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V.CELOSTÁTNÍKONFERENCE
ZÁSTUPCŮ LIDOVÝCH HVĚZDÁREN
A ASTRONOMICKÝCH KROUŽKŮ
VIERA HULINSKÁ

Ve dtneoh 10./11. května 1967 se v Tatranské Lomni-ci s!eš1i záJstupci
lidovýoh hvězdáren. a ,asrtronomických Ikroužků, alby 'za účasti vědec.kýcih
rpTHcoVUlrků iZ .astro:nolmic!ký'C:h ústavů Čes!kos!10venls1ké alkademie věd, Slo
venslké a,kad:emie věd a vys'olkých š,kol Zihod1l'otili výs'l edky a plnění úkolů
č:eslkos:lovenské aml:a<tér.ské la str1
onomÍe za uplynuilé .oibdoibí, a alby zároveň
projednaJi mo:ž nosti 'zúčastnit .se práce v MezinárocLn:ím g,oofyS!iká'lnílIU
roce. Konferernce, v pořadí již iPátá, byla svolána ministerstvem Šlkolství
a Ik u1ltury a .pověř,e:n.eotvem školství a kultury. Zúča:stnilo se jí ,ce1-k em
115 de1egátů a:stron:o mic:kých kroužků .a lid'O'výdh hvězdáren z česikých
zemí a :ze Sloveruslka.
Na konferen:e:i hyl :přítome!Il ipraeoVln~k ÚV KSS s. K[oko'č, zástupci
rp'o,véřenectva š!klollls tvÍa ,kUlllt ury v če'le s náměstkem ;pověřence s. Duhov
s:kým" prac,oV'llíci Česlkos'lov€iI1iS1 ké ,spollečnosti [}I'O šÍÍ'ení Ipo:litických a vě
de'cikých zna'lols,u, Revohičniho odborového. h!Ilutí, ČeSikoSiloven:sikélho ISvaiZU
ml ádež'e , VÝiZkulITill1Jého. osvětového úS!tavu v Praze a Osvětového ústředí
v Bratis'Lav-ě, jež !Se ,sDaJlo přímým orgam:i,sátoTem lebo;Š!nJí lkonfeTe;n ce.
V této -s,o'UvisloSlti je třeba poděkovat slovenským iSoudruihŮ!m :za př.íklad
IlIOU péči, kterou vě11iov:aJ!i pŤíipravě kOlllf.ere:nce, a s (kterou zaj'iiSlti1i její
n.erušený iYrůJběih.
Program ,k onference byl zaměřen k [přípravám. na Me:zináJrod!ní geofy!Si
l.ká:lní rok Po úvodním. projevu dTo L. Pajd'tišá!k!o:vé-MrkOisuvé, IkteTá hovo
řHa ln a téma "Astronomií 'Za vědecký materi'alistic,ký -světový názor", ,Sle
ujrul S'lova dr. Z. Bochníček. Ve svém referátu, nazvaném "Co novélho
v astroil1'omii dOilIla a v z,ahrani'čí", iSle znám,H úča!stnÍlky hlavně IS nový,mi
olbjevy a p:QIznatky v ohoru I1adioaiSDro:nomie. Z da lšícih ,přednáišejících
POldal dlr. V. Vanýs8ik př-ehled o dosavadních výs'ledcíClh pozorování ko.
mety Arend-Roland 195eh :na :některých našich věCLe,clkých ústav,ech a na
Hdových hvězdárnác[1. Dr B. ValnÍček IS8iznámi! ipřitomné .s organisací
pOlZorování slune'ční fotosféry a ,chromosféry hěhem MezinárocLníJlIO- geo
fy;si'kálního roku. O plo:zorován.í 'z,áJkrytů hvě:zd Měsícem na Lidové ihvěz
dármě v Pra;ze a o' jejich vÝ-ZllJaJm:UJ 'ho-voHl dr. R. Rajchl. Dr J. Bouška
upozo-r n'U lJ)říbomné na zatmění Měsíce dne 13. / 14. května t. r. a poda'l
stručný přehled powrova'CÍch možnJo,s tL Da.:lš:í diskusní ,pŤÍis:pěv1ky s'e tý
ka:ly o'r gani:sace a výsledků odborné ČilUlJOiSti na Edových hvělZdárnác:h.
V odpolední čáSlti programu se uslkutečnHa eXlkurs:e delegátů na Astro-
no:mickou ohservatoř SAV iIl!a Skalnatém Plese, !kde se seznámili -s IJ)-ří
str,ojo:vým vybavením hvězdárny. nčastnici exkurs,e měli též možnolst na
vštívit observ:akoř na LOimnicikém štítu a prohlédnout si pozorov1atelnu
A. Mrkose. Ve večerní'ch hodinách 10. května -se ikonlaJla :porada zá:stupců
lidových hvězdáren, jejílmŽ h:lavním úkolem bylo předávání zkušem.ostí
pra:covnílkŮJ 'z výsitavby lidových hvě-zdánm v -česlkých zemích..
Na programu druLlTéhodne byla dbsažná :předJná:šlka doc. dr. V. Gutlha
r
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Gra1'lJdhotel Praha v Tatranské Lomnici) kdJe se konala V. konf erence

