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TEPLOTY HVĚZD A JEJICH URČOVÁNí
DR

OTO

OBŮRKA

Při studiu mnoha otázek stelární astronomie je potřebí znát fysi
kální a pJhyhové charakteristiky hvězd, případně jejich vývojové sta
dium, prostorové rozdělení v galaktické soustavě a jiná data. Mezi
základní údaje patří zdánlivá a skutečná jasnost hvězdy, dejí spek
trální třída, vzdálenost, hmota, rozměry, prostorový pohyb, rychlost
rotace i teplota. Některé veličiny můžeme vyšetřovat nebo měřit přímo
a z nich jiné získáme nepřímo úvahou nebo výpočtem. K charakteris
tikám získaným nepřímou cestou patří také údaje o teplotách hvězd
ných těles, které přímo měřit nelze.
Stupeň dnešních vědomostí o teplotách hvězd je výsledkem dlouhého
výzkumu, jehož pokroky jsou značeny jmény významných fysi'ků W.
Wiena, J. Stefana, L. Boltzmanna, M. Plancka a jiných. Jimi objevené
zákonitosti jsou stále základem pracovních metod i theoretických
úvah, vedoucích k dnešním výsledkům.
K prvním krokům na tomto poli patří Newtonovy pokusy z roku
1680 o určení teploty slunečního povrchu. Později) od počátku 19. sto
letí, byl proveden větší počet odhadů sluneční teploty, výsledky se
však značně lišily, protože úvahy byly založeny na nesprávných prin- '
cipech a nedostatečné znalosti zákonů záření. Newton předpokládal,
že intensita záření roste stejně rychle jako teplota. Kolikrát vzroste
teplota, tolikrát se zvýší zářenÍ. Dulong a Petit došli na základě expe
rimentálního výzkumu roku 1817 k názoru, že při rovnoměrném růstu
teploty podle aritmetické řady roste záření řadou geometrickou. Růz
nými autory byly udávány teploty s1unečního povrchu od 10 milionů
stupňů do 2 tisíc stupňů. Ještě počátkem našeho století byla uváděna
sluneční teplota mezi 6000° a 12000° C.
Roku 1897 určil vídeňský fysik J. Stefan vztah, podle něhož roste
záření se čtvrtou mocninou teploty. Theoretickou správnost tohoto
výsledku ověřil mnohem později a zcela jinou cestou Boltzmann. Jiné
výzkumy se vztahovaly na hvězdná spektra a intensitu záření jednot
livých částí. W. Wien určil vztahy mezi vlnovou délkou maxima záření
a teplotou. M. Planck stanovil, j,ak závisí množství vyzářené energie
na vlnové délce při dané absolutní teplotě. Tyto vztahy a další objevy
spektrální ana~ysy umožnily značné pokroky v určování povrchových
teplot Slunce a hvězd. Věrohodnost dnešních výsledků a jejich přesnost
je dosti značná, neboť je.iich správnost se kontroluje vždy několika
různými, na sobě nezávislými metodami. Do úvah o studiu hvězdného
záření a určování teplot hvězd vstupují také dalšf činitelé, jako ab
Horpce záfení v plynném prostředí, atmosférická extinkce, tlak záření
a jiné. Dnes udávaná správná teplota Slunce je asi 6000°. Přihléd
neme-li k absorpci záření, vychází jiná teplota pro střední části slu
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nečního kotouče, jiná pro jeho okraje. Záření středu slunečního ko
touče přichází z hlubších vrstev než paprsky, přicházející z okrajo
vých částí, které jsou daleko více pohlcovány v tlusté vrstvě plynů,
jíž v tečném směru procházejí. Teplota středu kotouče je udávána
hodnotou 6300° K, teplota okrajových částí asi 5000° K.
Metody určování teploty slunečního povrchu byly aplikovány při
vyšetřování hvězdných teplot. Práce jsou založeny převážně na po
drobném rozboru hvězdných spekter. Mnohé úvahy viŽÍ se na poznatky
o záření absolutně černého tělesa, o němž si nyní krátce povíme.
Kdybychom si představili mýdlovou bublinu, která neodráží pa
prsky na ni dopadající, procházely by jí všechny paprsky. Stříbrná
kulička teploměru naopak všechny dopadající paprsky odráží. Koule
utvořená ze smoly a povlečená vrstvou sazí paprsky ani nepropouští
ani neodráží, ale pohlcuje záření všech délek. Takové těleso má nej
větší absorpční schopnost. Těleso, které má tyto vlastnosti v ideální
lníře, nazýváme absolutně černým tělesem a tento název mu ponechá
váme i tenkráte, když září, rozžhaveno třeba do běla. Vlastnosti čer
ného tělesa byly velmi podrobně laboratorně zkoumány a nalezeny
vztahy mezi Kelvinovou teplotou tělesa a vydávaným zářenim, měře

ným v gramkaloriích.
.Vyjdeme-li 'z předpokladu, že Slunce září jako černé těleso - což
však není zcela správné - můžeme s použitím nalezených zákonitostí
určit efektivní teplotu slunečního povrchu. Protože tato teplota ne
souhlasí přesně s povrchovou teplotou Slunce, používáme jí pouze jako
pomocné veličiny. Víme, že ani hvězdy nezáří přesně jako absolutně
černá tělesa a rozložení energie ve spojitém hvězdném spektru není
shodné se spektrem černého tělesa. Předpokládáme-li však platnost
Planckova zákona pro záření hvězd .aspoň přibližně, můžeme ho použít
k přibližnému určení hvězdných teplot. Spektrofotometrickou cestou
vyšetříme relativní intensitu hvězdného záření pro různé vlnové délky
a srovnáme ji s intensitou energie, vyzařované černým tělesem známé
teploty. Za předpokládané platnosti Planckova 7,ákona, nebo pro hvěz
dy o teplotách od 3000° do 10 000° aspoň zákona Wienova, dovedeme
určit teplotu hvězdy. Protože porovnáváme intensitu záření v různých
částech spektra, v různých barvách, nazýváme získané hodnoty barev
nými teplotami.
.
Rozdíly v rozdělení intensity záření ve spektru hvězdy .a černého
tělesa zpúsobují, že barevné teploty, odvozené pro tutéž hvězdu z roz
dílných spektrálních úseků se neshodují, ba vykazují často dosti
značné rozdíly. Proto vycházíme při určování barevných teplot ze
spektrálního oboru o vlnových délkách od 4500 A do 6500 A. Nepřes
nost hodnot barevných teplot roste také s rostoucím rozdílem mezi
teplotou hvězdy a černého tělesa a přirozeně s klesající výrazností
hvězdného spektra. Protože teplota srovnávacího zdroje nepřesahuje
zpravidla 2000°, používá se této metody k určování teplot chladnějších
218

TEPLOTY HVĚZD PODLE SPEKTRÁLNíCH TŘíD
Spektr.

třída

BO
AO
FO
Tr:paslíci
GO
KO
MO

Tb

Te

Ti

Tx

24700
13600
8000

25000
11 000
7600

20000
10000
7500

22500
13600
7900

6220
5260
3770

6000
5120
3600

5600
4000
3000

6420
4930
3510

5460
4460
3330

5300
4200
3340

Obři

GO
KO
MO

5540
4090
3010

Srovnání hodnot, dooažených ,rů.znýmiz.púso'by vyšetř-ování teploty. Tb = barev
l11á t~plota, Te
efektivní teplota, Ti = ioni<sační teplota, Tx == teplota z barev
ného indexu.

=

hvězd, asi do 10000°. Jelikož výrazné spektrum, vhodné pro dílčí in
tensitní měření, dávají především jasné hvězdy, je tato metoda vhod
ná k určování jejich teplot. Pro málo d:a sné hvězdy nedává dostatečně
přesné výsledky.
Povrchové teploty slabších hvězd je mo'ž né určovat z barevných
indexů. Při určování hvězdných velikostí je totiž nutné rozlišovat
vždy, byla-li jasnost určena visuálně nebo fotograficky. Oko je nej
citlivější pro spektrální úsek kolem z·e lené a žluté barvy, zatím co má
menší citlivost pro ostatní obory visuální části spektra. Naproti tomu
obyčeiná fotografická deska je neJcitlivější pro barvu modrou a fi,alo
vou. Proto se j.eví rozdíly v určování jasnosti hvězdy cestou visuá1ní
a fotografickou. Rozdíl obou velikostí, vyjádřený v hvěz,ďných třídách,
nazýváme barevným indexem. Z Planckových křivek rozložení energie
ve spektru vidíme, že barevný index, který vyjadřuje poměr intensity
žlutozelené a modrofialové části spektra může být dobrým ukazatelem
teploty zářícího tělesa. Jako visuální velikosti bývají udávány jasnosti
hvězd ve vlnové délce 5290 A, fotografické velikosti určují intensitu '
pro vlnovou délku 4250 A. Aby bylo možno převádět všechna měření
na steiný základ, byla stupnice barevného indexu stanovena tak, aby
pro hvězdy spektrálního typu AO byl index roven nule (visuální veli
kost je rovna fotografické). Z barevných indexů byly vypočítány tep
loty pro všechny hvězdné třidy na základě srovnávání jasnosti ve více
spektrálních úsecích.
Také tato metoda má některé nevýhody a je málo citlivá k určování
teplot velmi žhavých hvězd. Při určování teplot touto cestou je také
nutno uvažovat o vlivu absorpčních čar, které s:pižují jasnost v přísluš
ných částech spektra a mění barevný index. Uplatňují se zvláště u po
zdních spektrálních tříd. Na barevný index má však vliv i vzdálenost
hvězdy, neboť" oblaka mezi_hvězdné hmoty pohlcují více fialovou složku
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Křivky

rozložoni energie ve
spektru černého těle~a

záření než červenou, což
půso bí vzrůst barevného
indexu. Přesto je tato me
thoda velmi důležitá pro
určování teplot velkého
I

počtu slabých hvězd.

Další cestou k výpočtu
teplot je určQ
vání radiometrických veli
,k ostí, které udávají úhrn
5
ný výkon hvězdy, zachy
cený měřícími přístroji,
4když záření prošlo zem
skou atmosférou a opti
3
kou dalekohledu. Proto
že , však absorpce optiky
2
i ovzduší zeslabuje hvězd
né záření, při čemž ab
sorpce je rů~ná pro roz
l ,
ličné vlnové délky, vypo
čítáváme energetický vý
ikon hvězdy, který by bylo
možno měřit na hranici
nasl atmosféry. Je udáván bolometrickými velikostmi. Víme, že vý
dej hvězdné energie a rozdělení intensity záření závisí převážnou mě
rou na teplotě. Různé rozděleni intensity ve spektru, tedy teplota,
půso bí rozdíly mezi radiometrickou a bolometrickou velikostí. Pomocí
nich je možné počítat hvězdné teploty.
Hvězdná spektra jsou pramenem mnoha dalších poznatků. Povrch\)
vé vrstvy hvězd jsou složeny z plynů převážně v atomárním stavu,
některé chladnější atmosféry obsahují také molekuly plynných slou
čenin. V atmosférách existují tedy atomy vodíku, helia, kyslíku, váp
níku a j. Záleží na teplotě atmosférického prostředí, v jakém stavu
jsou jednotlivé atomy, zda podržují všechny svoje elektrony, nebo zda
jim některé elektrony byly vyrvány a v jaké míře. Podle množství
dodané tepelné energie řídí se také po jakých drahách elektronyobí
hají, do jakého stavu byly vzbuzeny. Ve hvězdných atmosférách do
chází v důsledku rychlých pohybů a mnoha srážek částic 'k ionisaci
atomů, při čemž stupeň ionisace, to jest počet elektronů od atomů
odtržených, závisí přímo na teplotě. Všechny tyto skutečnosti se ob
rážejí ve hvězdných spektrech, a to nejen v celkovém vzhledu a roz
dělení intensity, ale i ve výskytu absorpčních a emisních čar.
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hvězdných

FQTOGRAME 'T RIA V ASTRONOMII
ING.

