dřiohově Hradci významné výročí — 15 let svého 
trvání. 

Stavba hvězdárny začala v roce 1956 na podnět 
astroniomiokého kroužku, který tehdy v J. Hradci 
pracoval. Pad vedením prof. Neuwirtha se členové 
téměř 5 let scházeli na brigádách, aby mohli 18. 0. 
1961 slavnostně uvést hvězdárnu do provozu. 

'Od raku 1970, kdy se staří členové již toiÁk 
nemohli věnovat astronomii, začal na hvězdárně 

pracovat astronomický kroužek 'niia.dých, který zde 
pracuje dodnes. Za 6 let činnosti vyrostli z mladých 
začátečníků zkuše=ní astronomové -amatéři, kterým Se 
již podařilo získat mnoho cenných výsledků. Jme-
nujme si «alespoň některé: úspěšně pozorovali za-
tmění Slunce 25. 2. 1971 a 11. 5. 1975, .přechod 
Merkura přes sluneční kotouč 26. 11, 1973, pořídili 
několik snímků komety 1973f a jedno její spek-
rum. Hlavní nápiní činnosti je avšak pozorování me-
teorů. Každý rak se členové účastnili pozorování 
meteorického roje Perseid. V roce 1975 uspořádali 
společně s astronomickým kroužkem v Kunžaku tý-
denní meteorickou expedioi, na které získali cenný 
materiál. Mimo jiné si také vlastnoručně zhotovili 
komoru .na fotografování spekter stop velmi jasných 
meteorů. Fro vzácnost tolhoto úkazu 'se jim však zatím 
ne)>adařiln získat kladný výsledek. Na hvězdárně je 
také instalována ,ceáoobiohavá komora, zapojená do 
celostátní sítě. Pomocí ní bylo již proměřeno něko-
lik draLi jasných meteorů. 

V roce 1973 se členové zúčastnili také kreslení 
povrchu Jupitera. Pěl «této akci se poidařilo během 
3 měsíců pořídit 102 kresby, které pak byly zpraco-
vány na konenčnou planisféru Jupitera. 

Kromě odborné činnosti se členové také věnují 
činnosti veřejné. Seznamují širokou veřejnost s no-
vými poanatky z astronomie i s úspěchy sovětské 
a americké kosmonautiky. Na hvězdárně pravidelně 
pořádají veřejná pozorování hvězdné oblohy soojená 
s promítáním diapozitivů. A že se jimi to daří, 
o tom svědčí řada děkovných dopisů. 

Při této činnosti mají členové úpiněk diapoztci za-
řízení hvězdárny. V kopuli je umístěn Oasseguainův 
dalekohled o průměru zrcadla 250 mm a s vymě-
nitelnými o:kuláry. Speciálně pro hvězdárnu ho vy-
robil G •jdušek a Kazeiský. Za příznivých pozorova-
cích podmínek lze u dalekohledu použít až 385ti 
násobně zvětšení. Společně s ním je na montáži in-
stalován také Newtonův reflektor o průměru 160 
mm, sloužící jako fotografická komora, a objektiv 
Aero-Xenar o průměru 100 mm, používaný rovněž 
jako komora. Mimo to vlastní hvězdárna ještě :ně-
kolik přenosných dalekohledů ,a měřících přístrojů. 

Popřejme proto členům ¢kroužku mnclho dalších 
úspěchů v jejich bohaté činnosti. 

Vlastimil Talkner 

l.id^'vá hvězdárna v Jindřichově Hradci. Pohled ad 
jihovýchodu. 
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Dvadsaf r&wv 1'udovej astronórnie 
v okrese Bratislava ~vidie ~ 

BARBORA KROMMELQVA, riaditeTke OO5 

Hod i 20 rokov v astronómii je doba skoro bez po-
všimnutia, v dejinách kultúry je to však dostatočný 
časový úsek na zistenie pokroku, ktorý sine v roz-
voji socialistickej kultúry a najmá pri výchove no-
vého socialistického pokolenia dosiahli. 

Náš okres má osobitné postavenie medzi všetkými 
okresmi, lebo je rozdelený hlavným mestom SSR na 
dye osobitné časti: Záhorie a podhorie Malých Kar-
pát a skladá sa z bývalých štyroch okresov: Brati-
slava-okolie, Pezinok, Senec a Malacky. I ked má-
me sídlo v hlavnom meste SSR, naša činnost je 
zameraná mimo jeho územia, pre ktoré piníme funk-
ciu okresného metodického strediska. 

Pravda, okrem mnohých nevýhod (napr. sme len 
provizórne umiestení bez vlastných kultúrnych prie-
storov) máme tú prednost, že sme mohli nadviazat 
priamy kontakt s celoslovenskými inštitúclami, kto-
ré majú svoje sídlo v Bratislave. 

Tak sme sa stali i pokusným zariadením pne ex-
perimentovanie v osvetovej práci pre Osvetový ústav, 
ktorý v naťom okrese začal zavádzat nové formy 
a metády osvetovej práce, lebo v okrese (mimo 
Bratislavy) máme štyri mestá: Modra, Pezinok, Ma-
lacky a Senec, kde kultúrna činnost je na vyššej 
úrovni a má i lepšie materiálne podmienky pra klu-
bovú činnost. V týchto mestách plánujeme vybudo-
vat aj astronomické pozorovateine a prvú z nich 
v Modra. 

So zakladaním astronomických krúžkov sme za-
čali už v roku 1954, ked sa začalo organizovat hnu-
tie Tudových hvezdárov na Slovensku. 

Ani my tak ako ostatné osvetové domy v tom 
čase nem'ali sme na túto činnost osobitného meto-
dika, a preto sme poverili dr. Kupču, pracovníka 
Osvetového ústredia v Bratislave, funkciou okrasné-
ho inštruktora pre astronomické krúžky. 