o úJkoll e0h našich aS!tronomických ústavů a lidových !hvězdáren v Mezi
národním geofyJstkálním roc'e. Podrolbně ;se'Známil :přítomillé tS' pra,cemi,
které !budou na našich. ústavech Iprováděny a Izvláště palk pOUlkáza1 na
úkoly, na nic'hžsebudou moci :podHet praco.vníci 'l idových hvězdáren
a ,astroll1!omických kroužků.
V drulhé čás'ti progr8Jmu, vooo'VaJné výmě:ně Z1kulŠerwisltí z ip:ráce astro,n o
mkkých lkroužků a Jidovýc'h hvězdáI1en, ,pothorvořili úvodem s. Vinár'elk
z ministerstva škollsJoví 'a 'kuiltu:ry 'a dr. K!ulpč:a z Osvětového ústředí.
Oba shodně vyzvedli vý'znam a dOlsaJh práce 'l idových ,hvězdáren a a.sltro
u,omic1kých krouž,ků, pouká:za:li na pě'kné výsledky v j'e jich odJbo'riné i osvě
tové činnosti a in a některé ďo,r:rny lP'opu[arisační IPráce. UIká;zaE také na
dosavadní. nedostatJky 'a :na jej.ich :příčiny.
Di,skUlse k této. části :progr.amu j'ern potvrdi/l a, 'ž e naš,e ,l idové hvězdárny
a alsltroIl:omkké Ikrou!žJky ,CiháJpIOU v:e:šlkeI1ou svoji práci vážně a zlOidrpo:věd:ně,
a že s;e ne:moulIOiU a nechtějí smířit ,s rn edosta,tky, .které jejich práci na
rulš ují. Znlačnáčásrt dis1k:utujícic'h 'hovořila pro.to 'O chybném .pojetí výuky
a:strrOlllomLe :l1la šlkolách, o neodost"atdclh v lP'řístroj'Ovém vybaveni a!s trono
mic1kých Ikrou!Ž1ků a lidových 'hvězdáren a pord. Je však třeha konstartovat,
žle ú6astníd 'ko[1ferenee se n:er1 o'zhovoři1i .o ,čaisoipLsle "Říše hvězd", že s,e
ne'z mínili, do jaké miry jlSIOU iS olhsahem ,ča;slQlpisu spo1k:ojeni, neho co v něm
postrádají - že il1:evyurž.i li této m ro:žnosti a nepomohli itak redakč'ní radě
v její práci.
Komereil1:oe přij ' 8Jllá jedlI10myslně reso1lurci :proti IPOrtl!Žití ,aiJQImovýclh Zlbraní
a ,prOlti znovu'Vyzlbrojování :z ápadnílh o Německa, jež !byla zals ,lána Če:srko
S'lov:e:nslk:ému výboru olbrá:nců ImÍ'ru.
Z jednání k10rnfe rence V'J'P!lY1nu:ly p.ro 'PŤ,í:ští období tyto !h:lavní úko,l y:
1. Zajistit sPiQIlu[p['áci lidrový-ch hViězdá;nen a . :3Js;troTliomk:kých kroulŽiků
s v ěde,C'ký:mi ústavy :na úkro:lech lvI€'zinárodllúho geofysikáln.ího roku
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v rtěchto úseCÍch: [polZorování ,sluneční ,či:nno'sti, POO'OiI'lováJIlí meteorů, ,po
ZOivovcmí po'l árních září .a nočnkh 'SV'ítících ,obI,a,ků, [pO'zororvárrÍ 'zálkrytů
hvězd Měsícem la pio!zororvání satelitů.
2. Zaj'istit <pTloiMolU!bení ~d:eiQiV'é .a odborné úf'olVtně pracorvnfků a:strO!llO
miclkýoh kroužků a Hc10rvých hvězdáren. S'YlsltematiClky pr'ovádětnými Ín
struk tá:žemi, ,škOllen:ÍIln,ex:p:edic:eimi a pod.
3. Další f'ozvoj amatét'iské astronomie zajistit 1epiš'í m lPř,f,strojov-ým vy
bavením l'idoiV'ých Ihvězdáren -a a;sltrolll.ollllických !krl()u~ků a s:v'é:pomocnou
výstavbou nových IPolZO'rovateilen, 'Zlejména na 8lolVenskUJ. DopoTučit min~s.~
terstyu školství a kultury, <alby byl uryclh!leně vy:řeš'elll vý\noj dalelkolhledu
pI'O práci asltroil1!omických ,kI'OIU'žlků a jie ho, seri,orvá výroba.
4. Využít Me:zinárudrú,ího g,e()lfys~ká:l:n;í;ho flo!kuk 'ZíiS:ká:rrí zájmu m:ládeže
o astronomii a 00 přírodní vědy vůbec. Z'únte:res'orvat 'šlkO'lské .orgány a
irrstituce na :práci 'Šllmlní mládeže v astrolll:QmriClk ý,ch kroiU:ž doh a .na vy
užívání lidových hvězdáren ,při vyuč-ování aislt ronomie. POlžáJd:at ministe'r
slyoa pověře:nectv<o škol's tví a Ikultury, a.by [provedla o~atře[lí ke zkV1alit
nění vyv.:čiQIvání a:stron'omÍe ll1ia všeobecně vzd!ěllávackh škollách.
5. Projednat vý1s'l edky V.ceLostátnÍ Ikonference zálsturpců ,Hdovýclh hvěz
dáren R a:stronlQ[niCJkých kroužků :S Če:skJolslolvenlslkýrrn s'Vazem mládeže
a Revoluč:ní:m ,odboI1Q'V'ým hniUitíim.
6. Ke zkva:litnění p'Olpulari,sace !astronomických pOlznatků dbát o vydá
vání metJodiclké a odlboirně vědecké HteratUlry, ,00 vyd'áJv'á n:í ná,z orných po
můcek pvo š:koly, o výrobu fUmů s :a stro!llomickou tém,at:iikou ao využití
roz,h1a;su a te'lervi'se.
7. VyuiŽ.ít zájmu veřejnoslti >O Mez'Írrárod'I1'Í geo:fysikální rOlk k nejširší
populariis aci výs1ledJků ,aJstroniQImie a pHrod!IlÍ:Ch věd vůbec a lP,řis!pět tak
k p'rolhloulbení vědeckého světového názoru na.šeho lidu.
Na 'závěr je možné říci, ,ž'e kO!l1.feren,ce :svůj úlkoIT s:pl'lllila. Byla Ikolllfe
remd pra,c ovni a v mno'ha Is:měr'e'ch p1odnětná. Véřím,že všechny vytyčeI1Jé
úkoly hudoiU Is~:liIlěllly, aže ,přiŠití ikOlnfeTe!llice hude ;ffiloci přinést ještě
ra(LOos.tnější bHand.
1