D R

K ARE L S V O BOD A

Fotogrametria je mernícka metóda, ktorá využíva fotografických
obrazov pre zisťovanie polohy a výšky hfadaných hodov, pre kon
štrukciu plánov, máp a pod. Fotografický snímok Ij.e centrálnym prie
metom fotografovaného predmetu, pričom optický stred objektívu je
stredom premietania, citlivá doska alebo film je nákresnou rovinou.
Stredom premietama je očný bod o. Priesečníky svetelných Iáčov
s rovinou nákresnou zakreslujú sa pochodom chemickým. Fotogra
metria umožňuje svojimimetódami prevedenie centrálneho priemetu
na pravouhlý. K tomuto prevedeniu je treba poznať polohu stredu
premietania O k jeho vlastnej projekcii, t. j. rovine snímku v na}
jednoduchšej geometrickej defjjnícii, čiže k normálnemu priemetu stre
du premietania k optickej ose ohjektívu do roviny snímku. Toto geo
metrické určeme je dané "vnútornou orientáciou" snímku, 'ktorý tu
nazývame fotogramom. Vnútornú orientruciu tvorí dížka hlavného
lúča paprsku, t. j. vzdialenosť druhého hlavneho bodu O objektívu
(očný bod) od roviny fotogramu a priesečník hlavneho lúča paprsku
na snímku h (obraz 1).
Pri fotografovaní vzd.ialeného pred:metu rovná sa dJl*ka hlamého
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1. Fotog1'atický snímok ako cfYtttrálmy
priemet fotografovamého predmetu

2. Princíp stereo[otogrcumetrie

ohniskovej dial'ke obj,e ktívu f a je teda pri jeho Slprávnom foku
sovaní veličinou stálou.
Osi H H = X (horizont) a VV = Y (vertikála, 'zámerný smer) sú
na fotogramu dané spojením dv-och párov pevných značiek primon
tovaných na rámci fotografickej komory, ktoré sa f.otografovaním na
citlivej doske zobrazia. Poloha stredu premietania v priestoru, sklon
lúča
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citlivej dosky, t. j. odchýl'ka optiokej. osi fot<?grafickej komory od hori
zontálnej polohy a stočenie citlivej dosky, t. j. uhol medzi osou Hll
a skutočným smerom vertiká:lnym, tV,QrÍa t. zv. "vonkajšiu orientáciu".
Z ohrazu 1 vyplývajú vzorce pre súradnice bodu P

x ......... I tga

Y=I-!g~=tgf3Vw
COS a
-

+r

Uhly a (situačný, polohový) a f3 (elevačný, výškový) meriame špe
ciálnymi prístrojmi. Využitím sterooskopickej dvojice foto:g rafiekých
snímkov získame priestorový model fotografovaného ob!jiektu či ÚL.e
mia, ktorý umožňuje najrúčelnejšie previesť identifi:káciu, t. j. vyhl'a
dať obrazy totožného bodu na ZDdpovedajúcich fotogramo~h. Popud
.k použitiu stereoskbpie vo fotogrametrii pochádza od Waren de la Rue
a Hectora de Groussiliersa, z ktoTých prvý už v roku 1858 použil
k astronomickým účelomsterooskopic'kých obrazov aaruhý roku 1893
použil prinCÍ'pu putovnej: značky v telemetru. Tento princip bol roku
1901 zdokonalený C. Pulfrichom v Jene.
Základom stereofotogrametrie je priestorové - siereos1kO'pické 
viderne. Stereoskopické videnie je schopnosť hinokulárnym pozoro
vaním úskať priestorový obraz (model) a na ňo.m konať potrebné
meranie v priestore. Stereoskopické videnie je umožnené dvojicou očú
pozor.ovatel'a, 'k toré sú k tomu fyziologicky prispOsobené.
Stereoskopické videnie je možné technicky realizovať:
PredJpokladajme HH dva zvisle postavené snímky (obraz 2). kto
rých pódorysný premet javí sa a'ko priamka. Na l'avom snímku sú
body ml Pl stredovým priemetom bodov MaP za stredu Ol (prvé foto
stanovisko). Na pravom snÍJll'ku body m 2 P2 .sú priemety zo stredu O 2
(druhé fotostanovisko). Keď premietame súčasne z obidvoch stredov
01' O 2 , dosiahneme toho istého priestorového efektu ako pri nornláJ
nam binokulárnom videní. Keď omačÍme vzdialenosť premietacích
stredov Ol 02 = z (fotografkká základňa a v2Jdialenosť bodu M od
roviny stredovej, ktorá ide obidvoma stredmi písmenom D (t. zv.
hibka bodu M), platí podůbnosť trojuholní;k ov 6. 0l 0 2 M' '" 6. C 2 m 2 O 2 ,
z 'ktorej sa dá odvodiť jednoduchý vzťah
P =-- -z·1- alebo D = -z·1

D

kde

t.

P

J

I je ohnisková dial'ka fo tOlkomory , P je stereoskopická paralaxa,

ml m 2 ) . Z tohoto vzť~hu vyplýva, že parala~a je ne
priamo úmerná vzdialenostizobrazovaného bodu od stredovej roviny,
čiže pomocooU známeho z a z meranej paralaxy P dá sa vypočítať vzdia
lenosť D, pričom I je konstantné. Zo vzťahu vidíme ďlalej, že D sa dá
tým presnejšie určiť, čim vi1čšia je základňa z.

j. rozdiel (z -
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3. Stereokomparátor C. Zeiss, Jena (Model E)

Pyi nesmiernych vzdialenostiach telies nebeských je nutné zvoliť
vel'ké záldadne. Užíva sa preto vlastného pohybu Zeme okolo Slnka,
ktorý je twkmer 30 km za 1 ,sek. a pohybu Slnka s celou jeho sústavou
vo vesmíre smerom k súhve.zdiu Lýry. ktorý je asi 20 km za 1 sek.
Týmzískame stereoskopickýeh zákhlidní milióny ki1ometrov dlhých!
Sním'k y s trukými vel'kými základňami premeriavajú sa pomocou
Pulfrichova prístroja z r. 1901, ktorý sa nazýva stereokomparátor
(obraz 3). Móžeme na ňom určiť súrad.nice pre mapovanie a para
laxu p, pomocou ktorej: vypočítame v~dialenosť. Pulfrich upravil ste
reokomparátor pre astronomické účely a nové typy týchto strújov
vykonávajú vel'mi .cenné služby v astronómii.
Zeissov blinkomparátor slú:ži k rpremeriavarriu dvojk snímkov, ktoré
boOli získané v róznych čase'ch. Striedavým z.apínaním dvojíc, t. 'zv.
kmitaním, dajfÚ sa dvojke plasticky (priestorove) vstaviť či vlicova,ť
jedna do druhej. Premenlivosť hviezdy prejaví sa pri tejto metóďe
pulzáciou hviezdy. Pre zrovnanie spektier hol wstrojený Hartma:nnov
stereokomparátor.
Fotogrametria prináša ;~stronómii hohaté po.znatky. Používa sa Jej
tu k najróznejším účelům: pre meranie vlastných poh)11bov h viezd,
k určovaniu paralaxy stálic, z ktoreli sa dá potom liTč.iť ich vzdiale
nosť, k mera:niu skutočný,eh dí'žok vín, pre premeriavenie hviezd, ktoré
pri visuelnom pozorovaní sú pre sl!a;bú intenzitu žiarenia neviditel'né,
pre pozorovanie a ofbjavy planetoid a premenných hviezd. pozorovanie
planiet a Mesiaca, pre mapovanie neba, katalogizovanie hviezd. zisťo
vanie meteórov atd'.
Meraním vlastného pohybu hviezd stereokomparátorom zistia sa
l'a:hko hviezdy, 'z menivšie svoje miesto. POTovnávajlÚ sa dva snímky
s dlhším časovým intervalom, 'ku pro 20 rakovo Týmto sposo'b om určili
Kapteyn a Wolf zna;čný počet vlastných pohybov hviezd. M. Wolf,
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ktorý podstatne zdokonalil :konštrukciu stereokomparátoru pre astro
nomické účely, objavil týmto prístrojom hned' pri prvom po:oorovaní
des ať dosial' neznámy,c h premenných hviezd. Ta;kto moŽlno p.O'Ziorovať
i stálice s vlastným pohybom, keď sú fotografované v interval-och
niekol'ko rúkov.
V roku 1891 objavil Wolf toutú cestúu s použitím 514palcového
Kranzovho aplanátu prvú planétoidu, nazvamú Brukcia, č. 323. V d'al
šÍ-ch ro1koch bol.o tak objavených cez 1000 týchto te1ies, z ktorých pod
statná čáJsť boJa objavená samútným Wolfom. Pulfrich zaoberal sa
taktiež touto úlúh.ou a použitím Wolfúvých snímkov ~ Ophin~hi z 9.
a 10. VI. 1899 objavil novú planétoidu 1899 JF, ktúrá monokulárnym
prieskumom Wolfovi unikla. Pomocou stereokomparátoru a bonnskej
hviezdnej mapy (pre epochu 1855) určil presnú polohu planétky k dátu
9. VI. 1899: a (1855) = 17h 11,6 m a '6 (1855) = -22°41,3' (stredná
dobaexpozície snímku l1h 49,6m • exponované od lOh 59,6m do 12h 39,6m
str. času Heidelberg). Ďalej UI1čil vel'kosť pOhybu· z 9./10. VI. 1899
pri str. čase snímku 11h 43,5m : 6a = -O,8m , 68 = -0,4' a svetIosť
12,5m až 13,om p8dl'a odhadu jeho spolupracovníka Wnigera.
Obja vy nových planetoid sú vďačným pol''Om po&obnosti astrono
mickej fotogrametrie, lebo pri pOZOTovanÍ stereoskopickej dvojice
snímkov v stereokomparátore, m.ožnú predmet pozorovania, ktorý je
zachytený len na jednom snímku, rahko zistiť.
P.oužitím pohybu Zeme 'Okolo Slnka ako základne, previedol Wolf
v r. 190D v Heidelhergu snímky Saturna 'a Jupitera, pričorn celková
dížka základne činila Coca 1,7 miliónov kilometrov. Pozorovanie tÝCht8
snímkov v stereokomparátore prinieslo vel'mi pelmé výsledky.
K vel'mi za:ujímavej práci využili -stereo komparátoru astronomo
via Loewy a Puiseuxz parížskej hvierowne, kton 2'10 dvoch snímkov
Mesiaea, prevedených ekvatoriáloffi o f = 18,05 m, zostrojili topogra
fický plán Mesialca. Prvý snímok hol braný 20. apríla 1896 s expo
zičnou dobou l s ,a druhý 7. februá:ra 1900 s expozičnou dob8U 0,7s
(obraz na 3. str. obálky).
.
Wolf použil fotogrametriekej metódy tiež pre obj;avy a prieskunl
mlhovín. Akú prí'}...Jad uvádza prieskum mlhoviny Orion, z ktorého
vyplynulo u~čenie súradnic, vzťažených na bonnskú mapu (epo,c hy
1855), inak už známych desať premenných. Pri tom objavil náhodile
v okolí Pleiád premennú hviezdu 90.1901 Tauri (a = 3h 25,1 m, 8 =
+ 23°01'). Pulfrich premeriaval s úspechom dráhy meteórov pomocou
telestereos.kopick)T,e h snhnkov. Použité základne .činili 500-1000 m.
Fbtografoval ,š irokouhlým objektívom o f = 20 cm.
Priehehom doby význam fotogra.metrie pre astronomické hádanie
neustále stúpa, 3Jko referuje r. 1950 J. Roseh v Medzinárodnom fotG
grametrickOln archíve. Ďalšie cenné objavy a mnohé netušené pre
kvapenia vyplynú z použitia f.otogrametrický,c h metód v spoJení s fa
re:bnou fotografiou, infračervenou fútografiou a zvlášť v spoJení
s elektroniokým ďalekohl'adom.
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RAKETOVÉ SONDÁŽE ZEMSKÉ ATMOSFÉRY
Dr JLŘÍ BOUŠKA

