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AUTOMATICKÉ SLNEČNÉ HODINY
NA STREDOEURÓPSKY ČAS
IMRICH SZEGHY

o vyradení slnečných hodín z používania rozhodla lllelen tá okolnosť,
.že nefungovali v noci a pri zamračenej oblohe, ale aj zavedenie stredného,
pásmového času na sklonku minulého storočia. Pre nutnosť použitia dvo
jakej opravy pri odčítaní času stali sa tieto hodiny nepoužitel'nými pre
,širokú, laickú verejnosť.
Dnes už zabúdame na slnečné hodiny, ako na prežitok zašlých čias, hod
pri trochu vynaliezavosti možno ich zmodernisovať na celkom poučnú
a zaujímavú astronomickú pomocku. Autor článku, ešte ako študent,
zostrojil slnečné hodiny, pri ktorých odpadla oprava miestneho času na
pásmový tým, že stupnicu posunul o časovú hodnotu 'Potrebnej korekcie.
Ta!kéto hodiny vyžadujú iba opravu podl'e časovej rovnice, ba v letnom
období (od 25. III. do 20. IX.) celkom Dbstojne ukazujú aj bez korekcie,
pokial' nevyžadujeme vačšiu presnosť, než +- 6 min.
Ďalšou etapou vývoja v autorových pokusoch boli poloautomatické ho
diny, riešené vo forme dvojstranných ekvatoreálnych hodín s pomocnou
korekčnou stupničkou s rozsahem +- 16 min. na okraji kruhovitého
ciferníka. Podl'a tejto vo zmysle časovej rovnice dal sa ciferník natáčať
(napr. v 5 denných intervaloch) a fixovať skrutkou. Tieto hodiny, za
uvedenýcl;1 podmienok, už ukazovali priamo stredoeurópsky čas.
Vrcholom túžob zostali ovšem celoautomatické slnečné hodiny a keďže
() ta:kýóhto neh010 mo'ž no 's a ani dOIPO'ČUť, anj dočítať - ne:z!býva:10 ni!č iné
ho, než tieto "zázračné" hodiny vynájsť. Problém nebol jednoduchý, ale
nakoniec predsa sa ho podarilo rozriešiť.
K zostrDjeniu celoautomatických slnečných hodín nejvýhodnejšie sú
polárne hodiny s plechovým ciferníkom tvaru plášťa polvalca. Opravu
vzhl'adom na rozdiel medzi miestnym a pásmovým časom odstránime tak,
ako bolo už prv uvedené. Teda dvanáctku zo substilárnej čiary (uprostred
sh.upnice) a tým vlastne celú s 'tup'nicu pOSUni€im e o ča,sovú hodnotu,:
tmin = --4. (A + 15),
kde A je zem€lpisná dlžka stanoviska s patričným znamienkom (na Slo
vensku záporným). Znamienko výsledku udáva zmysel posunutia (pre
polárne hodiny).
K automatickej kompenzácii časovej rovnice využil aUJtor pohyb Slnka
v deldim.ácii. UkalZovartel'om času j'e drolbná cÍ!I1ová guJ'očika naJl:etova1ná
uprostred drOtu na'Pnutého v osi polvalca postavenej do smeru svetovej osi.
Drát muže naJhTadiť ni ť IS u!zlíko!m. '.Di:eň uz!1Í'ka Sta pOlhybu1je ,cez :stred stu:p~
Illiee i'ba v dňocb. 'r ovnodenností, potom sa :pOlSU[t1Ulj e Ik u Ikraj'Om:. V čase
letnooo s]nDVTaJtu dO'maJhJn.e d'oUnú kI1ajnú lpo:lohu" pri zimno!m :SIlnovrrute
'ZiaJse hornú. Hodi:nové ryJSlky IstulPil1JÍce nie ,s ú ovš;e m pri:amky, ale krivky
rybOlč-ujúce zo s'tredlnej poJolhy napravo a nal'r8.!VO, Ipodl'a lP,rielbehru č8JslQvej
rovni'Ce. GeometriClkýmmiestom priemetov uZIHka v tejlŽre dennej doíbe za
T,Olk bude 'akási nes'Úrrn:erná :1emn-i,S!káta (kriv'ka t 'vla ru OIsmiČlky). Súrad
nice tej-to krivky :sú:
x
-T
, y
-r . tg8

=

=
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kde T je korekcia v min. podl'a časDvej rovnice, r je polomer polvalca
a 8 je d6klinácia Sll nlm v stUlpňoch. Hodnoty tpre T a 8 v 5denný,c:h inter
valoch vyhl'adáme v nasledujúcich tabul'kách. Záporné znamienka vo
vzorcoch znamenajú, že pohyby tieňa uzlíka sú opačného zmyslu, než
zdanlivé pohyby Slnka na oblohe. Pri zDstrojovaní krivky jednotkové
úseky na osi x) to jest minúty, nemDžno voliť l'ubovol'ne, lebo sú funk
ciou polomeru. Platí tu vzťah: 1 min. = Tir /720 jednotiek v akých sme
udali pDlomer. Stupnicu sme volili za valcovitú, alby jednotlivé lemniskáty
boli rovnaké a nemusela sa každá osobitne zostrojovať. Pri rysovanÍ
kriviek mažeme teda použiť šaJblónu. Rozmery stupnice budú: dZžka = 'Tír )
šírka = 2r. tg 23,5°. K šírke pridajme hore a dole po 1 cm na číslice
stupnice, ktorej celkový rDzsah je 12 hodín.
Kvali ul'ahčeniu presného odčítania času odporúčam, aby sa stupnica
nanášala na milimetrový papier a nie priamo na plechový polvalec. Papier
potom vložíme do polvalca, 3Jby tesne priliehal k nemu. Ak pDžadujeme
presnosť chodu na minútu, potom je výhodné pre polomer polvalca voliť
115 mm, pritom hDdinový interval (15° ) rDvná sa na milimetrovom
papieri 3 cm, čiže 1 mm zodpovedá dvom minútam. Oko ešte S'pol'ahlivo
rozozná interval 0,5 mm, teda či je tieň uzlík a na milimetrovej ryske,
alebo medzi dvoma ryskami. Na milimetrový papier nanášame iba celo
hodinDvé krivky v intervaloch po 3 cm.
StulP'nicu mažeme riešiť dvojakým SIPos1olbom. Ak si hodiny robíme pre
vlastné poučenie a pobavenie, potom nanášame celé lemniskáty, ovšem
tak, že vzostupná časť, platnú od 21. VI. do 21. XII. vyťahujeme inou
farbou, než zastupnú časť, Ip latnú medzi 21. XII. a 21. VI. Takto riešená
stupnica zostáva na hodinách natrvalo, nie je ovšem dosť prehl'adná.
Ked' hodiny majú slúžiť širšej verejnosti, odporúčam 'Zhotoviť dve vý
menné stupnice pre obdobia, ako bolD prv uvedené. Teda osobitne narysu
jeme časť vzostupnú a oso~bitne časť zostupnú, hodinové rysky ovšem už
nebudú tvaru lemniskát, ale nepravidelných sinusoid (vlnoviek), pravda
Časová rovnica a dekZinácia SZnka.
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21. XII.

J
AtdO'Ynatické polárrne ho~
diny na SEČ. (Výmen,.ná
stupnica p"latí od 21. Vl.
do 21. XII.)

21.

nr.

Nesúmerná lenvniskáta
na stupnici automatic
kých sln. hodvn

23. IX.

21. VI.

teraz už ro,v nakej farby. NezaJbudnime na výmenu stupníc v dňoch slno
vratov. Tieň uzlíka postupuje po stupnici zl'ava doprava (vzhl'adom na
zdanlivý denný pohyb Slnka). Počet milimetrov, (odhadujme na 0,5 mm)
o kol'ko je tieň uzlíka vpravo .od niektorej hodinovej rysky, násobíme
dvoma, čím dostaneme stredoeurópsky čas na minútu (pri polome1re
229 mm počet milimetrov by priamo ukazoval minúty, no h.odiny by boli
dosť nemotorné a vyžadovali by vel'a materiálu).
Papier.ovú stupnícu treba chrániť pred vlhkom, buď postriekaním vhod
ným fixatívom, lak.om, alebo priezračnou fóliou, prípad1ne strieškou tak,
aby nevrhala tieň na stupnicu. Pri nasadení papierovej stupnice pozor,
aby sa doba miestneho pravého poludnia(ibez ohl'adu na časovú rovnicu)
kryla so substilárnou čiarou. Nak.oniec celé p.odiny upevnlme v priestran
stve od juhu celkom otvorenom tak, aby ukazovací drot (niť) v óse pol
valca le-žal v rovine miesineho poludníka a zvieral s vodorovnou rovinou
uhol zemepisnej šírky stanoviska, skrátka aby mal smer svetovej osi.

LIDOVÉ HVĚZDÁRNY A AMATÉŘI V NDR
Dr O T O

O B Ů R K A

AlJuatér:ská laJS'tI1onom.Íoe má v NěmeC/ku (pěknou tTalCllCÍ>, neboť .ii'ž před
desí,t illetími IPtr:acova!la v němeclkýc1h mésteclh ř,rud!a LidovÝlCih hvě:zdáren
a soukrorn!Ý'clh olbse:rvato'ří. Někteří amaJtéři ~aJbýv:aE s:e po léta vážnými
rustTonorn:i'Cikými p:rac,eIll1Ji, ně.kteří významní vě:delčtí IpralC.ovníd zalčínalÍ
,i:aJklO alInatéři.
Dn€ls ,p'racuje v NémeClkté demokratické r'e pu!blic:e dvacet lic1ovýoh a
škol'l1.Í,cIh hvě:zdáJren a větší po'čet sOiU!k'romýc!h ,ohservato.ří. Při iSif;orvná:ní
n.ě!meckých lidlo'v ý,c h Ihvěi.zdáJrien s naš'mni ústavy vy siViwou néktJeré roz
díay v rozsahu a olblsahllČinnrQisti, ve vybarvení observatoří i v olI'~al1!i:saci.
Némecké lidové ill'vězdárny - které stejně j'a1ko, u nás vznilkají přede
v;š'Ím z nadšené a olbě:1:iavé prá:ce Ipřárte1lrusbr.o[llQíffi,i.e - jsoIU řidčeji a méně
rovnom€lr:ně ro'Zidě:l l eny (PO C'elém území než IU nás a Jsou také vesměs
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Zeissův

130rnrn r efkrato1·

hvězdárny

v

Geře

menší rOZlsa,:hem. Vša:k
př~Slpěvlky na jejich bu-
dování z veřejnýc1h pro
středků
js.ou namnoze
menší. Většina [hvězdá
ren je slP,ravována Kul
t urním 'srvazem (Kultur
bumd) ,lktelI"Ý má ve svém
odboru ;pro přírodověc1
IIlOU a vlastivědnou práci
(Arlbei:tsg:emei!Ils!chtaft )
Na:tUlI'- und Hed.matfreun-
de) odbox-nou plI"acovní
slkUlpinu pro. aJstronomii.
Po~naJl jsem !práci lido
vých hvězdáren v Dráž-
ďanecfh, Ge:ře, Jeně, vý
maru, Zhoř elci, Budyší
ně a na ArchenlhoJdově
'hvěZidárně v
herlínské
čtv.rti Treptowě. O jimých
hvězdáJrnáoh dosta.lo 'se
mi dost informa,d od ně
meckýoh přáteil.
Veřejná :porpu[arrilsační

práce němeclkých h věz
dáren nedo8a:h:uJj:e taJko'v ého roz~saJhu jako ll' nás a ta;ké jejic1h přednášlková
ČÍlIlIlOISt není :ta'k hoJ:mtá. Hvězdárny jsou o!bvytkle otevřeny j,ed.en, dva
neíbo tři dny v týdnu a 'Počet návštěvn~ků jre také merrší. Stejně j!SOU méně
početné is:kUlpi!IlY Slpo:lUJp:raoeovnÍJků většiny hvězdáre!Il. NaJproti tomu lze
vša1k říd, 'že hvězdárny srlouží ve větší míJ'e pozorowvtelské a odlborné
práci než li :náJs, taJkže :také [pracovní 'k rouž/ky mají ke svým hvě:zdárnám
ve!hni úzký vztah. Téměř na všeC!h 'hvězdárnácih najdou rS,e potZOIrovatelé
SILunce a pl~alrlet se :8ouvilsllý:rni lpozorovacími řadami, i zájemci o fotografii
MěsÍrCe, hvězdné ob1ohy !Il'e bo o jiné d~ory. Málo. s,e I)rl1a iC'llje v meteolrÍcké
astronomii.
Ke zdárnému vý,s [edku pr.aJcí h"v-ězdáren na;pomálhá :přístrojové z;atÍz,e'llí,
které sice neobsahuje tak ,rfiooLh'UJtné da:1elko!hilledy vewký,eih rprůmě:ru j'3Jko
některé na,š e hvězdiáirny, a:l,e Je iz.pvaviJd!la vybaveno men,š í kvalitní olp titkou
,na dOlbré ekva;tO'reální montáži se -spoileih1livě pracujídm lP,o honem. K nej
lepším dalekohrl'edŮIm patří Z:eÍISISOVY refr,aJktory s ;mooornÍmi objektivy
typu AS o. rpTůměru 130 mm ra ohmsllwvé dálce 1950 mm na německé
,montáži s poLhonem Uhrgan, řizeným vteřim.ovoiU Jmntr'Dllou. K dla,le'ko
hledŮlm js'ou dodávány !kontrolní deSlky, 'které umO'žňují řÍ!z:enÍ vešlkeré
IPr:ke i s otáčen~m kO[)'wle 18 Jednolho místa. Řada hvězdáren má téiŽ menší
Ze:issovy rdaJ,ekobJledy !S .ohjektivy 80/ 1200 mm, 'rovněž ty,p'll AS, s elek
tri,c kým :p ohonem.. MoŽl1oS!t IZÍlSlkat za ,příst'UlP!IlOU cenu hotové, opticky
100

TO r

Piomýrská hvězdárna
v Geře s 5m kopulí

i

ffi'€lclhrurúclky kvalitní
se vším pomo,c
ným zaří:zenÍm UlS!Iladňul
je ~ařiz,ová:ní i práci ně
m'eClkÝ.ch lidový,d h hvěz
přísltroje

dáren. PrD' některé

hvěz

dWnY zhotovují zrcadlo
vé daJlekoh!ledy ~kU!šení
ama:téři.