IONISOVANÝ VODÍK V GALAXII
Dr OTO OBŮRKA

V posledn.Ích des'etiletích bylo věn:o'Váno mnoho úsilí 'V'ýz,kuffiU- slQižení
a struktUlrysoUlstavy Mlé'čné dráJhyoptickými a r:adioelekltric1kými illletO
dami. Galaxie ohsahuje ikromě hvě:zd Do!z!s áhlá m:ra,čna prachových částic
a ,plynu, rlQzl,olŽie ná převáŽlně vo'hl.asted1 při rOlV'i11ě gla lakticlkémo I1o:vnilk a.
Ji'ž při P'OivTcihní:m přehlédnutí oblohy sln adno najdem:e h Olhatá hvězdná
pole, Ip ro,s'bourpená temnými ja:zyky ,zatemňující !hmoty. Tlm a vá vlákna
v sou11:vězdí Stře1ce nebo HadiOlIllolŠe, temné olhlals ti v Býku a Cefeu po,
s:kY1tují jen něko'lilk příkladů.
ČásUce mezihvězdného praohu působí mezihvězdnou ,e x tink ci , .pro.je
vlIj:íd ,s e zes larbenim hV'ěi~d.'Yl:ého' ISlVě tJla la jeho zalb'aifv1enim do červena,
r,olZoptyl a po18xisaC'i s'Větla. Ta.:kéro:zsáJh~é ob lasti vel:m i řídkého mezi
Ihvě!Z,dn,é'ho' ,p lynu :pohlcují 'hvězdné svět1;o a vyvlOll ávají ve ,slpelktrech V'zdá
1
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lených

hvězd a:bsOirp'čn.í čáry. Jilnde na,cházíme o:bI'lovSlká mračna slabě
plynu, předervším vodíku, p:nojeVlUjíc.í se ve spektru emisními

zářícího
č'a:y;ami.