Od roku 1946 se používá rk sondážím ~emské atmosféry raketDvých
střel, původně konstruovaných pro vojenské účele. Zprvu se užívalo
známých něm~kých střel Vl a V2, později byla V2 překonstruována
a dostala označení A4. Pro výzkum vysoké atmosféry mají velkou dů
ležitost rakety Viking, W AC Corporal a Aerobee. První' rakety dosa
hovaly výšky pouze asi 110 km, později až 160 knl. V únoru 1949 bylo
po prvé použito k výzkumu vysoké atmosféry dvoudílné rakety, tvo
řené V2 a VV AC Corporal. První z raket, V2, sloužila pouze k vynesení
rakety druhé do výšky asi 150 km, kde startovala VV AC Corporal, jež
dosáhla výše 400 km nad zemsk~rm povrchem. To je poslední známý
rekord a je jisto, že v uplynulých šesti letech bylo dosaženo výšek
ještě větších.
Raketové střely
o složení, teplotě

v rukou vědců přinášejí neobyčejně cenné poznatky
a hustotě zemské atmosféry ve velk)7ch výškách.
Tam, kde jsme byli až do nedávna odkázáni pouze na nepřímá měření,
poskytují rakety spolehlivé údaje a přinášejí přímo z velkých výšek
vzorky vzduchu. To však není jediný VÝ2inam raketových sondáží.
Raket se používá i pro studium mikrometeorů. Speciální počítač spo
jený s vysilačem umožňuje přesně registrovat jednotlivé srážky ra
kety s drobnými částicemi meteorického původu. Neobyčejně velký
význam mají i rakety pro studium kosmických paprsků ve velk{7ch
výškách. Protože zemská atmosféra silně pohlcuje kosmické paprsky,
jsou údaje o tomto záření dosud neznámého původu velmi cenné z vý
šek několika set kilometrů.
Velký význam mají i rakety pro studium ultrafialového záření slu
nečního. Na zemský povrch dopadá velmi málo UV-záí'ení, protože je
téměř úp]ně absorbováno vrstvou ozonu, nalézající se ve výšce kolenl
25 km. Tato ozonová vrstva pohlcuje krátkovlnné záření sluneční až
asi do vlnové délky 2900 A, takže ultrafialové spektrum Slunce krat
šÍ-ch vlnových délek bylo dlouho neznámé. Dnes zásluhou raket j.e
"známo sluneční spektrum až k vlnové délce 1009 A, tedy daleko do
ultrafialové části. U raket typu V2 se běžně užívá křemenných spek
trografů, které dávají fot.ografie ultrafialové části slunečního spektra
v rozmezí vlnových délek 1000 až 3400 A. Ze snímkú ultrafialových
spekter, exponovaných v různých výš'kách nad povrchem zemským,
bylo velmi dobře n1oŽTIo stanovit vertikální rozložení ozonu.
N a několika nejdůJežitěj;ších ukázkách js...rnc si osvětlili význam ra
ketových sondáží vysoké zemské atmosféry. Důležité však je uvědo
mit si, jak obtížné jsou takovéto sondáže. Vypálení každé rakety je
značně nákladné a při tom je raketa ve vzduchu pouze několik minut
- pokud je dosud známo, nejvýše asi 8 minut. Z toho však jen polo
vinu doby je střela ve výšce nad 50 km. Při návratu k zemskému po
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VYSOKÁ ATMOSFÉRA PODLE 11 VÝSTUPŮ RAKET V2 ,
VLKING A AEROBEE 1946-50:
Výš k,a

°

20
40
60
80
100
120
140
160

I

km

T lak
7,6.10 2 mm/ Hg
4,2.10 1
2,4.10 0
2,1.10-1
1,0.10-2
4,2.10-'1
3 ,5.10-;;
7,0.10-(;
2,0 .10-G

HUlstota
1,2.10 3
9,2.10 1
4,3 .10 0
3,8.10-1
2,5 .10-2
8,0.10-'1
5,0.10-5
7,0 .10-G
1,5.10-G

Teplota
290 0 K
210
260

260
190
220
280
370
470

vrchu dosahuje raketa obrovské rychlosti asi 1200 metrů za vteřinu
a pN dopadu vytvoří kráter o průměru řádově 25 m a hloubce 12 m.
I když je mo'žno některé údaje pomocí vysílače registrovat na zemi
běh em letu, přesto je nutno , aby části rakety, obsahující na př. spek
trograf, byly po pádu v takovém stavu, aby bylo možno fotografické
snímky vyvolat a vyhodnotit. A to není malý problém vzhledem k t o
mu, co bylo uvedeno. Pochopitelně nutným předpokladem je, že střela
musí být nalezena.
Raketa V2 unese asi 1 tunu sm~tonosné třaskavé nálože nebo 1 tunu
vědeckých .přístrojů. A jistě si všichni p~ejeme, aby všechny rakety,
které byly a budou vyrobeny, nosily náklad druhého druhu. Místo
lidského utrpení budeme bohatší o další cenné vědecké poznatky.

F ot ografie z e1nsk ého p ov rchu s vý šky 95 k m
2~6

RADAR A METEORY
JIŘÍ

GRYGAR

Rychlosti meteorůurcuJeme na základě vztahu mezi vzdáleností
dvou bodů dráhy a doby, hěhem níž meteor tuto vzdálenost prolétl
(obr. 4. v min. ,čísle) .
Mnohem výhodnější je difrakčni metoda, kdy využíváme vzájemné
interference vln, odrážených od různých bodů ionisovaného váke. Na
stínítku se to projeví kolísáním polohy světelného paprsku během
času (proměnná amplituda). Na základě Fresnelovy difrakční teorie
můžeme pak odvodi t vztah
\
ti =

0,3 VAR
Vi

.

L

z-I, 2, ... ,

(5)

kde ti je doba mezi i-tým maximem a minimem 'křivky, A - délka
vlny, R - nejmenší vzdálenost meteorů od stanice a Vi - rychlost
meteoru. Tato metoda vyžaduje, aby na katodové trubici byla časová
škála (v milise'kundách; obr. 5.). Má-li však stanice pracovat ekono
micky, 'je .zapotřebí ještě pomocného 'zařízení, diskriminátoru, který
zapíná přistroj teprve v o'k amžiku, kdy polem prolétá meteor. Tímto
způsobem je možno změřit nejen průměrnou rychlost, ale i zpoždění
(deceleraci) meteoru. N,ěkdy se vYU'ž Ívá zjevu, že\ do přijimače, vzdá
leného nanejvýš 40-50 km, přichází z vysílací stanice jednak pří
zemní vlna, jednak vlna odražená. Interferencí vznikají známé meteo
rické hvizdy, jejichž vý'š ka (frekvence) podle Dopplerova principu
kolísá. Z toho lze opět určit rychlost meteoru.
Zavedení radaru vedlo k nesmírnému rozvoji našich rpoznatků o me
teorické hmotě vůbec. Předně byly zjištěny četné roje, které dosud
nebyly známy, neboť j~jich činnost spadala na denní dobu. Jsou to
především Arietidy (60 met./hod.), v-!Geminidy (60 met./hod.), ,8-Tau
ridy, ~-Perseidy. Vesměs se vyznačují krátký'm i periodami ohěhu.
Zvlášť pozoruhodné jsou ,8-Tauridy, které se potkávají se 'Z emí dva
krát ročně, na jaře a na podzim. Jejich mateřskou ikometou je kometa
Enckeova. Pečlivá měření rychlosti meteorů pak ukázala, že žádné .
meteory se nepohybují hyperbolickými rychlostmi, to znamená, že
všechny meteory 'jsou členy naší sluneční soustavy. Ukazuj.e se, že
existuje dosud nevysvětlený systematický rozdíl v rychlostech urče
ných radarem a fotograficky pomocí rotujícího sektoru. Další pozoro
vací materiál pravděpodobně ukáže, čím je tento zjev zrpůsoben.
Z měření Z1poždění meteorů vyplývá, 'že ve výšce asi 80 km existuje
nespojitost v zemské atmosféře (rychlost meteorů se tam mění sko
kem). V této výši se ukládá také část drobného meteorického prachu,
~terý snad, jak soudí někteří ,auto,ři, je příčinou vzniku nočnÍtc'h svítí
cích mraků. Zajímavou otázkou je výskyt dlouhotrvajících o'zvěn. Za
tím co průměrná ozvěna trvá několi'k desetin vteřL'1y, vyskytují se
ozvěny délky několi'ka sekund i minut. PNčina vZJniku dlouhotrvajících
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Obr. 5. Užití difrakoní metody pro zjištění rychlosti meteorů. VZevo: Vz'nik irnter
ference odráž@ných vvn (8 - radarová stanice). Vpravo: Kolísální ampbitUJdy od
ražené"h-o signálu během vytváření ionisovaného válce meteoru

ozvěn není dosud uspokojivě řešena, všeobecně se však soudí, že zjev
souvisí s určitými zm,ěnami ve vyšších vrstvách atmosféry. Toto ZI)Š
tění bude mít pravděpodobně v příštích letech zásadní význam, neboť
tak obdržíme mocný prostředek ke zkoumání vysoké atnl0sféry. Již
nyní lze říci, že radarové sledování meteorů ukázalo na existenci ne
obyčejně prudké a neuspa.řádané turbulence ve vyso'ké atmosféře.
V posledních letech se začíná uvažovat o existenci a mo'žnosti zachy
cení vlastního radiového záření meteorů.
Vidíme tedy, jak užití radaru ·znamená pří,mo revoluci v meteorické
astronomii, revoluci, jejiž význam dnes ještě nemůžeme dobře ocenit. ,
Zvláště cennou výhodou je zejména nezávislost radara.vého pozoro
vání na pov,ětrnostních podmínkách a jeho naprostá objektivita. Proto
můžeme zavedení radaru do astronomie vůbec směle označit za stejně
důležitý mezník jako 'zavedení fotografické desky a spektroskopu
v astrometrii q. v astrofysice.
ZEMŘEL
Čs.

Dr RUDOLF SCHNEIDER

8Jstronomic'k é společnosti <odešel navždy jej,í věrný ,a pr'O astronomii zaní
cený člen. Mimo to .by;l po řadu let členem výboru sipolečnosti a jejím místopřed
sedou. Všechna tato činnost nebyla spjaita hezprostředně s jeho vlal3tním vědec
kým působením, nýJbrž byl amatérem v nejpěJknějšim smyslu slova. A taiké 2\3..
neoh aJ po sobě a,s tronomii důstojný :odka.z v knize, která vYišla už ve 4vydán'oh
původně pod názvem "Hodiny a hodinky", později ;pak "Přesný čas". Další vydání
'p o' ryohlém rozebrání se připravuje.
Vlastní doménou Dr R. Sc'hneidera, Ikterý byl o d r. 1930 profesorem Kadovy
university, byla meteorologie 13; klimatologie. Vědeckou dráhu v tomto oboru
začal na vídeňském centrálním meteorologiClkém ústavu v r. 1905, kde setrval
až do vzniku naší rep,ubliky. Ve Vídni velmi a,ktivně pracoval Dr R. Schneider
\T aerologii, t. j. ve výzkumu vyšš~ch vrstev ovzduší balony a v laiboratoři pak n3..
měřeních slunečního záření a vyzařování. TOlbO' Ibyly tehdy velmi dohové problémy
u, Dr Schneider, talentovaný experimentátor, si účastí na nich 'zls:kal respeikt a
jméno. To mu do,pomohlo velmi záhy,že mu by~o tamtéž s'věřeno i vedení goo
fysikáLního oddělen í pro zemětřesení. Práce Sohnei'dero,vy v té době (mezi lety
1908-----12) vzešlé umožnily, že se rnohl hruhilitovl3.t na české techni,c e v Erně, kde
pŮ30bil poř,adu let, 'nežli tuto 'svoji pŮlsobnost přenesl na 1Jra:žskou universitu.
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Pokus-ná pozorovámí protuberamcí hlavním dalekohledem Lidové
na PetřiJně (Foto J. Klepešta)

hvězdárny

Příprava

mkety V2 k vzlétnutí

Z&mský povrch (jihozápooní

část

USA), fotografovamý s výšky 162 km dne 7. III.
1947 pomocí rakety V2

Stavba prototypu kopule v Mwténíně. Kopule bude vzorem pro stavbu po zorovate
len astronomických kroužku (Foto B. Maleček)

AstrOlnomické školení ve,d "oucichastronomi.ckých kroužku v Mutěníně v červenci
1955. Účastníci porovnávají denní záz'Y/iwmy o počasí (Foto B. Ma"leček)

