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POZORUJTE IvlE1-'EORY!
ZDENĚK

KVÍZ

Ve svém každodenním životě se setkáváme s lidmi nejrůznějších
a zálib. VždY'ť každý kulturní člověk, jehož život není zcela
prázdný a bez cíle, má určitou zálibu, jíž věnuje mnoho svého volného
času. Je schopen pro svou zálibu velkých obětí, mnohdy zcela neúměr
ných dosaženému výsledku. Některé z těchto zájmových činností přiná-
šejí více či méně užitku, ať již jedinci či celé společnosti. Pozorování
met8Drů patří nepochybně mezi ty nejušlechtilejší zájmy člověka, při
náší nové vědecké poznatkY1 pomáhá nám nahlédnout do dalších
stránek tajuplné knihy přírody.
Nikdy lni nevymizí z paměti in:oci, strávené s přáteli-lneteoráři pod
hvězdnou oblohou, ať již to bylo v Třebíči, v Brně či na Radhošti,
kdy každá noc ruam.enala desítky a mnoh dy i stovky zaznamenaných
meteo rů. V takových nocích se zamýšlíte nad životenl, nad nekoneč
ností vesmíru. v prostoru i v čase, uvědomujete si nepatrmost člověka
a celé l1aši Země byť i jen v dosud poznané části vesmÍrl.l a zároveň
velikost lidského vědění, které je schopno tento vesmír poznávat.
V těch chvílích m áte před svými zraky galaxie vzdálené miliony světel
ných let, hvězdy, hvě zdokupy a mlhoviny Mléčné dráhy, p lanety naší
soustavy , snad t aké bledý srpek Měsíce a konečně mizející stopy n1€
teorů v ovzduší naší Země 100 km na:d jejím povrchem . Tak vlastně
vidíme s oučasně události, které se staly jak před m.iliony let, desítkami
roků , něko lika minut am.i, jednou vteřinou tak jako před 1/3 00 0 vteřin y.
Vzdál'811á minulos t snoubí se se současností a my, ležíce ve svých lehát
kách, soustředěni . n a záblesky meteorů, si uvědomujerfle, jak mnoho
úsilí věda vynaložila, než jsme se to všechno dověděli. Uvědomujeme si
však také, že naše pozorování přispívá k dokonalejšímu poznání pří
rodních zák onů.
Na pnli výzkumu rneteorů 's e pracuje v našich 'zemích již mnoho let.
Dlouholeté zkušenosti n ašich předních meteorářů, jakož i zkušenosti
vlastní a ln ých spol upracovníků , byly mi podkladem pro návod na pozo
rovíÍlní meteorů , který předkládám na.šim amaté:F'J.m. Těm, kteří se roz
hodli nebo ještě rozhodnou obětovat rnnohou j asnou noc pozorování
meteoru, nechť je vodítkem jejich ušlechtilé práce. Jsou-li amatérská
pozorování prováděna obětavě a svědomitě, podle jednotného návodu
a s přesně stanoveným. cílem, je je.iich význam pro vědu nemalý.
Jaká pozorování máme provádět? Jeden pozorovatel se zapisovateleI1.'1
může pozorovat rneteory sporadické kteroukoliv bezm ěsíčnou noc,
soustředí se na dobu činnosti rojů jak pravidelných tak nepravidelných
a zapisuje pokud možno všechny údaje v protoKolu. Z těchto pozorování
můžeme určit denní i roční variace sporadických meteoru, stupeň čin
nosti rojů a fysikální vlastnosti jejich meteorů. Skupina pozorovatelů
zájmů
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se zapisovatelem. se sous tředí na přesnějš í určen í frekvencí meteorů
metodou signálních světel (nebo i bez nich), neboť průměrná frekvence
skupiny nám řekne víc, než frekvence jednoho pozorovatele, nebo na
určení závislosti počtu m eteorů na pozorované výšce, přesně vyn1ezené
oblasti oblohy. Mnohé z uvedených úk olů je možno provádět současně,
ale vždy jen tak, aby jedno pozorování nebylo na úkor druhého. Tak se
na př . při vyš.Ší frekvenci nebudeme snažit zapisovat údaje méně dúle
žité, když mnohdy nesta číme 'zapsat všechny údaj e hlavnÍ. J en v p ří
padě dost atečnéh o po čtu po zorovatelů můžeme určit jednoh o, který se
bude zabývat sledovánÍIn dalších údajů jako bar va, r ychlost, typ a pod.
P řesuo t ,č asových úd ajů na 1 vteřinu vyžaduje jen souč asný f otogra
fický progr am, vyšetřování spršek meteoru v roji, výskytu "meteoric
kých dvojčat" a pod. Jindy postačí p ř esnost daleko menší.
A nyní jak vypadá organisace vlastního p ozorování. Při skupinovém
pozorování (nejlépe 4-6 pozorovatelů a jeden zapisovatel) rozdělí si
pozorovatelé rovTIor.aěrně stejné ús eky obloh y a alespoň po čtvrthodi
n ovém pobytu ve tmě rrwhou začít pozGrovat. Zapisovatel říd í práci
celé skupiny a po.zorovate.1é m usí dbát jeho pokynů. Zvláště při vyšších
frekvencích musí rychle reagovat na h lášení poz orovatelů a energicky
urč ovat, který pozorovatel má hlásit. Když byl tentýž meteor spatř en
zároveň ně k oltk a pozGrova:teli, dohodnou se rychle, kdo jej nejlépe viděl
a tedy kdo jej bude hlásit. Pokud nemáme k dispos ici zapisovací stolek
se signálními světl y , používáme obvyklého způsobu zvolání pozorovatele
při přeletu me te or u. První pís meno zvolán í nechť je zároveň jeho
zkratkou. Na př. teď - T , stop - S, bum - B , hej - H , a pod . Zvo
lání musÍrile volit tak, aby neza č ínala v jedn é sk upíIně stejnÝ"ln písme
illem a aby se dobře i zvukově od sebe lišila. Při zvolán í pozorova telů
zapíše zapisovatel č as a všechny pozorova:tele, kteří h lásili, že meteor
viděli. Teprve p otom je vyzve k hlášení dalších úd ajů o meteoru.
Používám e-li zapisovacího stolku se signálními světly, lná 'k a;ždý
pozorovatel v ruce tlačítko, které při přeletu meteoru &~iskne. Tím se
rozsvítí jeh o světlo na zapisovacím stolku. Zapis,ovatel při rozsvícení
jednoho světla počk á asi 1 vteřinu, zda se nerozsvítí ještě další světla
pozorovatelů, kteří "mají delší vedení" a zapíše a oznámí řadovými
číslovkami čísla všech pozorovatelů, j,ejichž světla se rozsvítila. Až do
oznámení s'yéí1o čísla zapisovatelem drží pozorovatel tlač ítk o stisknut é.
Když pozorovatelé již v~dí, kdo všechno meteor viděl, dohodnou se, zda
to byl tentýž meteor a kdo bude hlásit údaje. U každéh o meteoru je
tedy zapsán jen ten pozorovatel, jehož světlo se rozsvítilo. Další pozo
rovatelé nemohou být dodatečně p ři psáni, i když tvrdí, že meteor vi d ěli,
ale "nebyli si jisti". Je důležité, aby si pozorovatelé při použití této
metody odvykli kfičet a zach ovali při přeletu m.eteoru naprostý klid,
aby se vzájernně neovlivĎ.ovali. Záleží hodně na rozhodnost i a ener
gično st i zapisovatele i k á~ni pozorovatelů, aby nejdůl ežit ější údaje mohly
být zapsány i při vysokých frekvencích. Nyní si všimněme jak vyplňu
jeme pozorovací protokol.
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V záhlaví protolťJolu vyplníme jednotlivé řádky takto: Místo - název
obce kde pozorujeme, případně i přesnější určení zeměpisnými sou
řadnicemi p.odle mapy. Datum uvádíme vždy obě data ve formě
zlomk u, tak na př. noc z 11. na 12. srpna zapíšeme 11./ 12. VIII. 1956,
i když jsme powrovali třeba jen večer nebo jen ráno. Roj - název roje,
j,ehož me teory pnzoFujeme. Není-li v době pozorování v činnosti žádný
roj, napíšeme m ísto názvu roje "sporadické". Časový signál - v pravé
horní části záhlaví protokolu uvádíme korekci hodin. Zaznamenáme čas)
kdy byl srovnán úd aj používaných hodin s časovým signálem, stanici
na které jsme s ignál zachytili (na př. Praha, BBC a pod. , Inebo její
délku vliny určenou podle přij im ače), korekci hodin v době zachycení
s'i~n álu. Pamatujme si, že korekci k údaji hodin přičteme) abychom
dostali s právný čas. Jestliže jdou hod inky pozadu, je korekce kladná,
jes tHže se předbíhají, j.e záporná ; korekci uvádím e ve vteřinách. Neza
p omeňme nastavit správně min utu při zachycení signálu! Korekci hodi
ll1ek určujem. e večer před pozorováním, je-li to m ožné i v noci uprostřed
pozorování a konečně ráno po pozorov&ní. Z těchto údajů můžeme určit
přibližný průběh korekce během noci. Na čistopise čas.ový údaj pře
letu meteorů již opravíme o korekci, vypočítanou z korekce večer
a ráno. Pří klad: ve 20 hod. je korekce +25 sec., v 8 hod. ráno +31
sec. Korekce ve 2 hod. rámo bude tedy +28 sec.
Pozorovatele i zapisovatele zapíšeme pod sebe do jednotlivých řádků.
U každého pozor ovatele uvádíme : lrag - m'eZ11JOU magnit'u du (jasnost
nejslabší ještě právě viditelné hvězdy) si určí každ ý pozorovatel ve
své oblasti (nikoliv v zenitu) s přesností 0,1 m podle Harvardských
.m apek hvězdných velikostí. D - směT) ve kterém pozorov atel pozoruje.
Používáme mezinárodnich zkratek: E - východ, S - jih, W - záp ad~
N - sever, Z - zenit. Cl - oblačnost uvádíme v desetinách pozoro
va!l'lé oblasti, t. j. kolik desetin oblasti pozorovatele je pokryto mraky.
Pří obla6ném po:č asÍ pozorujen1e jen v případě čill1'llosti mimořádných
rojů, jejichž pozorování je zvlášť důležité.
U zapisovatele zapíšeme přes všechny tři kolonky (lmg J D, Cl) ))za
pisovalu . Začát.ek pozorování píšeme nad tabulku pozorovatelů do horní
č ásti řád ku označ eného Čas. Nemění -li se pozorovacÍ podmínky (Zmg)
D) Cl) během jednoh o pozDrovacího intervalu (délka intervalu nechť je
alespoň jedna hodina ), zapíšeme 'kDnec intervalu do dolní části řádku.
Mění-li se pozDrovací podlnínky, zapíšem e jejich nové hodrnO'ty a dobu
jejich určení do dalších sloupcú .op ět do. horní č ás t i. Při vysokých
frekvencích a neměnících se pozorovacích podmínkách POli,žÍváme
v tém~ e intervalu li d ruhého a d alších protokolů jejich druhé strany
pro 40 meteorů. N a každ ý protDk ol však vždy za;pišme alespoň datum,
čísl o protokolu v intervalu a říms k ou č ísli cí číslo intervalu. Nesmí se
stát, že by chom měli Ip opsaný protokol a nevěděli, z kterého je .dne
či dokonce z kterého roku.
Údaje o .jednotlivých meteorech: Předně si musíme uvědomit, které
údaje o m eteoru jsou nejdůležitěj ší. Tedy na prvním místě rnus.Í být