Atomy mezihlV'ězdn:ého plynu j,SOru. vydány záření mnoha hv,ě:zd a jsou
jfm nam'l1tOze i:onisováillY, Z1baveny svých e1lektronú. Vycházíme z před
pokladu, že elekt:r:on je z :atomu vymžeiIl, Ikdyž atom (pohltí kvanltum do
pax.lJnuvšiho ultrafia:lového hv,ězdného záooní o vlniorvých dié'lkách kratšíiCih
IlJež 911 ang:stromů. Záporný eJe'ktrom Ului!kne talk z ,koll1troly ionisovaného
atJomu, Ikterý má nyní Madný elektrický nálbOlj a proto přita;huje jiné
záporné elektrony, v iOlllisovaném plynu se pohyíbujíc.í. Při zac.l].1ycení
elerktl10lllu n!a;stává opělt dopl.T1JOOí, T1e:kombi:nace atomu, Ipři které je atom
buzen 'k záření.
MelZi všem:i eil1iergeUckými h,LaidimJa..'lTIi, na Iněž se může elektron vrátit,
zajímají nás především :přeskoky e1lektrom.ů z třetí n!a druhOIlI hladinUl,
při niohž ,artomy vysílají záření .o vlnové dé:lcečáry Ha Ba'lmeTovy serie.
Fotogra:fické desky ciťlivé proč:ervemé světLo, z:achycuj.í záře'l1Í a infG'r
mují nás o mÍistech, lkde docháJzí k hojné rekombirrl'aci vlodíkových atomů.
Stromgr:en studovaa pŮJsobe!IÚ hD'rkých hvězd na olktolní plynné mlho
viny a došel Ik závěru, 'že v olk!oil'i hvězd je v kulovém prositO!I"U višecn,en
vodíík ionÍs!olV'á'll. S ro:sboucí VlzdátellloSltí od hvězdy vzrůs'tá počet n:eutrál
nkh at'olll.1ů a od jisté kritické hmmic:e nej,s'Ou ji'ž 'atomy vťťbec ioui,sovány.
Kritická VlzdáHe'llost je závislá na abso'luťní ja:snositi a teplotě excitující
hvězdy a il1!a hustotě mezihvězdné'hlO vodíku. StromgrelIl našel numerickou
ill'tegrac.íčíISl8'lné hodnoty IPvO stuipeň i'On~slace a s18lstavil ťahullku pro
Ihvě'zdy hla!Vni posllouipnosti, v niž uV'ed~ kriticko,u V!zdMell101st jako funkci
teploty hvězdy za pře:dp!o!kladu, že na 1 cm 3 PJ'iOIStOru při,padá 1 atom
vodilku.
Kolem wJlmi hOIikýóh hlV'ězd vznikají mk rozměrné kul'Ové dblasti i.oni
sov1aného vodíku. Hvězda 'Spektrá:lní tř-ídy O '8, povrcihovou telplotou
60000 ,stupňů zpŮJSIolbuje ion:tSlaci téměř všech vodÍ/kových atomů do vzdá
!le:nolsti 160 Isvěteiných roků. SkUlpill1'a 10 !3.:ž 15 lta!koV'ých hvězd by způ
sobila wnLs:aci vodÍ/ku do vzdálenosti 100.0 svě:telných r'Olků. ÚČiTh..TJ.OIS't
ch:la'dInějš:ích
' hvě,zd je podstaJ1měmelllší a ionis:ačni 'VEv ll1ia:š eho S,llUlce