Tento pracovník nadiviazal osobně kontakty s pro 
fesormi a učitefmi škůl v okrese a v krátkom čase 
založil naše najstaršie a najlepšie astronomické 
krúžky v Modre, Jun i pri Bratislave, Bernolákove, 
Pezinku, Malackách, Budmericiach a postupne i v 
dalších obciach, takže sme za dva roky mall už 

Odo.vzdávanie odrneny vítazovi súdaže R. OLEXEYVI 
z Modr;y. 

dvadsat astronomických krúžkov v okrese. Vedúci 
krúžkov súdruhovia prof. Miko, učitelia Závodský, 
Urbanič, Repko a delší dnes patria medzi najzná-
mejších a najobTúbenejších popularizátorov astronó-
mie a to nielen v nas"om okrese, ale v celom kraji. 
Dnes už máme 29 aktívnych astronomických krúžkov 
a toho roku chceme založit dalšie, aby pri každej 
škole v okrese bol najmenej jeden astronomický 
krúžok. 
Založit krúžky je však len začiatkom práce, lebe 

o ne sa treba sústavne starat. My sme si vytvorili 
a v praxi overili k'omplexný systém metodickej po-
moci, ktorý spočíva v tom, že na každý rok naplá-
nujeme všetky potrebné akcie. 

Ročne robíme jeden astronomický seminár, na kto-
rom prednášajú naši známi hvezdári — odbornici 
i amatéri. Tento seminár je trojdňový a na ňom sa 
prednášajú njanovšie poznatky. Na seminári sa spr-
vu zúčastňovali len vedúci astronomických krúžkov, 
ale pod zaioženia Krajskej hvezdárne v Hlohovci sa 
o školenie vedúcich stará Krajská hvezdáreň a my 
sa zameriavame na školenie vybraných členov krúž-
ku. Z každého krúžku vedúci krúžku vyberie troch 
nejlepších členov a tí sa aj zúčastnia na okresnej 
sútaži o najlepšieho astronóma-amatéra v okrese. 
Tohto roku v máji sme mall už pietu sútaž. Sútaží 
se v dvoch skupinách, a to začiatočníci a pokročilí 
(najmá študenti z gymnázií). Traja vítazi z každéj 
skupiny sú odmenení hodnotnou knihou a účastou 
bud na krajskom alebo celoslovenskom týždennom 
stretnutí mladých astronómov. 
Pne vedúcich krúžkov a vítazov súfaže každoročne 

organizujeme odbornú exkurziu na niektorú hvezdá-
reň. Naše exkurzie boli už aj na Ondřejove, na Skal-
natom Plese, v Prahe, Brne, vo Valašskem Meziříčí 
a na všetkých krajských hvezdárňach na Slovensku. 
V Hurbanove sme bolí už viackrát aj na nočných po-
zorovaniach. 

Pre všetky krúžky každý rok zakúpime Hvezdár-
sku ročenku, najnovšie knihy a dostupné technické 
a názorné pomůcky. Okrem toho všetkým krúžkom 
posielame rámcové plány práce, které si upravia na 
svoje pomery. Pretože v mnohých školách fyzikálne 
kabinety nemejú dalekohlady, požičiavame im Wh, 
a to najmá novým krúžkom. Okrem toho všetky 
krúžky vybavujeme astronomickými mapami, diafil-
mami a dalšími pomůckami. 

Na začiatku školského roka zvolávame vedúcich 
krúžkov na metodická poradu, na ktorej sa zhodno-
tia klady a nedostatky v práci a vymenia sa skú-
senesti. Tým chceme tiež prispiev.at k zlepšeniu 
úrovne práce astronomických krúžkov. 

Můžem závázne vyhlásit, že astronómi-amatéri 
patria medzi nejlepších dobrovolných osvetových 
praoovníkov. Mnohí z nich už dostali aj vyzname-
nanie za svoju obetavú prácu. 

S našimi skúsenostami se radi podelíme s dalšími 
okresmi. Tak sme napríklad zorganizovali vzorový 
astronomický poldeň v Záhorskej Vsi pra osveto-
vých praoovníkov z Komárna. Ti boli dobrou úrov-
ňou podujatia tak milo prekvapení, že si najprv 
mysleli, že sme toto podujatie pre nich „nafilmo-
vali". Takéto podujatia sú však v našem okrese 
bežnou praxou. Azda stojí za zmienku, že členovi,a 
našich krúžkov videli i najnovšie filmy o úspechoch 
sovietskej a americkej kozmonautiky. Všetci naši 
členovla videli filmy z projektu Apollo o pristátf 
kozmonautov na Mesiaci, čo asi videlo len velmi 
málo Pudí na Slovensku. 



V krúžkoch organizujéme putovné výstavy, ktorě 
nám požičiava Krajská hvezdáreň v Hlohovci a hvez-
dáreň v Hurbanove. Organizovali sme dni sovietskej 
kozmonautiky, a to od prvého slávneho obletu Zeme 
Gagarinom v raku 1961 až po 15. výročie komických 
letov. 

Do krúžkov posielame astronomické filmy a naj-
menej raz ročne v nových krúžkoch pripravíme vzo-
rové podujatie s prednáškou. 

Pokladala som za potrebné širšie informovat o prá-
ci astronomických krúžkov v okrese. Na tieto akcie 
plánujeme ročne vyše tridsattisíc korún v našom 
rozpočte. Uvádzam to preto, že pracovníci hvezdární 
sa často stažujú na slabé pochopenie pre táto čin-
nost zo strany okresných osvetových stredísk. 