243

zapsán pozorovatel a to vždy všichni, kteří meteor viděli a ohlási'li. Dále
musí být zaznamenána příslušnost meteoru k ro.fi) t. j. alespoň napsat
nebo - do sloupce rad. (radiant). Třetím nejdůležitějším údajem
je magnituda) která také nesmí chybět u žádného m.eteOI1:1.. Pro každý
meteor musí b:ý"'t zapsány alespoň tři hlavní údaje: poZ)orovatelé) ra
diant) magnituda. TakDvá pozorováJní, kde chybí jeden z těchto údajů,
pozbývají vědecké ceny. Důležitý je též údaj o stopě meteoru; snažme
se jej určit u všech meteoru do 3m včetně.
Ph nornlálním statistickém pozorování stačí určovat čas přeletu pouze
na minuty a někdy ani to. není třeba. Když pozorujeme v hodinových
a delších intervalech sta,čí určit alespoň na minutu přesně za.čátek
a konec pozorování a pak po uplynutí půl hodiny nebo hodiny oddělit
dosud zpo:z orované meteory silnější čarou v protokolu a zapsat čas
:na mi.nutu. Tím dostáváme přehled o počtu meteorů v jednotlivých půl
hodinách či jiných intervalech, a;niž bychom musili zapisovat čas u kaž
dého mete-oru. Je zřejmé, že li podobného rnateriálu nemůžeme provádět
všedLlly druhy zpracování a pokud máme u1ož·n ost a čas, snažme se
~apsat co nejvíce údajů. Jak již bylo řečeno výše, vyžadují některé
metody výzkumu meteorů čas.ové údaje na vteřinu.
Jak určujeme jednotlivá data .o meteoru a jak je zapisujeme do proto
kolu, povÍ1m e si na následujících řádcích. V dalším předpokládáme, že
určujeme čas na vteřinu a píšeme všechny údaje. Záleží na pozor.ovateli,
jaký si vybere program a na co ještě stačí, aby vyn~hal při velké
rrekvenciméně důležité údaje.
Čas (h) m) s). Při zvolání pozorovatele nebo při rO'zsvícení jeho signál
ního světla určí zapisovatel přesně vteřinu podle používa;ných hodinek
a zapíše údaj do s.loupce s. Teprve potom zapíše minutu. Pozor na
správné určení ,m inuty v blízkosti hranice dvou m~nut! Hodinu pÍ.šeme
jen u prvního a posledního meteDru jak v hodině tak na každém proto
kolu. Nestačí-li si zapisovatel posvítit včas na hodinky, odpočítává
vteřiny (jednadvacet, dvaadvacet ... ) a pak při některé vteřině určí
údaj hodinek a napDčítruné vteřiny odečte.
Pozorovatel. Ihned po napsání času 'zapíšeme všechny pozorovatele,
kteří meteor viděli a to buď jejich zkratkou nebo (při použití signál
ních světel) svislou čárkou v jeji'ch kolonce, označené malým číslem
v rohu každého .okénka. V tomto případě jsou pozorovatelé označeni
čísly a zásadně o mi ch mluvíme v řadových číslovkách (pozorovatel
první, druhý a pod.), aby se .označení pozorovatelů nepletla s údaji
() meteorech.
Souhvězdí (con.). Tento údaj slDuží hlavně k identifikaci meteorů
spatřených několika pozorovateli a případně k dodatečné'mu určení
výšky nad obzorem. Určujeme vždy jen to souhvězdí, ve kterém ležel
střed dráhy meteoru. U velkých souhvězdí udáváme jejich ,části, ozna
čené malými písmeny začátku abecedy.
Radiant (rad.). Při pozor.ování rojových meteorů píšeme
u me
teoru, které vyletují z ob~asti o průměru asi 10° kolem theoretického
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radiantu a odpovídají mu přibližně i delkou dráhy a rychlostí. V blíz
kosti radiantu jsou meteory krátké a pomalé, dále od radiantu dlouhé
a rychlé. Jsou-li v době pozorováJní v či'nnosti dva roje, musíme meteory
jednotlivých rojů odlišit, tak na př. Leonidy a Tauridy označujeme
místo
zkratkami LaT. U ostatních sporadických meteorů zapíšeme
do sloupce rad. to souhvězdí, které je při zpětném prodloužení dráhy
meteoru tak daleko, jako je jeho rychlost ve stupních za vteřinu (viz
dále určování rychlostí). Význam tohoto způsobu určování radiantů
spočívá v tom, že můžeme objevit nějaký nový roj. Při vyšších frekven
cích píšeme u sporadických meteoru pouze - .
Magnituda (m). Jasnost či magnitudu meteoru určujeme srovnáním
jasností meteoru s okolními hvězdami, při Inejhoršim alespoň s hvěz
dami ve stejné výšce nad obzorem. Rozptylem a absorpcí světla v atmo- ,
sféře se jasrnost hvězd i meteoru zmenšuje při obzoru mnohem více než
v zenitu. Pamatujme si tyto jasnosti: úplněk -13,5m , první čtvrt -9m ,
Venuše -4m , Jupiter nebo Sirius -2m , Vega, Capella, Arcturus
om, Aldebaran, Spica, Pollux, Atair, .Arntares, Fomalhaut 1m , hvězdy
Velkého vozu a Andromedy 2m , nejslabší hvězda Velkého vozu a nej
jasnější Malého vozu 3 m , slabé hvězdy Malého vozu a Alkor 4 m , slabé
hvězdy v Honicích psech a Vlasu Bereniky 5 m , nejslabší viditelné
hvě'zdy 6 m (hvězdy s jasností kolem 6 m jsou mezi čtyřmi koly Velkého
vozu). Jasnosti hvězd v pozorované oblasti určÍ'me nejlépe podle Klepeš
tovy barevné mapy 'Oblohy. Nemůžeme-li se rozhodnout pro určitou
hvězdnou třídu, odhadujeme na poloviny magnitudy.
Stopa (tr.). U všech meteorů do 3m včetně zamamenáváme též údaje
o stopě meteoru. Když meteor zanechal stopu, píšeme
když určitě
víme, že stopa nebyla - a když si nejsme jisti, napíšeme písmeno n .
. Trvá-li stopa 1 vteřinu .a déle, zapíšeme dobu trvání ve vteřÍillách.
Stopou končí nejdůležitější údaje o meteoru. Další údaje zaznamená
váme jen v případě dostatku času k jejich zapsání, nebo při skupino
vém pozorování je zapisujeme jen u jednoho pozorovatelé.
RychZost (v). Zdánlivou rychlost pohybu meteoru určujeme ve stup
ních za vteřinu. Nejlépe ji určíme takto: Ve směru letu meteoru a stej
nou rychlostí pohybujeme proti obloze prstem a odpočítáme při tom
j-ednu vteřinu. Délku dráhy ve stupních, kterou rychlostí meteoru
prstem po oblo'ze vykonáme za 1 vteřinu, zapíšeme potom do sloupce
pro rychlost (viz dále určování délky dráhy).
Délka dráhy (l). Délku dráhy meteoru ve stupních určujeme nejlépe
podle známých úhlových vzdáleností hvězd nebo podle úhlových stan
dardů natažené ruky. Zadní kola Velkého vozu 5°, M:alého vozu 3°,
f3 - y Andromedy 15°, Polárka - Velký vůz nebo Cassiopeia 30°,
šířka zaťaté pěsti 8°, při roztažených prstech vzdálenost palce a ma
líčku 20-22°. Nejlépe budeme délky určovat, když si k tomu účelu
vyrobíme měřítko ze staršího centimetrového pravítka (nebo obyčej
ného rovného prkénka), kde každých 10 cm označíme hlubokým zá

+

+,
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řezem, 5

cm ,mezi nimi mělkým zářezem. Ve vzdálenosti natažené paže
jeví se pak 1 cm jako 1 0 •
Barva (c). U jasnějšíC'h meteorů můžeme určit též barvu; ozmaču
jeme ji v protokolu začátečním pís'menem, na př. z - zelená, b - bílá,
o - oranžová, mz -- modrozelená, r - rudá .a pod.
Typ (t). Polohu maxima jasnosti na dráze meteoru určujeme jeho
typem: 1 - po celé dráze ,stejně jasný, 2 - jasnější uprostřed dráhy,
3 - jasnější na konci dráhy, 4 - výbuch na konci, 5 - více výbuchů.
Ostatní ,mimořádné druhy vzhledu meteoru píšeme do poznámky.
o.eenění (o.e.). V třídílné stupnici označíme spolehlivost pozorování:
3 - viděli jsme meteor velmi dobře, 2 - průměrně, 1 - meteor byl je.'l1
zahlédnut.
výška na,d obzcmem (h). Výšku určíme nejlépe pomocí úhloméru s li
,belou a průzorrem. Není-li určení výšky dostatečně přesné, raději ji
~
neuvádíme.
Foznámka (N). Do posledního sloupce zapisujeme všechny mimIQ
řádné vlastnosti meteoru, jako přerušovaná dráha, zakřivená dráha,
měnící se tvar stopy a pod.
Pro praxi si zvláště pamatujme, že musíme protokol co nejdříve IQpsat
na čisto (nejlépe hned druhý den), dokud máme ještě v paměti průběh
celého pozorování .a případné nesrovnalosti v zápisech můžeme ještě
vysvětlit.

Žá!Clný návod pro pOZJorování meteorů rnení tak dokonalý, abychom
po jeho přečtení dovedli pozorovat. Tento rnávod vyjadřuje pouze směr
nice, PIQdle kterých se má pozorovatel řídit, a]le každý musí sám v praxi
pOZlnat, co IQd něho pozorovární meteorů vyžaduje. Nejvíce se naučí
ten, kdo svá pozorování hude také zpracovávat. Nenechávejte svá
pozorování ležet v zásuvce, i když si myslíte, že ještě mají mnoho chyb
a nedostatků. Zašlete je k posouzení na Oblastní lidovou hvě'zdárnu
v Brně. Řekneme vám, v čem chybujete a j:aJk m~te zlepšit SVDU práci.
Na svých vlastních chybách se naučíte nejvíc. Nikdo se meteorářem
nenarodil, ale každý S8 pozorovat učil. Vy, kdo chcete sami v astronomii
pracovat, máte zde otevřené pole působnosti. Snad i ty, milý čtenáři,
budeš po přečtení těchto řádků meteory pozorlQvat, což mi bude důka
zem, že tento článek nebyl psá;n nadarmo.

RAKETA DOSÁHNE VÝŠKY 1200 km
Ameri'čtí technilw'Vé dokoThčují raketu '11ia!Zvanolu "Atl!als", její'ž sta,rtovní váha
bude 100 tun při uŽ'iltečném Zlatížem'Í 1 tuny. 'Dalto dvc'1lstupň.ová raketa bude mít
dO'let 8000 km, při čemž v nejvyšším bodě své dráhy může dosáhnout výšky
1200 km. Vzdálenost 8000 km překoná raketa při maximální TYchlosti 7300 m l s
Zla 30 minut. Moltory rakety budou pra;clOva.t pouze po třetilnu trvání letu. R3.keta
Je sbavěna pro vojenské účely, aloe je pravděpodobll1é, ž'e <po' přidání da;lší.ho ~
třetího stupně, by jí by~o mo!ž;n.o použít jako umělého satelitu Země, při čemž
by ra:keta ID'OIhla být s·e Země říz€\Ila radii,elu .
A. N.
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PAMĚTNÍ SÍŇ TYCHONA BRAHE

V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU
SVATOPLUK ŠEBEK

Slavný dánský hvězdář Tycho Brahe, který poslední léta svého života
prožil v českém exilu na dvoře císaře Rudolfa II., patří nesporně k nej
..zajímavějším pastavám historie naší astronomie. O tom, že náš lid
tuto postavu má a zajímá se o ni, svědčí desítky návštěvníků zámku
v Benátkách n. Jiz., kteří každoročně přicházejí, aby alespO'ň zhlédli
místa, odkud slavný Dán od srpna r. 1599 do června r. 1600 prováděl
svá pozorO'vání.
V červenci t. r. zřídilO' v těchto místech Krajské vlastivědné museum
Pražského kraje v Poděbradech za spolupráce dr. Huberta Slouky, Sou
kalova městského musea v Benátkách n. Jiz., Národního tB<chnického
musea a Umělecko-prů!myslového musea v PrazB pamětní síň rychona
Brahe, aby přímo v Tychonově pozol"ovatelně zdůraznilo výmam jeho
díla pro astronomii a připomnělo jeho vztah k Čechám a především
k místu j,e'ho přechodného pobytu - Benátkám n. Ji-z. - kde se také
setkal se svým spolupracovníkem a následovníkem Janem Keplerem.
Pamětní síň Tychona Brahe v Benátkách trl. Ji'z., kterou připravil
auto,r (thematické uspořádární a textová část) a akad'. malíř Jar. Kábrt

Pamětní síň Tychona Brohe v zámku v Benátkách n. Jiz. byla instalována přímo
'U místech) kde sZ,a~I);I/'ý hvězdář po dobu té11Uh'" 1 roku provÓJděl svá pozorovámí.