by se ,soťva 'Projevil.. Talk Ibylo tJheoreiUcky předporvrěděn.o rozděleni mezi
hvě:zdného V!odílku v obl alsti Illeutrálního :ply:nu á jlaké:si 'Obrovské bubliny
'
Vlodíku iorris'O'VlalJJ:ého.
Později objevil Baade na foto'grafiich rarrnen. spirMní mllhoviny
v Andromedě M 31, porří!z.enýcth ve svěme Ha' ostře 'Ohraničené jasné
skvrny, které Ibyly p0V1ažo vány zaotbra;z:y kulových obla,stí ion:is'Orvané:ho
vodíku v 'Okolí velmi mOyjký,ch hvě!Zd.
s,tromgrenovy práce dOŠily Illyní :po'tvrzení tJa1ké na útvarech Ga!laxie.
Při lsestruvení fotografii norvéhJo ;p:aJ,olmarSlkéJho at'~asu IZ dleselk ,prn červené
SivéUo v sQluvi:sllý pás., za-chycující ,so1J.ihv~ězdí Lahuti, Lyry, Li'šlky a Šípu,
k:t:erá jsou nejbohatší nla p'lynrué :m1hoviny, vymilkly !Zajímavé bu!b'linoviťé
útVlary, zaujímajid ve'liké IPToSitory v ,olkolí hOI'lkých hvězd. Z olbnazu je
zřejmo, že známá řa;sorvá rrnlh:orvma, tvofki dloulhá vlákna iply:nu, je ta:ké
sou'částí porvrchu takorvé Víeli,ké buibliny. Nejvěrt:,ší z tědhto bublin by :prak
ticlky olbklopilla celé slOuhvězdí La:buitě, kdyby :bylo mO'žlIlO vystop:Ql\71at jej.í
celý Ofbrvod;. Ně\ktenéčásii ionisolV'anýclhkouJí jsollI velmi zřetelné, jiné
i
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lze na f,olbografikh j,e n tušiit. Rorzdi'ly jsOIU zpŮJs!Oibeny různou teplotou
iI'ozd.íllIlou husltoluou lIIl:e'zihvězdného plynu.
V po!S!l edlllkh leť€oh 'bJ'llo pI1ováJdě.ruo s!QIusuavné vyšetřování vodíkových
mračen OIptickými i radioe'lelktri:ckými metodami 'a zi,slkány mruohé zna
losti o jejich prOis:boroV'ém rozdělení. Př,edpo.kládá se, :že- V m:ra,ku mezi
h:vě:zdné1no plynu ,připadá řádové deset vodílk ový,oh aibomů il1:a jedeu krych
lorvý c,e nUmetr, zaHa.n co v Ip rols torách ,mezi talkový'm i oblaky .připadá snad
jieden atom na desert Ikrychlových -oelllti:metrů.
Srovnávání nových snímků s<estaršími fotografiemi UlKa:zuje,žie se
j'aslllost 'b ublin ionisovaného r>,lynu během 'leť pozo:roVlatelně nemění, takže
lze usu:z:ovat,že ipoc1hod ionisla ce a r:elkombina,ce V' Mdhto útvarech je
zhrulba VI rOV1Ilov:á1Z'e a prolbi!há tedy sltá:le ,s tejnou rychlOlSJti:. TheoiI1e tické
práce docház.ejí tak opět Vlelrrni IZlají!ffiJatvého potvrzlenL
hvězd