Proto že je v kraji málo hvezdární, začala Krajská 
hvezdáreň v Hlohovci zakladat astronomické kabi-
nety ako účelové zariadenia pri okresných osveto-
vých strediskách. Azda tam, kde sa o rozvoj popu-
larizácie astronómie okresné osvotové strediská ne-
starajú, je to potrebné, ale v našom okrese nemá 
význam takýto kabinet zakladat. Bobo by van i účel-
nejšie zlepšit spoluprácu a koordináciu práce na 
tomto úseku medzi okresnými osvetovými strediska-
mi a krajskými hvezdárňami ako zakladat dalšie izo-

lované útvary, ako sú kabinety, lebo metodickú 
po-

moc klubovým zariadeniam treba poskytovat kom-
plexne. 

Vedúoi pracovníci Pudových hvezdární, by sa ma-
lů zasnerat aj na to, aby už konečne vyšla tlačen 
učebnica pre astronomické krúžky, aby sa vydávali 
astronomické filmy a diafilmy a názorné pomécky, 
ktorých je stále velký nedostatok. 

Starostlivost o rozvoj záujmových krúžkov, medzt 
ktoré patria i astronomické krúžky, patrí do trvalej 
činnosti osvetových zariadení klubového typu. Proto 
sa svorne usilujeme, o zakladanie dalších astrono-
mických krúžkov a o ich riadne vybavenie. 

Veď z dobra vykonanej práce máme všetci radost 
bez ohl'adu na to, či pracujeme v okresných osve-
tových strediskách alebo v Pudových hvezdárňach. 

Dobré skúsenosti z nášho okresu sa iste dajú vy-
užit i v dalších okresoch, a preto budem mat radost, 
kel i tento článok prispeje k zlepšeniu starostli-
vosti a metodickej pomoci o astronomické krúžky 
vo všetkých okresoch. 

Azda, by nebolo na škodu, keby sa úprava vzá-
jemných vztahov vypracovala vzorová dohoda o spo-
lupráci Pudových hvezdární s okresnými osvetovými 
strediskami. 

Měsíční mikrokráter pod elektrono 
Pouhé tři setiny milimetru má průměr kráteru, 

který zanechal mikrometeoeit na Měsíci. Tento krá-
ter přivezli kosmonauté Apolla 16 a NASA dala 
k dispozici Max-Planakově institutu pro jadernou 
fyziku v Heidelbergu. V aplikační laboratoří Seimens-
Werke v Karlsruhe byl zkoumán tento jedinečný 
vzorek °pomocí elektronového mikroskopu Autoscan. 

Zkušební materiál s registračním číslem 60502.17 
svěří pouze 2 X 1 X 1 mm, přesně vzato není mě-
síčním materiálem, nýbrž „mezzisvětným pooutníkem". 
Je to železný meteorit s velkým obsahem niklu, kte-
rý spadl na měsíční povrch asi před 3000 lety. Vět-
šinou se takový meteorit při dopadu vypaří a jen 
velmi zřídka z něho zbude kompaktní úlomek. Na 

Kráter vytvořený v mete-oritickém železe dopadem 
mikrometeoritu. 

Y mikroskopem 
tento vzácny kousek meteoritického železa opět do-
padl mLkrorneteorit, který ^po Babě zanechal kráter 
o průměru 0,03 mm, což je zhruba tlouštka vlasu. 

O tomto mikrameteoritu mohou ^vědci v Heidelber-
gu říci pouze to, že měl rychlost větší než 10 km/ 
sec. Zvláště je však zaujal výstup pararelních struk-
tur v bezprostřední blízkosti kráteru, které byly 
způsobeny dopadem. Z mineralogického =hlediska jsou 
zvláštní tím, že jsou z meteorttického železa. V oko-
lí tohoto kráteru je ještě několik menších kráterů 
o průměru dvou tisícin miLLmetrů. 

Prevzaté z časopisu Forschung 
H. N. 

Kráter na měsíční sklovité hmotě. Oba snímky jsou 
pořízeny elektronovým mikroskopem na institutu 
Max-Planoka pro jadernou fyziku v Heidlbergu. Pět-
setkrát zvětšeno. 



Oživená astronomická 
činnost' v Košiciach 

Spristupnoním astronomického komplexu Technic-
kého múze'a v Košictach verejnosti sa oživila aj čin-
nost na poli popuáarizačnej astronomie na územ( 
Košic. Najmd planetárium tohto komplexu je pri-
tažlivým maia•dením pre rozličné školy, ústavy a 
širokú verejnost. Po začiatočnej priemernej návštev-
n•osti sa začlatkom tohto roku návštevy v planetáriu 
prudko zvýšili. V marti sa dosiahla rekorclriá ná-
vštavnost 2116 osob. Za cely štvrtrok navštívilo pla-
netárium 4665 osob pri 170 programech. Už z tejjto 
návštevnasti vidiet, akej popularita sa košické pla-
netárium tešf. Výber programov pra rozličné skupiny 
návštev patrí k práci astronomického oddelenia 
Technického múzea. Ale nielen planetárium prita-
huje záujemcov o astroaúmiu. 

Na pravidelných pi'atkových večernýoh pozorova-
niach na hvezdárni sa zúčastňuje aj verejnost. Heci 
hvezdáreň slúži predovšetkým na osvetové cele, 
návštevnost už nic je taká vysoká. Zapríčiňujú to 
určité technické problémy vybavonia hvezdárne. Na 
hvezdárni rozvlja svoju činnost astronomický krúžkk. 
Členovu krúžku pul verejných pozorovaniach pomá-
hajú obsluhovat prístroje. 

Napriek týmto tazžkostiam pracovníci astronomic-
kého komplexu začali v apríli s pravidelným sledo-
vanim slnečnej činnosti. Projekčnau metodou sle-
dovaná aktivita Slnka sa posiela na spracovanie 
Krajskej hvezdárni v Prešove. Tým pribudla do po-
zorovoania Sinka na Slovensku dalšia stanica — Ko-
šice. Táto stanica sa pripra+vovala aj na sledovanie 
čiastočného zatmenia Sloka 29, apríla tohto roku. 
Počasie v tento deň boto v ko-šioiach priaznivé, a 
tak pracovníci astronomického oddelenia mohli za 
účasti člen+v astronomického krúžku i verejnos+ti 
sledovat celý priobeh zatmanoia. 