(Foto Fr. Farský) Krajské museum

Poděbra4y)
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Slavnos,vního otevření Pcvrnět
ní síně Tychona Brahe v Be
nátkách n. Jiz. dne 21. čer
vence 1956 se zúčastnil chargé
ď·affaires
královského dám
ského vyslanectví v Praze pwn
F. Sporon-Fiedler s chotí.
(Foto Fr. Farský)

(výtvarné doplňky, ná
vrhy náib ytku a instala
ce), je thematicky rozdě
Lena do čtyř částí. V úvo
du seznamuje návštěvníka
s aSitrDllomickým ovzdu
ším doby, v níž Tycho
Brahe pracoval - s Ko
perníkovou revoluční he
liocentri.ckou teorií, s Ty
chonovými
negativními
pokusy o její potvrzení,
vedoucími k vytvoření
vlastní teorie planet, s udá
lostmi kolem N ovy B Cas z r. 1572, s Tadeášem Hájkem z Hájku, který
se nejvíce zasloužil o Tychanův pří-chod do Čech a s prameny, z nichž
Tycho Brahe čerpal své první astronomické vědomDsti - s Ptolemaio
vým "Almagestem" a Koperníkovým dílem "De revoluti'Onibus orbiu.m
.~oelesti um Hbri V".
Druhá část exposice je věnováma Ty,c honovým hvězdárnám, zejména
pak jeho nejvýmamnější observatoři Uranienborg na ostrově Hveenu
v Dwnsku, kde po dobu 21 roků ko:nal svá pozDI"Ování a stručnému za
chycení jeho astrologických paviJnností ll1a dvoře císařově. Třetí část
exposice, věnovaná především vnitřnrmu zaří'Zení Uranienborgu, před
vádí na řadě kopií Tychonových Ik reseb v jeho díle "Astronomiae in
stauratae mechamica" z r. 1597 přístrojové vybavení, používané Tycho
lnem při jeho práci. Tato třetí část je thematicky doplJllěna dvěma vitri
nami s ukázkami úhloměrných a časoměrných přístrojů, používaných
jednak samotným Tychonem, jednak jimými astronomy jeho doby. Jsou
zde vystaveny rovní,kové armilly, starořecký úhloměr.ný přístroj, použí
vaný ještě Tychonem, astrolabia (z nich jedno astrolabiu.m, používané
Tychonem v Benátkách k měření kulminace hvězd), z dobově mladších
astronomických přístrojů jsou zde dvoje přenosné slUTIeční hodiny,
uranoskop a sext8Jnt. Závěrečná část exposice je pak věnována Tycho
novu spolupracovníku a následovníku Janu Keplerovi a jeho hlavním
dílům ("Astronamia iIlova" z r. 1609 a "Tabulae RudolphiJIlae" z r.
1627), vytvořeným na základě bohatých pozorování, lIlashromážděných
Tychonem Bra:he.
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V jižní části síně, oddělené od ostatní exposice mříží, byla před oknem,
z něhož Tycho Brahe pozoroval, instalována ukázka rudoUinského inte
riéru. K výtvarným doplňkům pamětní síně bylo použit,o jednak heral
dické thematiky (znak Tadeáše Hájka z Hájku a T'ychorna Brahe, udě
lený jim císařem Rudolfem II.), jednak astro[l1'omický~h motivů ze stře
dověkých minucí a z některých astronomických děl z XVI. a XVII.
století. Při výtvarném a instalačním řešení exposice bylo použito moder
ních prvků a instalačních metod, takže celková úprava plně odpovídá
poža:da vkům, kladeným na dnešní musejní exposice. Skutečností zů
stává, že pamětní síň Tychona Brahe je v současné době první a jedinou
naší musejní exposicí 18 astrcmomickou themaUkou.
Slavnostního otevření pamětní síně Tychona Brahe dne 21. července
1956 se zúčas,bnil kromě četného občanstva také vzácný host slavnoBti,
chargé ď affaires královského dánského vyslanectví v Praze pan F.
Sporou-Fiedler s chotí, který ve svém dánsky proneseném projevu m. j.
pravil: "Je projevem cti pro nás v D á!llsku , že českoslovenští historikové
a musejní pracovníci s t~kovým zájmem studují život a dílo jedné z vel
kých postav kulturní a vědecké hist.orie našeho národa." Doufejme, že
i naši astronomové-amatéři navštíví tuto novou musej:ní exposici v Be
nátkách ll. Jiz., aby přímo v místech, kde téměř jeden rok Tycho Brahe
pracoval, seznámili se s touto velkou postavou historie naší astronomie.
BELGICKÁ KRÁLOVSKÁ HVĚZDÁRNA V UCCLE
V bruselJskérrn pře1dmě'stí Ucole je joona z největšílch evrolPských hvězdáren .
k níž je p"řidru:ž'ena i observatoř meteorologická a g eorfysikální; oddělení radio
astronomické je p ofbl.íže Huma in v Ardenáeh. V dnešní době je hlavním pracov
nLm programem observatoře v Ucele
pozorování Slunce, a to. jak fotosféry,
tak i chromosféry. K tomu účelu byl
zhotoven v mechanické dílně hvězdárny
jedinečný přístroj toho druhu, pracující
zcela automaticky. V kopuli je umístěn
velký paralaktický sUlI, na němž jsou
upevněny tři hlavní tubusy. Prvý z nich
S: J uží k z,a -kreslování sllunečních skvrn
(l f akulových po,U v projekci, druhý j e
dalekohled k visuálnímu pozorování
chromo1s féry a třetí k fotografické r e
gistraci chromosféry, Oba poslední pří
stroje pracují v čer'vené vodí'k ové čáře
Ho: a jsou opatřeny interferen čními po
larisačními filtry s poloviční šířkou
propustnosti 0,75 A. Oba tyto filtry,
jež konstruoval sám známý francouz
ský astrofysik B. Loyt, jsou umístěn y
Jt!Teridiánový kruh hvě?Jclárny v U cele
Na str. 250 a 251 j e hlavní vchod do
observatoře s budovou meteoro"f,ogk
kého o-d,dě Ze'ni a kopule h1'ě z clárny
~4!1

v termostatech a 'k olI1stantnost teploty je zaručena na 0,01 oC. Na para'laktiokém
s:tole je dále ještě f'otografic'k ý dalekohled k fotOg'I"MOvá:ní fotosféry a malý tubus
,pomocného zařízení, -které slouží k otáčení kopule.
Celé toto zařízení je plně zautomati,s,ováno a pracuje pra'kticky bez zás:a:hu
člověk·a ·od východu do západu 8lunce. Vždyť taiké v UoC'le tvoří celé "slufile·ční
oddělení" jeden pracoWlí'k , který pouze zakreslí slunečrú iS'kIVTny a jinaik jen občas
dohU,ží na chod ipří·stro.je. Přitom má ještě dost času na vyhodno.cení získaného
fotografiakého materiálu z minUJlého dne. A nyní jak přístroj :pra;cuje. Na vnitřní
straně kopule je upevněn matlý černý kotouč, na nějž je ll1a:rrúřen pOlffi:ocný tUJbus,
opatřený fotonkou. JaJkmile 'Se tUlbus, U1levně'I1ý na [para;laiktické montáJži a sledu
jí'CÍ s'ouča'sně s da;lekoh:ledem denní pohyfb S~1.]nce, otočí taM, že č.erný 'kotOl1llČ j-e
mimo z·orrué po:le, zapne se motor, otáče:jící 'kOipulí a štěrbiIna iSe poněkud pootočí.
TaJkovýmto Zlpfiso1bem je tedy jednoduše '8.; vtipně vy.řešeno lsamočin:né otáčení
kopule během dne.
Pomocí jin.é fotonky se autolffi.aUcky nastaJvuje sluneční kot'Ouč do středu zor
ného po'le všeclh tubusť!. J ·aJkmile se Slunce odchýlí ze 'středu zorného 'pole, zapne

se automaticky jemný pDhYlb v relktascensi a v deklinaci. Pollohu Slunce vzhledem
ke středu zorného pole mů.že s.ledovat Ipracovruk v .lalboratoři pod kopulí na obra
z:ovce, na ní:ž je vyznéLČen Ikří,ž a střed Slunce se jeNí j-alk.o světelný bod. A'lltom,a 
tické n3Jstaveru Slunce do středu zorného pole 'se provádí s :přesností aJsi I"!
Obraz SLunce ve ,světle červené vorn,kové čáry se lexponuje ,rovněž zcela automa
ticky a to v lib:o'volmě předem n3!stavených irltervalleclh, O'bYlčejně něk!oH:kaminu
tových. A to vše opět od východu do, 'západu Slunce hez zásahu Čllověka. Délka
exposice se nařizuje pochopitelně opět samočinně podle intensity slunečního světla.
Pokryje-,U !Se ohloha během dne mraky, takže Slunce není vidět, exrponoválllÍ se
automatioky 'zastavL A ještě jsem Z 3.Ipormn ěl dodat, že ke kaJždérrm snímku se
samočinně za:z!llamenává čas, tak<že :praoovnLk celý [přírstroj ,,'Olbs'Luhujíd" o,d stolu
nerrná skutečně mc jiného nra práci než ráno f}{qpuli otevřít a večer zavřít. Neptal
jrsem se, '~da s'e taJké při dešti sama zavíráštěrbLna. Kdo tomu nevěrří, ať se na bo
dojede podívat. Uvedený přistrO'j není \Snad jen nějakO'u zajímavou hračkO'u, aJle
skutečně dů.mysl,nýrm pří!strOljem, představujícím v sOUlča'sné době vrchol uplatnění
automaUsace a mechanisace v !po.zOI1o!VáníSlunee. ;Stálo by :zato, z]mn.:struorvaJt
podolbný !přístroj u nás - vZlpomeňm.e jen, !kol1k pracovníkfi \Se zabývá :pozoro
váním a vyhodnocovámím pozorování Slunce na př. v Ondřejově a to získané
výsledky nemusí být ještě vždy zcela objektivní, Ipozoruje-Ii \Se visuá..1mě.
Kromě 'Uvedeného "kombajnu" Ik pozO'rování SIUll1ee najdeme VŠ3Jk rv Ucele
i "normální" dalekohledy, některé dokonce "lklaJsické". TaJk na rpř. je to meridiá
nový ,kruh firuny Reps'old s dělenými kruhy o prfiměru 6D cm, další velký meridiá
nový kruh firmy ASikania s 'kruhy o prfiměru 80 om a s <Ybjektivem O' prů.Jměru
19 cm la malý pasážnLk Askania. ChYlba jedn<Yhro pazorovámí velLkým meridiáno
vým kruhem je ± 0,26"! ,Přístroje se hlavně :používá k měření souřadnic hvězd,
k časové- službě a ,pI"O variaci Ší,ře:k.
Z da.lšÍ-oh v,elkých přístrojfi je v Uoole dvojitý aJstrograi 's Zeisrsovýmičtyř
čočkovými olbjekti:vy o 'Průměru 4D cm, kterého se Ipoužívá hlavně prO' smmiky
planetek Na montáJži, na níiž Iby.lo dříve 'zrcadlo 'o IPrů.:mě.ru 1 metru, je nyní
urpevněn malý spektrograf, který slouží k spektrálním výrzJk'UJmťmn ve stelární
astronomii. Zrcadlo bylo v dohě pos!lední války f1aši..stic,kými .ok,u panty Belgie
demontováno a -odvezeno·. Po válce bylo m\Jlezeno a je ve staJV!U:, v němž bylo
n8Jlezeno, upevněno pod kopulí. Hrfl.'za n.a něj ,pohledět. Je ;připevněno v zd.eformo
vané o,bjímce - celé poni.čené - na nosném pi'líři 'montáže, v níž bylo upevněno.
Není u něho žádný nápis a pracovníci {~bserv.aJtoře vás k němu mlč.ky 'Uvedou.
Vša:k také není ,slov třeba, 'samo vYlpráví o událosteC:h minulých, které se již nikdy
nes:mí opakůvat.
Dr Ji1"'í Bouška
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NEBOJME SE MATEMATIKY
Loga;ritmy) Zogarritmické tabulky a logaritmi cké pravítko