Jak jSime shora 'Uvedli, dal se Dr Schneider k disposici vědeoké službě česko
slovenské a jeho praxe vědeoká i veliké po·r.Qizumění pro 'Praxi jej předurčily k to
mu, že mu bylo svěřeno vybudování a 'řízení československé služby povětl'llo·stni~
Dr Schneider vY'3tiihl s;právně dobu a při vznikání civHní leteeké dopravy cele
zaměřil povětrnostní zpravodajství do služeb Itohoto odvětví pro zabezpečení le
tecké dopravy. TaJto činnoslt je jeho pomn:kem. Zalo'ž il fu;·tav správně zaměřený
pro službu veřejnosti a svým jmérnem dopomohl mu i k světovému věhh3U. Řídil
tento ústav po 25 let. Prof. Schneiderovi dostalo se i poct jmeno:vání do rtlzných
společn0'3tí našich i za'hra.ničn~ch.
Naši amatéři astronomové znají nejen nahoře uvedenou knížku o přesném čase,
ale i ji!népopulární př~ručky, psamé neorbY'čejně přístupnou formou. Vyslechli řadu
jeho po,p ulárn:ch přednášek Ia. zi,skalí 'o d něho spoustu cenných rad, dokud mu jin-3
povinnosti a nakolnec nemoc v tom nebránily.
Prof. SolmeideI' zemřel prá;vě, když dovršil 74. rd:k svého vědecky plodné'ho
života a byl Zlpoopelněn 19. sr,pna ve Strašnk;ch. Za naše meteor.o1ogy a Ka,rlovu
UllÍ'versitu se s nim ro;zl!oUiči,l prof. Dr Alois Gregor, za česk-oslo:venskQlu astrono
mickou společnost Fr. Kadavý. Společno.st zařa.dí jméno prof. Schneidera do čc,st
něho sezrlJ1mu těch svých členfL, jimž rozkvět společnosti -ležel skutečně na srdci
a kteří nelito·v alí rukdy času, alby pro ni ,prRcovali.
A. G.

CO NOVÉHO V ASTRONOMII
'úlPLNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE 20. VI. 1955
Pásmo viditelnosti úplného 'zatmění 20. června t. r. se táhlo Indickým a Tichým
oceáJllem, procházelo Ceylonem, Siamem, Vietnamem a FHi,pinami. Maximá.ln1
délka totality přesahovala 7 minut, takže letošní,Zoatmění mělo nejdelší trvání 2Ja.
1238 roků. Poslední bak dlolUhé úplné ,zatmění bylo v roce 717, nejhližší přÍ'Ští bude
až roku 2168. Z tohoto dů.vodu byly Ipřes nepříznivé letošní .po,vě~'rnosl.ní poměry
a poměrně nevhodnou geografkK,a u ,polohu pásu totality vyslá,ny k pozoTo'vání
zatmění četné výpravy z nejrů.znějšioh států. Evropy a Ameriky. Expedice by,ly
hL3.:vně na Ceyk>ně, kde bylo zatmění Pozo.r.ovatelné v ramn:'ch hodinách (maxi
mální délka však .pouze Mi 4 minuty) a na Filipinách, kde zatmění nastalo v po
ledn:-ch hodinách a měl-o maximální délku přes 6 minut. Počasí vša;k bylo podobně
jako při zatmění 30. VI. lS,5 4, které však mělo maximální oéliku pouze 'asi '2,5 mi
nuty, celkově vehni nepří:znivé. Na většině míst počasí zmemO'Žl1ilo pOlzorování
mbec, přiedevším na Ceyloně, kde byly výpravy z 8 s,tátů. Pokud j,e zatím známo.
měly jasné počasí pouze dvě americJké výpravy, z nichž jedna ;pozorovala ll!3. Fili
pinách a druhá na vý,chodním pOlbřeží Ceylonu.
J. B.
NEJMENŠí BÍLÝ TRPASLlK
Nejmenší bílý t,rpasDk byl objeven E. F. Oarpenterem ·a W. J. Luytenem v sou
hvoodí J ,ednorožce. Hvězda 16. ve1. byla označena L 88.6-6; jeji vzdálenost je a:si
10 parsec, absolutní veHkoslt je 17 m , takže svíUvost je 'asi 60 OOOkrát menší než
svítivost SIW1ce. Průměr trpaslíka je ,al8i 100-0 km, talkž.e hvě:zda je poněkud vět.Ší
než Měsíc, avšak menši než Merkll!r. HUGtiota je pt~lhliž:ně 5·0 mHionkrM větší než
hust·ota vody.
J. B.
TELEVISNí BLINKlV....IKROSKOP
V Holandsku připravují stavhu elektronického blinkmiíkroskopu. Rádkova cí
paprsek no'rmální televislní obra21ovky se promítá na 'dvě srovnávaTl.é fotografie
oblohy. Po projití fotogmfioQk,ou deslk ou js~o.u oba paprsky Zia,chycovány foto
násobiči, kde se mění v elektrický proud. Proud od obou ná'JObičů. mo,duluje řád
kování prohlížecí obra.zovky. Pokud je proud od olbou násobičů stejný - po;k ud
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jsou oba snímky stej'n é - není na prohHžecí obrazovce nk vidět. Jakmi'le se
vša!k. proud od ohou násdb1čť1 jen nepatr.ně liší, .objeví se v určitém místě obra
zov:ky jasnější skvmna. Na prohlížecí ohl"aI2íovce jsou tedy vidět 'pouze I'\ozdHy
mezi o:běma snímky, tedy proměnné hvězdy, plJanetky, hvě'zdy s velkým vlastním
pohy.bem ·a případně i kazy v emulsL Můžeme tedy očekáv3!t, že po zhotovení
tohoto nového typu bli:n'kmiJkro:SlkolPu se .znaČlně urychlí výzkum v těch údvětvích
astronomie, která tohoto přístroje použLv.ají.
Z. Kvíz
POHYB SPIRÁLNÍ VĚTVE GALAXIE
R. B. Šacová zjistila, že obři ranných spektrálních tříd, tvořící spirální větev
Galaxie v okolí Slunce, pohybují se podél spirály ve směru jejího rozevírání
rychlostí řádově 6~7 km/ s. Jednotlivá oblaka spirály mají místní pe·k uliá,rní
po·hy.by. Autorka studovala zejména mračno hvězd B. Jednim z prvkil místního
pohybu tohoto mračna je jeho pohy!b směřující !ke s'p ojení Gouldova pásu s Mléč
nou drahou. Druhý prvek, postupný pohy;b ve směru k centru místní soustavy,
můžeme [považovat s obecným pohybem podél spirály jako rotaci místní sou
.stavy, rovl1::-:běžnou s 'rovinou Galaxie.
J. Š.

V ROCE 1954 BYLO MINIMUM SLUNEÓNí ČINNOSTI
Podle ZlpráJvy prO'f. Waldmeierra dosáhl('L :střední hodnota denních ;relaUvní;c h
skvrn za rolk 195·4 hodnoty 4,4, o 9,5 jednotek menšího 'čisla než
v rOCe 1953 a tím bylo dosaženo minima 'Poslední periody. Již v roce 1953 sluneční
činnost rye'hle !k lesa1a, nejs1aběji se ,pl'ojeviJla v 'Prvé polovině ro'ku 1954 a 've
druhé poLovině roku počala zase pomaLu stoupat. Názorně to uk~je i počet dnil,
kdy na Slunci nebyly pozorováJny žádné skvrny. Již v roce 19513 byl 131 den beze
Slkvrn, avšak v prvé polovině rak,u 1954 Iby:l již 151 den beze skvrn, zatím c:o ve
druhé ipol<o,vině rolku jen 90. Minimum :poslední periody připadá tedy na měsk
březen 1954. P ,Q.dle toho trval 18. cy:k1us 10,1 'm ku a byl právě o rok :kratší, mež je
pŤúměr per~ody 'sluneční Ó'nnosti, která má dél:k u 11,1. rokJu.
V roce 1954 byl.o pozo~ováno jen 6D skupin ,s kvrn; ještě v roce př€dcháJzejicím
bylO' ,z azruamenáno 100 s!kupin. Z toho patřiLo starému cy;ik'lu 18. na severní slJU
nečiní polokouli 13s.kupin a na j,ižní 7 skiUlpi!n. Z nového 19. cyklu byly na severní
polo'kouli 24 SkUlpiny ta na jřW.í 'polokouli 16 sklupin. M.ěla tedy severní polokoule
znaJČně vyšší p-o'oet ·s kupin, než pollokoule jižní. PrťlIIněrná he1iog~afk'ká šífka
,s:kJUlp~n na .s everní polokouli byla + 7,80 ma ji<2mí poLokouli -7,0 ° . Prtlměrná helio
grafická šíi'ka novoo-o c}'!klu ,byla na ,s everní ipololmuli + 29,6D ta na jižní polokouli
- 24,0°, W:aldmeier poznamenává, že v roce 1954, v roce minima, byly mnohými
pozorovateli uváděny i ma;lé a Ik'rátee trva,jící skupinky 8-kvrn, které v době ma
xima by :byly pI'la.vděpodobně pominuty, proto'že se jednal,o spiše ,o ;p6ry.
Uplynulý 18. cy:klus sluneční činnosti byl 'bohatý na mno21ství í velikost skvrn.
Naši 'pozorovatelé i naši čtenáři si jistě iV1~pomÍnají na r.ozsáhlé skUJpiny zejméina
:z let 1946 'a 1947. Maximum by}.o velmi pLoché a mělo tři vrch01y: v roce 1947,
1948 a 1949. Ale ještě následující léta měl:a značně vys>okou činnost. V,z hledem
-k velké aktivitě uplynulého c}'!kLu můžeme konsbaJolVat, že s,e !potvrdilo známé
pravidlo - ,prudší aktivi,t a podmiňuje kratší periodu. Proto 'byl poslední cyklus
k!ratší než je prfiměrná déllkacylklu. Nový c)'lklus se projevil prvou sklulpinou
skvrn ji'ž v r.oce 1953, 13. srpna. Poslední skupina starého cYlklu podle pozorování
F. Kadavého v Pra,ze ma Pe-tříně byla 16. a 17. února 1955. To je olbvyklé překlrý
vání obou cyklil v době mintma.
Jaké bude nové maxi mUJm, které můžeme očekávat v Leteoh 1957 a 1958?
Z článku Dr K,o:peckého , který byl uveřejněn v 7.čisle to'l1ot~ Č3!SOp~Su vyplývá,
ž.e odborníci ve ,sluneční fysice nej1sou Jedn()ltni 'V M2'iO'l'U na průlOě:h tohoto maxima.
Jedni připouští, že Ib ude snad dokonce vjllššenež maximum cyklu 18., jiní naopak
s ()!udí, že hude ni'21ší. N ecb:me se tedy pře:kvrupit.
K. K.
čÍlsel slumečníoh