Hvezdáreň a planetárium v Košiciach. 

Zriadením a sprístupniením astronomického komple-
xu ver•ejno•stji.sa k+rvžok stal pevným článkom tohto 
komplexu. jeho práoa je terez pravidelná. Za priaz- 
nivého počasia sa uskutočňujú pozorovania za úč+asti 
verejnosti. F"ozorujú sa vli"cšinou objekty slnečnaj sú- 
stavy a úkazy, 

ako 

sú zatmenia Slnka a Meal-ace, 
konjukcie hviezd a planět s Mesiacom a zákryty 
hviezd Meslacom. Niektorf členovia krúžku absolvo-
val! °aj školen-le pozorowate8ov pramenných hviezd 
v Brna. Bolo by dobré, keby sa krúžok mohol ve- 
novat pozoro•vaniu týohto pramenných bviezd. žiaf 
osvetlenie mesta je vefmi silné a ovzdušie znečis- 
tené, čo znemožňuje vykonávat nárocnajši•e pozoro- 
van'ia. Žiadalo by sa, aby krúžok mal k dispozícti 
po¢orovatelňu mimo mesta. V prfpade nepriaznivého 
po•časia sa členovia krúžku schádzajú v objekte pla-
netária na teoretické práce. Okrem priebežnéh'o krát- 
keho kurzu všeobecnej astronbmie sa kr'užok za-
oborá ,aj teoretickými otázkami pramenných hviezd, 
vývoja bviezd, kvazarov, mimozemského života a ci- 
vilizácií a zo svetonázorovej oblasti filozofickými 
problémami astronomie. Zasadriutia krúžku i za ne- 
priaznivélho počasia navšteviijú aj hostia z verej- 
no5+t.f. Matej Sc.hmtigner, 
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Záber čiastočného zatmenia Slnka dňa 29. 4. 1976, 
pazcrevanéha v Technickem múzou v Košiciach. 
Expo=zícia: 11h 41m 54S SEL — v období maxima za-
tmenia. 

Foto: Ján Polák 

Pozorouanie kométy ĎV t 1975 n 
Členovu Mestskej organizácie Slovenského zvázu 

astronómov arnatérov v Bratislave sa taktiež zapojili 
do pozorovania jednej z najjasnejších komét posled-
ných desatročf. Po prvý raz srna Westovu kométu 
pozorovali na rozvídnievajúcej sa obloha 1. marca 
1976 0 5h 15m, kel sme jej celkovú vizuálnu jas-
nost odhadli na —2,0m. V nasledujúce dni jej Jas-
nost pomerne rýchlo klesala, priblížne o 0,5m za 
každých 24 hodin. 5. marca bola jej jasnost podfa 
našich odhadov +0,5m a 13. marca +2,7m. Dlžka 
chvosty pri pozorovaní vonným okom dosahovala 
na začíatku marca 15-20 stupňov, pričorn chvost 
bol zdvojený a boli v lom viditelné pozdlžne svetlé 
pOsy. 

Kométu West 1975 n sme aj fotografovali kamera-
mi Tessar 2,8/50 mm a Biometar 2,8/80 mm tak na 
farebné diapozitívne filmy Fomachrom D 22 a Ag-
fachrome 50 S Professional, ako aj na vysokocitlivé 
čxernobiele negatívne filmy Fom,apan N 30 a Ilford 
HP4. Velká jasnost kométy umožnila získat dobré 
zábery aj bez pointovanía. Najlepšie výsledky sme 
docielili na filme československej výroby Fomapan 
N 30, ktorý vyvolaný v špeciálnej zosilňujúcej vý-
vojke Ilford Microphen získal citlivost až 32 DIN[ 
Jednu za snimok uverejňujeme. Boly nafotografova-
ná 5. marca 1976 o 511 17m s expozičným časom 25 
sekúnd. V rozštepe chvosta vidno hviezdu 2. vel'-
kosti s Pegasi (Enif). 

M. D. 

Kométa West 1975 n dňa 5. marca 1976 v Bratislavo. 
Foto: M. Dujnič 



SÚÍAŽ 
O NAJLEPŠIEHO 

ASTRONÓMA _ AMATÉRA 
Okrasné osvetové stredisko Bratisbava vdfek uspo-

riadalo v krásnom pr<ostredí historického hradu 
Červený Kameň 7.-9. mála 1976 pra 33 žlakov ZDŠ 
a gymnázií V. okresnú sútaž o najlepšieho Fastronó-
ma-amatéra okresu Bratislavavidiek v roku 1976. 

Semflnár otvonil zástipca OOS dr. Štefan Kupča 
prtvítaním účastníkov a prednáškou: Súčasné po-
znatky a názory o štruktúre a vývoji vesmíru. Po-
tom prodnášal Ing. Štefan Knoška na tému Najnov-
šfe poznatky o Slnku a O slnečnej sústave. Prednáš-
ku dopinil premietaním farebných dilapozitídvov. 

Druhý deň odznell prednášky profesora E. Mika 
Zákony nebeskej mechaniky, prom. fyzika B. Luká-

FOTOELEKTRICKY 
FOTOIIETER 

V ^podstate najmodernejší a najpresnejší prístroj 
na meranie jasnosti +astronomických objektov je fo- 
toelektnický fotometer. V súčasnosti najširšie uplat- 
nenfe na•chádza v stelárnej •astronómti. 