V přehledu aritmetiky aaJlgebry jsme si už definovali loga\r itmus a u!kázali
jsme si základní výhody při počítání s logaritmy. Protože v astronomii počítáme
pomocí logaritmů. často, probereme si je dnes pODrobněji.
Za základ logaritmu volíme libovolné kladné číslo, rů.zné od 1: log2 x) logo'3 y"
log5 Z • . . • Často volíme ~a záJklad čísLo Eulerovo 6 ) které je irracionální (6 =
2,71828 ... ). Logaritmus čísla x O' takovém základu nazýváme přirozeným a zna
číme ho 19 x. V 'Praxi obvykle užíváme základu deseti (loglo x); rcrga,ritmus při
takovémto záklaDU nazýváme dekadický a značíme ho pouze log x.
J'ak jsme si již vyložiJi, tkví výhoda pOičítání s logaritmy v tom, že místo
násobení sčítáme, místo dělení odčítáme, místo umocňování násobíme a místo
odmocňování dě,líme. Platí tedy známá 'pravidla:
loga x . Y = logax

loga~ =
y

+

logaY

logax-IogaY

(1)

(2)

logaxn = n .logax
m_
1

loga

Vx

m . loga x

= -

(3)
(4)

m

V'ztah (4) je vlastně aplikací vztahu (3), protože Vx 's e dá p.sát jako xm
PoložÍJme tedy 11m = n a dosadíme do rovnice (3), ze které ,přímo vyplývá rov
nice (4). Proto stačí Z1apamatovat si pouze pravidla (1) až (3). Ukažme si 'potom
na třech příkladech z astronomie praktické použití logaritmů..
Přesný popis jak 'Vyhledávat k daným číslů.m jejich logaritmy a naopak nalez
neme téměř v' ka~dé učebnici aritmetiky a algebry, kde se ipr,o birají logaritmy.
Ve Valouchovýoh logaritmických tabulkách je obvykle proto alesipoň stručný
návcd. Přece si však zapakujeme na numerických příkJadech postup při vyhledá
'Vání dekadic:kých logaritmů. k daným Číslů.m a ,při opačné úloze, vyhledávání čísla
k danému logaritmu.
Každý logaritmus se !S'kládá ze dvou sČítanc"Ů.: charakteristiky a mwntisy.
K zapisování čísel v dekladické (desítkové) soustavě užíváme deseti číJslic 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak číslo 2 895 je tvořeno číslicemi 2, 8, 9, 5. Místa na kterých
stojí jednotlivé číslice, omačujeme pořad o vými čísly; ta nazý-yáme řády těchto
číslic. Jednotky jsou řáJdu nultého, 'Př esněji řečeno jednotky nazýváme jednot
\kami řádu nultého, desítky jednotkami řádu prvého, stovky jednotkami řádu
druJhého, tisíce jednotkami řádu třetíh o a pod. Naopak, jdeme-H opačným smě
rem, tak desetiny nazýváme jednotkami řádu minus prvého, setiny jednotkami
řádu mi:nus druhého, tisíciny jednotkami řádu minus třetího atd. Tedy , číslo
+ 3+2+10-1-2-3-4

8756,4321
má osm jednotek řádu třetího, sedm jednotek řádu drUihého, .pět jednotek řádu
pr'Vého, šest jedn-otek řádu nultého, čtyři jednotky řádu minus prvé'ho, tři jed
notky řádu minus ,druhého, dvě jednotky řádu minus ,třetího a jednu jednotku
řádu minus čtvrtého. Charakter1stika udává řád první ,platné cifry daného čísla.
Tedy charakteristika čísla 8 je 0, chara:kteristika 56 je 1, charakteristika 283 je 2,
ohaorakteristika 0,2 je - 1, chaora1kteristika 0,052 je - 2 atd. Mantisa je vždy
Ikladnéčíslo, ale menší než jedna, protože je to logaritmus čísla obsaženého mezi
1 a 10. Číslo 10 je záJkladem dek'a dické soustavy. Vím e, že určitá čí,sla dovedeme
naps l3Jt jako m-ocninu ,základu deseti, na př. 1 = 10o, 10 = 101, 100 = 10 2 ,
1000
103 atd. Avšak každé čísLo mů.!žeme vyjádřit jako mocninu zák~a:du 10, na
,p,ř . 2 = 10 0 , 3 01 03 ; 3
10 0 ,4 7712; atd. a na zákiladě tohoto poznatku jsou ses.taveny
tabulky dekadických logaritmů.. Výsled~y, které získáme používáním IOlgaritmů.
js>ou vyjádřeny neúplnými čísly. Kdyby běželo o přesný výsledek, tak bychom
[I1emohli logaritmů. užít. Ale v praxi běží obvykle o čí'sla pouze při'bliŽ'ná.
Ve Valouchových pětimístných tabulkách logaritmic.kých na str. 7*) jsou loga

=
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=

ritmy ,čísel od 1 do 100 (v1rustně jednociferných a dvouciferných čísel) a sice
charakteristika i mantisa, na př. log 2 = 0,30103; log 68
1,83251. Na str.
8-9 jsou loga'r itmy čísel trojciferných. Chtějme na př. vyhledat 'log 735. Ve
sloupci označepém N vyhedáme číslo 73 a ve stejné řádce ve sloupci pod 5 čteme
mantisu 86629 (tab. 1). Charakteristika čLs1a je 2, tedy logaritmus 735

=

= 2,86629.

Trubulka 1 (str. 9 ve 12. vyd. Valo·uchových logaritmických t3Jbulek)
N

log O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50

69897

69984

70070

70157

70243

70329

70415

70501

70586

70672

70

845:10 84572 84634 84696 84757
85126 85187 85248 85309 85370
85733 85794 85854 85914 85974
86332 86392 86451 86510 86570

84819
85431
86034

84880
85491
86094
86688

84942
85552
86153
86747

85003
85612
86213
86806

85065
85673
86273
86864

71

72
73

86629

Logaritmy číse1lčtyřciferných hledáme na str. 10 až 27. PětimÍlstné mantisy
v ťabulkách jsou tvořeny dvěma částmi: dvojčíslím a trojčíslÍlm. Dvojčíslí je uve
deno na začátku řádky; ohybí-H na ~ačáJtku řádky, tak tam patří dvojčíslí před
dházející řádky. Na přís,lušném místě pak čteme troj.číslí, které ke dvojčíslí při
pojíme. Mantisu čísla 1987 vyhledáme ta:k.to: ve s'lcuípci ,pod N u čísla 198 čteme
dvojčíslí 29 (t3.Jb. 2); v téže řá!dce pod 7 čteme trojóslí 820. Mantisa hledaného
čísla je tedy 29820.
TaJbulka 2 (str. 11)
N

195
196
197
198

!log O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

29003
226
447
667

026
248
469
688

048
270
491
710

070
292
513
732

092
314
535
754

115
336
557
776

137
358
579
798

159
380
601

181
403
623
842

203
425
645
863

820

=

Cha!'la.kteristika čísla 1987 je 3; tedy 'Platí: log 1987
3,29820 (viz str. 11).
Je-li trojčíslí označené hvězdičkou, ta:k. to znamená, že máme užít dvojčísIí 'Příštího
řádku. Na př. log 2698 = 3,43104. Opačná úloha, vyhledávání čísla ('numerus)
latinsky číslo) k danému logaritmu XJ značíme num 'l,og x. Na př. hledáme
numeJ'us lcgaritmu 3,43104. Vyhledáme příslušnou mantisu 43104 v tabulkách
a jí příslušející číslo (numerus N) 2698; desetillnou čárku umístíme podle chlalr ak
teristiky; num log 3,43104 = 2698.
Ve sloulPci d je udána tabulková diference (rozdííl) mezi dvěma sousednLmi
ma:ntisami v téže řádce (výjimečně se 'liší o 1). Další skupiny čísel uvidíme ve
sloupcích označených P.P. (partes proportiourules , 13.Jtinsky úměrné díly). V těchto
sloupcích jsou v nadpisech silněji vytištěny tabulkové diference a pod nimi stojící
čísla, která odpovídají hodnotám 1 až 9; to jsou hodn,oty, o kt,eré musíme pří
slušné mantisy zvětšit; Tak hledejme loga'r itmus 'pěticiferného čísla, na př.
25,673. Ohara,kteristi:k a je 1. Mantisu k číslu 25,67 vyhledáme (na str. 13) u čísla
256 pod 7: 40943. T3.Jbulková diference je 17 (960 - 943). Protože pátá cifra
je 3, tak v P.P. pr,o d
17, čteme u 3 : 5,1 (t3.Jb. 3). Naše diference 5-,1 se
přičte k mantise 40943

=

'I' )

Stránky jsou udávány 'podl e 12. vydán í z roku 1947.
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log 2-5,67
oprava

1,40943
5,1
1,40948

log 25,673

Tedy Logaritmus pěticiferného čísla určíme tak, že naJlezneme v tabulkách
logaritmus pr:o příslušné čtyřč Lslí, určíme tabulkovou diferenci, kterou dělíme
deseti a nás-obíme jednotkami 'pátého místa. Výsledek zaokrouhlíme na celé Čí1slo,
které Ipři.Jpodeme :k poslednímu místu nalezeného logaritmu. Abychcm nemuseli
dělit tabu:Lkovou diferenci deseti a ~ak ji násobit jednotkami pátéJho místa, jsou
sestaveny t. zv. opravy v P.P.) které phčítáme k posllednímu místu nalezeného
logaritmu.
;
'" (
Při hledání čísla k pěticifernému logaritmu sledujeme nejprve jen mantisu.
Tu lhledáme v 1:Ja,bulkách logaritmtl; je-li v nich 'přesně obsažena, je tím číslo
nalezen,o; není-li, tak vyhledáme manUsu nejblíže ni!žší a vypíšeme čtyřciferné
číslo k ní příslušné. Pak vydělíme rozdíl mezi mantisou da;nou a Yťailezenou dese
tinou ta;bulkové diference. PodÍl1 udává páté místo čísUL Interpolace je opět
usnadněna pomocí sloupce nadepsaného P.P.) ja'k vysvitne z p'nakti'ckých p:říkladfi
z astronomie v dalším. Desetinnou čárku umístíme pcdle char1aJkterisUky.
Ukázali jsme si tedy vylhledáváJní logaT1tmtl až pětimístnýoh č~sel. Logaritmy
vícemístných čísel -obvykle v amatérské astronomii nepotřebujeme. U.pozorňu
jeme však čtenáře na nové vydání Va:louohových sedmimístných logMitmických
tahulek, kde je připojen stručný návod.
A nyní si ukážeme na [příkladech praktické využití v:otahtl (1), (2), (3). Mars
je od Slunce vzdáJlen (střední vzdálenost) 1,5237 astronomických jednotek. Je
z:námo, že se 3!stronQmická jednotka rovná vzdálenosti Země-Slunce, t. j.
149 500 000 'km. Ohceme-li tuto vzdálenost vyjádřit v ,kilometrech, tak musíme
násobit 1,5237 číslem 149 500 000, anebo vyhledat ~říslušné loga;ritmy uvedených
čísel, sečíst je a najít numerus výsledku.
'Dabulka 4
N

_ -  kg
.. _.