Výj,imlJku melZa. němec
kými hvězdárnami velmi
bohatým zaHzením i TOZ
!salhrem Ip'ráce tvofí .AJrchenJ:1JO'ldova Jyý'ě'ZdáJrna v Be!r~ině, () ní!ž jlslme ,p .n
;neSili člám:ek v ,pootledním ČÍlS!le miinuIT,é!ho ro,čnikiU lt:oihO'to čalsopiiSU.
Něrrnecká lidio'Vá astronomÍie není .tak ,š 'Í :roce org;;:unisová!na ja:ko u :nás,
rtajlcie tam není ani ta.!ková 'síť a'SrtronoffiÍ<C'ký(jh ,:\{I1oulŽlků ,a i 'l~dOvB hvě:z
,dánly mají mezi sebou tmllJolhiecrn méně IstYlků. To :se [projevuje n:a pO!z,otl'O
v'aCÍ>ch IProgrameclh, ba i při stav'bě il1JovÝ.cIh ihrvěztdárern" It:alkže Ise nevyva
rují čaSItoc:hyb, které vZllLikají z nezJrušenosti. Pěkná kOlPwe nové crněls~tské
:hlodavé hrvě:zdárn.y v BUldYlšifně, vy1buldo'Vaná l1Ja ll1Jovolstavlbě třípatI'lorvé
luži.clko-,SlrhsJké ,srtředrní šikoly i pOlZorovalCÍ 'pau!ŠiJlJa na 'stře;š,e hudovy jlSQU
p'NstU!pny jen po rprojdtí škollní ibooovoru a roz!SiáJhJlýrrn, pŮJdnfun IPT1os:torem.
Mruolhem lepší iíe:šelI1í má 'N,dová hvězd.áxTha Utr.am.ia v Jeně., vyiSftavěná
v ISlO'ulsedlSltví astJr-OThomklk é IOlbservatoliíe Scih:i.INe1rovy univems:ity..
Liší ,s e tedy naš:e lid.avá asbrontOmie úd něme'Ciké d!olkona!,ejší oiI'gani
sací a bohatší \Sítí hvWdáren a ikIlO,užiků. Jedno máme vŠl:ťk společné: .obě
tavou lásm ,k astronomii a krásný ;Hds!ký pom€'r !k hdem..

SKUPINY SLUNEČNÍCH SKVRN
V HELIOGRAFICKÝCH ŠÍŘKÁCH
VĚTšíCH NEŽ ± 40°
Dr MIL O S L A V

K OPE C K Ý

Výskyt IslkUlpiOl iskvrn v herriografic'kýdlšířkáJcth ~ ±40 o bývá p>OlkJádán
za piomě;rně 'Vzácný a výjiml€tčný zj1ev. Taik na př. Wa1ldcrneier iPÍ.še ve své
knize "Erge'bni!SlSI8 und ProlMeiIue der S0:l1'Il1e!IlfOT1sdlIU!Ilg": "Skvrny v <Šiř
kácih > -+-40° se vyskytují 'VeQiIT'.i 'zHdlka a jSlo'U věrtšilI110lUI jenom m :alé
a krátce žijki."
N.aši pozoI'ovateléSllunečnkh ,skvrn na [lidových hv~dárnách a v astro
nomk!k ý'clh krorulŽ1CÍtCih IS:Í Vlšalk m ,oiMi v mÍ!l1.u[élffi roce všimnout, ž:e vdru!hé
,po1ovi:ně roku s,e vyslkytlo něko1i:k skupin ,skvrn v helliogDafic!kÝich šířkách
> -+-40° a že něktelI'é 'Z těchto skupin ;b yll y poměTně veUlké a exis1:!waly po
ně~ko<li'k dní, což je v wrčitém roZ1poru .s dosav;a.dlllími tvrzeními Je pir oto
,zajicrna!Vé ,podívat s!e na o:táziku vý:s kytu Sik u-pin SkVTJ1 v he~iografic'kých
šírřlkách ~ ± 40° poně1kuJd podrobněji.
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Obr, 1.

Vý;slkyt s!ku(pirn ,s/kvrn V hre'liogl'laJfklkýJclh ši~káclh ~ ±40 o V jednot1ivý,cih
r.o!C'Í,oh ,během ilert: 1874 ,až 1956 znázorňuje oibr. 1. Jako lI.TIJ3Jteriá!lu p!rO
tento graf hyilo p!00JŽ'Í1to greelIlwiohskÝ'c:h, lPu~kovs,kýd'1 a 'c<ruryšskýclh Ik a
talogů sllrum.ečnilClh slkvrrn a fre:ibuif's'kýdh denlIl'Í ch !ffi!3;p ,stlU'lle:Činí 'činnosti.
V horní části ob['. 1 čárik,OIVanáčára zna<ČÍ pTŮlbělh roční'Clh 1I'!e1ativnic:h
čÍlsetl (R ), Iplně vytažená Ipo-čet ,sllrupin. :skVírn V hetli:ogra:fdkýJch šÍŤ1kácih
~ -+-40° (N). V do'lnf části g1r'a:fu je ,p ak vyznačeno, v jaJkýcih šírřkácfl
mezi -+-40° a ' -+-60o ,z;v~ášť II1!a severní a ji'ž:ni piorrolkl()'llili, se tyto 'Slkulpmy
v jednorbUvýcih rocklh '\'YIS,k ytovaJly a jaJk dJloulhlO žiJ.y. Každý kroužek
(představuje jednu s lkupinru. Při tom ma'lé rprrálZd'l1é kr.oulŽiky O'značujÍ
jedlnodJenní slkulpiny, maJé p!lné Ikrro'UŽky IskulPiny, Ikte!I'é lbyJy pOZiolflOIV ány
2-4 dny, vellké ;práJZrl:né :klflo'1ltžJky sku[pány, ikteTé Ibyil.y lPiOZ1orolVmy 5-9
dni a ve']ké plné ,koíUŽlky s!kuJpilIly, které ibYly Ipoz-o!riOvány 10 :a. vÍ!Ce dni.
Na zálda,diě .obr. 1. !l1100eme Hei, že skutečné íV drfívějških jedJelll.ácti
letý1clh eyklecih Sllullle:ční čiíI1lIl:OiSti hYlI výslkyt s'kulpin skvrn v he11:ografic
.kýchŠíf.kách ~ ±40° 'pom:ěTiIlě v:záJený a Ž!e tyto skupiny byly slkutečně
,kTátce žijíd (1 až 4 dny). Avšak v m~ll'ld-ém a ISOUiČalS'l1ém 'cylkhlSle vy
tS:kytují v tělC,hto šířkách piíe'V~ně !s:kUJpmy, kteif'ébyay PO'ZOyován.y po 5 až
;16 dní. Tyto slkulpiny v mÍ!l11l'lém i 'SI(Hl'ČI3JSném cyklu byly velm.i aktivní
i v chr'o:mos!ťéře. V m:noihých tZ nich byJa totiž POzoirováina ·c'"eQá řada
ohromosfériclkÝ'Clh erulpcLTa:k na p;ř. ve sikupině, kteirá byla IPOZiolf iována
od 23. VIII. dO' 2. IX. 1955 ve 43° is evernÍ šiř1ky, bylo pozorO'váno C'ellkeill
12 ·c!hiromosféric:kýdh eT1liPd, z nkhž n€lkteTé- Ibyíly dosti ve~ké. To vše
,svědčí o ztnačné mohurt:nosti těc1hrto sikurpm ·S1kVTill.
Též ooLkový po-čet s:kUJPÍn. .sikv.rn v hleil.iogr:aficíký,c!h ší:řlkác:h ~ -+-40° je
v ,p osilednk1h dvou cYlklech podstatně větší, 'ThelŽ v cyllcle:c:h IPfedclhozíeClh
Při toms!e tyto· s,kulpiJny ne'V)'Islky1tují ptřevá:žně na; Iz!ačátku jedenilJCitiJetýoh
cyklů, ja!k by se dail.o oČ'ekávat, Ip:rotože na z'm3átku cylMu 5e průměrná
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všeclh s1kUJpin skvTn Ipolm,ěTně vellká. Naorpa,k , převážnru,
slrtqpin ls kvrn v heliiografi,ckýcJh ší-vkáC!h ~ +40 0 se vyskytuje
vOlbdobí před maxi:my je dnotlivýoh j edenáctiletých cyklů.
Při tom všem je si třeba uvědomit, že minulý a součooný cyklus ,S'kvrn
patří k jediIlěmz největšílc\h cy1klů vůbec, ~rutím on 'P'ředcrhozí cYlkil y na
obr. 1. .patří ke středním ne1b o nLZ'kým cyk'lům.
Na základě všech těDhtn fa;ktů docJhá;zíme tedy ,k těmJt·o závěrům.:
1. Výsikyt skupiJn skvrn v heliogI1afckýoh šířkfwh ~ +40 0 není z5ev
~cela náhodný, nýlbrž 'závisí na eel,k ové slhmeční činn.osti.
2. Skupiny v heliografi,ckýe'h šÍŤkác:h ~ ±400 ls e nevy,s kytU'jí pouze na
začátku jeduo.tliVÝ'Clh jedenáctiletýcih period, nýbrž pf.edBvším v 'období
před vysokými maximy jedenáctiletýclh cytklů.
3. Skupiny sikVTIl v heliografi.cký,ch šířkách ~ +400 nejsou pouze malé
a krátc'e žijí.cí, nýlbrž především v ohdobí !před vYSiQ(kými maximy jede
nácthletých ey:k'lů žijí tyto ls lrupiny po řadu dní, do,s alh ují poměrně veillk-é
plochy a jsou v ni,c:h 'Pozorovány četné cIhroim'osfélrkké erwpc.e..
4. To vše svědčí o tom, že dloulh'Odobá SOletá pe!I'iooo sUuneční ,č:iLn.nosti
se neprojevuje ,poU'z.e změnou počtu aktivníah oenter na SI UJll;ci, nýb!I'ž
i tím, že v obd·obí maxima této periody je slU'll,eční činností z,a:chovaúována
mnohem větší část slU'ne,čn.í!ho povrchu, m:eboť obsruh yÝiskytu ,a /ktivních
ce!I1lter se rozš'iřuj'e směrem 'k pólům Slunce.
většÍlna

DANJONŮV NEOSOBNÍ ASTROLÁB
o

T A K ARE. K Á DNE R

Mezi nejvýlkonnější přílstI'loje !pro měření .ooměpiJSnýlcfu Sloumdrrlic ípatří
přístroje m,ěřicí na 'Princi,p u stejnýoh výšek hvězd. Patří mezi ně česko
slovenský cirkrumzenitál Nušl-Fričův, astroláJby Claude--DriencO'llrrtův,
BaJkerůva kyvadlový WiJ1iJsúv. Nyní byla řa;da těC!hto tpří.stI1ojů dOip~'llěna
nejmoderněj,ším přístrojem ·s neosobní regiJstrací. Obj'eJktivní hra:nol a
rtuťový horizont jsou stejné jako u jinýcll strojů; avšak v blízkosti
koincidence obou ,papnslků je 'UJmístěn dvojl0!Illi1Ý souměrný WoHastornův
hranoll a každý z paprsků jte opět rozdvojlen, ipřioecrnž úhel m,e zi nimi je
stejný. Tak dosta:n.mne -čtyři pruprsky, z niClhIŽ dva jsou slbí!havé a dva
,rozbí:h.avé; rozbíhavé ooolonÍil:nJe clonkou. Zbylé paprsky se ISibíhají tím
plÍIŽe 'k okuláru,čím hliŽ/e j,e hranol k o'bje'k tivu přistroje. Při rurčité
,poUoze hranolu se sbiliají 'přímo v o.hrni'Slkové rovině olk uláru , -čÍimž dostá
váme koincidenci rybou obrazů. Úhel dopadajídclh p,rupvsků se však mění
se Z!Illěnou výšky měřené hvězdy. Koincidenci ImŮŽteme tedy udrŽlet jen
!pi-emísťováním hramo'lu rovnoměrným pohybem podél jeho osy. Ttmto
:pohY'b je v Danjonově přÍJstroji řÍ!Wn malým elektrickým serv:omotonkem
a rydmOlst je řidi:t€llná, p!'io.tož,e se mění lPodl'e vztaJ1u
dA