Jeho základným stavebným prvkem je fotonásobič. 
Svetlo sledovaného 'objektu dopadá na katódu foto- 
násobiča. Elektróny uvolnené z katódy sú urýchlo- 
va•né silným elektrostatickým <polom a dopadajú na 
dalšie elektrÓdy fotenásoblča, nazývané dynódami. 
Vzhladom na to, že na každú dalšiu dynódu je pri- 
vádzané vyššie napiltie, energia elektrónov narastá 
a pni dopade na dynódy vyráža vždy váčšie množstvo 
nových elektrónov. F%oslednú elektródu frtonásobiča, 
na ktorú dopaclajú elektróny, nazývame anódo•u. In-
tenzita elektrického p.rúdu tečúceho medzi posled- 
nou dynódou a anód•ou je priamo úmerná intenzite 
asvetienia fotokatódy. Tento elektrický prúd sa móže 
odmerat a pernocou redukčných vzfahov určíme jas-
nost skúmaného :objektu. 

Pr•ed fotolcatód•ou sa +ve fotomatrooh umiestiiujíl 
farebné fi.ltre, ktoré umožfiujú sledovanie astrono-
mických objektov v různych oblastiach spektra. Naj- 
častejšie používanou sústavou filirov je širokopás- 
mová sústava UBV. Úzkopásmové interferenčné flltro 
umožňujú merat mno"zstvo žiarenia vo vybraných 
úzkych spektrálnych oblastiach. 

Činnost moderných fotometrov je čiastočne alebo 
úpine automatizovaná, čo umožňuje presnejšfe a 
rýcffilejšie spracovanie nameraných údaajov. Pil naj- 
modernejšie riešených psistrojoch tohle typu sa sig-
nál z fotonásobiča privádza priame na vstup samo-
činného počífiača, který vykonáva okamžité a lcom- 
plexné spracovanfe nameraných údajov. Astronómom 
tak odpadajú zdlhavé redukčně výpočty a můžu sa 
pine venovat napozorovanému materiálu. Fotoelek-
trická fotome,trla vdaka svojej vysokej presnosti :a 
pohotovosti už pomohla vyriešit množst •o astrono- 
mfckých problémov a nachádza stále širšie uplatne- 
nie v různych •odvetviach astronámie. 

Na pripojenej fotografii je automatizovaný foto-
elektrický fotometer Astronomického ústavu SAV 
umiestený v Cassegrainovom ohnisku 60 cm reflek- 
tora na Skalnatom plese. Podstatnú čast jeho pozo- 
ravacleho programu tvori sledovanie zákrytových 
premenných hvle•zd širokopásmovými aj úzkopásmo- 
vými sústavami filtrav. 

—J.ž. —

ča Fozorevanie komét a meteórov a Základy astro-
fyziky, ebidve dapinené premietaním diapozitvav. 
Večer spestril Ing. Knoška rozprávaním a premie-
taním pekných farebných diapozitívov z pobytu na 
hvezdárfiach Pfc do Midi ve Francúzsku a na ostro-
ve H:nr v Juhoslávii. 

V nedelu Novo-rU učitel Jozef Závodský o astro-
nomických súradniciach a potom dr. Š. Kupča pred-
niesol prednášku na tému Ako sa vytvára a ipev-
ňuje vedecký svetový názor. 

Pozo•rovanie nočnej obldhy obetavo viedol učitel 
J. Závodský a pozorovanie Sloka viedol stále ne-
sta•rnúoi Elomír Kéčkei. 

Sama sútaž pozostávala za 40 otázek z týchto' 
okruhoiv: Sloko, Planéty, I-Lvlczdy, Dejiny astronó-
mie. V kategórii A [žMol ZDŠ) prvé miesto získal 
Mino KROČKA ze ZDŠ Jur pil Bratislave, druhý bol 
Boris ĎURBÁK zo ZDŠ Modra na Vajanského ul, a 
treta Fcra BAXA ze ZDŠ Budmerice. V kategórii B 
(študenti gymnázií) bole toto poradie: prvé miesto 
vybojoval Roman OLEXA z Gymnázia Modra, druhé 
získal Ján VESTENICKÝ z Gymnázia Malacky a tratí 
bol Kamil KYSELICA z AK Jur pri Bratislavo. 0•krem 
prvých troch boll za velmi úspešných vyhodnotení: 
Eva GAJDOŠIKOVA z Gymnázia Pezinok, Iveta HE-
GEROVÁ ze ZDŠ Budmerice a Milan ENCINGER 
z Gymnázia Modra. Všetcl monovani boll odmeneni 
hodnotnými varnými cenami a bolí vybratí na VIII. 
zraz astronómov-anzatérev Slovenska v Strečne alebo 
na V. zraz astronómciv-amatérov Západoslovenského 
kraja na Orave. 

Táto jubilejná V. okresná sútaž ga vydarla nielen 
prekrásnym slnečným počasím, ale najmá výbornou 
organizáciou a celkovým zdarným priebehom. Vy-
zývame všetky okresy Slovenska, aby nás nasledo-
vali, aby organizovali astronomické sútaže, a tým 
prispeli k dalšiemu rozvoji a šíreniu amatérskej 
asUo'nómie. 

L'uboslav DOBROVODA, 
vedúci AK Modra 

Fotoelektrický fotometer. 
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IF IJ II IHA'i[IIFY 
(1656 -11976) 

Tohto roku uplynulo 320 ro'kov odvtedy, čoo sa 
v Haggerstane pri Londýna narodil (r. 1656) slávny 
anglický matematik a astrenóm Edmund Hialley. 