152

°

18184

1

2

3

4

5

6

7

8

9

213

241

270

298

327

355

384

412

441

log 1,523.
epra'Va

0,18270
19,6
0,18290

(str. 11)

= l,og 1,5237

Tabulková diference d je 28. V P.P.
Tabulka 3

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9

254

I

17
1,7
3,4
5,1
6,8
8,5
10,2
11,9
13,6
15,3

Tabulka 5

n I
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I

patří

rp,od 28 ,k 7: 19,6 (tab. 5).

Tabulka 7

28

n

2,8
5,6
8,4
11,2
14,0
16,8
19,6
22,4
25,2

1
~

3
4
5
6
7
8

9

I

T3!buLka 9

19

n

1,9
3,8
5,7
7,6
9,5
11,4
13,3
15,2
17,1

1
2
3
4
5

I
I

6

7
8
9

I

II
I

Tabulka 11

31

n

3,1
6,2
9,3
12,4
15,5
18)6
21,7
24,8
27,9

1
2
3
4
5
6

I

5

7

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

8
9

4,5

4,0

log 149 500 000 = 8,17464
(str. 10 nebo t8Jb. 8)

0,18290
8,17464
8,35754

num log 8,35754 vyhledáme obvyklým zpfisofbem. V hbulce nalezneme mantisu
(stT. 12, tab. 6.) nejblíže nižší 35736. Patří k čLslu 227 ,pod 7. Tahul<1wvá diference
je 19. Diference mezi mant130u v tabU1lkách a naší mantisou je 18. V P.P. se J>ro
d = 19 nej,více blíží 18 čís'1o 17,1, což odpovídá 9 v sloupci pod n (tab. 7.). Tedy
num log 8,35754 = 227 790000.
Ta!bu1ka 6
lY

l::lg O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

224
225
226
227

35025
218
411
603

044
238
430
622

064
257
449
641

083
276
468
660

102
295
488
679

122
315
507
698

141
334
526
717

160
353
545

180
372
564
755

199
392
583
774

736

'Do z,ruamená, že střední Vlzdálenost mezi Marsem a Slluncem je podle našeho vý
227 790 000 km.
Výhodu <dělení si můžeme ukázat na úloze 'podobné minulé, ale opa;čné. Víme,
že Slaturn je vzdále.n od Slunce (střední vzdálenost) 1425600000 !km, a Cihceme
spočít8Jt, kolik je to 'astronorr1ickýCih jednotek. Proto musíme buďto, vydělit
1425600000 : 149500000 anelbo vyhledat příslušné logaritmy, odečíst je a k vý
sledku najít pří,slušný numerus. Nejrprve vyhlledá..'1le logrurilmus čLsla 1425600000.
Ch3Jrakteristika je 9. VyhHedáme mantisu k číslu 142 Ipod 5; je to 15381 (str. 10
či tab. 8).
T3Jbulka 8
[počtu

N

log O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

142

15229

259

290

320

351

381

412

442

473

503

148

17026
319

056
348

085
377

114
406

143
435

173

202
493

231
522

260
551

289
580

149

4,64

Ta;bulková diference je 31. cProtože Ipátá cifra je 6, tak v P.P. u d 31 (tab 9)
pro 6 vezmeme opravu: 18,6
log 149 500 000

krg 1 425 600 000

=

8,17464 (tab. 8

9,15381
18,6

-

-

9,1540'0

či

str. 10)

9,15400
8,17464

- --

0,97936

Nyní vyhledáme num log 0,97936. Mantisa nejblíže nižší p3.Hí k číslu 953
pod 5 (str. 27 či trub. 10). Tabu:lová diference je 5, rozdíl mezi mantisou naší
a v tabulkách je 4 (936 - 932). V P.P. u d = 5 (tab. 11) 4,0 odjpovídá 8. Oddě
líme des,etinnou čárkou řád čísla podle chanalkterisUky. Tedy num log 0,97936
9,5358. Tak střední vzdáleno:.st mezi Saturnem a Sl1uncem je podle našeho vý
počtu 9,5358 astronomiokých jednotek.
Mohorovičův zákon pro vzdálenost (r) vnitřníclh pLanet od Sllunce, vyjádřený
v astronomických jednotkách, zní:

=

r

=

3,363 -

3,363.0.88·638 n .

255

TabUllka 10

°

N

l eg

950
951
952
953

97772
818
864
909

1

2

3

4

5

6-

7

8

9

777
823
868
914

782
827
873
918

786832
877
923

791
836
882
928

795
841
886

800
845
891
937

804
850
8gB
941

809
855
900
946

813
859
905
950

V y,po'čtěme vzdálenolst Venuše od Slunce (n

=

932

=

log 0,88638 2
2 . 'log 0,88638
log 3,363 . 0,886382
log 3,363
log 3,363

= 0,52673

(str. 14,

či

==

2). Použijme

+

vztahů.

(3),

(1 ) .

2 . log 0,88638

tab. 12)
Tabu}ka 12

N

332
333
334
335
336

°

kg
52114
244
375
504
634

1

2

3

4

5

6

7

8

9

127
257
388
517
647

140
270
401
530
660

153
284
414
543

166
297
427
556
686

179
310
44.0
569
699

192
323
453
582
711

205
336
466
595
724

218
349
479
608
737

231
36:;
492
621
750

673

=

log 0,88638

0,94762 - 1. Vyhledání logaritmu tohoto čísla potřebuje podrob
Na stT. 25 ve Valcucho'vých log. ta'bulkáoh. nebo podle trub. 13
vyhledáme ill'3.tI1tisu k čí.slu 886 pod 3. Jeto 94758. TabUllková diference d je rovna
5, pátá číslice je 8, tedy při.počteme opravu 4 k mantise podle tab. 11; 94762 je
naše hledaná mantisa. J e-'li charakteristika záporná, tak napíšeme !před man
tisu nulu a za mantisu .ono záporné čís}o; v na-šem případě 1. Proto
log 0,88638 = 0,94762 - 1.
2 . log 0,88638
2 (0,94762 - 1)
1,89524 - 2
0,89'524 - 1
Iprokže +1 - 2 = -1
log 3,363 + 2 log 0,88638 = 0,52673 + 0,89524 - 1
nějšího vysvětlení.

=

protože

+

1 -

1

=

= O.

==

0,52673
0,89524 -

1

1,42197 -

1

=

0,42197

TabU!1ka 13

N

Leg O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

880
881
882
883
884
885
886

94448
498
547
596
645
694
743

453
503
552
601
650
699
748

458
507
557
606
655
704
753

463
512
562
611
660
709

468
517
567
616
665
714
763

473
522
571
621
670
719
768

478
527
576
B26
675
724
773

483
532
581
630
680
729
778

488
537
586
635
685
734
783

493
542
591
640
689
738
787

758

Num 'l og 0,42197 najdeme tak, že na str. 13 (tab. 14) najdeme mantisu nejbliže
nižší 42193, která 'patří k čí:slu 264 pod 2. Tabuliková diference d je rovna 17, naše
diference je 4. V P.P. u d
17 odpovídá 4 číslo 2 (tab. 3). Tedy p'latí
num log 0,42197 = 2,6422.

=
r(2) =

256

3,363 -

2,6422

=

0,7208.

Vzdálenost Venuše od Slunce je podle MchorO'vičova lZá:kona 0,7208 astronomic
kých jednotek TatO' hodnota se jen nepatrně liší od skutečné průměrné vizdále
nosti Venuše-;Slunce.
Tabulka 14
N
264

log O

1

2

3

4

5

6

7

8

42160

177

193

210

226

243

259

275

292

(Dokončení příště)

9
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Jitka Náprstková

*
FRANTIŠEK KADAVÝ -

ŠEDESÁTNÍKEM

12. XI. 1896-195·6
Šedesát let - a z nich třicet čtyři
roky Í'ntensiJVní činnosti na Lidové
hvězdárně v Praze to je pěkná ži
votní bilance. V roce 1922, kdy se čin
nost České společnosti astronomické
rozrůstala, uvítali zak1adatelé Společ
nosti dnešního oslavence do spolupráce.
'vytrval v ní v dobách, kdy s11y jiných
ochably, účastnil se výstavby Lidové
hvězdárny, pečoval o ní a opatroval ji
v dobách ·o'k upace. Byly d()lby, kdy na
jeho bedrech spočíval celý její provoz,
administrace Společnosti i večerní sta
rost s ná'Vštěvníky. Nebyl,Cl, to práce
lehká. Za jeho dohledu v}'lrustali na
hvězjdárně pracovníci, 'kteří dne.s lZaujímají v astronomii významné postavení
a rádi si vzpomínají na pana "Ký", na jeho spolupráci při pozorování a jeho péči
o ípozorovateJle.
Neméně p0'z oruhodná je jeho činnost ta vytrvalost 'V pozorování Slunce 
více než 700-0 kre.seb je toho dokLadem. Po,k ud mu dobře sloužily oči, vykonal
přes 13 0.00 pozorování proměnných hvězd, účastni:! se ,pozorování meteoru, planet
a zákrytů hvězd.
Jeho popul3.'risační činnost je úctyhodná. Vyrostla z nutnosti poskytovat ná
lVištěvníkům hvězdárny stále rozsáhlejší výklady v době, kdy o tuto večerní čin
nost neměl nikdO' valný zájem. Během dolby vyrostl ve svéráznéhO' a oblíbeného
řečníka a počet jehO' ,přednášek a výk,ladů jde do tisíců. V uznání této činnosti
byl jmenován v ro-c e 1953 ředitelem Lidové hvězdárny v Praze na Petříně. Jako
předseda krajské sekce Společnosti pro šíření ,p olitických ta vědeckých znalostí
se stará o přednáškovO'U činnost této organisace. Dovedl kO'lem sebe sO'ustředit
velký počet mladých s,chopných řečniků a demonstrátorů, kteří kráčejí v stopách
svého učitele, rozšiřujíce téma:ta S'Vých přednášek
.
Jen díky jeho organisační schopnosti rozrostla se lPřednášková činnost Lidové
hvězdárny do té mky, že nemá obdoby. Zájezdy na venkov, 'besedy u dalekohledů,
nedělní odpoledne 'Ua hvězdárně, to jsou podniky, které vyrostly pod jeho dohle
dem. Od té doby návštěvnost hvězdárny stoupla do ne.předvídané výše a jen
nedostačující mí,stno.stiz,aibraňují tomu, a.by se ještě z-V'ětšila.
Nehledě k popularisačni literární činnosti jU'bilanta je sama vytčená žÍlvolnÍ
bilance více než 'krásná. Jeho jmenování 'Vzorným pracovníkem ministerstva kul
tury v roce 195-5 bylo významným oceněním nezištné činnosti, která hned talk
nebude mH stejně obětavého následovníka.
Ale sÍ'ly jubilanta v šedesátce ještě neopouštějí a jeho činnost potrvá jistě po
mnohá daLší léta. K tomu mu přejeme všichni dobré zdraví a usměvavou mysl. -{3
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PERIODICKÁ KOMETA CROMMELIN 1956g
Periodickou kometu Cromme1in našla 29. !Září t. r. dr. L. Pajdušáková-Mrlko
sová na hvězdárně na Skalnatém Plese. V době objevu byla kometa v souhvězdí
Rysa a jevila se jako difuslÚ objekt 10. vel. s centrální kondensací. Kometa má
oběžnou dobu 27,90 roktl, patří k Uranově rodíně ,a byla dosud pozorována !při
čtyřech návratech: 1457 I, 1818 I, 1873 VII a 1928 IV. Kometa prošla perihelem
koncem října t. r. a nyní se již vzdaluje od Slunce i od Země. Uvádíme efemeridu
lPodle výpočtu M. P. Candyho:
28. XI.
8. XII.
18. XII.
28. XII.