Z LIDOVÝCH HVĚZDAREN A ASTRONOMICKÝCH
KROUŽKŮ
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ČfNNOSTI

LIDOVÉ HVĚZDÁRNY
V ROKYCANECH
-

Lid.ová -hvě:udárna v Ro,kycaIlJ2ch funguj e od Zla:čáMm leJtoš.rúiho ro:k u jako hvěz
dál<na oihvodní se dvěma zaměstnanci. Přes dosud značné potíže, zejména ne
dosta!te'k místa J1Ja hvě:udárně, činnost letošního ro:ku značně vzrostla. Hvěz,dárna
zabývá se 'p roza1tím hloavmě po'pularisací :rustronoonie a výChO'VlOU praco:vn~ků. hvěz
dárny a členů. aslt~(YnO'mickýc.h 'kroužků.. V 1. 'PoJo,l etí .tohotO' T10ku 'b ylo uspořádáno
mnoho přednášek I1Ia hiVězdárJlě, v přednáškových sálech v městě i na 'Venkově
a ta:ké několi!k v,ečerů. s poz.orová!lúm. Ovšem :počasí \b ylo dosud pro pozorování
tak ne'příznivé, 'ž e by.lo nUltI1lo 'odlo žiti většinu ~1á;no~alI1ých večerů. ,pod oblO'hou
a exkursí na hvě:udárnu nado'bu pozdější.
PrO' člel!1y astroTl:omkkých kr,ou:žků. byly UJS,pořádány dva kursy 'a to kurs 'P0zo
rovatelský a kUM broušení rusltl1oillJomických zrcadel Oba kursy by,l y velm1 úspěš
né a zúčasŤmila se jich zejména mládež. Hvězdárna se svou expo,s icí na výstavě
,,10 let od osvobŮ'zení ČSR" ~I e známila širolk ou veřejnost s vývojema:maJtérské
astronomie na Roky:cansku za Iposlední desetiletí a ,g 'Perspekitiv;ou do ·b udouc
nost1. O rokycanské hvězdál1llě 'bylo také psáno často v denním tis!ku.
Všechny předpotldady pro další ro.z voj astr<mo!ffi.iJcké činnos-tJi v Rokycanech
i okolí js.a-udány. N ejvěltší potiží všaJk dosud by\l nedo-staJtek mis'ta na h věz,dárně
a nevyhovující hlavní dalekohled. Obě tyiOO potí'ž e budou -letJOŠiIlíhO' roku, a.spoň
z ·hla v'ní čáJSti, odSitrail1Jě:ny.
Za pomoci vše'ch tpraooiVní,ků. ihvězdárny a ,členů. astronomických ,kroužků. bude
l.etos hvězdárna v Rolk yca,neoh rozšířena v rám·ci akce M .přístavbou pra..co'v ny,
kanceláJře, temné komory a menší dilny. Rovněž tak bylo již z~počato s úplnau
rekonstrukcí montáže hlavníhO' dalelwhledu za 'Účin:né pomoci oblastní lidové
hvězdárny v Plzni a :některých místních odbOlrnÍlků. a závodů.. Pmtože si obě tyto
3Jkce vyžádají 'p i\evá'ŽJ1Ou většinu času čle:nů.astro'l1lomiokých kroužků., bude nutnO'
dočasně omeziti ·OS!tatmí čiIn.rrost, ale zc1ál<!1é dokončení přístaVlby a mOintáže pi"i
nese pak d obré oV'oce a UJmožní další ro·z mach alSltr:onoomické ČÍ:n:nosti na Roky
cansku.
J roJ'/, Fra!nta
Z ČINNOSTI NYMBURSKÝCH ASTRONOMŮ-AMATÉRŮ
Na levém břehu Labe v Ny:mhurce se dakiončUlje IV těcht·o dnech sta:vba a za
ŤÍlzení budovy jedné z naši·ch d.aJlší,c h hvěwáJren, \kIteré 'byly 'v po'slednkh letech
vybUldováJny ustloVlI1ou prací astronomů.-,amaJtérů., lidové správy a pracují-cích 'Ze
:závodů. v 'řadě větší-ch měst mtší ,repUlbliJky. A-by 'budova Obvodní li-do,vé hvězdárny
'v Nymburce mohla .okamžitě pO' dtolwnčení struvebních ,prací a vnitřní,ch úprav
sloužit svému účelu, 'zří:<tilla rada ONV 'V Ny:mlburce již v březnu t. r. Obvodní
lidovou hvězdárnu j:ako své osvětové zařízení. Zř.ízení tOíhotO' nového osvětového
zařízeni v Ny;m!hurce bylo vý1znamným rktro'kem ik rozšíření themaUky osvětové
:p ráce ,n a Nymbursku 'a k pTlahloubení dosavadních výs!led:ků. 2Jstronomické práce
'na oikrese, dos3ižených 'V uply.nulý,cth letech nyrnbUTS!kými a ls tro'n'omy-amatéry.
Astronomi·ctká :prá ce na Nymoo'I':sku má již někJoU~kialetou dohrou tbradid, zwpo
oatou v r. 1947 laJs:tronoa:niakJou !s ekcí ibýv. Přiorodovědeckétho klubu Polrubí. Nym
bu:rští a:stronomové-amrutéři, kteří v ní byli sdr:u!Ženi, '11SJpořádali zde ,během sedmi
let desítky přednáš ek, předná:šlwvých cyklů., pozorování, kursů. a VýstI3'!V. Z jejkh
středu vyšel také ~" r. 1950 'l'lávrh ,na staV1bu budovy vlastní hvězdárny. V r. 1953
se Pří-rodovědecký ;kl;Ulb PolaJbí v Nymburce za:člwj'l do Okresního Zimmlerova
mu:sea, kde vytvořiQ pří,rodověd ecké -odděle.ní s astrO'nomickou s€lkcí. P,o:uorování
zatmění SLunce v r. 1954 a něk,olik přednášek :byLo jedinoučinno.stí, !kterou tato
sekce -- jež nenalelztla v rámCi ffilU!Sej'l'lÍ .práce pří'znivé praGovní potdrmÍlJ1lky - vy
konaLa. Pracovní-ci této selkce 'byli 'Po jejÍim. rOlZchodu v březnu t. r. jmenováni
členy poradního ·s:horu Obv.odní lidové hvězdárny oV Nymtburce.
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Tato nová organisační základna mymbll'rs:kých asrtro>Domů-arnaJérů, kterou s r'a 
dostí .uvítali, postav~la je ,před ve]ký ÚJkol: ,postarat 's e o to, 'alby 'S'oUiČllsně ,s e sta
vebními pracemi Iproib~halJa i příprava přístrojfi, ostatního zař·ízeni a pomůcek
pro odbornou práci hvězdárny tak, aby v nejbliŽlš:ch měsících mohkt být dána do
provozu. Pracovníci hvězdárny proto ihned začali 's konstrulkcí hlavního dale'ko
h k du (refle'k ,tor 160 mm Newtorno:va typIU s parala-ktickou HWln táží), vyřešili k:on
strukcí coelostatu, prove,d li montáž kopule pr.o hvězdárnu a připravU/jí její
'k nihovnu a názorné 'pomfi'cky pm vědecko-,popula,ris' 3.ční práci. K,r.omě ,t oho se
Zlúčastňují spolu iS nymours:kýmiohča,ny i brigádnkký'c h prací na stavbě budovy.
Kromě těchto úkolfi se podílejí pracovníci nymbUJrs:ké hvězdárny ve spolupráci
s D omem oS'věty v Nymhurce a místními Osvětovými besedami i na ols,větové
práCi na v enkově nymblU1'3kého
okresu. ZcykJu "VlZnik a vývoj 'vesmíru, Země,
'
zlvota a člolVěka" pronesli v květnu a červnu t. J'. ve 3 obci'ch přednáš'ky o vzmiiku
vesmíru !3, Země s :diafilmy, mimo rámec tohot.o cyklu byla ve 301bGíoh v červnu
pI"osflovena .přednáška "Vesmír kolem nás" s diafi.1mem a několilk pro(pagačn'ch
relací v míst,ním rozhlasu v Nymhurce. V červnu, červen'ci a srpnu t. T. zají'žděli
pracovn'ci hvězdá'I"ny na venkov s dalelwhledem; v 5 ohcích tak uspořádali pou
tavé "večery u dalekohledu", rv nichž s'0známili ,z ájemce na vesnici především
8 Měsícem a souhvě'zdími letní oblohy. Uspořádání v e čerů. u dalekohledu, které
byly většinou doplněny ještě dia,filmem, promítaným přímo v pří,r.odě, se všude
setkalo s velikým zájmem občanstva (celko'V'ý p<Jčet návMěvnílků byl přes 800)
a pros,pě1o nymburs'k é hvězdárně i propagačně .
Dohrovolnýeh praoov:níků ObfV'odní Hd0'Vé hvezdárny v Nymhu~ce není dnes
mnoho; těch několik amatéru, rkteří se letos již devátý '~o.k stal'1aijí .o astJTonomic
kou práci na Nym~rSlkru a .dnes též o stavbu lidové hvězdá'rny a její vyhaveni,
js-ou lidé celodernně zaměstnaní, :kteří a.,str'onomii věnují obětavě většinu svých
volných chvil. A'ž bude budova lidorvé hvěz,dárny v Ny:mblurce {l.ána do pro1vozru,
jistě v:zrostJou j ejich řady o nové záJjemce .o astro;no:miL st3.TIou-li se i z nich
nadše.n Í a trvalí Is polupracovníci hvězdáJrny, budou položeny zá1.1{,lady k dal,šÍmu
roz,voji astronomické práce na Nymbursku na ještě širší základmě.
Svatopluk Šebek

PRÁCE ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU JEDENÁCTILETKY V LOUNECH

Po:;:oTo c óm í sinne ční ch skvrn '/.) Loumech
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Astronomický krou ž e'k je
denáctiletky v LOUJnech byl
zal0'žen v roce 1950 a pra
cuje již tedy pěit let. Chci se
však zmínit pouze o piráci
za ,p oslední dvě léta.
Nejdůležitějším
úkolem·
kroužku
je
populari.sace
astronomie. V říjnu 1853
jsme lllSpořádali astrO'ruomic
kou výstavu, o nÍ'ž byl.<li
z,práva v ŘH 1954, Č. 10.
Úkolem výstavy bylo zvýše
ní zájmu ooca,nstva o astro
nomii. V době výsta:vy na
vštívilohvězdárnu
1700
osob. Tehdy vzn1kla mYšlen
.ka zavés!ti stálá veřejná po..
zOtrování, s nimiž se zača10
v zář'í 1954. Za spolupráce
okresního inspe:ktora p ro

kulturu jsme dali natiJSknout _p la'káty a po,stwra-li se 00 p-opularis3.ci měsbs,kým
roz.ltlasem. Bozonwání byla stano-v ena na ú:terý a pMek. Z počáJtku byly Illá vštěvy
značné, pOi:oději Sltále menší a menší. N.a jaře letošního mku nebyly již téměř
žádné. Účinek neměla 'ani ooobní- propa'gaoce, ani tr10vé hlášení městským ro,z hla
sem. Proto jsme se ro:zhocUi veřejná pozopovámízwtím zas'baviJt. Hvězdárna všaJk
bude veřejnosti přístupná i nadále, stačí ,kroužek předem ulpowr.nit a je zajištěn
prfiv.odce i vý;klad.
Někteří členové krcmžku (Albín, BOTl8Clký, Pavlík, PruíJmvá, PurkJlt, Rů.ži,čka,
Vooc1) .přednášejí v rámci Společnosti ,pI'lO šíření politických a vědeckých íffi8.l00tí
po celém Ústecku, a to hl-avně ,na themata: Slunce - zdroj ·ž Í\71 ota, Co VÍl11€
o Marsu, Je ·ž ivot na p1anetách ?, N eobyčejJLé úkazy na obl.oze, J a.k .předpovídáme
počasí, GalHeo Ga.lilei, St3.iV1ba a složení vesmíru, 00 víme o hvězdáoh, Ja.k vznikla
naše Země? V letošním roce jsme přednášeli na 35 místech. Většina přednášek
byla v l-ounsikém .okrese a v Lounech samých. Čast'Ů :přednášky doplňujeme fil
mem nelbo i 'pOZOIlOVá.ním. Bimarem.
Obvykle jeví posluohači vel'k ý zájem. Jejich otázky se týkají většinou úka'zů.
na oblQlzI8 a výzkumu 'PLaJl1etární soustarvy, dále též Měsíce, problému letů. do
vesmku a i vy.Ůžittí atomové energie. Velmi nás rpřekvapill:a ,pasivita posluohačů. 
žáků. z uoiliště Státn:ch ipracovní-oh zál'oo v MezLboří u Litvínova. Ti se nezeptali
téměř na nic, ač mladí lidé projevují obvykle největší zájem.
Chybou je, že 'na našem okrese žádá in.s'pektor pro kulturu astroo.omické 'před
nášky jen tehdy, když potř.ebuj1e ,nějak vy.plnit 'pr.ogram v umlturních střediscích
a pod., jak tomu bylo na ,př. před volbami dlo národních výborů. nebo národního
shromáždění, kdy jsme pro,nesli aJSi 12 přednášek.
Kromě populari&aJCe se členové 'ki!'loužku z.abývají 'Po': oorováním me1teorn, Ikres
lením slunečního pO'V1I0hu ,a, 'P{)Izo'lIo váním ,pr,oměnných hvěz.d. Právě sé vypraco
vávají tabuLky Pir.o výpočet plochy sluThečnkh s:k v.rn. V práci nám 'pomáhá
knihovna, mající téměř 100 ..svazků.. Ochotně ji dlOiplňuje Illejen :ňedilt.eJ.ství školy,
ale i SpolečnoSJt .pro šíření rpolitiokýc.h a vědeckých znalostí, minislterstvo kultury
i 'bývalí členové kroužku.
Krouže'k -talké dbá 00 výohO'V'u nových ,členů., Je vždy !třelha co' ll1ejrychlejd. za
pojit do práce nové členy z IX. třidy, prOltože studium ve vyšší.ch ltřídá0h jede
náctiletky trvá pou,ze tři rOlky a v XI. třídě jsou SltudenJti velmi zaměstnáni pří
:pr,aV'ou na mar1::uri,tu; pI'lolto ,každý člen 'k roužku aktivně pra,cuje .přibližně dva
roky. Vždy ve sltředu by,l y p()řádány přednášky starších členil pro nováčky. Tím
se 'PLní dv'a dtlležité úkoly, tOlti.'ž za.cv'ičení sta.rškh čl,enů. na vystupování před
veřej.ností a poučení iI1iovýoh členů..
'
Na po'čátku příšt'ho roku us;po'řádá .]{'r'Ůužek v lounském museu ,p utovní vý
S1t:avku, -na n~ž, o,chotněposkyt1a fim.amční podporu Společnost ;pI'lO šíření politic
kých a vědeckých znalostí. Máme ji'ž připraveny fo:t'Ůgrafie vesmwných objekttl
i fO'tograf,ie, zachycující ,p ráci našeho ,k roužku. Členů.m byly rO'zděleny k ll1alpsání
ti1tulky pod obrwzy a ,přÍlsltrojová sekce při'PraJVuje modely S'lUJ1ečl1'í soustavy,
povrchu Měsí,ce a podobně. Doufáme, že ,se 'výstavkou zvýší záj,em o 'a stronomii.
l