Jeho menu je dnes známe vdčšinou len z názvu 
Halleyho kométy. Hecl mu objav periodickosti ke-
mét prinieso1 weřkú slávu, je to len malý zloimok 
z jeho mnohých objavev. Je zaujímavé, že ze za-
či,atku sa Halley venaval štúdiu rečí a literatúr a až 
neskdr ho zaujala matematika a astronomia. V roku 
1676 ho anglická vláda vyslala na ostrov sv. Heleny, 
aby tu presne určil polohy hviezd na južnej polo-
guli. Hneď po začiatku pozorovaní ohromil učenú 
ve+rejnost správou o objevení hmioviny v súhvezdí 
Centaura. Po návrate do Londýna ho Kráfevská spo-
ločnost poslala do Gdaňska už ako svojho člena, 
aby tam rozhodol spor o presnosti pozoravania me-
dzi Hookem a Heveiiom. Odtial cestoval do Tali-anska 
a Francúzska, neskór podntkod dobrodružnú cestu 
po pobreží Anglicka, južnej Afriky a Ameriky až 
po 52° južnej šírky, aby určil odohýlku magnetiekej 
strelky. Po skončení oiest vydal prvú mapu magne-
tiekej dekllnáoie. Onedlho nato začal prednášat 
geometriu na univerzita v Oxforde. Ako 64-tučný se 
stal královským astronomom a riaditelom hvezdár-
ne v Greenwichu. Vydal 77 vedeokých prác, z kto-
wých niekto.ré majú velký význam. 

Zostavjl katalog 341 hviezd južnej potogule, vy-
pracoval spčsob určena slnečnej paralaxy pozore-
vaním preclhodu Venuše pied slnečným kotúč,om 
z viacerých bodav na rozličných časti,aoh Zaane 
a pod., ale jeho najznámejšia práoa je objavenie 
periodickosti komét. 

Prišiel na to celkom náhodou a dost zaujímaným 
spásobom. Halley si dal za úlohu spočítat dráhy do-
vtedy známyoh dostatočne pozorovaných komét a 
vtedy si všimni, že dráhy komét z rokov 1456, 1531 
a 1607 sa velmi zhotlujú s dráhou kométy z roku 
1682. Z toho usúdil, že ide o jednu kométu, ktoa'á 
sa pravideine vracia. Dobu jej obehu okolo Sinks 
vypočítal na 74-75 rokov. Jej dráha je taká pre-
tiahnutá, že v perihéliu je bližšie k Slnku a°ko Ve-
nuša a v aféllu sa stráca v hlbkaeh vesmíru za 
vtedy ešte neznámym Neptúnom. Ďalší návrat ko-
méty mal nastat roku 1758, ale toho sa už Halley 
nedožil — zomrel 25, januára 1742 v Greenwiohi. 
Kométa sa vrátila na Vtanoce 1758 a potom bála 
pozorovaná v rokoch 1835 a 1910. Na ďalší návrat 
Halleyho kométy si musíme ešte „trochu" počkat 
— príslním má prejst 9, februára 1986. 

—Š. K. — 

Slunce, 
Galaxie 
a ledové periody 

Francouzský astronom Jean Claude Peoker ve svém 
článku „Slunce, Galaxie a doby ledové" uvádí za-
jímavou teorii, podle níž vysvětluje vznik dob ledo-
vých: Víme podle geologických průzkumů, že velká 
ledová období následují po sobě na Zemi (asi po 
250 milionech let a trvají asi 50 miliónu let. Tento 
časový úsek však není plynulý a patrně se během 
této doby vystřídá více ledových období, z nichž 
každé trvá 'asi 50 000 let, poslední se skončilo asi 
před 11000 lety. Táto čísla jsou u „různých autoru 
různá, ale řádové se uvedené hodnoty shodují. 

Galaxie má spirální strukturu, skládající se z 'ně-
kolika ramen. Slunce, vzdálené od středu Galaxie asi 
30 tisíc světelných let, se okolo tohoto středu otáčí. 
Protože Galaxie se neotáčí jako homogenní těleso, 
Slunce během své existence projde různými 'rameny 
Galaxie, jejichž mezihvězdný plyn má odlišnou Ptm's-
totu. Když se Slunce dostane do míst, kde hustota 
je vyšší, dochází k ochlazení, což se na Zemi pro-
jeví jako doba 'ledová. 

Tato hypotéza je zajímavá, ale v žádnem případe 
se nemusíme nějaké nové doby ledové obávat. 
I když měla platnost zmínená teorie, zbývalo by 
nám každopádně do příohodu další doby ledové 
„pouhých" 39 tisíc let. Za tu dobu už si lidstvo bude 
vědět rady a bude už disponovat takovými technic-
kými prostředky, že už pro ně jiště nebude problém 
proti mrazivému období se řádně ochránit. 

ZFF HOC 

80- ročný 

J. Olmx 

KÝ 

V septembri t. r. sa dožíva 
Jozef Lehooký, °dSchodca z 
Krupiny 80 r•okov. Srdečne mu 
blahoželáme k jeho peknému 
životnému jubileu a do ňal- 
šíeho života mu želáme ešte 
veta zdravi'a a síl. 

Jozef Lehocký sa už od mla-
dosti zaujímal 'o astronomiu. 
Ako podd8stojník z povolanla 
využíval všetky príležžtos°ti na 
prehlbenie svojich astronomic-

kých poznatkov. Po odchode do důchodku vela 'času 
a usilia venuje rozvoju amatérskej astronomie v Kru- 
pine. Rád pracuje s mladými luám,i a •odovzdáva 
im svoje bohaté skúsenosti ,a poznatky. Už dlhé re-
ky ůspešne působí ak'o vedúoi astronomického krúž- 
ku pri Dome osvety v Krupine. 

Pavol Vozár 
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Or. Mikuláš konl(oly — Thege 

(1916-1916 

V tomto roku uplynulo 60 rc'kov od úmrtia zakla-
dateía hvezdárne v Hurbanove dr. Mikuláša Konko-
lyho-Thege. 