(ť

=

12 h 36,9m
13 03,1
13 26,4
13 46,4

0 = - 27°11'
- 31 26
-3'4 48
- 37 31

..1 = 1,256
1,364
1,455
1 ,526

r=0,973
1,093
1,221
1,352

mag . =12,9
13,9
14,6
15,3

VÝVOJ SKUPIN SLUNEČNÍCH SKVRN SOUČASNÉHO CYKLU
Pozoruhodným zjevem sou-časného cY1klu s!lUill.eční čÍIl1.nosti je 'Poměrně 'krátJké
trvání jednotlivých skupin. Jen výjimečně ,přetrvá nělkterá skupina dvě rotace.
Skupiny se, větši-nou rychle vyvíjejí, ale také brzy zanik.a:jí. vývojově do,s ahrují
většinou jen typu D , menší Ipo,čet i typu E. Neobvyk,le malý počet skupin dosáhne
typu F. To je také jedna z charakteristik současného cyklu. S.kvrny, které jsme
pozorovali na Slunci v Jednu a únoru 1956 dosáhly ;s ice poz'Oruhodných rozmě'rtl,
byila to vš3.k ve skutečnosti jen řada s'ku:pin skwrn středních typtl. Prozatím nej
větší slkuplna tohoto cyk.lu byla !pozorována na Slunci v září 1956; její vývoj
j'sme sledovaIi na Lidové hvězdárně v Pra:ze JkreslbOlu i fiotografií. Sk.Ulpina dosáhla
d:é1lky téměř 180000 km. Velmi rychle s'e vyvinula, a-vJšak brzy se začala 1. rocZ
pacht. PřipD'jené snímky tento vývoj dobře za:clhybly (vrz 3. str. obálky). Da:lším
zajímavým zjevem tohoto cy.k,lu je jakási puLsace, kterou není možno vysvětlit
jen r'Otací S.l.unce nebo lepší viditelností. Stává se totiž, že všechny skupiny skvrn
najednou vyvíjejí vzestupnou činnost. Stoupá počet s,kvrn i jejich rozměry. Jindy
z,a,se vývoj všech 'skUlpin náhle ochabuje.
F. Kadavý

POZOROVÁNÍ ČÁRY 5694 A VE SLUNEČNí KORONĚ
Po řadě pokustl a usilovné práci se podařiLo na H o,r ské astronomické stanici
hlavní observatoře A:kademie věd po 'prvé v SSSR v úno ru t. r . získat snímky
žl:uté koronální čáry 5694 A. Uvedená čára by,la pozo,ro-vá'l1I:t, v Q'o-zmezí heliogra
fiokýchšířek 11° až 25° . Ve stejném i:ntervalu byla pozorována i intensivní koro
n áJl:ní čám 5303 A.
J. N.

STAVBA OBSERVATOŘE NA LOMNICKÉM ŠTÍTĚ
Na LmnmiClké m štítě je jilž v p'lném proudu stav/ba oJb.servatoře S'lovenské aka
demi,e věd, ,která bude jed.rúm z nejlvýše ipoloženýc.h vědeclkýC!h pra.clOvi'šť v Evropě .
Novosbavba je řešena jako Ipřístavek ke ,stanici llanové dráhy a je zakotve!Yla
v betonovém -bloku, nesoucím 'hlavní lamo lanové dráhy. ZalOlžení ,s tavby by.lo
velmio'btílŽné, neboť základy nesměly narušit stabtlibu nosného bloku a Jejich
hl'oUlbka byla omezena i n ebeZ!peč ím 'P,ř~padnéiho výskytu trlhlin a dutin ve s~kal
rum masivu. Aby se zabrárúlo přenosu otřestl, vznikajících v 'z ákladech těžkých
strojtl kl.:novky, bude hlalVYlí 'pilí-ř IlJov'ostavby iso'lován 'ZvláštlÚm olb ložením z tvrdé
gumy, vloženým mezi .základové ·s,páry. V ob.SJerv.ato'ři Ib ude urrnístěna fysikálrú
lruboratoř, zamě·řená na vý:cl<.um lw EmÍ'ckých papnsktl, Ipracoviště astronomické
pro solárlÚ astronomii a .a strofysiku s 'ko:p ulí a koronografem a pracoviště meteo
rologické, jehož pozorovací věž, pOls tavená podle m elZinár.odních 'Předp hstl bude
nejvyŠ!Š ~m bodem sbaVlby. P ozději má být zřízeno oddělení biofy.sikální. Kromě
místností, věnovaných výzkumným účeltlm hudou v budově dvě ložnice, -kuchyně
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a obýrvací místnost a v :SIUlterél1!u !Stavby 'b udou umístěJny tě'žtké p'řÍlStroje, generá
tory a vytá;pěcí zaří,zení na rOZlprašavanou naftu. El'e ktriclká energie bude aodá
vána zvláštním krubelem a pro úskávání vody v zimě lbll!dGU instalovány zvláštní
rozmrazova:cí vany; v létě Je nutno dOlpravovat vodu Janovou drahou, ktenou se
bude doprav,ovat ,rolVinělž plyn v bombách. NejobtLžněj'šÍm rpro1blémem v náročné
stavební konstrukci observatoře je Iprojekt !a sestrojení astronomické kopule,
ne'boť je jen velmi málo z.}nlJšeností se stavbou tohoto !Zařízení v tak vysoké
poloze, kde bude muset vzdorovat dlouho trvajídm Illlrruztlm a silnému větru.
Bul. ČSAV

ZAJÍMAVOSTI Z METEORICKÉ ASTRONOMIE
Na z.aJsedá.ní 22. komise MeZ!inárOldní astI1cmomické ume (pro meteory), kona
ném v rámci 9. sjezdu, o'Z'ná!mřl Whipp1e, že střední hustd:Ja meteorický0h tělísek,
které pů:so1bí hvě'zdrné deště, činí asi 0,05 gcm- 3 . To by znamenalo, že tyto malé
meteority musí nutně být poresní tělíska. Podle meteoritů, dopadlých na Zemi,
se však zdá, že po:čet takových poresmích tělísek není příliš velký. Rozpor mezi
výpočty la pozorováním je pra,vděrpodobně způsoben znaiČnou nejistotou fysikál
n~ch teOTií, kterých Whipple použil k vytvoření svých závěrtl. Kaiser z Man
0hesteru podal dále zprávu .o radarových pozorováních v souvislosti s fysikál··
ními pOlchody, které se odehrávají při pohybu meteclI'i>ckých tělísek vysokou zem
skou atmo:::.férou. Dospěl ke vzbahu, kterým je mo'Ž\no vyjádřit závisLost visuální
hvě'zdné velikosti meteoru na el'e ktmomcké l1usltotě E (rrmožstvi elekMontl na 1 cm
dráhy melteoru), vysíla:né metec:'rem v olmmžiku ,n,ejsdilněj:šhllO odrazu radiových
vln. Te!l1,to vztah vyjla:dřuj'e rovnice
mvis

= 35 -

2,5 log

E.

Z ní vyplývá tabul1m. pro vztah mezi vi,s uální hvězdmou velikostí mvis a ell ektro
nickou hustort'ou:
E (elektl"o.ntl/ cm)
ln vis

- 5
O

5
10
PŘÍPRAVY

1016
1014
1012
10 10

A. N.

NA MEZINÁRODNÍ GEOFYSIKÁLNÍ ROK

Na bl..ÍlŽící 'se Mezinár.odní ge·ofysi,ká:lní r01k se př~pnwUijí .y geomagnetickém
Geo.fysikálního ústavu ČSAV usillovnou tprací. Kolektiv, zahývající ,se
výzkumem vnějšího pole geomagnetického, je si plně vědom významu MGR,
jehož těžiště je tentokrát ve ·stud.iu ionosféry a geomagnetismu. Z toho vyplývá
potřeiba pO'z orování sluneční ·čil1ll1!osti. Na:stalý nový 'cyklus a výjimečně zvýšená
sluneční činnost tposkytuje dobrou prtllpravu Ip ro ohdobí ma:XÍlllla, které nastane
během MGR. Pro'zatím se ověřují již dří'Vle nalezené pracovní hypotesy, které se
dobře lQ!Svědčují při prognosách geoma;gnetické a:ktivity. Ukazuje se, 'že bylo po
užito 'správné metody srovnávání sluneč,ní a geomagnetiClké ruktivity v jednotli
vých př:~adech. Období maxima sluneční činno,sti :se vyznaouje náhlými změnami
a tudíž i metodika 'prognos geomagnetiCiké a:ktiIvity je jiná než v olbdobí minima
a závj'sí ještě více na ÚJplnosti a nepřetržibosti sledování s'luneění činno:sti. V po
slední době se vyskytly na př. na Slunci ná!padně veliké skupiny skvrn a ne
všechny byly účinné geomagneticky, což se vždy da'lo vysvětlit na základě novýoh
hYlPotes, Ik teré byly v gl8'omagnetickém {"j,dělení ověře'ny 'sbujdiem ro:Z'sá'hléiho celo
světového Ipozorovací'ho materiálu.
Bul. ČSA V
oddělení

UPOZORNĚNÍ PŘEDPLATITELŮM NAŠEHO ČASOPISU NA ROK 1957
Neza;pomeňte

s,i časopis předplatit již před koncem t . r. u svého poštovniho doručovatele,
resp. na poštovnim úřadě. Pokud s e t ý ká možnosti přihlášeni dalšich předplatitelů našeho
č asopisu na r. 1957, informujte se na svém poštDvn1m úřadě.
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Z LIDOVÝCH HVĚZDÁREN
ASTRONOMICKÝCH KROUŽKŮ