J. Albín

KOPULE PRO POZOROVATELNY
Na pobo'oné observatoři plzeňS!ké oblia.stní UdolVé hvězdá'rny v Mut€n,íně se
buduje prototyp kopule pro pozorovatelny. Při stavbě je pamatováno na' ItO, a'hy
si mohl podo!bnou 'kopuli pos.tavit kaž.dý astronomický kroužek. Proto je k jl2'jí
stavbě volen jen t e1n materiál, který lze snadno opatřiti. Ko:pule nebude mít kru
hovou kolejnici jako je zvykem, ale Ibude se pohy.bovat po proftlovi3.né betonové
pOIdezdí,vce na 48 gumových kolech. Do kopule o průméru 4 m se budl2 'Vcfr1ázet
přímo ště!'lbinou, která bude mít dtvéře a odsu'Vnou část. Ce:na materiálu na ,ko'puli
nepřesáhne 3000 Kčs. Po dokončení kopule ,a jejím vyzik oušení hudou dány ,k dis
posi'ci astronomickým kroužků.m po(irobné plán:ky s náv-odem ke ~taVlbě.
B. M.

233

REKONSTRUKCE HLAVNíHO DALIDK!OHLEDU LIDOVÉ HVĚZDÁRNY
NA PETŘíNĚ
Dalekohledy lidových hvězdárem jsou téměř denně používány a vyžadují proto
zvýšenou péči. Není-U jejich údržba dosta6ující, vypovídají postupně sl~lb.u jemná
Ipohyhy a arebace o'oouos p8JralaJktické montáže. '.Dakový byl staN hla'V1lÍho dale
kohledu hvězdárny na Petřmě. Po jeho obnově v roce 1945 byla hlavní jeho
poškození napr.avena, ale ;přístroj nebyJl v naprosto dOlkonalém sta'VIu. Po dloUJhou
dobu bylo usilováJno o :zlepšení. Za opravu bYllžá;dán veliký obnos a hylo !p rohla;šo
. váno,že po dLouhou dohu oprav bude daJ.L ekohled vyřazen z provozu. Ukázlalo se,
že toho všeho nebylo zaJpotřelbí. Dr Hermann-Otavsiký, mechani'k hvězdárny K-all'el
Mráček a Antoní!n Rtikl tv:ořili kolektiv, který do~ázal VŠf)chny důležité chyby
přístroje napravilt v krátlké době čtrnácti dnů.. Sv,ou inkiativou a ip;rací ušetřiU
hvězdárně něko~ik desítek Usíc korun.
Bez poctrobrných ,plánů byly vyrrwm.továny všechny pohybové čálSti stroje, hkwně
brzdy a Jemrné pohYlby. Součástky byly 'Vyč.i!štěny, některé n8JhI'laJzeny novými
a zno'VIU sestaveny do správných poloh. T,a:k. byly odstraněny mrtvé cllody iPOhybů
a zlepšeno jejich vYlPojování a za,pojování. Bylo shledáno, že nepohYlblivost detkli
naČU1ího kruihu bYlla zaviněna :zadřerním dvou těsně 11Ia sobě ·otočných k,ruhovýoh
<ploch. Bylo nes:ruadné je odděliti, ale ještě větší trpělivosti bylo třelha k rwč>nímu
zbroooeni ocelového obvodu. Když toho bylo po dlvaudnech dosružeIlJo, hyl.Ja funJkee
kruhu a jeho nomila obnovena. DosavaJdní tě21ký poháněcí hodino:vý stroj byl na
hrazen malým asyndhronním motorkem s diferenciálem. Po jeho 'Vyzkoušení btude
,p,řistoUlpemo k definitivnmu řešerní, :kTterým budO!U odstraněny všechny nesnáJze.
Jemné pohylby o,bou os budou ovládány elelktricky přímo od dkuláru a stejně tomu
hude s pohybem kopule.
Dosud .nepO!l~žÍIVaná 'zrcadlová komora z ;rukou !Ing. V. Rob6í!k:a o prŮlměru
300 mm a ohm. dálce 1500 mm byLa zachycena fi!8Jd oběma tUlbusy a vyvážena
protizávaží:mi. Fotografic'ké práce komorou budu možné, la.Ž Ib ude o:pravena ;po
škozená pointovací hLavice a O'paJtřeny citlivější desky než ty, kJterými je záJsDb0l1
domácí trh. A'ž do:sud vy1kolIlané fokUlSační snímky dokáJzaly dobrou j'a Jkost optiky,
IpocháJzejíc.í od Ing. V. Gajduška.
Kromě uvedených zlepšeni jsou s fotograJidkým lo:b jektivem dnleikohledu ko
nány po'kUiSY s 8Jplikací koron.oglrafického násta'Vice :S Lyotovým 'zá:krytem, inter
ferem.čnÍm filtrem, který navrhl a sestavi'l dr. Henma.nn-Ot:av.s'k.ý. Zkoušky, !pru
vedené s křemenný;m mcmochr()lffi·á t01·em od dr. Š 1olce, dokazují znaonou rozlišo
vací s,c hopnolst fotolgraďi:Clkého objelk tivu o prftměru 210 mm, !která ,bude ještě
zvý~ena , až budou jeho pllOohyopatřeny lamtÍ'reďlexní vrstV'Oll.
Je naděje, že v budoucnu bude toto lZaří'zeI1Íslou'Žit vydatně k popuJ1arisaci
výzkumů sluneČU1Í či!l'1nosti, fklterá do:sud je omezena na 'proMižení skJupin slkvrn,
pokud se na Slulnci vyskytUjí. Viditelno's t Ipodrloibmostí v íProtuberandch je taJk
vý,ra,zná, že Je p03třehne i necvl1čené oko návštěv.ní1ků hvězdárny. Joset Klepešta

I

ZAHRANIČNÍ

HOSTÉ NA LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ V PRAZE

Letos v létě navští:vilo !hvězdárnu několik za,hm:ničnkh 'zájemců z Bu1h8Jrska,
Mad'arska, Polska a Ru:muns1ka, mezi nimi hvězdáři i ·k ultur·n í pI'la.rcoVlníd, kteří
si :se zájmem prohllédli zař~ení hvě:2'Jdá'rny a informovali se na pro-voz a práci
s návštěvami o:t>ecenstva. JednÍlm z nejmilej1ší.ch ho'stů byl IProf. ďr. E. Rybka
z Vroclavi. V přáte'1slkém rozhovoru naznačil , že mu kolegové doma doporučo
vali, aiby p.ři návštěvě Prahy neopomenul na;vštívit LidoVlou hvězdár.nu. Pmf.
Rybka viděl hvělzdá'rnu v íP'mvo,ziu a do ,pamMnílk,u naps'a l: "NavštLvH j-sem Lido
vou hvě z.clárn u na Petřině, která je vzorem, j~aJk má být prováděna popuaari's ace
astronomi·e. Přeji vám dal'š í úspěšnou práci vědecklo:u i populáT11í." Dne 26. VII.
nnvšUvilo h'Vě.z:d:ámnu 15 polských lékařů, kteří -b yli velmi spokojemi pohledetm
na planetu Saturna hlavním dalelkohledem ,hvězdárny. Živě se zajímaU (} provoz
hvězdár-ny a její ~ultlprn,í poslání. Dne 30. Vrr. lp Nšlo na hvězdáI'íI1u 20 přísLušníků
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mláldeže z Dánska. 'Prohlédli si 'hvězdárnu a pOdiv,orvali se, že je ka.wému záJjemcí
Dne 3. VIII. navštÍlvHa hvělzdáJrnu skupina 19 řeckých učirteltl. Ta,k é ti
projevili živý zájem o kuutU1'1l1Í ,poslání a práci 'hvězdárny a pocZ!orně si prohlédli
její zařízení.
'
ký

piřÍ:SltUIpIUa.