Dr. Mikuláš Koukoly Thege sa narodil v roku 1842 
v Budapšeti. Celý svoj život venoval vede a zve-
Iad'ovaniu svojho observatória. Vedecký pracoval 
hlavne na úseku astronómie, geofyziky a meteoroló-
gie. Zaoberal se s astrofotografiou, fotografovaním 
planét a vefkú pozornost venoval spektrografii. Za 
dvadsať rokov dr. Koukoly dot.iahol hurbanovské 
observatórium medzi špičku svetových súkromných 
observatórií. Hurbanovo sa stalo výchovným ústa-
vom mladých pracovníkovi, z ktorých mnohí zastá-
vali potom funkcie v rozličných vedeckých ústa-
voch. 

Medzi najvýznatnnejšie práce z tolhto obdobia pat-
ra 18 zv6zkov Beobachtung angestellt am Astrophy-
sikalischen Observatorium in Ogyalla, v ktorom sít 
zhynuté výsledky astronomických pozorovaní dr. 
Konkolyho a jeho kolektivu. 

V roku 1898 venoval dr. Kankoly svoje observa-
tórium štátu. Najvýzna-mnejším dielom, ktoré vznik-
lo v tom období bol Fotometrický kataióg hviezd 
od $4°,0 do —15°,0 de'kltnácie, jasnejších ako 7' ,6. 

Dr. Mikuláš Koukoly Thege bol predovšetkým zná 
my aj ako vynikajúci konštruktér astronomických 
prístrojov. V roku 1908 sa so svojími prácami zů 
častnil výstavy v Anglicku, na kotrej holi jeho prí-
stroje vysoko ocenené. 

Jeho celoživotně dielo je uznávané astroncuaickou 
vereinostou na celým svete, čoho důkazem je aj 
pomenovanie pianétky a observatória v Budapešti, 
ktoré nesú jeho meno. 

(LD) 

NSVE KNIHY 

C ~ygm: V hlubinách vesmíru 
Vydal Albatros, nakladatelstvo pre deti a mládež, 
v Praha raku 1975, v edícii Objektiv, str. 96, brož. 

13,— Kčs ° 

Autora tejto knižky netrebta predstavovat. Jeho 
knihu „Vesmír je náš svět" ,pozná každý vážny zá-
ujemca o 'astrenómfu. RNDr. Jiří Grygar, CSc., sa 
rozhodol napísat knižku o hviezdadh a hvezdároch 
a vydal ju v peknej úprave ako čítanie pre deti od 
12 rokov. Je nesporné, že urobil radost nielen im, 

ale každému, ktcl pochopil krásu .prvých dotykav 
s llviezdnym svetom a astronómiou i s °poznúvaní:m 
vdbec. 

V krátkych kapitolkách, na vhodných prirovna-
niach, bez fyzikálnych odvodzavaní, ale s citom pro 
predstavu javnv sa odohráva dej ,,prvého astrono-
mického čítanla". Hviezdy sa približujú, hvezdár od 
krýva svoje vnútorné 'impulzy a na pozadí historic-
kého vývoja sa dostávame od spektrálnej klasifká-
cie hviezd až k záhadným pulzarom a kvazarom. 
Svet galaxií sa, ako 'v rozprávke, pred narvi :rozpína 
a de.tská duša sa ponára nenásilne do hlbín vesmíru. 

Knižka je dgpinená celým radom čiernobielych 
fotografií a kresíeb. V „Malaj galérii slávnych astro-
nómov" 'sú uvedené krátke poznámky o Iudoch, kto-
rí pra astronómfu •objavovali. „Slovníček astronomic-
kých výrazov" prispeje k bližšiemu wysvetleniu zá-
kladných porjmov, Ďasi „Dáta a faktá" utriedi do 
historického sledu udalostt astronomiokého života, 
čiernobiela i farebná príloha (23 obrázkov) znovu 
potvrdzuje, že obrázky s astronomickou tematikou 
sú stále zaujímavé a pútavé. 

Knižka sa °naozaj velmi dobre čita, Sympatický 
štýl a déverné poznanie problematiky umoci`iujú cel-
kový dojem. Nechýba ani „básnioký rozlet" (Blika-
jící majáčky pulsarů jsou pak takcvými věčnými 
světýlky, jež označují náhrobky kdysi pyšných a 
oslňujících supernov), ani „šarmantná humanita" 
(V jednom se však všichni shodují: 'vyhlídky na 
spojení s jinými civilizacemi jsou nepatrné. Budou 
však rovny přesné nule, jestliže my na Zemi se 
o nic nepokusíme). „Grygarova cesta do hlbín ves-
míru" je výbornou ukážkou popularizácie, je to pros-
te publikácia, ktorú „kupujeme od odborníka". Roz-
hodne petrí do rúk malým i ^velkým. 

Knižka, vzorný to pupularizačný impulz na poli 
amatérskej astro'nómie, bude vhodným úvodom do 
práce začiatočníkov v astronomických krúžkoch na 
ZDŠ. Nebolo by asi na škodu, keby táto publikácia 
mohla výjsf 'aj v slovenčina. V peknej úprave, v do-
statočnom počte a čo najskér. 

Dušan Jedinák 

Ke knihy RNDr. J. Stohla, CSc., 

10 ŽIVOTA HVIEID 
Začiatkom tohio roka vyšla v Sloveuskom peda-

gogickom nakladatel'stve dalšta původná vedecko-
populárna publikácia v slovenčino s astronomickou 
tematikou, kniha Zo života (hviezd. Jej autor, ve-
deoký pracovník AÚ SAV RNDr. Ján Štohl, CSc., 
v nej zhřfía nielen veř zaujímavého o vzniku, vý-
voji a zániku hviezd, ale píše aj o objavitefskej prá-
ci astronómov a čitatelovi v stručnej forme podáva 
aj ucelený pohlad na pozorovanú časí vesmíru zo 

zorného uhla moderných kozmologiokých teórif. 

Vecný a pritom svieži štýl .autora sprístupňuje naj-
uovšie vedecké poznatky mládeži a vábec všetkým 
záujemcom o astronómiu. 