OSVĚTOV Á PRÁCE LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PRAZE

V 1. POLOLETÍ 1956
V letecfh nepříznivého pcčasí býva1a naše hvězdárna !poměrně málo navštěvo
vána. Za jasných večerů. byla sice přeplněna, ale za večerů. zamračených nepřišly
ani .ohlášené návštěvy hrCFm3Jdné. To se projevilo pak ve vý'roční statistice, kdy
návštěvy klesaly (1950, 1951, 1952). Snažili jsme se pak 'z výšit návštěvy 'škol
a jiných hromadnýoh výprav, dařilCF se nám to však tak pomalu. Takový stav
nás nemohl trvaJe uspokojit. Přiučili jsme se vša;k ze zkušeno'stí získaných
.o s[Yarbakiádě v minulém rc,c e a 'Ziačali jsme provádět návštěvy v odpolednich
hodinách. Letos k tomu byla znamenitá příležito,st. Venuše j,ako nádherná večer
nice a na Slunci mnoho skvrn. Za jasných dnů. jsme tedy zpřístupnili hvězdárnu
odipo'ledne od 15 do 18, ll1ěkdy až do 19 hodin. Návštěva :byla 200 až 500 osob
v,e všecin.í dny!
Za prvé pololetí 1956 navštívilo hvězdárnu celkem 18210 osob. Z tOlh.o bylo
106 školních výprav s 3365 účastníky, 40 jiných hroma;dných výprav s 1137
účaSitníky, 2323 členů. ČAS, účastníků. kUJrsů a jinýoh neplatících návštěva 11 365
platících jednotlivých návštěv. Bylo uspořá,dáno 70 přednášek pro hromadné
návštěvy, 57 přednášek na nedělních 'besedách, 15 přednášek na sobotních Voo€
reoh, 4 filmové besedy, 18 pondělních instruktáží pro 'pozor.ovatele, demonstrá
tory a lektory a 115 [Jozorování pro návštěvy obecenstva.
Mimo hvězdárnu bylo 9 přednášek v. ku1turních střediscích nádraží, 6 před
nášek pro závodní kluby ROH, 10 .přednášek ,pm domy osvěty a osvětové besedy,
4 přednášky ,pro vojenské útv8Jry, 6 'přednášek pro astronomické kroužky a 5
přednášek na TIl'zných pracovištích. Besed u daleko'hledu 'bylo v Praze 16 a na
-vesnicích 34. Dále 'byly konány 3 a!ktivy s pracovníky astronomických kroWků.
a lidovýoh hvězdáren.
V malém ZeiSSlJvě plametariu byl-CF v I. pololetí 14 268 platí,-eích návštěv. Z toho
bylo 118 škoLních výprav IS 4214 účastníky, 13 jiných výtprav se 182 účas.tníky a
9872 jednotlivých návštěvníků.. Byl.o zde 17 rpřednášek cyklu "Astron.omie pro
každéh.o", 8 přednášek "Jak .to hvězdáři dělají", 6 přednášek "Na čem pracují
naši hvěZJdáři", 6 přednášek "MezLplanetární lety", 9 večeru kursu poznávání
s,oulhvězdí a 6 večerů. kursu orientace p·odle hvěro. Pro hromadné návštěvy bylo
19 přednášek a 162 filmové besedy. Celkem 'bylo tedy 279 akcí na !hvězdárně
a 233 akce v malém planebaríu.
ký

POZOROVÁNÍ MARSU 1956 NA LOMNICKÉM ŠTÍTĚ
Výl.siledky (pozorování plam,et na 'Vysokohorských obsennaJtořkh jsou dnes vše
obecně známy a představují jednu z nejúspěšnějších etrup planetografiokélho vý
zJkU!illu. Ro~hodli j-sme se proto ji,ž před drvěma lety, že vYUŽIÍjeme velké oíposice
Marsu v roce 195-6 k po:kUJSu .o soustavné ipoZJorování !planety z vysokohors'k é
observatoře na LomniClkém štítě v Tatrách (2634 m). V pů.vodrúrrn plánu bylo
pozorovat Mars nejméně 14 dní 'kolem oposice. Ukáza10 se však, při podrobném
rozpočtu celé výpravy, že by by~a fina:nčně !pří-liš náikladná, neboť pobyt na Lom
ni·ckélm štítě je prakticky omezen zna'čnou cen'ou jízdnéihio lano'Vé dráhy do Tatran
ské ,Lomnice, odkiUJd je nutn.o dovážet veškeré potraviny. Proto jsme se :rozhodli
Ulspo,řádat koncem s:r:pna t. r. pouze týdenní cestu na Lomnioký štít a svěřit
veškeré práce jen jednomu 'z nás (Z. M.).
Ve dnech 29. srpna a:ž 5. září nám Ant. Mr1ros [askavě umožnil Ipozorovat
Mars 6" refraktorem Isvé hvězdárny. Okuláry pro zvětšení 1801krát, 225'k rát
a 320krát ZI.apůjčila LidCFvá hvězdárna v Pr.ostějově, stejně jako ,revolverový
Zei8'sů.'V ba<revný filtr se Schottovými skly ibarvy červené RG-l, ž1uté GG-14,
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zelené VG-5 a modré BG-12. K fotografování Marsu na bareVlJ1.ý film Agfacolor
Ultra T 16/ 10° DIN jsme Ipoužil:! rv;las'tní kamery. Pmgra;m 'pozoTování měl čty_ři
hla;vní bo'dy. Zjištění kvality ovzduší na Lomnickém štítě, pokud jde o. pl.2.netární
pozorování, pozorování a kreslení 'ba.revnými filtry, fot,ogr'aď'Ování Marsu na ba
revnJ'r film a zjišténí klimatických vlivů velemorsiké !polohy ma fy,siÍologioký stav
pozorovatele.
.
Atmosféric-k é podmin'ky na Lomnickém štítěbyJy 'Po dobu našich pozorO'vání
Marsu velmi příznivé. Obraz planety v o~uláru dalekohl edu byl i při nej'větším
.zvětšení (320krát) zcela klidný a působi,l dojmem 'promítnutého dta;positivu. Proto
bylo možno s'n a.dno lPozorovaJt a iZ'akreslit i takové detaily Mansova ,povrchu,
jakými jsou Melas Lacus a Juventae Fons, ba dokonce bylomo'Žlno rQlzeznat
i vnitřní strukturu Sdlis Laous. S urótostí bylo za-kresleno 1 několik ,,-kanálů",
jež se jevily většinou jaiko šir,o!k é di.f.usnÍ ip ásy (Nectar, Titho'I1ius, OXUS a Geho:n),
jiné zejména blízké jižmhnu 'Pólu (Hylus, Ohalceoporo'S a Argyroporos) byly
krátké, poměTně úzké, zato vle1mi temné a markantní. Jejich nápadná temnost
je patrně v úzkém vztahu s neohvykle rychlým táním. jižní. polární čepi:čky.
Viditelnost některýcihdetailů kontroloval také A. Mrkos. V noci z 31. srpna na
1. září t. r. objevil se vlastní povrch Marsu ta,k é při 'pozorováni modrým filtrem,
jenž té noci dával obra.z y stejmé 'kvality jaJ.w ž.lutý filtr. Jedná se zde patrně
o t. zv. ,.,modré projasnění" atmosféry Marsu, jež býváoibčas ,pozorováno a v IHe
rwtlllře označováno ja.ko blne clearing. Tento zjev se lYleopa:k oval žádný večer.
Obsáhlý materiál a zkušenosti, které jsme získali, při pozorování, nyní ~ra
cováváme.
Zdeněk

M ,a cek a Dušan Kaláb) Lidová

hvězdárna

v

Prostějově

LIDOVÁ UMĚLECKÁ TVOŘIVOST NA HVĚZDÁRNĚ V OSTRAVĚ
Že se lidová uměleeká tvořivost dovede uplatnit i nJ3. lidových hvězdárnách,
jsme toho v Č. 10 min. ročníku Říše hvězd pěknou ukázku. BYlI IDo, věrně
provedený model měsíční krajiny s krátery Arohimedes, Autolycus a Aristillus,
který pro osbravskou hvězdárnu zhotovila členka O. Čelakovská-,Čurdová. Dnes
přinášíme další ukázku její tvorby, kterou vyzdobila !právě otevřoocu lidovou
přinesli

hvě'zdárnu

v Ostravě. Je to ideální polhh~id z meSlce Tiltana na planetu Saturn.
Plastika je osvětlena nažloutlým světlem a je umístěna ve vitrině černě natřené
u kopule 'a budí velký zájem návštěvníků hvězdárny. Kromě toho zhotovila
jmenorvMlá bustu Galilea G3!lileiho v nadživotní veliikosti, :kte1rá j,e uměleckým
dílem. Bustu danovala v den otevř'ení hvězdárny pro klubovnu, kde je !pěknou
ozdobou mistnosti. K'romě tcih.o vyzdobila hvězdárnu velik ými 'Portréty Koperníka,
Keplera a Gali'18la, j'akož i v,elkým alegoriookým o'brazem ,starého a nového světo
véhonáZ!o,ru.
-bčl
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Bullet~n čs. ústc,vu astronomických (unezinárodrú vydání), roč , 7,č. 3 o!bsahuje
tyto vědec'ké práce: B. J. Levin: Fysikální teorie mete-orů a rvýzkum prost:o:rové
hustoty meteorické hmoty - V. V. Fedyns'k y: Porovnání visuá'l ních a radiových
lP'O'zorování pOhy,b u meteorických .stop V. Ptáček a L, We!berová: Korekce
Č'asovýchsignáltI v únoru 1955 M, Kopec,ký: Odchylka redUlkceploohy shmeč
nich skvr;n od selcanty úhlové vzdáleno'sti skvrny od středu slulllečního kotouče.
Pojednání sovětských astnonomtI Levina a Fedynské'ho byla ,přednesena na meteo
,r ické 'konferenci ve Smolenioi. Práce jsou psány rusky a německy 's anglickými
a rus'k ými výtahy. - V čí'sle 4 jsou urveřejněna tato pojednání našich astronomů:
F. Link: Vel~kost meteorických částic v zems'k é atmo'sféře - V. Ptáček a L. We
berová: Korekcečas'ových signMť~ v hřeznu, dUibnu ,a květnu 1955 -- V. Eumba:
Zmooy charakteru geomagnetické óinnosti I:>ěhem jednoho roku - J. Bouška :
Částečné zatmě'ní Měsíce 5. sr,pna 1952 :2J. Chvojková: Vlastnosti vrstvy F,
v}'lplývající z prognosního vzorce (I. Úbytek teploty během noci) - V. V8.:,,'1ýsek
a J. Rajchl: Výbuchy komety 1955g (Honda). Prác,e jsou psány francouzsky,
německy a anglicky s rU.9kými výtahy. Česká resumé uvedených pra-cí js,o u uve
řejněna v Časopise čs. ústavů astronomických, který vydá.vá stejně jako Bulletin
Na:kladatelství čs. akademie věd v Pra:ze.

A. Bečvář: Atlas Coeli 1950 )0 . II. vyd. NČSAV, IPraha 1956; cena váz. 60 Kčs.
nakladatelství Českoslovens'lcé rukademie věd vyšlo dvuhé vydání známého
Bečvářova hvězdného atlasu, který autor v !posledních letech zcela přeprac.ovaL
Atlas vyšel še1sUbar ev:ně, cO'ž neobyčejně phspělo k jeho vzhledu i hodnotě. Vše
chny o'bjekty kromě hvězd jsou vyznačeny barvami: hvě'zdo::kupyžlu'cě, mlhoviny
zeleně, temné mlhoviny šedě, mtmo~a' l!aiktic' ké soustavy červeně a Mléčná dráha
modře. Tím velmi vynikla galakti.c:ká koncentrace těl'es, hnízda spirál i strUlktura
lv'Dléčné dráhy, která při Siv é sio'žitosti byla v černo,bHé:m 'podání , zna, čně spletitá.
Je sa!mozřejmo, že autor dO'P}nil svúj aJtlas o všechny niQvé objevy, které b}'lly
učiněny po prvém vydání; tak tu najdeme obrysy 'zcela nových mmovin podle
nejnověJšlch snímikůsovětských, tvary starých mlhovin byly na mnohých mistech
orpI"a veny ta zdolkonaleny. D á1e byly všechny jasnější hvě,z dy iQ'značeny Flamstee
dovými č ís l y i písmeny rů zných aut-ortI a to v takové úplnosti, jako sotva v ně
kterém jiném ihvě'zdném atla;se. V a Uase j:sou též zakr,es'l eny všechny hlavní zdr,o je
k osmic-kého :r a,d iového zář ooÍ ve stupn ici odstíněné !podle jejich inten.sity. Celý
náklad vyšel v pevné ,celop láJtěné VJaz'bě a k aždý výtisk je olpatř en velkou prn
h'! dnou celuloidoviQu ma;s,kou na odečítání 's.ouřadnk ve všech třech projekcíoh
map. A tlas je vytištěn na d obr ém ofset'ovém papí,ře, který vš'alk měl 'být o něco
s1lněj ší vzhled em k častému používání map !při pozorování. Cena p u b likace je
př ekvrupi vě ní zJk á. Be čvářův a tl3iS , ~terý 'Pro bohatství olb sa:h u došel u~n án í i v ,z a
hr a ničí j iž př i prvém v y.d ání, b ude v nové'ITl, podstatně zdo,ko n'~ le n ém tVlaru zajisté
v y n i-ka jící prOlpagací naši a stronomie .
J. K.
~ V