ťih =

-

.
co s rp SIn A ,

kde A jle a'z imut hvězdy, h výška, cp ~em,ěp iJsmá ší.řka IffiÍ.sta rpozOlr ovánt
Při posunu 'ha:amolu se sarnočirnně zapínají elektriciké kontaJkty, které
jScOuzaJpojeny na regi,gtra,ční oorooogr.af. Z pI'Ůmlěru řady těClh:to 'záznamů
lze odvodit výšku hvěz.dy ipři prŮtc:hodu lstředea:n zornélho Ip ole d'aJl;ekohrledu.
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Schematický řez Danjono
vým neosobnim astrolábem
1 ~ objektivní hranol,' 2 ~
objektiv; 3 optická osa;
4 - rtuťový horizont,' 5 ~
zrcátko; 6 ~ základní des
ka; "'I - pastorek; 8 - spo
dek přístroje,' 9 ~ hřídel
motoru,' 10 - řídicí kolečko
válce,' 11 válec; 12 
Cardanův kloub,' 13 Wol
lastonův hranol,' 14 mati
ce mikrometrického šroubu,'
15 - mikrometrický šroub,'
16 ~ okulár,' 1"'1 ~ hlavní
zrcadlo

Jediná nesnáz celého sy
stému Slpočívá v tom, že
po dobu měření musízů
stat ohnisková v'zdálenost
objektivu :pře:sně stejná.
Změnu ohniskové vzdále
nosti může všalk zipŮJsobit
jen zm,ěna teploty, a !proto
je třeba, aby tubus 'Oku
láru měJ roztažnost přizpŮJsobenou ohniskové vzdálenosti 'Olbjektivu.
Správná volba :kovu dovoluje tuto podmínku splnit.
P.odle Ipopisu princ.ipu rpHstroje ta podle obráZlku je patrné,že ahnÍS'ková
rovina objektivu by byla uvnitř WoHrus,to'Thova Ihrano'lu, takže by bylo
nelInolŽ:né tam umístit vláknový křiž. Danjon tedy umístil za Wollastonův
hranol k olimátorr, který přemílsťuje oihniskovou Tovinu olPét mimohTanol.
Dalekohled Danjonova neosobního astrolábu (přistroj vznikl v roce
1952) je dvakrát z:alom:en, ja;k je patrné z oJbrázlku. To má tu výhodu., :že
při Ipahodllně malých rOiZ!Illěrec:h celéh'O přístroje můžeme s výhodou po
UlžH orbjelktivu větší oIhmskové vzdálenosti a tím i většÍlho zvětšení při
měření. Průrrněír objektivu i :hrana objetktivnÍlho h!I'anolu měň 8em, pra
covní !Zvětšení je 42násobné. VýsJ.edky dosud :S tímto s'trOljem dosažené
jlSOU znam:€Inité.

VÝZNAM RADIOAKTIVITY
V lVlODERNÍ KO'SMOGONII
V LAD I lvI Í R

Č E R N Ý

Naš€ p.oQ;n:altky o (podstatě Tadioa,ktivnídh přeměn. se neurstMe prohlu
bují .a v soulča:sné době jiSioU n.atol~k rozrpracovány, že můžeme pHstourp:irt
k čá,srteičnému řelŠení otázelk, souvi:skkh s evorrud QJ.moty ve vesmíru
a hmO'ty iplanetárnkh Is:oulstav zvláště. PO<Zinán.ím radioaktivnÍclh přeměn
pn:hihajíd?~ ve h:rr:i?t~}~i'J;ší Z:mě, a jadernýdh rea~~í p;Qi~iliaj'il~hfu v nitru
hvezd se muzeme prlrbll'Z'lt 'SpravnemfUi rpolhlledu na r-esell'l ne!kterydh Ikosmo
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gonických ot~elk. Z údJa;jů o I1adioaJktivirtě .a~S!otopiCíké Islldaldbě Země
můžeme UJSrtllZav:at na možný 1P,relhi;stoTioký vývoj hlmOlty, tedy t3.lsi p'řed
ŠleSlti n1iJ1~Midtrumi let, kidy lSB i!1a:c:háJze[a V ipří:znivýeh termodyn:ami.clkýJch
podIm:ínJkácih" ve ktffi"ýJclh hyQa m()~ná ,s}'II1test3. T:ructioaJktivnÍtCh i Istruh~lníc:h
,prv ků z 'l€1hikýdl jaJdter.

K usnrudnění dJaf!:.š~ho výlk:1Jadu piI'olbernme někte~é zák-oni Dosti radio
ruktivnítho ro~padu a !IlloŽ!n:osti vý1S1tav'by těžlkýcih jader 'Z leh:kýc:h, nachá
.zejídclh se v!pTostředí Si vdlnÝ'm,i neiUJt:rony. Pro radioaktivní 'přeměny je
ClbJa:rakterLsiti!cký ,lX a {3 -iJ:Io'Z(pad a Is,pontánní děiIenÍ těŽ'kýclh atomových
jadeT. Jádro, 'ktelre podJ1elhlo :p:řir-ozenému {3~,rolZ!padu, má větš'Í !počet pro
tonů a méně :neurtronů [llJe'ž jádro pŮ'vodJní 'před rozpadem. Touto oe!stou ,se
v \SIou'ča,~mosti na Zemi TIle'UlStálle zvětšuje lPoóet tpTOitOIllŮ na úkor !llieut:ron Ů.
PřiI1o:z,ený Tozpad jader záJroveň. vede ke vlZTI:~ku jednodtUlšiŠkh t3.,tO!ITlrtl.
V pŤírodě je velnú pravděpodobný olpa!Č!ný \POdlOd 'vý)stavlby jader
do;pllň·ováním prvotních leihJký1ch jadeir ineurtrO'lly rteoretÍ'ciky vypr:acov:aný
V. V. Ůe:rdYJllcem. MO'ŽIlost ta;kové vý1staJvby lP,odip~je skutečnost, že
prvky IPočíiIlaje tilbanetmse skláJdají, [převážně IZ .ilSotOrpŮ, o!bSlalhujídclh
neurtrony Vie větším ímIliooSltví, než jre plQlOet, !nUJtný Ik udržení staJbility
jádra. Da[šÍtm IpotvrZ!enim je {3-alktivita nělkterýClh isotopů. Zčá.iSUc, lkteré
mOlhlO'upŮlsofbit p:řerrněnyatomovýclh jadelr na stranu zvětšení jejieh
hrnuty, múlŽieme uvažovat pome neíultrony.
Přes všechny ÚSlpěchy .a objevy jaJde!I1lllé fYlsl~y je vysvětlení v:zn~ku
c:h!emLclkých prvlků jedním tZ nejOlblUžněj'škh Ipro!b[émů IPNTiodovědy. Proito
dosuld nemáme S1Pdlieih~ivO'U a všeobecně ruznávanou teorii.
Z dosavaJdnílh!o výkil:aJdu :můž,elffie !SlO!UJdlrt, 'že ve V1eISm~ru p:robílhtá vý
struvlba tě'~šíclh prVků :z :1eručÍldh v prostředí lbolhiart:ém na neutrony. Vznik
ta!kovélhlO' IPrr'OiSltřed:í je jedině molŽnÝ ve vei1kém měřítku v mÍlstecn vellmi
z!hiUŠtěné hmoty středových o!Mrustí hvězd. Velikými tlalky jSo'UI ,eJl'ektrony
vnějšklh v.nSŤJev atomů vtl3Jčo'V'ánylYlí:re k jádru a někJteré eléktrony ,pa!k
molhou být jáJdJrem aJbs!olflbovány. Ka1ž:dý IZ ;po!h[Clell1ý!Cih ea!elk1Jr,onů neutra~
liJSIUje jeJdein j3JcteITný [lrraton. Obdofbí gIiavita,čill.Ífr1Jo ZJhuštěnÍ hvězJd je 1)Ťí
znivé pro vzni1k verké:ho ImnQ!ž'Ství vO'lnÝ'cIh neuJtronů. DaJliŠí vytváření
nelUtmannvéblo pllyn11' má :za ná;sileldJelk :zme!l1/šení ohjemu hvě,Zdy a tím zvět
šení rotační ~rycihll.ogti a odlst:iíedivé iSmy !na I'IovnÍ'lll'. Výls[ed~em těchto IsD
je p10kiles tlaku v rovu]kovýc:h o'bll:rustedh, 'kde neutron,ový lp~yn mŮŽie vy
stupovat 'k Ipovrchu. Tyto v01Lné IIlieUJtrony vn:~kaji do jader [Ielh!kýclh prVKŮ
na Iperiferii hvězdy. Hirnota IS' 'PrOIhil,cenýlII1.i ne'Ultr-ollly můž€ Ibýt při určité
hodnotě odis:třed~v€ smy ToZ!ptyilována do oIko~níh<o Iprostoru. Její část
n3Jchrází své Ulplatnění při 'vý1si1Javlbě 'plLa:net. MelCllmni:smUiS vý,staviby re'žšícl1
jruder na lPerif€lI'ii ihvělzd není dOls'UJd doisrta tetooě propracován a nemulSí být
jedinoU! možností výstavby. Já'dJra vzm.1kilá ISYIIlbe:s:o'U 'byla z.načně pře
sycena neutrony la Ipřec.há21ela {3-roZ!prude!ffi ,do rovnovážné!ho neutrono
protonov:éil1.Jo s:tavu. N ejtěŽ'ší j,ádra podilélhJa1la a-Il'Oizp:adlUl a SIPo!IlJtánnímu
dělení. Není vYlloulčeJIlo, že IPr-o!bílhaJl:a i IsynteJS!a tmrunsuT'anů, kte'ré pro
krátký Toz;padový volaróals :S1e do, ISloUJčasné doby nedochova1ly.
PI-Lrol.z€:ná vý:stavlba Iběžší'ch j3!de!r z lleihč~clh, není v roZ!poru 18 naiŠimi
scmča;snými rpředsta:v1amio f y1sikálnk:h jev1ech v m'ilkroiSvětě. Podle těchto
představ jISíQ:U jádra presy1cená neJutI'iony iS,illněI13Jdtoalktivní. Tvořeni
SltabilnÍ'Clh :ne;utroll<o-prolwnovÝ:Clh pOlrněrů zlnamená uvo:lho'vání VrE~1kého
množství energie, :která v 'Počá'tcÍ'ch vmli:ku rp'lanet měla veliký vý:znam.
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ŠEDESÁTINY JINDŘICHA BREJLY