ASTRDNOMIOKA ŠKOLENí V MUTĚNíNĚ
J eden z mnoha Úikoltl oiblas,tmích ,lidových hvězdáren je zakládání a odborné
vedení astronomických MD'užktl. 3aložení astronomického krouž'k u není však tak
obti~ná věc, j,a ko spíše Jeho další činnoslt. Mnohaleté Zlkušeuosti 'Vedou k tomu,
'že je 'potře-ba vychovávat především zdatné v'e do:ucí těchto kr{)Užktl, ;kteří dovedou
kolem některé odbonné rpráce nělkolika jednortli'Vctl soustředit i větší Ipočet zá
jemctl, získávají tím dal'ší členy !kroužku a z nich pak vyrfistají dollJří propagátoři
a popurla.risátoři astronomi'e. Lidové hvězdárny mají být rorvněž pomocníky našich
vědeokých .astronomických Ú!SItavtl, a proto je opět nutné, mít na vedoucích mís
tech v astronomických ~roužcích takové pracovnír'ky, kteří :budou zmá;t al e~iP oň
záJklJadní ,pozorovací methody, jako je na Ipř. pazorováJní proměnných hvězď, me
teo-rú, SlU!llce, Měsíce, ipl,a net a j. V astt-oll1omic!k ém kroužku s >takovým vedoucím
nebude 'Žá:dnou potíží sestarvit třeba s:kupi1nu pro pozorování meteoru. I když
'počáJte6ní výsledky nelbudou výborné, ,přece j,en se ča.sem skupinka 'VYipracuje
a bude dodávat hodnotný pozorovací materiáil. A ta!k. to múže :být i v ji1ných
oborech. V a:stronomtckém krot.Wku , kde budeme mít opravdové pO'z.orovatele,
budeme mít zároveň i výborné tpQlpulJa;ri:s.átory. Je totiž skutečnorstí, že vY'SiVětlovat
a přesvědčovat dovede nejlépe právě ten, kdo věc prakticky.zná.
P;racov:níd Oblastní lidové hvě.zdáTny v PLzni znají dobře potíže astrOll1omic
kýc'h 'kroužktl. Proto připraviH na poslední týden měsice července t. r. odborné
astronomické školení ,p ro vedoucí k;roužktl v celé olb la,sti. Školení bylo urspoi-ádáno
na po,bočné ohservatoři v Mutěuú.ně. Pro účaSltníky školení, jichž Ibylo cel!k em
dvacet, přiJpI'lavHi Z):nněstlllan.ci hvězdárny přLjemné prostředí a taiké bohatý, pře
Vá'Žlrlě pr8iktiClký Iprogram. Úča;stnki se sjeli do Mutění,na již v neděli 24. července
večer. Byli ubytováni v'e 'čtyřech místnostech. Inf,orma,ční schtlzka se kOll1ala ještě
tý,ž den ve6e.r, aby j,iž ev p<mdělí mohil Ibýt zahájen vlastní pro'gram.
Budíček byl lGa.žx:1ého dne v 6,30 hod. Od 7,00 do 7,30 vykonali ,všichni Ú03.lStníci
meteorologická IP o'z omvání ma meteo,r ologické stanici, jež je v čÍillJnosti na ob
servatoi-i v Mutěníně. Po snídani od 8,00 do 8,45 byl !příjem synoptidké z.právy,
jež je vysHánla naším rozhlalSem, a všichni si ZaJkTeslili meteorologickou situaci
d.o map. P ,o dle těchtQ sYlllO'pticikých mapby!l;a Ip aik stanolVena rpředpověď počasí
pro kaŽ/dý den. Od 8,45 do 10,45 probíhalo theoretkké škol'Emí. V něm Ihyly pro
hrány ilnformativně rtytQ k3jpitoly: orienbace na olblQze, zajímavéorbjelkty na ob
loze, porw,ro'Vání SlJunce, pozorování iproměruných hvězd, ,po'zo!r:ování meteoru,
pozorování Měsice, rplaluet, 'astroll1omioká fo to g'raďie, časová služlba, po'zorování
zákrytó, synoptická meteorologie, geofy:s~kJa a vedení p;rotokoltl. Svačina se po
dáva.la od 10,45 do 11,00. DaÍší dvě hodiny, až do 13,00, byly vyhrazeny theorii
spodené s pI'laxí. V nich Ibylo vyloženo a zárovleň prakticky iPTocvičetrl:o' : broušení
astronomických z.rcadel, konstrukce hvězdálřs1kých dalekohledů, meteorologická
měření, astronomiCká fotogm~fi,e (IPraJktická fO'tografie v laboratoři ,a ;praiktioké
fotO'grafování v terénu) a ,časová s,lU'~a, spojená s prohlídkou bud;O'\l'ané seisrruoké
stanice. V době od 13,00 do 14,00 by:l O'běd a od 14,00 dO' 14,30 meteoro,l ogkká
(pozorování. Následující dvě hoďilny měni účastníci školení vyhrazem.y k ,povinnému
od,po>Činku, po němž byla svačina. V 17,00 bylo IZahájeno praktické školení v brou
šení 'z .rcadel, v kon:strUlkci dale:kohledtl la v pozOTováJní Slunce; tato pr3!ktic:ká
ovi,čení, stejně jako i pq,zorovámí, probíha1a součas;ně. Me'zi 19,00 la 20,00 se po
dávala večeře. Následující hodina 'byla věnová,na s-OiUIkramému Is tudLu, během
něhož se ,poS!luchači seznamO'vali s ,přístrO'jia jejicholbslullOlu. V cčerní meteoro
logioká pozorování se konala od 21,00 do 21,3ů. Od této doby až dO' rána byla
plánována astronomická ipOzo;r ování. Prvý den se podařilo lSeZlllámit posluchače
s oblO'hou a naučit j'e nalézt některá souhvězdí a zajímavé objekty. Třetí noc se
vyjasnilo až po ,ptlJnoci a tak všichni vstávali v 012,00, aby se fillučili pozorovat
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Školení v Mutěnilně - výk7ad
funkce heliografu (A. Párnek)
proměnné hvě\zdy

a ráno aby
po.zorova;li konjunlkci planet
V.enuše a Merkur,a. Ostalní
noci nebyly přl!znivé a tak po
z/orování byla nahrazena po
,z orováním umělé proměnné
hvězdy, výkladem o pracech
na ObserV13.toři v Mutěníně a
vysvětlením Fouca1tovy stíno
vé zJkoU'šky astroThomickýah
zrcadel. Jeden večer byl věno
ván diskusi o práci astrono
mických krou2ikt'l a byly na
něm velmi podr.obně probrány
všechny klady a nedostatky
v,práci a;strOJlomických Ikrouž
kt'l. V sobotu 30. července pro
slovi,I Vledoucí po~mlárně vě
deckou přednášku "Ra;ketou
do vesmíru", jež :byla doplně
na dvěma filmy, "Ra'ketová
střeh" a "Nekonečný vesmír".
Přednášku navštívilo 96 osob.
Tato přednáška se měLa pt'l
vodně konat venku pod oblo
hou. Po promítnutí filmt'l měli
všichni poslucha,či kursu vést
:sami pozorování veřejnO'sti u šesti dallekohled'ů.. Nepří'znivé ,počasí však tuto akci
zkazilo. Školení bylo ukončeno hodnocen1m. Všichni po.sludmči byli s prnběhem
školení spokojeni a ,z ejména zdťl:razňoV13.:li, 'že největší ,příspěvek prO' jejich činnost
v ,kroužcíah je právě pra,ktieká .stránka školeni. Ta jim dala základy :k jejich
populari.sa;ční i odborné ,práci v kr,o užc1ch.
Bohumil Maleček
MODEL MĚSíČNÍ KRAJINY

Členka odbo.6ky ČAlS v Ostmvě O. Čela1kovská-Óurdová zthO'tovi'la' pro LidoVou
v .ostravě p1'aJSU,cký model měsiční krajiny: čá:st M8!re Im:briu;m s Ik ,rá
tery Arcrumedes, AubolycUtS a Aristil'liU!s, v pOZladí ,s·e zálivem Palus Pudredinis.
Model je veliik osti 65 X 65 cm a je zhotoven z rkcruskt'l uhlí a šamortoiVé mouč'ky.
Při bočním !Osvětlení pt'l:solb í velmi ,pla;stioky. Na hvězdárně je umístěn ve vitríně
a ,vhodným pOisuvem žárovek je mofu1o docílit OISVětlení, odpo'v ídající 'do'P.8!du slu
neční'ch P31PrsktJ, na jeho povrch.
Č.-L.
hvězdárnu

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PRAZE V DOBĚ I. CELOSTÁTNí SPARTAKIÁDY
Ve dnech mládeže zejména plnily žLvou úč.astí kopule i přednáškovou síň hvěz
dárny hrolmadné slk,upiny škol, .pracovnídl záloh a sporto'v nich o·rganisa:eí. Již
21. červ;rm byllo 10 škollll:ch výprav, 24. června 43 školních a 3 jiné vý1p'ravy la
26. června ještě 16 školníoh 'Výprav. Po eelé dny byly pr:omítány filmy s kratšími
úvody nebo přednáškami. Ve dnech největších návštěv dosáhl počet účastn'kt'l
aJž 2104 osoby. Ve dnech spartalkiády dospělých navštěvovali hvězdárnu hlavně
jednotlivci, kterých vĚl3 ;k bylo toliJk, že i .pro ně byly po celé dny promítány astro
nomické filmy a pořádá'ny .přednášky, V hllfwnroh dnech s;pM-takiády dosa;hovaly
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návštěvy po,čtu více než 1000 účastn:ků. denně s maximem 2. VII. s počtem
1706 osob Od 21. VI. do 6. VII. navštívilo hvězdárnu celkem 14674 platkích osob,
takže se členy ČAS a návštěvami z ciziny, které vstupné neplatí, bylo na hvěz
dárně více než 15000 osob. Z toho bylo \ 155 hromadných výpm v školn!ch s 3611
účastníky, 17 jiných hromadných výprav s 410 účaatn~ky a 10655 jednotlivých
návštěv. Bylo pro ně uspořádáno 112 promítání astronomických filmů., 102 před
nášky a 18 pozorování Slunce, Venuše, Mě3íce, Saturna a jiných těles na obloze.
Návš~ěva hvězdárny ve dne{!h s,pa-rtakiády dosáhla takových čísel, jaká nebyla
dosud v hist.o-rii hvězdárny v denním proměru dosažena. Děkujeme za ni hlavně
denním návštěvám, zejména dopoledn:m, které dosahovaly proměru 500 oso:b.
Na vstupném bylo vybráno 9835 Kčs, to je více než dvojnásobná částka, se kterou
jsme v plánu počítali.
Filmy byly promítány k přednáškám, nebo při vel:kých návalech s krátkými
úvody. Delší přednášky s filmy a diskusí byly hl'3.vně ve večerních hodil!1ách,
jestliže nebyla jasná obloha. Počasí pro astronomická pozorování bylo celkem
ne.příznivé. Byly jen 2 jasné večery, 5 večem bylo ohlačných, takže se mezi
mraky piíece jen podařilo některé objekty pozorovat a 9 večerů bylo zamračených.
Přednášky i některé úvody byly zaměřeny k letnímu s1unoVTI3.tu a doprovázeny
filmem Střídavá roční období. Jiné přednášky byly zaměřeny k o,b jevu Mrkosovy
komety a k nim byl promítám film Meteority. Pro mládež to byly přednášky
o Měsíci a připravovamých letech na Měs~c s 'Promítáním filmu Luna, jindy o ne
obyčej,ných úkazech na obloze s filmem Polárni záře.
Film Nekonečný vesmír byl promítán 16krát, Luna 321kráJt, Meteority 23'k rát,
Země naše planeta 13krát, Střídavá roční období 11krát, Polární záře 8krát,
Sluneční protubemnce 6krát a Vesmír 3krát.
Velmi potěšitelným zjevem byl,o to, že školní i jiné vý.pravy mládeže byly
ukázněné a přednášky i výklad sledovaly s velkou tPO'z orností. To nám nejen práci
usnadnilo, ale činilo ji i radostnější.
ký

DOTAZY A ODPOV~DI

Na žádost čtenář'ky Mileny Hálové z Prahy otiskujeme
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NOVÉ KNIHY A PUBLIKACE
J. M. Šaptro: Vnější balistika. Vydalo SNTL, Prah3. a VTA Brno; I. díl 1953,
162 str., 61 obr., 1 přil., cena 11,80 Kčs, II. díl 1954, 156 str., 56 obr., 21 tab.,
18 Kčs, II. díl Tabul'ky, 1953, 100 str., 9 tab., 15 Kčs, III. dil Tabulky, 1953,
184 str., 42 tab., 26 Kčs. - Přihližující se realisace mezi:planetárn:ch letů vyvo
lává u nás zájem nejširš~ch vrstev a povede jistě v nejbližší době k ustavení
pří slušné pracovní sekce. Je proto třeba, abychom se seznámili se základy techniky
takového letu, které vedou k úlohám vnější balistiky. šap':!l'o'Va obšírná móderni
učebnice s příslušnými tabulkami je pro tento účel dokoU>3.:lou pomůckou a zaslu
huje plné pozornosti zájemců. Úlohy moderní vnější balistiky, která pro mezi
planetární raketu bude mít za úkol její vedení zemskou atmosférou, řeší au+-or
na záklJ3..dě četných praktiokých příkladů a dává nám tak bez,pečné východisko
· 23~7

pro aplikace v mezi'Planetárním měřítku. Z obsahu: Pohyb těžiště st,řely ve v:zdu
choprázdnu, Odpor vzduchu, Hlavní úkol vnější balistiky, PřibUžná analytická
methoda 'Pro řešení hlavního úkolu vnější ba:lisU,ky (methoda Eulerova a Si'acci
ho), ttešerú hlavního úkolu vnější balistiky methodou numerického integrování,
Theorie oprav. Všeohny díly obsáhlé učebnice jsou pečlivě vypraveny, ale ohsa
hují příliš velký po'čet tiskových chyb. Vhodný by byl též ,a becední rejstří'k.
Překla;d Ša;piro,vy ,knihy je záslužný; má vý:onam nejen ,pro vojenství, ale i pro
theorii meziplanetárního letu, kter:ou je nutno se zabývat již nY'ní.
O. E. KMner
Dr Josip Kleozek: Nitro Slunce a život na Zemi. Vydala Ceskoslovens'ká společ
nost pro šlřerú po.liti,ekých a vědeokých znalostí v naklad. Oflbis v Pra:z.e 1955.
Stra;n 68, 70 vyohra,zení, 16 stran obrazovýoh ,přHoh na křídovém papíře. Cena
Kčs 8,70. - Vědecký pracovní:k Astronomického úst.avu CSAV v Ondřejově vydal
pro lektory Společnosti příručku s bohatým materiálem pro přÍlpfla,vy přednášek.
Snesl tu řadu pozorovaných iskutečností a doplniJ velkým boha;tstvím srovnárú
a názorných vyobrazení. Po vzoru sověts~ých populárníoh příruček vypracoval
dílko, které bu<le slou'žit nejen lektorům Společnosti, ale kte,ré s potěšením přečte
ka;ždý milovník astronomie. Pro vedoucí astrQInomtoll:ýchkrouŽ1ků bude bohatou
studnicí srovnání a názorných ,pří,kladů při vedení ,astronomiokých kursů a přÍ
pravě přednášek. Autor v prvé ka'pitole sez.namuje čtenáře s nitrem Slunce a vy
světluje původ s:luneční energie. Ve druhé kapitole ~Ie z'abývá atmosférou Země,
jejím hospodařením se zářením Slunce a ve třetí kapitole popisuje vlivy sluneč
ního záření na po,časÍ, na život na Zemi a neZllJ)omíná ani na jeho škodlivé účinky.
Další kapiitola se zabývá využitím slunečního záření v technice a seznamuje čte
náře s mnohým Z'ařLzením z minulosti i doby nejno,vější.
F. Kadavý