J . Verne : N a k ome tě . S NDK , Pra ha 1956; str. 468, 'Váz. Kčs 24,20. - P ři
v erneovek, přeloŽlených li nás v poslední době, mělo SNDK o!pFavdu
šťas t.n ou puk u s v}'ldáním románu Na. -kometě. Tat~o kniha patří 'beze spo ru ,k nej
lepším Verneovým románům S a:stronomickou tématikou. Přeiklad V. Netušila je
pečlivý; ve'l mi mu pros'pěla odbo'r ná a's tronomi'C'ká revise, kterou ú's!pěšD.ě provedl
dr. M. Plavec, jenž 'Ir rpů.vodnímJU textu připojil též dmslov. V něm se na pravou
míru uvádějí ně'které nesprávnosti, ,k teré n elbylo možno, opra'Vit 'V textu, 3Jby ne
byla porušena souvislost. I když je nutno knihu pova:Žiovat za fa'l1tastic.ký rom á n,
přece je 's tavěna na s'olidních astronomických zálklad e.ch. MusÍIrrle ohdivovat od
borné znalo'sti a u tora, i kdyždmes zrustara lé, z nichž přecl8 jen něco v !ffiIladém
čtenáři zůstane. Knížce též ,prOlspěly !původní obráJzky PhHip!potea:uxe a vkusná
vazba.
J. B.
zápl avě
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A. 1. Oparin-V. G. Fesenkov: Žizň vo vseZennoj (Život ve ve'smíru). Izda-tel
stvo Akademii nauk SSS'R, M'oskVla 1956. 223 stran, 48 ohr.; Kčs 5,50. Knížka,
která je společným dilem dvou sovětskýc h odhorníků bi,o loga a astronoma,
je přehledným .s.ouhrnem dnešních vědomostí o možnosti život'a ve vesmíru, ro,z
ší ření živ: ta ve vesmíru a předev,ším ve sluneční soustavě. Mimo úvo·d je celá
lá,t}{ia knihy ro.z vedena do osmi kapitol: Živ,ct a jeho vzni'k, Poloha Slunce ve
vesmíru, Základní poznatk y
sroženi. a vzniku Sluneční soustavy, Všeobecné
úvahy o slOlžení a vývoji atmosfér Země a -pla.net, O' fysikálních podmínkách
:a ,o možnosti života na Měs íci, Velké planety, N a ši ,neibližší sousedé Mars a
Venuše, Rozš íř e ni života ve vesmíru. První ka.pitolu 1D'a.ps1al A. 1. Oparin, ostatní
V . G . Fe8e'l1Jkov. K,nížka od;povidá na mnoho velmi z'ajímavých a aktuálních otázek.
Je bohatě vy!bavena fotografierni a. grafy. Poněvadž (} otázku možnosti živda ve
vesmí'r u je mezi naší veřejností stále značný zájern, jak svědčí návštěva na před
náš k á ch, zab ývajících s e tímto thematem, bylo by žádoucí, aby ta.to ,knížka
vyni:kají.c ích sovětských od borníku byla po'kud možno nejdřív e vydána u nás
v č es'k ém pře kl adu, n eboť by se tak dost qla do rukou naš í veřejnosti knížka,
k terá b y vyče,rp áv aj ícím způsobem oclpově'děk!. na všechny otázky.
4.. N.

o

F. Kad-aiVý a J. Kle-pešta: Lidová hvězdána v Praí2Je. STN, P r aha 1956; str. 32,
obr. 19, Kčs 2,88. - Návštěvníci lidových hvězdáren již dlo,u hou dobu postridali
stručnou a levnou hroŽ"twku, která by je seznám11a s nejdiHe-žit ějšÍmi as"tronomic·
kým i poznatky. PrúvlQdce ;po lid.ové hvěz dárně v Praze popi's uje nejprv'8 ':;al'Jzcní
petří.nské hvézdárny, pak seznámí čtenáře 's pOlpularisační a odbornolu činností,
ja'kož i se spoluprací hvězdárny s jinými osvětovými a Il -wlturními zr.i'i,z eními
v závěru upozorní na ostatní lidové hvězdárny u nás. Brožurka je doplněna
vy.světlením něIdel':}'ch odbornýc.h názvll.. Kníže čka by m ěla být Ik dostání n ejen
na Pet řině, ale i na jiných lidových hvězd árn ách. Nekohk drobných ,nedopatření
v t extu (a :hlavně ve vysvět1ivikách) bude jistě opraveno v dalším vydá'11Í.
J. B.
L. H . Aller: Astrofisika. Atmostery Soln ca fl zv ezd. (A strofys ika. ktmo sféry
S lun ce a hvězd.) Izdat8'lstvo inostrannoj Hteratury, Moskv-a 1955. 455 stran, 115
obr .. 47 tab.; ceDla Kčs 22, 25. - Prvý dil Allerovy knihy (originál byl vydán
v N ew Yorku r. 1953 pod názvem " A.s t r o-p h ysics . The Atmos,pheres ·oť the Sun
and S t ars"), který se nám dostává v ruském překladu, je vlastně úvodem do
te :.: retické astrof ysiky. Celá látka tohoto dílu je rozdělena do devíti ka;pitol: zá
kladní údlaje, a,tomová a molekulární s'pektra, turbulence, buzení, i-onisace a di
soci·ace, záření, j eho studium a absorpce, 2 .\ řeni hvě'zd, s~ektra S-lunc e a hv ě zd
a konečně úkazy, od ehrávajfcí se na povrchu Slu.nce. Látka je v každé ;l mpito.le
p robr á n.a o'pra v du vyčerpávajícím zpu sob em , a proto studiu m knihy klad e dosti
vysoké -p::.ž adavky na předběžné m .a te.m.;atické vzdělání čt enáře. Velikým kladem
knihy je to, že k aJŽdá ka,pHJo'l a j e z akončena několika úllohami, k.teré umožní
procvičení probrané lákky a obs áhlým seznamem literatury z celého sv ěta . V zá
věru kni'hy 'llJale-znemepřehled nejdů l ežitějších fysikálních konsta:nt a věcný rej
střík. Kniha je vybavena velkým množstvím obrázkl\, schemat a grafu, z nichž
nejd'llležitější, zejména fotografie , jsou tištěny na cekstránkových přílohách na
l{řídovém .papíře. Knihu která ,ovšem nevyčerpává látku do nejmodernější
doby, poněvadž její anglie-ký originál byl vydán již r. 1953 - je možno dopo,ručit
všem, kdo se podrobněji zabývají lastr-cďysikou, zejména pak teoretickou astro
fysikou, staV1bou hvězdných atmo·s fér.
A.. N.
Velký rusko-český slov'ník, III. díl. NČSAV, Praha 1956 ; str. 734, váz. 46 Kčs.
- Třetí díl slovníku obsruhuje 20477 hesel (písmeno P), :z:pracova:ných :kolektivem
l exikografick ého oddělení Č eskoS'l orvensko - sověts:kého institutu z'a vedení L. K o
pec-kého , B. H avránka a K. HoráJka. Slovník 'o bsahuje velik é množství hesel z nlz
ných vě·dních a technických o·borů, mezi jiným i z astronoil11'ie, jež zpracoval
dr. J. K leczek z Astrol1omÍ'C!kélho ústavu ČSAV v Ondř·ejově. Velký rusko -český
sLovní'k je n ezbytno,u pomůckou 'k až,dého vědeckého pracovníka a bylo by žádoucí,
aby v brzké dOlbě vyšel po'.Slední díl, a:by tak dílo bylo kompletní.
J. B.
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ÚKAZY NA OBLOZE V PROSINCI

~ lUL !JeětJuU. oIrI.txu.
II" ~ 1956 CL W:i.Jw. f951

PLANETY. Merkur je
koncem měsíce na večerní
ob-Ioze v příznivé východní
dongaci, která nastane 25.
10
f6 k30 l11 SEé
prosince. Venuše zaTl na.
i
ranní OIbloze jako jitřenka.
Vychází aisi dvě hodiny před
Sluncem. Mars je na večerní
5°
obloze a zapa,dá a:ž po púl
noci. Jupiter vychází kolem
pŮ'lnoci. Saturn vycházÍ as-i
hodinu před Slunoem a není
proto dobře pozorovatelný.
40°
50'
60·
55"
Urmn vychá!zí ve večerních
hodinách a je n a obloze po celou noc. Neptun vyohá'2Í až v druhé polovině noci.
Obzorová mapka slouží k vyhledání planety Merkura v době kolem jeho nej
větší elonga,ce. Na spodnímokr3Jji obzolrové m3Jpiky je vyzrračen lalzimut, na levé.
straně výš/ks. nad obzo rem. Hvězdná velikost IVLenkura je 25. 'Prosince -0,3 m.
0

[

Kalendář význačných

2.

1h

3.
7.
10.

8h

9h

11,

13.
17.
19.

20.
21.

22.
24.
25.
26.
29.

17h
13h
21h 25m
2 1h
20h
14:h
16h
22h
11h
13h
1h
19h
22 h
14h

20h

úkazu

'11>C(

obl'oze

Saturn v konjunkci -s Měsícem (Saturn 1,0° severně)
Částečné-zatmění Slunce (max. 7 h 57 m , konec 9h06m)
M ěsíc v novu
M erk u r v konjunkci s Měsícem (Menkur 4,10 jižně)
lVl ěs í c v odzemí
Měsíc v první čtvrti
zákryt hvězdy K Psc (4,Srn) Měsícem - vstup
Mars v konjunkci s Ivlěsíc8lm (Mars 5,0 0 jižně)
maximum meteorického roie Geminid
Měsíc v úplňku
~
Měsíc

v

přízemí

s Měsícem (Uran 5,7° sevlerně)
zimy - zimní slunovrat
maximum meteorického ,roje Ursid
Měsíc v poslední čtvrti
Jupiter v konjunk ci 's M ěsícém (Jupiter 6,0° severně)
lVlerkur v největší východní eloganci - 19,9°
N eptun v konjunkci s Měsícem (~Teptun 4,2° severně)
Venuš'e v konjunkci se Sa;turnem (Venuše 0 ,5° jižně)
Saturn v konjunkci s Mě'síC8Iffi (Saturn 0 ,7° severně)
Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 0,2° j'iŽIlě)

Uran v

,J{Qnjunkc~

začátek

Částeónéz·atmění SltúJ1,ce nast::Lne 2. 'Prosince v 'ranních hodinách. U nás vyjde
Slunce ji'ž zčásti zakryté měsíčnim kotouč em. Maximum zatmění dosáhne u nás
velikosti 0,48 krátce po východu Slunce. Za příznivého počasí bude tedy možné
pozorovati l i nás prů.běh druhé části zatmění avša.k nÍ'zlko nad obzorem. Toto
částečné zatměrj bude pozorovaielné téměř v celé Evropě, v severní Africe,
:střední Asii a ev severním Indickém oce áně . Největší velil-mst zatmění dosáhne
hodnoty 0,805.
B. M.

Vydává nakladatelství Orbis. národní podnik, Praha 12, Stalinova 46. - Tiskne Orbis,
závody, národní podnik, závod č. 1, Praha 12, Stalinova 46. - Rozšiřuje Poštovní
novinová služba.
A-02952
tiskařské

VÝVOJ VELKÉ SKUPINY SLUNEČNICH SKVRN V ZÁŘí 1956

7. IX 1956 -

14h50m

8. IX. 1956 -

9. IX 1956 -

13h58m

11. IX 1956 -

17h30m

14. IX. 1956 -

16h36m

12 . IX. 1956 -

16h30m

CFotografovrul Merzovým r efr8Jktorem Lidové
Antonín RUkl)

L

hvězdárny

15h50m

v Pr8.Jze na

Petříně