V ÚJnoru t. r. se dožiJI šedesáJi let
v p[né duš,evni i tělesné svěžesti od
Iborný Í!nstrulktor-mechanik AJstrono
mického ústa'\'u Karlo'vy ,ulnwepsity
v Praze Jindřich Blrej'l,a.J:ulbilant je
znáJm š,h'ofkéobci llIalŠi'c h aSltrolnomů
jak,o jedinečný odbopnílk v konsltruik
CÍ'c'h \l3J1e:kloh'ledů
.a. nej'různějších ipO
'
moonÝ'0h rpř.úshojú. V,š ichni, kdJ) ího
znají, vědí velmi dobře, že J. Brejla je
vÍ'Ce 'než poloviční inžen.ýr, který 'pr<a
cuje 2ice1la swmoBtabně a jemuž není
třeba dávat 'do rukou IpřeSlllé výkresy
a detailní ins'truikce. Všechny jeiho vý
rohky :se vy!značují neobyčejnou do
:kIonalostí, pečliVl o'stí, přesl1O'stí la jem
ností provedení. Jím vyrohené přLstro
je mohou zcela dobňe :\{\<Onkuro.v,a t vý
rOlbkfl'm 'předníich odbornÝ'ch 'závodů.
J eruo výrO'blky .slouží nejen v Astrono
mickém ústavu Kaxlovy university, ale i na jiných ústavech i lidových hvěz
dárnách. Jubila.."lt dokončil v minulém roce ,315 let :nepřetržité činnosti v Astro
nomickém ústavě Karlovy university, přesto, že po celou tu do,b u pracoval ve
velmi stíSlnooých poměrech a ,s přestárlým strojovým vybavením. Vytrval na
svém m'Íls!tě i !přes četné n8JbítdJky mnohem lépe hOil1lCl'rovaných mis,t IV IprůmyslU!.
Jeho nezištno:st je sfkutečně obdivuhodná, protože jelho nejlbli!žšÍim 'SIPolupraco'V
níik.Ůim 'V ústavě je vlelmi dobře známo, 'že řaitu 'let !poskytoval Imateriál i nej
rŮZil1.ější Slou;čálSrti úst.avu íb.e~pllialÚIlě. Je ZInám jako ólověk neo1bYlče:jně srkromn)·
a ta'k jeho 'ž ivotní jufbi.leum U'n~kl0 i jeho nejhli'žším :spohlipra:covnikům. JindŤ.iloh
BrejkL rustane mlad1šLm inejlepšim 'Příkladem. Do dlal}.šílcih let přej'eme mu
mnoho 'z draví a zdaru v daLší práci.
J. 1VI. M.
PO.2iOROV.ÁJNi POLÁPJNíOH ZÁŘÍ
V MEiZINÁROVNí:M GEOFYIS liKÁLNíM ROCE
V ČÍ!Sle 3 letošního !I';Očníflm Říiše hvězd byl uveř,ej!něn m.á vod na ;pozor01val1l
polárních ,září b€ l hem M8iZináI'lodní'ho geod:Ylsi'kálnlho r,o,ku. Všeohny Edové hvěz
dárny již ohdržely potřebné tislw,p isy ,k :h lášenÍ polárních září lal taJké všechny
astronomické kroužky, Meré se .k :po:zo:rová'llí Ipřihlásily. Které :krO'už'ky nebo
i jedmotlivtÍ zájemcipřithlášku neposlaly ta 'oMějí se pCiZowváíIlÍ zúčastnit, mo
hou ji' ještě !poslat. Obdrží iJhned potřebné :hskopisy. PřilhJláškyadresujte
ObLastní lidové hvězdáJrně v lPr.aze na Petříně, která ,soustřeďuje nejen při
hlášky, a;le i všechna hlláše;nío p ,ozo:rování 'Polárních září, vyřizuje reklamace ,
objednávlky ti'SkOlpisi'l i rúzné dlota;zy.
Zdů.iYazňuj;eme, že hlášení o pozorování po'lárnícihzáří se zasiD8Jji přímo
Oblastní lidové hrvěZ!dárně v Praze ta nikoli nělkte:ré 'hvězdárně místní nebo
o'b vodní, jaJk 'by se snad mohli něk!teh čtenáři domnívat na lZákl.adě článku
dr. Mir. HLavce (ŘB Č. 3, str. 56). ,'PIcikud snad ,to něk!teré kroužky nebo hvěz
dárny ip:rOlvádBly, pak se tato praxe neopíral1aJ o žádné 'Usnesen.í aini nařiz.ení.
Lidová hvězdárna v PraJze pozorování soustřeďuje a ihned předává referentovi
polá,rnkh září pro území ÓSR. TO:Ulto a dmi'll ilstrativní srpoluprad usnadňuje
refere:nbovi jeho úkol, a ,byse mohl věnovati již jen vědeckému lzlho1dnocení
.a. předání zprávy do srvě:to:vooo centra.
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Podobně jako hlášení >O ipozorová'lÚ polárnÍ:C:h 'září posÍ'llaijí 'l idové hv ě'zdárny.
astronomkké ikflctU:žky i je&1otli'Ví, pozorovatelé hlášení o pozorování Slunce,
pozorování zákrytó' hv ě0d Měsí'cem a pozorování velkých meteorťJ. (bQlidó,)
přímo Oblastní lidové hvězdárně v Praze, která byloaorganisací rtěeohto poz,oro
'Vání pověřena. Organisováním pozorování meteoró' byLa ,porv ěře na Oblas tní
lidová hvězdárna v Brně a baJto pozorování tedy posí,lejte přímo uvedené o'b 
lastní h'Vě:roárně, Své obvodní nebo oblastní hvězdárně pa'k oznamujte měs~čně
ne'bo čtvrtletně (.podle ujednání UlakTajský,c h ·alk ,ti'Vech) Zlprávu o počtu pozo
F , Kadavý
rování, aby měola úplný 'ob-raz vaši činnosti.

CO NOVÉHO V ASTRONOMII
RELA:TIVJ\TÍ ČíSLA V ROCE 1966
V připojené tabuke uvádíme definitivní rel3Jtivní čísla pro všec,hny dny
minulého T·cku podle prof. dr. M.
Wruldm.eiera, Ť,editel.e curyšSlké hvě'z-

De'l1
1
2
,)

4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pri'lměT
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54
49
46
41
49
49
53
57
52
32
41
66
85
90
95
U8
126
130
128
120
110
100
93
87
103
69
44
48
53
48
46
73,6

re1aJtivní číslo
roku bylo 14:1,7 (v roce 1955
pouze 38,0); nejvyšší měsíční pró..měrné ·r el'a-tivní číslo bylo v listopadu.
dárny.

Prúměrné roční

loňského

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

50

152
120
115
100
112
110
107

82
69
66
66
50
45-

94
107
138
169
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186
180
178
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133
110
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132
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140
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98
105
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111
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85
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103
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120
130
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161
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150
139
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135
162
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138
139
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157
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2N}
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15&
156
144
98
67
65
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78
86

168
158
136
130
142
158
165
157
146
136
170
208
244
261
254
244,
234
213

84
90
100
116
104
108
130
140

140
148
146
149
152
149
151
140
140
13B
140
143
150
140
1'43
14'3
131
173
192
217
224
237
213
232
154
178
203
196
200
212
182

170
183
190
187
180
145
145
170
180
176
166
175
154
134
121
110
90
115
134
145
149
160
153
163
165
152
140
150
168
178
167

157
175
187
198
220
274
308
312
2€0
236
243
262
230
215
230
236
231
180
178
180
183
154
138
120
160
160
125
135
154
198

163
177
189
200
213
185
173
157
185
216
229
212
202
210
198
186
190
156
151
143
173
200
219
219
229
229
215
202
187
171
177

129, 1

169,6

155,3

201,3

192,1

63
60
57
31
32
29
26
31
40
56
80
90
14'2
168
224
237
270
246
260
208
186
177
156
149
140
125
132
132

124,0

104
102
97
87
86
97
122
140
135
138
130
128
122
122
lCl8
19b
13B
138
140
115
117
122
116
113
118,4

63
86
103
145
145'

H>O
17~

164
162
1M
172
166
1'55
145
146
130
121
96
104
91
91
67
40
70

110.7

114

119
82
lů2

lm
120
115
1:3 7
1'36
146
123
136,6

116',6

Hy

214.
223
202
153
139,
125
132
136
131
127
143158

173,2

SUPERNOVA V NGC 2841
M. Antal z Astronomické o'b serva
SA V na Skalnatém Plese určH
polohu supernovy v NGC 2:841, obje
vené :proď. Schlirerem:

toře

a = 9h14m56,ls
o = + 51°25'18".

Poloha je uvedena pro ekvinokcium
měla p odle měřeni

na Hka.:Inatéu"l1 Plese 20. hř,ezna jas
nQist 14,6m. Podle ZJprávy prof. C.
Hoffmeistera určil W. Wenzel tyto
jasnosti supernovy na hvě'zdárně
v SonnebeI'lku: 5 . března 13,5m,
6. března - 13,5m, 9. březm.a - 13,7m,
11. bř·e:zrna - 14,Om, 20. hřezna 
15,Om.
J. B.

1900,0 a supernova

OKAMŽIKY VYSíLÁNÍ ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V B:REZNU 1957
DMA ; 2500 kHz, 20h SIJDČ; Praha IJ 638 kHz, 14h3·0rn SE-Č. J\TM -
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017
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019
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031
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033
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036
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7

18
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20
NV
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30
036
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0.3-6

0'42

NM

Ing. V.

Ptáček

POKOVOVÁNí ASTRONOMICKÝCH ZRCADEL
Zrcadla astronomických dalekohle
je třeba pokovovat v poměrně
krátkých intervalech, neboť změny,
k nimž časem dochází na velmi tenké
vrstvě kovu by zkreslovaly pozoro
vání. Až dosud Se zrcadla našich vět
ších refleJktorú postři,břoVla.Ia chemic
kou cestou, meboť zaří,z,eni k pokovo
vání ve vakuu v našich prfimy,slových
!podnicích neměla do:statečné rozměry.
Toto postřibřování bylo třeba opako
vat pravidelně každého půl ro·ku.
V Ústavu technické fysi:k y ČSAV
byla nyní uvedena do chodu apara
tura, .která umožní opatřovat hliníko
vou vrst.vou nejen zrcadla našich sou
časných
největších
reflektorť1,
ale
i zrcadla o prfiměru 120 cm pro da
1ekohledy, jejichž stavba se plánuje.
V zařízení pro 'p o:kovová,ní je třeba
dosáhnout velmi vysokého vakUla,
v němž je tlak vzduchu asi milion
krát nižší než normální tlak v atmo
dů.

sféře. Při velkých rozměrech přístroje
'bylo vytvoření t8Jk vysokého vakua
nemalým techniokým ,p ro.blémem; za
vedení L. ROIZsypala se Jej však ,po
dařiLo rz vládnout za !použití vývěvy
čes.kocSlovenské výroby. Na volframo
vých !spirálách, zahřívaných až na
20000 C jsou UIillistěny zlomky hli
nLku. Ve v:zduchoprázdnu se rkov vy
:paří a molekuly .par ,p ak kon.densují
na sklo zroadla, kde vytvoří hliníko
vou vrstvu, sla:bší než tisícia1U mili
metru.
Zrcadla, pokovená hliníkem, skýtají
větší reflexní schopnost v J.crátko
vInném oboru spektra a proti ípo
stříbřeným jsou 'podstatně trvanlivěj
ší. Počítá s ,e, že postačí obnovovat
hliníkovou vrstvu asi jednou za tři
roky. Novým7Jpůsobem hudou poko
vována všeohnazrcladla našich astro
nomic!kých refletktorfi, z nichž sedm
má 'Prť1měr nad 5D cm.
Bul. ČSA V
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~OMETA

RIJV,ES 1957 lb ?

Podle OiZnámení prof. Martinova
nalezrl Rij'ves v Tarltu dne 17. [března

nOMOIU kometu 10. v.eUkosti ev souhvěz
dí Lva. Objev nebyl potvrzen.

PER]ODIOKÁ i~OMETA D'AJRREST

D'ArirestolVa kometa byLa objevena
roku 1851 a od té doby byla Ipozorro
vána ;při ll1ávmtech v letech 1857,
1810, 1877, 1890, 1897, 1910, 1923,
1943 a 1950. Má olběžnou dobu 6.4 1'0-

a při 'Svém posledním návraJtu d c
sáhJla ll. hvězdné velikosti. Letos
měla projít příslUJním 13. února, ne
byla však dosud :na;Ie~ena. Přinášíme
efemeridu Ipodle vý:počtu M. Sumnera:

1957

a

8

J

l'

Maign,

V. 22
VI. 1
11
21
VII. 1
11
21
31
VIII. 10
20
30
IX. 9
19
2'9
X. 9
19
2'9
XI. 8
18
28
XII. 8
18
28

2h2B,4 m
2 5.0,4
3 13,2
3 34,8
3 '5;5,2
4 14,3
4 32,1
4 48,.5
5 03,3
5 16,4
5 27,7
5 37,0
5 44,1
5 48,9
5 51,1
5 50,6
5 47,5
5 41,8
5 34,0
5 24,7
5 14,7
5 05,1
4 56,6

+3° 3-9'
+4 48
+5 43
+6 2'4
+6 5:2
+7 07
+7 10
+7 01
+642
+6 12
+5 33
+4 48
+3 56
+3 00
+2 02
+1 06
+0 15
-O 28
- 059
- 1 13
-1 08
- O 48
-O 08

2,,5 92
2,616
2,634
2,64,6
2,660
2,6'4 6
2,63,3
2 ,Bl1
2,580
2,540
2,492
2,437
2,379
2,316
2,2:60
2,206
2,162
2,.1 3'3
2,125
2,140
2,183
2,264
2,3,5 4

1,750
1,815
1,881
1,960
2,0119
2,089
2,160
2,231
2,301
2,372
2,442
2,5112
2,.581
2,649
2,717
2 ,784
2,8150

15,2

pŘíPRA VY

Na
ústavu

olbservatoři

ČSA V

16,4

17,3

17,9

2,~H6

2., 981
3,045
3,107
3,169
3,231

18,6
J, B,

NA MEZIiNÁR;ODNÍ GEJOFYSIiKÁl.JNÍ ROK V ONDŘEJOVĚ

Astr.onomického
v Ondřej,clvě ,pokračují
pří'Pravy Ipro Mezinárodní geofy;sdkál
ní rok. 8,peiktrohelio'slkap byl vyťba ven
zařítz.enim, udá'V'adkím oa:SJové inter
valy a samo6nně spouštějícím tento
základlní 'Přistr{)j .pro sledJ:;válllí JSluneč
ni čiJnnoS'ti. B ozorovatel se nalpří,ště jtž
nebude zdržovat zarpisování,m výsled
ků po'Zorování, ale múže je rovnou
diktovat do magnetofonu. Do pokus
ného pTlovO'zu IPO'zorování Slunce byl
UíV,eden druhý I"a;,di:o teleskOlp, Ip ra:cující
na vlně 130 cm. V kopuli nové labo
ratoř,e by;l postaven universální s'l u-
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ků

nečmí dallekO'hleid s komo,rou prO' foto·
graf,ováIl1í fotO'sféry , Tímto p-řÍl&trojem
lze IPořizOVlaJt snímky povrchu Slwl'ce,
které se na desce jevi ja'lw kotoUIČ
o IPrfiméru 8 cm. K dalekohledu ná
leží Itéž zařízení 'Pro fHmorvání IProtu
berancí, které je ř.Í'2~jeno iWutomaJtkky
a instaIJ.ováno hude ještě zařízení 'PI'IO
samočilnné rpořizová:ní, snímJkfi cbromo
sféry. Byla zahájena montáž velkého
sLunečního Sjpe'k itrograf1u s dispersí 1 A
na mHÍlmetr. Pro s'hmeční :laboratoř se
sta;v í di.SiPečerskézařílZlení, které spojí
V'Šeclhna IpnlJcOiV i'ště hlasitými teLefony
a umožní rychlou koordinaci všech