R. Janiczelk: Atlas mikro a makrokosmu,. CZf2sé astronomic:<:1Ut. Panstw. Przeď's,.
Wydaw. Kartogr., CUGK., Warszawa 1954; 12 map 46X35 cm; cena Kčs 9,40. 
Atla,s je určen pro školy 2. stupně, avšak pro svou zajlmav'Ů!st najde jistě hodně
přwrženců i v řa;dáoh 'astronomů. Mwpo'vé části předchází úvod s tabelárním se
ls tavením pltlnet i hvězdného sys1tému a s popisem us,po'řá.dání atl8Jsu. Musíme tu
\připomenout, že myšlenka grafického znáz'ornění poměru velikostí i vzdáleností
ve vesmíru pochází od známého vídeňského pop\l'larisátora astronomie Oswalda
Thomase. Na 12 ma,páchnového po'1s:kého ~Uasu je zmázo'rněna sltNleční soustava,
Galnxie, hvě'zdné systémy i extragalaktické soustavy v poměru zmenšení 1 :108
a 'ž 1:10 22 • Mapy j!Sou tištěny barevným ofsetem, kterým velmi špatně vyšly auto
typie fotografií, repmdUJkovanýoh 'S kreshami jednotlivých mapových listá Cel
kově je tento atlas dobrou náz,ornou pomůckou Ipro školy i pro popularisaci astro
nomie, protože dává správné přecl-::tavy o rozměrech vesmíru. Ovšem je špatnou
náJhradou pla;netaria, které by už konečně mělo být postaveno i u nás. aby cenné
pnojektory z Německé demokraUké repuhliky dále nečinně nez'a há.lely v bed
,nách.
O. E. Kádner
Astronomická tabulka 1955. - Oblastní lidová hvězdárn/3, v Plzni vydala A~tro
nomicokou ta;bulku na rok 1955, zpracovanou B. Malečkem a L. Zacharem. Astro
nomioká 1nhU!l'k a 1955 ohsahuje: grafické vyznačení astronomických úkazů. pro
celý rok; východy, kulmi'nace a západy Slunce a Měsíce; yýchoody, kulminace
zá,pady planet, viditelných pouhým okem; fáze Měsíce; ,k ulminaCi jarn:ho bodu;
význačné konjunkce a oposice; ostatní výzll1ačnější úkony a údaje; soumrak
občanský, as.tronomloký a astronomickou noc a návod k použ:vání. Astronomkká
tabulka 1955 je sestaveDl3. pro poledník středoevrops:ký a pro 50° severní země
pisné š:řky. Pomocí trubulky pro OpI'l1VU času lze určit východy, kulminace a zá
pady pro li'oovolné místo v CSR. .Aos~,ronom~cká tabulka 1955 je dvoubarevná, veli
kosti 24,5~34,5 cm a je tištěna na silném :kř;dovém pap:ře. Cena výtisku Kč') 2,-.
-Objednávky vyřizuje výhr,adně Oblastní lidová hvězdárna, Plzeň. Do,poručujeme,
aby lidové hvězdárny a astronomické 'k roužky zaslaly hromadné objednávky pro
své spolupracovniiky ,a členy. Při objednávce nejméně 25 kusů pos'kytuje se sleva
25%.
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Fr. Fiala: Matematická kartografie. Nakl. ČSAV, Pra:ha 195·5. Str. 288,
obr. 97, příl. 4, Kčs 68,- váz. - Kniha profesora Fialy vznikla z jeho předná
šek na Ceském vysokém učení technickem a je schválena j-ako celostá<:ní vy
sokoškolská učebnice. Je rozdělena na šest částí: Tvar tělesa zemského, refe
renční plochy a základní pojmy o nich; Zákony skreslení; Rfizné druhy zobra
zeni ; Zobrazení ekviVi3..lentnl a konformn.; Význam ortodromy v k1artografic
kých zobrazeních; Volba zobrázení k rúzným účelům. I když je kniha určena
hlavně studen~ům geodesie a zeměměřič3kým inženýrům, přece v ní nalezne
i .astronom mnoho poučení.
J. B.
S. N. Blažko: Kurs sferičeskoj astronomii. 332 str., 77 ohl'. , Gos. izdat. těch.
Moskva 1954, 2. vydán:; 332 str., 77 o,b r., váz. Kčs 7,80. Obšírná
Blažkova učebnice představuje dnes nejmodernější .příručku sférické a:::itronomle,
o jejíž ohIíbě svědči. v krátké době již druhé vydání. Po úvodu, vymezujícím ohol'
SférICké astronomie, předesílá autor vlastním výkladfim opakovací lekci z mate
matiky, zejména z prakdc'ké početní techni"ky. Třetí kap_t.o'la pojednává o Zemi
s hlediska astronomicko-geodedckého a o jejím pohybu kolem Slunce. Další kapi
tola se zabývá systémy sférických souřadni·c a jejich vzájemnými vztahy, pátá ka
pitola .podrobně jedná o čase, šestá o zdánlivém pohybu neb8stké sféry. Sedmá až
devátá kapit.ola pojednává velmi obš~rným a podrobným způsobem o refrakci,
paralaxe, aberaci, precesi a nULacl. Ka.p~toly 11. až 13. jsou pak pra'k tickýml apli
kacemi výkladů o aberáci, precesi a nutaci. Knihu u:z:avirají ř'ešené pří'klady a
přílOha s interpolačními souClniteli. p.roto,že Blažkova velmi zdařilá knIha, nava
zující na jeho předchozí "Praktickou astronomii", oob.:.ahuje Iprověřené vzorce
z oboru sférioké astronomie, bude jistě hledanou pomůckou nejen pro astronomy
z Ipovolání, ale též pr,o amatéry. Tisk i papír jsou pěkné, Ce.Il<3.. knihy je velmi
nÍZ'ká.
O. E. Kád-ner
těor. litěratury,

B. Ljapunov: Boj o rychlost. Mladá fronta, Praha 1954, 201 str., 10 b3.l!'. příloh,
cena váz. Kčs 21,15. - Populárně vědecká kniha, určená především mládeži, má
tyto kapitoly: Včera a dnes, Vznik materiálu, Vítězství nad kovem, NepřáJtelé
rychloběžných strojů, Tisíce otáček za minutu, Útok na zvukovou bariéru, Cesty
do ve3míru, Podrobený elektron, Ve světě automatů, Techniki3.. naš.k~,h dnů. Pro
astronoma je zajímavá hlavně 'k apito'la o cestách do vesmíru, v níž je .především
postaven pomník slavnému ruskému hadateli z oboru raket, K. E. Cio1kovskému.
Ve fantastické visi vidí pak a.utor splnění dávného snu lidstva - cesty do vesmí'l'u
- v nejhUžší dějinné epoše. V tomto l5.čenÍ se auto'r Č8Jsto odchyluje od rea.lity
zejména tím, že neuvažuje důležitost mírového využití atomové energie pro mezi
planetární rakety. Též obraz meziplametární stanice (umělý měsíc?) za str. 122
není zdařilý. Proto musíme Ljapunovovu knihu číst lli3.. některých místech kri
ticky. Ostatní kapitoly knihy, zvláště o technologickýeoh 'postupech, automatic
kých továrnách a trys1kových letadlech, se čtou velmi zajímavě. Nakladatelství
Mladá fronta vypravilo .knihu velmi pěkně, ovšem barevné přílohy působí někdy
nevkusným dojmem. Překll3.d nesetřel telegrafický sloh knihy, který dělá dojem
rychlého a povrchního zpracování. Kniha však dobře Líčí sovětský ZlPůsob řešení
technic:kých prohlémů, a proto bude čtenáři jistě uvítána a se zájmem čtena.
O. E. Kádner
Opravte si v min.

čísle

na str. 210, 9.

ř.

zdola excentrem misto centrem.

PRODÁ SE ROLČíKŮV REFLEKTOR 10 cm (Cassegrain) s hodinovým strojem a okulá
rovým spektroskCJq)€m. ZvětšenI od 50 do 260krát. Paralaktická montáž. Dále 7 cm refraktor
(franc. výr., revolv. typu). Cena obou přístrojů 6200 Kčs. NabIdky Jen vážných zájemců
na adr. K. Švestka, Benešov u Prahy 486.
PRODÁM refra-ktor zn. C. P. Goerz, Berlín o prů:měru objekťivu 130 mm, ohn. dálka
160 cm, s otáčivou hlavicí o třech okulárech 30krát, 60krát, 100 krát, s triedrovým pointerem
- promítač na diapo.sitivy a odbornou literaturou o 100 9vazclch. - Alois Šafránek, Jičin,
Hofmanova 281.
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ÚKAZY NA OBLOZE V LISTOPADU
počátkem měsíce pozorovatelný na ránní obloze. Venuše je na ve
a zapadá krátoepo západu Slunce. Mars je v první polovině měsíce
Panny, v druhé polovině v souhvězdí Vah; je nad obz·o rem ráno,
vychází krátce po 4 hod. Jupiter je v souhvězdí Lva a vychází před púlnocí.
Saturn je v listop3.,du nepozo·rOJVatelný. Uran je v souhvězdí Raka a vychází mezi
22-20 hod. Neptun je v souhvězdí Panny; počátkem měsíc.e vychází krátce před
·východem Slunce, koncem li&topadu již ve 4 hod.

Merkur je

černí obloze
v souhvězdí
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Uran v konjUJ1kci s Měsícem,
Merkur v konjunkci s Neptunem,
Jupiter v konjunkci s Měsícem,
Uran v zastávce,
Mars v konjunkci s Mě3Ícem,
N eptun v konjunkci s Měsícem,

13.
14.
16.
17.
24.
28.

pa (2), Ganymed (3) .a Kal
lhsto (4), ja;k se jeví v 4
hod. 30 min. při pozorování
v převracejícím dalekohl.edu
(západ vlevo, východ vpra
vo). Jupiter je označen
prázdným kroužkem upro
střed a měsíce se pohybují
od tečky k číslu.
Na okraji jsou naznačeny
přechody měsíců. přes ko
touč
Jupitera prázdnými
kroužky a zatmění a zákry
ty kroužky plnými. V dolní
části obrázku je naznačeno ,
v kterých místech nastávají
zatmění Jupiterových měsíč
,kť'1. Uprostřed j,e vždy Jupi
ter s vyzn3.čeným rovníkem,
hvězdička značí místo, kde
zatmění nastává (c)
nebo
končí (f). U měsícť'1 10 a
Europa jsou pozorovatelné
pouze začátky zatmění, u
Ganymeda a Kallisto jak za
čátky, tak i konce.
,
Všechny čtyři uvedené
měsíce jsou dobře viditelné
i ve zcela malých dalekohle
dech.

Merkur v konjunkci s Měsícem,
Saturn v konjunkci s Měsícem,
Venuše v konjunkci s Měs:cem,
Saturn v konjunkci se Sluncem,
Merkur v konjunkci se Saturnem,
Mars v konjunkci s N eptunem.
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Stereoskopické snímky M esi·aca (exponované pri róznych Zibráciach)