140 strán textu ilustrovaných 65 obrázkami je 
rozvrhnutých do 9 kapitol: Velký objav pulzarav, 
Hviezdy vzntkajú aj dnes, Ako sa rodia phviezdy, Ži-
vot dospelých hviezd, Záverecné fázy vývoje hviezd, 

Rodiny planét a hviezd, Žijeme v Metagalaxii a 
Koniec či začiatok7. Prílohou knihy je 47 fotografií 
na 32 stranách kriedového papiera. 

—MP —
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OBLOHA 
v septembri a v októbri 

SLNKO vstúpi do znamenia Váh dňa 22, septembra 
0 22, had. 49. min. Vastáva začiatok astrono- 
miokej __]]esene — jesenná rovnodennost. Do zna- 
menia Škor.piórna vstupuje 23, októbra '0 7. hod. 
58. min. 

MERKUR koncom septembra a v októbri je pozoro- 
vatel'ný ráno krátko'pred východom Slnka. Vzdia- 
lenost Merkúra od Zeme koliše od 0,87 AU na 
začiatku septembra do 0,64 AU v polovici sep-
tembra a potom sa zváčší na 1,39 AU na konci 
októbra. Podobne sa 'moní jeho jasnof od +0,7 
do +2,7 a naspát do —1,0 lhv. velkosti. 

VENUŠA je v septembri a októbri na •večernej ob-
lobe. Planéta sa k Zemi priblíži z 1,59 AU na 
1,28 AU a jej jasnost sa zvýši z —3,3 na —3,4 
hr. v. 

MARS v septembri a októbri nie je pozorovatelný. 
Planéta sa ad nás vzdiali z 2,45 AU na 2,53 AU 
a jej jasnost sa zvýši z +1,9 na +1,8 magnttúdy. 

JUPITER v septembri vychádza večer a v októbri 
je na oblohe takmer celú noc. Flanéta sa na- 
chádza v súhvezdí Býka. Dňa 12. októbra o 1. 
hod. 30 min, nastáva konjukcia Jupitera s Mesia- 
com. Planéta bude 1° severne od 1VIesi°aca. Jupiter 
sa priblíži k Zemi z 4,77 AU na 4,09 AU a jeho 
jasnost sa zvýší z —2,0 na —2,4 Itv. wel•k+osti. 

SATURN je v septembri na rannej ob Lobe a v aktób- 
ri je nad obzorom v druhej ,polovici noci. Pla-
néta sa rnaohádza v súinvezdí Raka. Saturn sa 
priblíži k Zemi z 10,01 AU na 9,23 AU a jeho 
jasnost bude +0,6 hv. v. 

URAN v septembri a októbri nie je pozorovatelný. 
Planéta sa od nás vzdiali z 19,07 AU na 19,54 
AU a jej Jasnost je +5,9 magnitúdy. 

NEPTUN v septembri zapdá večer v októbri je pozo-
rovatelný len zvečera. Planéta sa od Zeme vydi•ali 
z 30,21 AU na 31,09 a jej Jasnost bude 7,8 mag- 
nitúdy. 

ORIONIDY sú meteorický roj s maximem činnosti 
21. októbra s pniaznilvou mesačnou fázou. Meteo-
rický roj súvisi s Haileyovou kométou, a preto 
je potrebné mu venovat pozornost. 

B. L. 
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H. NOVAKOVA: Mesačný mikrokráter pod elektró- 

novým mikroskopem 
M. DUJNIČ: F°ozorovanie kométy West 1975 n v Bra- 

tislave 
J. OLMR: Sloko, Galax'La a ladové periódy 
M. GALLOVA: Vesmír je náš svet 
M. SCHMOGNER: Oživená astronomická činnosf v 

Košiciaeh 
Ľ. »OBROVO/BA: Sútaž o najlepšieho •astronóma-ama- 

téra 
Š. KURTI: 320. výročie na•r. Edmunda Halleya 

(1656-1976) 
P. VOZAR: Jozef Lehocký 80-ročný 
J. ŽIŽNOVSKÝ: Fotoelektrický fotometer 
D. JEDINAK: V hlbinách vesmíru 
M. PETROiVIČ: Zo života hviezd 
L. KŘIVSKÝ: Snímky koróny v bielom svetle 
B. LUKAČ: Obloh/a v septembri a v októbri 

Modul lode Sojuz 18 s kozmonautmi P. Klimukom 
a V. Sevastjanovom po pristátí nedaleko kazašského 
mesta Arkaliku. Telefoto: ČTK —TASS 

~ 
Na snímke zfava americkí a sovietskí kczmonauti 
Thomas Stafford, Alexej Leonov, Vence Brand, Va-
lerij Kubasov a Donald Slayton při tlačovej beseda 
na letisku krátko po prilete americkej posádky. 

Telefoto: ČTK —TASS 

Snímky korony v bílem světle 
Snímky koróny v bílem světle pořízené •koronogra-

fem na Skylabu. Zastiňující disk koronografu je o 
něco větší než disk Slunce. Snímek na titl. straně 
je pořízen dne 7. IX. 1973 asi hodinu po pr•otónové 
erupci a snímek na zadné str. obálky před protónovou 
erupci. Přestože erupce byla poměrně dosti vzdálená od 
západního okraje Slunce (posice 46°W a 17°S), způ-
sobil výron plasmy a magnetických polí spojený 
s touto erupcí narušení předoházejicí konfigurace 
kor/ony nad západním okrajem slunečního disku 'a 
její úpinou přestavbu; vznikly rozsáhlé smyčkové 
útvary, jejich přední čelo je již minso snímek, jsou 
patrné vnitřní podružné smyčky. Snímky byly po-
skytnuty laskavostí Dr. E. Hilděnera. 

Dr. L. Křivský 
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