~)O!zDrování

a měření. Odděl,eni vysoké
atmDsféry bltde v MGR měřit světLo.
soumra.kDvé oblDhy na observaL:'ří'C'h
v Ondřej,ově a na Lomnickém štítě.
Pr'D tento. účel byly jLž vy'Z!ko.ušeny
speciJální f.DtDmetry. Bude kDnánD též
pD~ c:,rDvání ipD'lárních září, do. jejichž
pozDrO!Vání budDU :l?apDjeny lid'Ové

hvězdáJrny

a meteorol.Dgické 'pD'z-Dro
vatelny. Pro výzkum meteDrů byla
dv,oljice stanic Ondřejov---'Prčice vy
bavena novými .83Jdami deseti komor
pro pořizování ,snímků meteorů a
zkoUiší se komory s dlllOUlhým ohnis
kem, kterých dosud nebylo nikde ve
větším měřítku po už itlol.
B 'u l. ČSA -V

Z LIDOV"{'CH HVĚZDAREN A ASTRONOMICKÝCH
KROUŽKŮ

Rada Ústředního nár.odního výboru hl. m . Prahy udělila na s"JélYn zasedán'í
dne 2. dubna t. r. c enu řediteli Lidové hvězd,árny v Praz e Fmmtišku Kadavému
za 'vynikající vědecko-popularisační práci 'I; ,astronomii. C ena byla odevzdána
11. dub'na na s~a1./nostnÍ1n shromáždění v e Staroměstské ro"dnici. Srde Č'n,ě blaho
p řej eme.

Z ČI NNOS'TI OBLASTNÍ LIDOVÉ HVĚZDÁP.NY
V ČESKÝCH BUDĚJ10VICÍGH

Naše l ~dDVá hvězdárna je jednDu
z nejstarších v l'I8!publice. Byla Dtevře
na na 'podzim r. 1937,a:le v pDIDvině
r . 1939 hyJ.a obsazena okupamty.a zno
vu Dtevřena a.lŽ 'v r. 1945. Od té doby
je neustále v Iprovozu. Ovšem teprve
po. !Zřúz-ení Oblastní li'dDvé hvězdárny
v rámCi KNV v Č. BuJdějDVidch bylo.
možno ,pD!čítat s OIpnavdovým IfDzma
che:m či!I11lJ c sti. V r. 19M byla vešk-erá
činnDst hvěizJdárny us,kJutečňována po.
vlastnLm za;městnání. VyžadONlaJD ve
likého. úsilí, kdy.ž za tDhDto \Stavu by:lo
prDnesenD 121 př,ednášek v rámci ce
lého. kraje, které vy,slechlD 5524 DSOIb
a na hvězdárně byLo UlspDřádáno 7-6
pDzDrDvaeí!ch večerů pro. 1761 DSDb,
cel1kem 197 3Jkcí pro. 7285 OSDb. V r.
1955 byl jmenDván stá'lý řectiltel hvěz
dárny a
jedna -klancelářslká ,sila.
V tOlmtD rD!ce :bylD proneseno 188
přednášek 'Pno 93'1 6 osob a uspořádá
nO' 231 akcí lllIa hvězdá'rně Ip rD 3157
osob, eelkem 419 3Jkcí ,pro. 12 4. 73
osob. V r. 1956 bylo. provedeno 180
přednášek pro. 8461 O. sob , 34 pDZD:rO
vání rS dale'k!C'hledem na venk Dvě pro
3663 'Dsob a 2'77 a;kcí na hvězdárně
pro. 8301 D'SOlb. KrDmě tDhD bylo. ma
hvězdárně uspDřádánD j'eště 34 'Př.ed
nMek, :talkžecelk'Ová návštěva hvěz
dárny ,bylla 9098 oSDb. Návštěva na
vš'ech podmicÍ'ch v r. 1956 byla 20425
o5::b.
Od r. 1955 jsme udělaili ve vlastní

režii řadu vý,s bav na téma "CD víme
O' vesmíru", které zhlédlo. podle hru
béJ:w Ddrhad'u nejméně 50 000 oso,b, a
na téma "Kdy a jak pDletíme do. veS
mílr u", které IZJhlédlo rpř.es 20000 Dsob .
Velmi se nám Dlsvěldči1a insrballace na
nádr3Jží v Č. BudějDvLcích a ve Veselí.
Pět 'k!oiPií výslta;v "OD víme o vesmíru"
putuje od 'Podzimu ,LDňského rOlku 'Po
jednotEvých okresech našeho. kraje la
byly instaJIDvány již v ř3Jdě vesnic. Na
v:šec1k y vý1sta.vky jls me [pDřizovali ve
své temné ikomDře fotografické zvět
šeniny noz-měrů 30 X 40 cm. Jednu vý
stavku o v6SimÍ!ru b}'lchorm mohli -půjčit
z-ájemcfun do. jiných krajů.
U příLežitDsti MarsDvy o'PDsi'ce hyba
rDzesláma IDni do. 200 ohcí s mí's tním
no.zlhla.sem rpňedlnáŠ'ka o. Marsu 13;
Db}'ldlitelnosti 'Planet. Tato !přednáška
měla iZn3JČný ohlas a řadu obcí jsme
později na j,e jtch ,přání navšUvili buď
s 'př8ldnášk<ou rnebD <S dla:lelw!h;ledem.
V našem krraji mám·e ny,ní 14 lalstno
nomi'c kých kcrDužků. Ně'které velmi
dOlbře ,pracují, jiné pDtřehují velirkou
pO.n1JO'c, a.by se ,cpravdu ;rozběhly.
V Ji.n;dNchově Hradci stavějí hvězdár
nu, v Pra;cha,tidoh a.cone'ČIně IUIpraVU!jí
bývalDu sOUlknomDubudDVU hvězdár
ny a ,krDužky v 80iběsla vi, v Týně
nad VIt., v Č. KrumJlDvě a v Milevsku
vhD:dně IpD:pU'~a'risují a:strDnDmii ,a ,při
pravují !přednášky na vesnidoh. Na
týns!kéJrn ckres e jsme prov,edli tako
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Výroba a dokončený zemský globus hvězdárny v Č. BUidějO'vicfch

vým zpŮJsobem 20 rpřednášek na ves
nJcich, in a nichž ,byla nejmenší účast
28 a nejvYlšší 350 osoib. V každé ves
nki byla talké !po určitou do'bu na.še
výstav~a.

Pro ,poučení nárvštěvníků jsme v mi
ruulém roce přilpravi'li dvě pomŮ'cky.
Před hvězdárnou jsme postavili model
Země a Měsíce v měřítku 1:10 milio
nům.
Zemský globus 10 průměru
130 cm Je orientován ,přesně osou ke
světovémup6lu a rproto s'luneční nelbo
mésíční osvětlení ,globusu odpov1dá
pi'esněosvětl.en1ísJkutečné země. Na
globusu můžeme siledcvat, ,kde vychá
zí a zapadá 'právě Slunce, přkp. Měsíc,
kde je po'ledne, v jaké výšce Inad ob
zo'r em se SIUlnce nachází vlilbOlVolném
místě zemského povrchu a !pod. Bě
hem rO'IDu s'ledujeme, jak Slunce
osvětluje rovníkové a ,p olární kraji
ny, jak se střídavě vynořují krajiny
kolem severmího a jižního pólu z 'Po
lární noci atd. Návštěvl11íkŮlm se toto
zařúzení velmi lí:bí a přináší jim po
učená.'. GI,o'hulS je, jak je , zřejmO' z ob
rázků,ze 'železobetonu a oe-lkový ná
klad mimo vlastní práci ne;přesáhl
500 Kčs. V tom je počítán i účet
a;utojeřábu
"za přemístění země
koule".
Druhou 'a!t'J."laJkcí je insta;lace 9 stej
nýc'h hodin, 'k teré ukazují rŮlzne 'pás
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mové ,časy: středoevropský, svět o vý,
moskevský dekretový, v Delhi, v Pe
kingu, IV Sydney, IV Rio de Janeiru,
v New y,orku, v Sam Frandscu. Pod
hodinami jsou panely, kde je krátc,e
pojednáno o měření ča1su, o h cdinách
atd., takže ná vš.těvník 'si udělá cel
kem do'brý obrázek o časové službě.
V kopuli jsou umÍ'stěny dvoje hodiny
s časem středoevrOjpským a místním
hvězdným.

Naše kniliovna V'zrostil'a nJru 5200
Jedinou :b olestí je vážný ne
oos.trutek místa. Budeme muset v do~
hl.edlné oo'bě hvězdárnu rozšířit pří
stavbou, abychom mohliOlpravdu po
hodlně
a úóelně praco"na!t. Naše
kroužky zá;s'obujeme astTonomickýnB
zrcadly, která brousíme a leštíme ve
vl>astní dHně. I tuto činnost bude nut
no silně ro'zšířit, probože zájem o da
:1ekohlcdy nemtále cy,zmstá. Na hvěz
dárně se věnujeme !statistiokému :po~
'zo:rol\Tá:ní, zaikres!lování a fotografovi
ní slunečního povrcoo a př1pravujeme
S1oustaJV!lé ,pozorováníproměil111ých
hvězd a foto:g'!'1aďioké slledování Iplane
toid.
DO' polovhlY letošního roku musíme
vystavět 'Z dotace KNV první lwpulli
pobo,čné ihvězdárny na vrcholu Kleti,
v,zdá'lené od Č. Budějovic 18 'km jih>o
,záiprudním směrem, ve výšce přes
S/V3Jz'ků.

1060 m nad mořem. Bude to první
horslká observwtoř rvčeských zemích
6 velmi 'příznivými [podmínkami hlav
ně v zimních měsí'Cfch. Vloní několi
krát by;lo na př. ,období trvající slkoro
čtrnáct dní, 'kdy ní'žiny byly zahaleny
mra<ky s mlhami ra deštěm, Zlatím co
na vrcholu Kleti bylo nádherné be'z 
mračné počasí. Dowfáme, že se tato
pobočná observatoř stane dostavenírč
kem nejen hvězdám našeho kraje, ale
i ostatních zájemcfi am,a térfi i odbor
níkfi. Bočírtáme nejméně s dJalekohie

dem o ,průměru 60 cm, v :budOUiC!!lJOSti
snad se nám ;podaří instalovat zde
Maksutovovu f.otografiokou /komoru
s menilSkem 60 cm a hla'VTIím zrcad
lem 80 cm. Bo postavení projekto'Vané
lan:lVé drá.h y 'hude tato observatoř
velmi pohodlně (přístupná.
Jihočeský kraj, kde se sešli osíd
lJ.enci ze všeoh tkoutfi světa, vyžaduje
mýšené ,péče o kultuTllí :povznesení.
DoUJfáme, ,že během několika let naše
práce v tomto směru přinese do·b ré
výsledlky.
Prof. B. Poles.ný

OBLASTNÍ LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V BRJNĚ V ROCE 1956
Komcem roku 1956 uw ončrla brněn
ská lidová hvězdáTnla první tři roky
své Činno:sti. Za tu dobu navštívilo ji
35 383 osob. V roce 1956 byla hvěz
dárna, otervřena .po 236 večerfi a
umožnila :pohled . do vesmírnýClh dálek
15 101 :ná vštěvnikfim. Při tom bylo
proslorveno 378 úvodních přednášek a
výkladfi. Více než 1000 osob účastnHo
se veřejných pozorování slunečních
skvrn a frakulo'VÝ'ch poU. NejrUiŠnější
byl měsíc září, :kJdy přišlo na hvěz
dárnu 4270 osob, mezi nimi mncho
návštěvn.ÍJkfi
celostátní výstavy ČS.
strojírenství ze všech krajfi republiky
a hostí z;3.ihranič:ních. V říjnu uvíta'la
.hNězdárna
47,č1ennou
skupinu :pol
s'kých astronomů, kteří :přije'li na stu
dijní cestu ~o našich hvězdárnách.
Spolupracovníci hvěZdárny zajížděli
s dalekohledy do některých mist
Brněnsrkého kraje rk večerfimpod o,b
!tohou, /kterých se účastnilo asi 1000
osob.
Brněnslká lidová hvěroárna uspo
řádala v roce 1956 většÍllloru ve srpo
IUlp.ráci s Čs. společností pro šíření
politických a vědeckých znalostí 
dJv:a-cet přednášek a diskusních večerů
v posLuchárně přírodovědecké f3Jkulty
a 25 sobotních přednášek a bes,ed
v pozorovatelně na Kraví hoře. Její
spolupracovníci ,p roslovi:li dalších 89
přednášek v osvětových 'besedách, zá
vodní'oh klubech, ve skUiPinách ČSM
a u vojens'kÝ'ch útvarfi v Brně a 67
rpřednášek na venkově. VYlslechlo je
celkem <liS i 9500 osob. V Brně byla
nejúspěšnější přednáška ing. Krále

o Einsteinově teorii prostoru la 03.1SU,
na niž přišlo více než 3.00 poslU!chačfi .
Ze zahraničních vědeckých pracovní
ikfi přednášeli pro ,brněnské .poslucha
če

ředitel

Matematicko-fys~kálnÍ'.h J

salonu v Drážďanech H. Grotzsch,
odborní'k v radiové astronomii dr. T.
Kaiser IZ Sheffi'eldu 'a známý [polský
astr·onom prof. E. Ryrbka. V užším
kruhu ia stronomi'ckýoh pracovníkfi
přednesli vědecké :referáty sovětští
wstroIliomové prof. Ni!konov a ,prof.
Krat.
Za tři rolky činnosti obeslala lwěz
dárrua svýmispolupracovní'ky 625
přednášek, které vyslechLo asi 39 000
osob. V tom nejsou započitány ty
(přednášky astr·onomických krouž;kfi,
na niehž se hvě~dárna s'Vými spO<lu
rpr:3JOJvnírky n8ipodHela.
Spolu s Čs. sp :,lečnotStí pro šíření
lPolitickýdl ,a vědeckých zna}.otStí U!spo
řádali jsme seminář na téma "Kausa
lita v rpřídolním dění", Jehož se účast
nilo 92 č'lenfi sekcí astronomie, fysiky
a fHosotLe a řada vysokošffi:1sikých
pracovníkfi. Pro učitele fysiky a
astronomie v Brněnském kraji byla
uspořádána i:nstruktáž o významu a
úkolech Mezinárodního geofY'sikálni
ho roku. Pro zíls kání srpolupracovníkfi
z řad mládeže by:lyorganisovány dva
'kursy astronomie v 'klubovně mladých
čtenářfi v Krajské lidové Iknihovně
v Brně. První kurs navštěvovalo 13,
druhý 9 dětí. Věc setkala se s malou
lPodporou ve školách. Sekce delIl1J: n
stráton'1 hvězdárny kona1a po celý
rok čtnná:Ctidenně semináře, 'Ve kte

•
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plně

Školní mládež na brně:nské h'Uézdárně

rýtC.h se J)'Ostupně probkala závažná
astroillomiClká temata.
Moravskému 'kulburnímu iŽwotu ,při
spěla hvězdárna obsáhlou vý:sta"Vlou
o 3JstronomiC'kém měření času , která
byJ,a od května do července otevřena
v brněnské Ipobočce Národního tech
nkkéJho m Jusea. ISvým 'p ojetí<m la roz
sruhem !byla to 'P!'V'11Í výstava rte'ho
druhu vŮ.lbec; zhlédLo ji téměř 14 000
návštěvníkťt. llustrovaný katalogo'h
sahuje vylí:čení vývoje 'astronomické
ho měř'ení času od sta;rIOlvěku do dne'š 
ka. Ve výlstavln í síni bylo uspořádáno
14 ,přednášek na dHčí teffilata z oho,ru
měření Člalsu.

Odborná činnolst brnělI1Ské lidové
hvě' zdárny praj'evovala se nej1
výraz
něji v meteor1C1ké 3JStronomii soustav
nou po;z orovací č Lnností a z8.,váděnim
nových m ieb:::d rpoz,o rovatelské Ipráce,
význarmnýcih k řešení některých a:ktu
álních ip:rob'lémtl. Hvě:zdárna ujala se

o

ČINNOSTI ť.UDOVEJ HVEZDÁRNE V PREŠOVE V ROKU 1915.6

Poz,orovania pre

verejnosť

konali sa

'213.. ,pri-aznivého ipočasia 3 krát za týž
deň. Za Tolk 1956 bOllo 78' priaznivých
ó

po'Zorovacich dní Ipre verejn::sť. Po
čet návštevmíko,v bol n:a hvezdárni
1117, na meteorologic'kej stamici a
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vedení meteorické astronomie
také !pro osbaltní lidové !hJvězdárny a
astr,onomi'c ké kroužky a Ulspořádala
v květnu celostátní k'Onferenci ,pOZiO
roViatelů meteorů. Hivězdárina opaHila
také odlborné vedení meteorické ex,pe
di:ce v Besikyldeoh v srpnu minulého
ro'k u. Činnost ostatních pracovních
sekcí 'byla da'l eko méně s.;:mstJavná. Na
pomoc v práciastr'Onomickým lkrouž
kÚm oblasti uspořádala hvězdárna
v Brně dva aktivy a vydávala pro
ně cyklo,stY'lOlvané "Z'právy". Zipraco
vaný Pozo.I'Io"Vlací materiál byl UJveřej
něn ve čtyřech ",sbornicícih".
DÚleži,tým předpok!laJdem ,plm.ého roz
voje činnosti hvězdárny jsou dos'Ďa
tečné 'Pracovní rpr.ostory a náiležité
'přístrojové VYibruvení. V bomto ohledu
má 'brněnská lidová hvězdárna ještě
mnoho nedostatkÚ. N em.á vlastnich
pracoven a:ni po'Zor'Ova.te.lny dostateč
ného rozsamru. Při ob:vyklých Letních
náJvštěváJch neslba.čí IpOzlolJ:'o.vatelna 'Po
jlffiout všedhny záj.emce la proto jsou
po celý rOK umisťovány 'P'řenosné da
le'k ohledy na volném prostranství
před hvězdárnolU. Kromě daleikohlledu
v ko.puli se těší největší ICfblilbě nový
refmlktor o. Ipn'lměru 80 mm, 'zakou
pený kOThcen:n ,roku 1955 na Zeissově
vÝSitavě v Praze. Počet 'PřístrO'jú 'byl
ro,zmlrlo.žen o. dva Bi1nary a ,reflektor
Newtonova tY'Pu, za!půjčený astrono
mickým ik:roUlŽkem První brněnsiké
sbrojirny, ,pro něj'ž zkonstrUloval !8.
smontOlva.l L. Štrigl 'z asltronomickéiho
kroužku Královi()lp8[s:ké strojtrny od
suvný rpřÍlStřešek z vlnitého !plechu.
Tato pomo~cná 'Orpatření jsou zcela
nOlUlz ová 'a jeví \Se stále maléhavěji
nutnost
d'e finitivního
do.budo,v áni
brněnské lidové hvězdárny, aby mohla
plně sllOUJŽit svému velkému 'Poslání:
vzdělání lidu 'a vědeciké ;práci.
Ob.
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slneČinej

pozorovaJel'ni 323, ú!h:rnom
1440 osób. Značné Ipercen!to návštev
nilk':v tvorili členovia ČAS a astrono
mk1kých krúžko.v. V mestesú tri
astronomické krúiŽky s celkovým 'po
čtom 645 členovo ť.udovú hivezdáreň

Srnímky

slnečných

škvrn z 6. a 7. augusta 1957 (BH Prešov)

navštívili vi'acerí domáci Iru cudzG;;:em
skí 'vedeckí Ipra,covníci. Po1'lSkí osve
toví pra:c.ovnici 'Šitudova'li spóslolb popu
larriz,ačnej rpráce.
Počet 'Prednášolk a bes·ied za f'Jk
1<956 boll 91 s celkovýlm po,čtom účast
níkov 4540 osób. V lete organizo'VIa:1 sa
tUl prvý krad,s ký astronomický semi
nár na Sllovensku. Pl'Ia:cO'vní:c i hvez
dá-rně
IPriSipievali ,popUllariiZaičnými
člárukami do rv~acerých časqpisov, vy
dávah obežníky Ia "Zprávy", Ip ravidel
né poveternŮ'S'tné hlálsenÍ'a a Iprognózy
rpre ro:ohlas a odpovedali na <m'llohé
dota'Zy zo strany úradov, Ipoldnirlwv a
ši'rok'e j ver'e jnosti. - Zúóas1:mili sa na
3 pracorvný<011 a 13 ~urltúrnych hrigá
00011. DUldová hvezdáreň v Prešove
pomáhala :astr. ,krúžkom jednak
v kraji, ale aj v celoslovenskom me
radl1e.
Odborná ,prácasa o.I';g1anrz::JVa,la
v sekdách. Prevážna časť m ;a,teriá!lru
ZÍJSllmla s'a Ipo·z oTovaním. Počet pozo
rovaní s:lnečnej ,f .otosférys protube
rancií za 1956 bol 240, 'Počet 'k.resieb
slneČllej fotolSféry (0 25 cm) 237, po
čet snímkov slnečnej fotosféry (0 70
mm) 94 a počet snímkov ,p rotubera,n
cii 22.
Počet pozorovaní v 'P'lanetárno-1u
nárnej s'e kcii bol 96. PO'Z,Ofl JVla:l a kres
lHsa Mars 'v dohe o,polZÍcie a d'alšie
objekJty. Počet rpozorova!I1Í v meteo
rolo,g icko-lklimabo'Logic'kej s:ekcii ho!}
1098, počet ,pozoTovaní v ostatných
selkciách hOoI 23.
V S'lnečnej sekdi sa konali sústav
né vymeri'avania Ip oloh 'š kvrn, určo
vali sa dába o škv,rnáoh, fa~ljach a

protUlberanciáclL VYlprrucované strutis
ti'ky a 'ZlCYZnamy fotogTafiJí 'posielali sa
mesa,óne
Asirorwmkkému
ústavu
ČSA V 'V Ondřejově, ruektoré IZprá vy
a,j cUidlZozemským úsrt::avom.
V meteowlO'giClkej sekcii sa šl:;udo
V'a'l vzťa'h činn.osti Slnka,k Ipriebehu
,počasí'a.
Ni'€ikol'lko ctendrolloKi!c'kýcfrl
eXlkurzií Ip.omohlo, urobiť Ulróié bio
klimatiCl'ké závery .so zretel'om na
Ipestovamie tep1omd'lnýcih úžirtkových
drevín v na,šom kraji. Výsledky tých
to ba,dáll1í hUldú uvere'jnené r. 1957.
Roku 195·6 'kJnali sa vývojové 'p okusy
s novým tYIPom hehO'goo.fu.
Fotografická sekcia inšt,alovala vý
stla'Vku v Krajskom múzeu. V ostat
ných sekciá,cih dosi'a Mi lSa tiež pekné
vý.s Jedky, ll1ajma. v inštruktáJži po!zoro
vate-rov me1.eorov a vo vylepš'ení ča
s,o vej 's loo,by 'z aobstraním Ríelflerorvý<c'h
hodín. ÚSipešrue sa SI}wnči1i ajrolkova
nia so SA V vo veci 'zri3Jden1a geo
fyzi'k álnej stanice vPrešove. Násled-

Protubermncie z 30.

a:t~gust'a

1956

(BH P rešov)
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kom uvedených l'..udová hvězdáreň
v Prešove stane Sla už pra vdepodobne
behom r. 1958 Q'zajstným l'udovým
observatóriom 810 slnečnou, hviezdnou,
klimatologiclwu a sei'zmickou ipozoro-

vatel'ňou, taktže kompetentné úrady
Ibudú sa koneóne musj,eť vážneza
o·berať s vh: d.ným umiestenim tejto
ustanorvizne, lebo doterajší staN v tom
to smere je vonkoncom neudrž'a tel'ný.

AKTUALITY NA LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ V PRAZE
hvězdárně v Praze po
p~avidelné
nedělní
besedy.
Mají jiJž řadu stálých účastníků, tak
že lPřednášková síň bývá obsazena

Na Lidové

dr. Koubka z Hydrometeorologického
ústavu, Vl. Černého z Geofysikálního
ústavu ČSAV a z·a Lidovou hvězdár
nu se dískuse zúčasní.], F. Kadavý. Na
i v zimní době, kdy na Petřín mnoho
besedu se dostavilo 330 rplatících
lidí na !procházku neohodí. Besedy
účastn:'ků a my máme v .př.ednáš
jsou oznamovány denn:m tiskem a
kové sÍlIli 80 ži-dlí. Besedu jsme proto
orpakovali v 17 h:d. I tak byla před
uveřejněny v "Přehlede·ch '}{ulturních
nášková síň přeplněna. Dr Koubek
poř3Jdů v Praze". Na neděH 27. 1.
1957 jsme měli plánovanou .přednášku
vysvětlil
meteorologickou
situaci
v nedě'li 27. I. a doložil ji Ipwětrnost
"Oblačnost zimní oblohy" s fHmem
ními ma;pami. Ukázl31, že bouře byla
dr. Bečváře "vývoj horských mrakCl".
v 18 hodm na p:;.břeží Francie, ve
Dne 21. ledJnJa vš.ruk byla polární zář.e.
24 hod. dorazila k našim Krušným
V'~ledem k 'Potřebné propagaci SlXJ
lUlpráce vefejillosti při pozoTováni po
horám a ve 3 hod. 40 min. byla již
lárních září v MGR, změnili jsme
nad Prahou. Vl. Černý uvedl, že podle
Iprogram a na ned-ě1i 27. 1. j,sme dali
záznamu
speciálního
sei<smografu
udeřil bleSk v blí2Jkosti vodárny na
besedu s tímto názvem: "Pozorovali
jste polární záři ?" Na tuto besedu
Letné v Praze 7, kde ta;ké bylo slyšet
Ipřiš.lo 75 [platících návštěvníků a 17
'zahřmění jen jako krátký třesk. Ve
členů ČAS a spolUlpraoJvníků hvě'Z
vzdá.Jenějších 'P~ažsk:ých čtvrtích bylo
s'lyšeti zahřmění trvající 5--10 v-teřin,
dárny.
pr: tože se zvulwvá v,}na několikxát
Na neděli 3. II. jsme měli rplánova
odrazila.
nOlU
besedu s .programem "Světlo
Osvětlení
oblohy bylo způ.sobeno
hvězd vj'1práví" s filmem "Co vím€
světélkováním sněhovýCih vloček vli
o světle". Avšak 28. led.ru3. kolem
vem silného elektrického napětí v na
4. hodimy ranni se rO'Z JPoutala nad
huštěné bouřkové frontě za sp ::: lupů
Prahou silná zimní bouře, která vy
-sobemí odraženého srvětla pouličních
volala nesmírný zájem veřejnosti. Od
svítilen. Námitky z ďi:Sikuse, že to by
7 Q ) 22 hodin bylo 'vk·e než 200 telefo
ni'ckých dotazů.. Veřejnost byla zma
la 'polární záře, jsme vyvrá<tili Um, že
tena. Někteří tazatelé se domnívali,
by světlo [polární záře nemohlo pro
že slyšeli výbuch atomové pumy, jiní
ni'kn::ut ní:2lkými mraky sněhové bou
ře . Po úderu blesku byly s.páleny po
mysleli , že došlo k výlbuchu latomorvé
elektrárny,
tv~dili, že to byl pád
jLstky pouličn:ch elektriokých hodin
velkého meteoritu. Tento dojem vy
a ty se v celém širokém okolí úderu
v : lala silná hromová rána. Kromě to
blesku náhle zastavily. Tím by.l vy
ho celá obloha více než půl hodiny
vrácen názor, že det011!3.1Ce byla zrpůso
zářila zv.lá.šlmím světlem, které ně
bena pádem ve-lkélh.o meteoru. Že také
kteří pozorovatelé popis':vali jako ro
neš'lo o výbuch at::mové pumy v blíz
žové, jiní jako modravé, neho zelena
kém ani vztdáleněiš:m o,kolí, je jasné
vé. Ně'kteří z těchto IpQZI:rovatelů se ' z toho, že nebylo zji,štěm 'zvýšení
proto domnÍlVlali, že to byla polárni
radiového záření v atmosféře.
záře.
V neděli 10. II. byla beseda o ko
metách, které l.etos čekáme. Přišlo na
~měni'li jsme pro'g ram a na nedMní
:ni 225 platídoh zá j emců. I tu bylo
besedu 3. II. j1sme dali dislkusi o zimní
nutno o:pa.kJov.at ·apředná.školVá síň byla
bouři nad Prahou. Pomali jsme na ni
řádáme

j.
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i diSikJuse omezovat. Sn3id se v,š ak
j·e n do:čkáme přÍlSt'av.by hvěz
dárny, kde bude !především 'postaráno
.o :předná:škoVlOU síň pro 'Větší počet

0ase přep:lněna. Je ,tedy těžké rp-ořádat
U nás a'kltuálni besedy, /když !pI'OSDQlry
hvězdárny již dávmo zájmu P:r81Žant'l
nestačL Není dobře, kdytž musíme

přece

návštěvníkél.

úvodní referáty zkracCJlVat la dotazy

ký

A.!STRONOMIOKÝ KROUŽillK V HOLEŠOVĚ
mických, ja:ko1ž d z oových knih. Na
scht'llzÍ.ch hudou členové inform.ováni
o úkazech na o:1YIOlZe /podle Hvězdář
ské ročenky. V letošním roce se též
us:kuteČ!ní pozOTování dalelkohledy a
ex,kurse na některé a.idové hvězdárny.
Hlavním úkolem ikroUJŽJku však je po
struvení vlastní pOlzorovatelny, ja:ko'ž
í zhotovení potřebnýoh astronomic
kých přístr.ojt'l.

Astronomi-CIký .kroU!Žek při Domě
osrvmy v Holešově obruov.n svou čin
nost. Kro'UlŽ~ n8Jvá:že SlpolUjpráC'i
s KrrujlSikoru lido'Vou hvězdárnou ve
VaI81šském Meziříčí, s niž se doh.odne
na činnosti. SCht'lze kro,lJ'.žlku budou
pravi,dellně jedin.ou měsíčně svolávány
do Domu osvěty a .budou na nich pro
bírány nejdt'lležitěj'ší Sltatě 'z Říše
hvězd, Ča'SlOIpiJsu čs. ÚJStavt'l astrono-

PRÁCE AS'DRONOM10KÉHO KROUŽKU V HAVLíČKOVĚ BRODĚ
V ROCE 1956
K m:ej'čiLejším kro:umkt'lm Jihlavské
ho !kraje patří IfuStronomický kroužek
!při Domě osvěty v Havlíčkově Brodě,
kJterý vyrvíjá. 'Pravidelnou 18, cílevědo
mou činnost. V roce 1956 UispořádaJ
15 členských besed a schů.:zek s no
VÍmik o'Vým programem, filmy a día
positivy, jichž se zúčastňovaLo všech
20 člent'l kroužku. Dvanáct veřejných
přednášek naJvštívi!o .asi 850 osob a
dVlamácti /po'Zorovackh večeru se
úč· astniJ1o téměř 1000 zájemct'l. Krou
žek prO[paguje :astI'lonomické /po:znat
ky také [pěkně instaLovanými výstav
!kamL Lon'i. byla jedna výstavka věno
várn:a slumeční soustruvě a Mléčné drá
ze (později lbyll8J 'přenesena rtafi{,é do

Polné), na rpodzim hyla us:pořádána
'Vý,gtaVlka f-otografii a kr.eseb Marsu a
!k.onečnězajúmavá exjpo:ske na téma
Jan Neruda a lrustr.onomie. Výstavky
Zlhlédlo vice než 2500 .oS.ob. Ved·oucí
astronomkkého kroužku dr. Halík
dbal ta'ké {} to, .ruby byla veřejnost in
formována o as.troi!lOffiÍckých a me
rbeoro'lo:gickýc'h .aJktualitách místním
rozhlasem. Za UQJlynulý I'Io'k Ibylo rbaJk
uskutečněno 75 rozhlasových rrelací.
Astronomkký kr<)Užeik v Havl1čkově
Brodě připravuj.e stavbu as.p-oň malé
astronomické pozorovatelny, ikde by
se rozvinula také 'živá činnost odbor
ná. Věříme, že \Se to v br,zlké době
podati.
Ob.

NovE KNIHY A
BulZetin

čs. ústavů

astronomických

(mezinárodní vydání), roč. 8, Č. 2 ob
sahuje tatJo pojednání: F. Li;nk a L.
NeužiJI: Barva Venu'š e a charakter je
jkh .o'b lakt'l - L. PajdušáJková-Mrko
sová: Redukce relativnkh čísel vzhle
dem k meteorologickým /podmínkám
- L. Fritzová: Perseidy 1955 - J.
Sa;dLl: 'Daik zvaný "měsí'Ční most" 
M. Blaha: Koncentrace iontt'l Fe XV
ve sluneční koroně - V. Ptáček a L.
Webrová: K10Tekce čas-ových ,signállt'l
v :září 1955 až únoru 1956 - E.

PUBLIKACE

ChvojkoiVá: Elektromrugnetické vlast
nosti rotují'Cího hrvězdnéiho plasmatu
M. Ko'pecký a L. S·chmied: Po
:ZTIámkak asymetrickému rozděle:ní
slunečnÍ<Ch
skvrn
A. Hruška:
Vztah mezi ubýváním hmoty komet a
teplotou jader. Práce js.ou psány fr.an
cou~sky, německy a an~1iciky s rus
'k ými výtahy.
B. Polák: Inženýrská a,strol1UJmie.
SNTL, Praha 1956; 166 str., 63 obr.,
1 ma,pka v pří!.; brož. KČ!S 11.,36. 
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Mo~nOlSt

lpoužití astr.onomrckých me
tod, hl'avně (pro uI'Čování 'a:zimutfi !pfi
onientováná poly;gonů, m1stních trigo
nometriCJkých sí,tí a !pod. je ry zeměmě
řióské 'Praxi lčmsto (podceňována. Dů
vodem jsou obavy ze sloŽÍJtélho měření
a výlpo'Čtů . A ;přece metody, jichlž lze
k takovému: měření pOIU,~ít, potřebné
přístro~ a pomúdky, j's ou Ipoměrně
jec1nodUlcfué 'a snadno !přístupné. Autor
s~ !polažil úlkol, vytvořit ,praktickou
pHrrtlIčku, která Iby UJn1O!žmila země
měřiJčům !bez 2'!dlouh!avého ..stU'dtiJa, vy
hledávání vzorců a sestavování vÝ1po
četních fOTmulářů ipoulž,í vat a.strono
mJdkých metod v jej'iclh denní pmxi.
V knÍ!ze jsou: nejprve vylo'ž eny zákaad
ní pOljmy sférické a's tronomie. Je při
tom věn.OIvá:na lZlla.čná IPozornost práci
s hvězdářs~ými ročenkamd. S'lo'žitěóší
,,"zorce j'30U ( 'stejně jako ·V dahškh ka
pito.lách) urváděny bez odvozování,
které by IZtí~UO pOlU'žcílVání přírU!čky;
zato jsou dOIPlněny číselnými p:ří'kla
dy. Dále jsou :popisovány teodoHty,
vhodné k a:stronomiclkému míěření ,
různé pomůClky a zpfisoby zaměřo
vání na nebeská tělelSa. Následuje po
pis metod Ip ro uričení .az~mutllJ (.z mě
ření 'č'rusu, z'enitové vzdálenosti a ulŽi
Um ,dvou hvězd), vytj'lóení :poledníiku
a ur:čení zem€jpilsnýclh s oUlřa:dnic. Kni
ha je doplněna řadou t alb ul elk, z nicJ1Jž
zvláště cenné j's ou pi'evod čals'ové mí
ry na setinnou oolovou míru a re
fra'k'ce v 'Setinné mlÍ'ře. V přHolze jsou
uvedeny lpodrobně IPropočtené příkla
dy IPopisovanýtch metod v účeLných
formUJláříCih, které mohou pVímo být
vlZorem pr.o praxi. V knilZe se holhulŽel
vyskytují taJké ně:které nedostaťky.
Na. str. 13 je nej8Jsný výkJ.ad shílh a
vosti hladinový;dh !ploch. Vobr. 6
(str. 16) 'a obr. 19 Cstlr. 37) jsolU za
měněny ja:rní a podzimní bod; 'o br. 6
je kromě toho značně nepřehledný .
Na str. 17 je urvedeno., že označování
hvězd Ipo: číná (l' u "neljvět.ší" hvězdy
souhvězdí, mí,s to nej'jasnější. Chybí
de;írnice ,,'střednkh" souřadnic (st'r.
38). PraŽJský Č8JsolVý 'silgnáJ, který je
nyní vysUán /z kř'emenných hodi-n, je
přesně'j!Ší než na O,ls (str. 77) ; chybí
rOlvně'ž zmí11lka o IPermanentních ča
so;výclh signále0h. Vobr. 60 (str. 98)
j'S,QiU neLSlpráJvně 'Prot'a ;ženy obloučky
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7tza o~ aJž ik pólUJ. Při metodě stejných
vý;šek (str. 101) mělo být 'zdfira,znětno
SIPrá vné rozložení hlvělzd v ruz:i mutu
a ales'poň stručně Ipopsán grafid<ý
zpť.usolbsestavování Ipo:z orovacích pro
gr'rumů. Na hvězdné mapě (,p ru. 20)
není vy,značena ,s tulpnke hvěizdných
velLk'ostí, které moholU být ,proSjpěšné
při iden tifikaci hvězd. Přes U'vedené
ned CYS tatik y" (které m 'ohou být 0lPrave
ny v' dal'š ích IV yd áJnic.h, je knilha velmi
cenná a pflo~pěšná. Am;atéři a:strono
mOlVé v ní nalelZnou Ipoučení o přibHž
ných metodách geo.detické astrono
mie. Jde >všaJk o to, a lb y jí věnovail,i
po'zo'I"nost ta1ké 'zeměměfi:či, neboť
vhodné IpOUlžibí metod, iPolPsaný'c h v té
to 'PlřírUičce umOlŽní d'al'ší z.ryohll.'e ní a
zhosrpo.dárnění vyměřovacíC\h prací.
I'ng. G. Ka1'Ský
V. St'rlllžtka: Meteorologické přístro
měřBní v p?"'í1"oclě. SPN, Praha
196.6, 519 stran, 2!4 2 o:br. v textu,
32 celostr. přílcyh; váJz. Kčs 32,50. 
"DaJto kniha, 'která byla sch'VáLena vý
nosem iMŠK jako vysolkoškolská učeb
ni,c e i j,a ko pří,ručka ,pro -učitele, je
0iPravdovou přírUlčfJ:<o.u, 100bs.a!hJudíd vše
chny údaje pro ty, kdo,ž se chtějí vá'ž 
ně zaibývat praktickou metearologií.
Svým oibsaJhem us,pCYkojí i nejnáto.č
nější zájemce o meteoro~logii, kteří
v ní naleznou odpovědi na. všechny
běžné o táJzlky , souvisící s meteorolo
gi:okými měřeními. Autor razděl1il lát
ku do lpěti oddílů. V IpTV'ním - úvod
ním - rvy;světluje úkoly meteorologie
a organisaci meteo,rologkké slUlžjby a
z8Jbývá ·se jednotlirvýmli meteor·ologic
kými Iprvky a jednotlkami jejich mě
ření,8Jby pa:k 'podal návod na; meteo
ro}ogi'c ká fpto:zoTO'váJní ·b e:z IPří:strojů
(bodování počasí). DrUlhý oddíl, který
zaJbírá nejvě,t-ší čáJst Ikni'hy, je věnován
meteomlogic!ký;m [přístrojům, 'které
jsou ,zde včetně přístrojů ,pro aerolo
gická měření a .pomocnýc.h ,zaří/zení
neien vyčeflpá:vaJjícím~půS'obem po
psány, ale II každého je podán obšír
ný návod k IP01l'žití a Ik iPTovedení IPo
Z'orování. Třetí oddíl 1P00piSluje techni
ku .mě.ření v Ipříirodě a autor :zde uvádí
talké záklaJdJní a IPomocná klimatická
data v podobě !přehledných talbulek.
Ve čtvrtém oddtlu Ikllliihy sle čtenář se
j,e a

známí s technLkou 'Pro:vádění terén
nílcil IprŮlZkUlmů. \8., nalezne ,z'de četné
cenné :po;kyny [pTO klimatologické ;prá
ce. Pátý oddíl ,konečně obsahUlje pře~
h1ed dne:šn~ch vědomostí o Iill:aŽIlost.i
meli'orace 'kli'matu a nrustiňuje tech
niku, kterou 1ze DutO melioraci pro
vwdět. Ke knize je Ipři1pojen velmi ob
sáhlý selznam o.dJborné literatury a po
p~s !záJkl!adnich druhů OIblaků., které
v příloze na.lezneme ználzo'rněné na
dokO'nalých .fo'bograďií'oh, ..s;pol'll se
schemalt ickými náJkresy jejiclh tYipi1c
kých znalků.. Celá 'kní~ž}m je :bohatě
vylbavena
OlhráJzky
(fotog'rafiemi,
s,c ,hematy a :gratfy) v textu a je sku
tečně
jedineiČnou, Ipři'ručlkou tohoto
druhu v naší odJbor:né literatuře. A. N.
C. Pa:yne-Gavo,s chlkin: Rož'd enije
i razvitije zvez,d (Stars i n the Maki<ng
V Z1nik ,a vývoj hvězd). I:zd. ino
strall1!Iloj lit., Moslkva 19'5 6; 164 str.,
II oibr., 67 ,celoSJtr. Ipříloh; c ena Kós
9,80. - V překladu 'prof. B. A. Vo
rOl1Jcova-N e'l j'8JmilIlova, 'dos,tává se do
rUlkou našioh a.stronomů. amatérů,
ov1lá!daljíeíich ruštinu, 'populárně vědec
ká 'k nÍž,ka výlznaiffil!lé amer~cké pra
covnice v hvězdné ko'smogoni-i, Ceci
lie Payneové-G8JposC'h1kinové. Autorka
uvádí čtenáře do. nekooečné rozmani
to~ti 'svět& 'hvělzd a. 'seznalIT1uj'e jej
s o,b:t~žemi, se 'kJterými se set kává mo
derní věda při studiu vývoje vesmíru .
Výklad je podá'ván originálním e;,pů
sOlbem aza:jimavým sil ohem. V úvodu
se autorka zabývá otázkou vývoje
vesmir.u. Vlastní láVku Ikni'hy rOlZdě
lilla do ,tří částí. V prvé 's e zabývá
hvězd3Jmi ,a artomy, ev druhé h vězdný
ma soustavami 'a 'Ve třetí vývojem ve
smí-rných těles. Kniha vznikla z před
ná:šek, které autorkaproslovDa v Bos
tonu. I 'kdylž a.iU'tork'a ;předklá'dá v'kni
z e své Ikosmogonické názory, dotýká
se v ní V'šech současných 'Problémů,
které ,s kosmogonií 'hvězd a vesmíru
souvisí. V knilze jsou nadhozeny jed
nCYblivé 'kosmogoniClké lproiblémy, tmk
že - přes to, že jde o ,dUo tpopu1árně
vě'dedké si ji 'se zájmem :přečte
i mnohý od;borník. Autorka neipřed
klládá v knize otevřeně své ,fri,losofic
ké náJzory, ale 's na'ŽÍ ,s e zťJ..stat na ma
teriwlistieké 'z á'kladně. Kni'ha" je do

plněna

řadou
pělmých
olhmzovýclh
na nichž se ,čtenář seznámí
s nejdŮile.žJitěj'šími vesmírnými objek
ty, 'ze jména 'se ,g'ním'ky, :které mají
dŮilemto'St 'Pro studium V'zni,ku a vý
vojehvěZ!d a hvěi:odnýc'h 's oustav. A. N.
přmoh.,

J. Ku1hánek: Č,ern,obíZá fotografie:
Orbis, Praha 19>5;6 ; 453 stran, 51 o:br. ,
52 celostrá.n:kových IPříloolh; rváJz. :Kič'S
26,-. Kniha nalšeihJo výlZnamného
odJbornílka-!p.ra1ktika \ ve fotogr,8Jfii vy
chází j-iž 'počtvrté, kdy.ž lpředlcho.zí
vydání byla V'ždy velmi ryclh le roze
brána\. TentOlkráte vychálZí v nové
gra,f,ic'ké úpra:vě, [která 'poskytu!je čte
náři ,marnost ry-chlé olrilentace v kni
ze, 'které může :s ústpě'che:m pOiUlŽÍt jak
n8.iprois tý Izačáteč:nák, talk foto1a:matér,
který j~ž dlou'há léta v tomto o,b oru
p.ra'Cuje. Lát::ka je rozdělena do čtyř
částí (Potře!by k ISnhnku, ,p,ředrrnět
snímku, Snímková teclhnjka, Z/praco
vání snímku). V jednotlivých oddílech
s'e Ipalk se2lnaJffiluječtenář IS fotogira
fick5~m IpřísbrO'jem ,aJ jeiho, !přLsliUiŠen
stvím, s negart,i vním materiálem , se
zař~zení'ffi do:máJd'h.o atelieru, oS jed
notlivými druhy ,snímků, s výběrem
zá,běru, se zaostřením la exposid, aby
pak 'na,l ez'l 'Poučeni o všech 'otáUJkáCih ,
vys1k ytUljícídh se IpN tZ lpTacování sním
ku: Nalezne ,náměty pro nejvhodnějšá
zaří'zení temné komory, selznámí se
s fotoglrafhc:kou ,c hemií, nalezne v kni
z'e o'bsálhlý rec8iptář vývolj'ek, UlStalo
vačů i jiných láJzní, jakož i pokyny
pro všechny práce, které přioházejí
v úvaihu při neg.ativním i positivnúm
procesu. Kniha .je rdolplně'na četnýrrn,i
graJfy a S'chematy 'a na obráJzcích
v přílohách ipoznava.rne slP rávn o u
snímkovou techniku i podstatu chyb,
kterýoh se aJmatér při své praxi nej
častěji .clO/pouští. Rada tabu.lek v textu
náSpO'lllCl o e'Xiposi6nich dobách,
hloulbce ob raJZlU, cLonách a velmi pře
hledně o všech ,ohemi1kálik'h , .se kte
rými může fotoamatér přiijít do sty
ku. KnílŽlka je Vlhodná i pro velmi po
k,ročHé fot'oamatélry 'a v1
z hledem k dů
ležitosti fotografie ve všech ciboreClh
vědy a techni'ky by nemělla chy!bět na
pracovní1m stole k a ždého zájemce
o přírodní vědy.
A. N.

Jl 9

ÚKAZY NA OBLOZE V ČERVNU
PLANETY. Merkur je sice jitřen
kou, ale vychází těSiIlě :před Sluncem
a :p:roto je jeho Ipozorování velmi ob
UŽllě. Venuše je večernici; za~p'adá
krátce po Slunci. Mars je na večerní
Kalendář

obloze; 'z3.ip31dá rpřed :pů.llnocí. Jupiter
zarpadá !kolem půrl11JOICi. S·aturn září lIla
;oiblaze rpD <;eloUi noc. Ura;n zarpadá před
rpů.lnocí. N eptun je na obloze 'až do
drurné ,polorviny noci.

význa.6 ných úkazft na obloze

10h
20h
Oh
2.
2. 15h
2h
6.
8. 17h
1.

9.
11.

14.
21.
27.
29.
30.
30.

Mars vokonjunk'ci s Měsícem (Mars 6° severně)
IS ,a ,turn v oposici se .sl'Umcem
Merk'l.l!r v nejvyšší záp31dníeloganci (24°)
Uran v konjunkci IS Měsí:cem (Uran 6° jižně)
Jurpiter v 'k onjunkci s Měsí:cem (JUipi,ter 6° severně)
Nepturn v Ik onjunkci 's Měsícem (Nepbun 4° severně)
maximum meteoric'kého rojie Boortid
maximum meteorického roje L~brid
15h Saturn v kOll'jurrukci s Měskem (Saturn 0° jižně')
maximum meteodclkÝic h rojů. v 'SouhvělzdÍ'ch ScoI"pia a S3.igitaria
7h letnísJ.unovrak L---- ZlačáteJk léta
7h Mer'kur vkonjunk:ci s Mě:skem (MeDkur 4° se:verně)
ma.ximUlll meteoT'i'ckého roje 7] Ur,gid
12h Vemurše v U<onj'U1l'k ci s Měsícem (VenulŠe 7° severně)
Oh Mars v ikonju11Iklci IS Urrunem (Mar-s 0,7° severně)
1h Uram v kO'U1jU!l1'kci s Měsícem (Uram 6° severně)
1h Mars v konju:nkci s Měsí:cem (Ma'rs 6° sev,erně)
B.M.

PRODÁM CaJssegrain dalekohled \Zl 200 mm, F = 2600 mm, Kčs 1500; NewtDn doa!leko,
hled \Zl 125 mm, F = 1000 mm, Kč's 1000; achr·o mat.oobjektiv \Zl 70 mm, F = 1 :6,
Kčs 500. F. Kord'í k, Košov 15, P. P. Lomn'ice n. p.op.
TRIEDR Zei,ss, zvětšení 15-18kráJt v bezvadném stavu koupím. 37, cýkr. FrenštáJt.

RudoU

Pěkník,

Čeladná

Koupím SOMET-BINAR nebo 'M ONAR, případně jiný podobný. Nabídky s cenou na
adresu Ing. Jindřich Vašek, IMacharova 1341. Hořice /P.

pidRODOPIS ŽIVOČIŠSTVA -

DíL I.

Druhý aJ t'řetí dH .,Přirodopi'Su živočišstva", které vyšly l'o·ňského roku v edici Věda
a život, přineSly popis a vývojový sled nejvyšších a nejSložitějŠích organismů na naší
Zemi. PrV1l1i díl, vyc'háJze1íd s absáhl!Ou ÚVOdní paleolrltolDgickou statí ()! vývoji života"
je věnován bezo'b ratlým (prvoci, ho'U!by, láJčkovci, č ervi, měkkýši .a, Č'lenovci). Všechny
tři svaoz;ky "Přír{)ldopisu", který vznik,l spooluprací dO'c. dr. O. Štěpá'11ka (zo:O 'logie),
do~. dr. J. MaŤa'11a (zologeogroJfie), univ. pr{)f. dr. J. Obenbergra (entomologie) a · doc.
dr. F. PraJntla (paleo'l1'tol,o gie) , splňují požadavky kloademé na o'Pravdu dok:o'n alý popu
l árně vědeClký živočichopis a svým pojetím i oboohem daleko př e-dčí známý, dnes již
značně za!staorwlý Brehmův "Život zvířat". - Nakl'a datelstvi Orbis, Věda aJ život; str. 522,
2..s.tr. h8Jrev. příloh, 519 ()Ibr. v textu, váz . Kes 54,60. Ve všech prodejnách n. p. Kniha.

Vydává ministerstvo školství a kultury v naklwdatelství Orbis, národní podnik, Pra:ha 12,
Stalinova 46. - Tis k ne Orbis, tiskařské závody, národní podn.ik, závod č. 1, Praha 12,
Slezská 13. - R ozšiřuje Poštovní novinová služba.
A- 05172
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