STANOVENÍ KOREKCE
HVĚZDNÉHO CHRONOMETRU Z PŘÍJMU
PERMANENTNÍHO SIGNÁLU
Ing, Dr LAD I S L A V J,

L U K E' Š

Stam.:oive:n í 'l{iQl!',e kce ihvě1zd!IlOOO ,chironom;eitru! na gmeenwichs,ký hry ě:zdtný
OatS il1e1bo Istřednílho. clhJrolIlometru na Isvět' ový čas (,sČ) :z Ipříjmu rytmic
kého ,s,igná1uko:ill1ddenční metodou Hanll1ilho je všeobecně znáJmo.
V Iposiledních delS:eti !l etech zavedlo někoil~k 'Č:a!SiO'V~cT...; s:lruž'elb rneplfetržirt:é
vYlsmání vteřinový'dh 'rázů ,křelJ:nennýlCi11 hodin. SlP'oJurpr;ad hsrtrolllom!iiokého
ústavu ČSA V, Ú'Stavu raJdiotecih!Il~ky a eli8iktrorrliky ČSA V ,a milllilSibe:rstva
spojů 'hy:l i íU: n.áJs zaveden Ill'e!př-etržitý 'SignáJl OMA vYlS.ffianý na Vlně
2500 ,kHz (120 m) ' 19 vý:konem 1 kW. ÚpI"aVTh tOlholto sigl1'áJlu :popsal ne
dávno (ŘH 1/1957) Ing. Ptáček. K tomuto iPOpiÍ1S!U ,sltači Ipřipoj:it oibrá:ze:k 1.
Jinou otá:z'kou je IStam.:O'Vle ní korekce hv,ě:zdnéhio 'ch!roll'ome:tr:u iZ příjmu
nepřetržitého Si.gUMu: OMA. P,oněv1ad!ž jedna hvě:zlooá vteřina j,e
0,99726957 vteřiny Is'tředni, plat~ V1Ztah
(n - 1) l s = n . 0,99726957,
čhli

,signál1u :8'e rovuá n ihvězdným vteřinám za
že vkrá:tké .době j1e· ,clhod c!h.rolIlo~neúru nu[ový. Čí,sllo, n je
t. zv. Ikoincidenční mtervaJl., IpO j'ooo'ž uplynutí pNcház!8!jí vteřiny ikŤle[nen.
nÝ'ch hodin i vteřiny hrvood:ného ,CThrIOIlJome:t:ru ,k e klOlinddend, au

n -1

,střednkh vteř.iIl1

předpokl.atdu,

n (l S

-

0,997269'57 5 ) = l s

n [)

ls

a dále

[) = 0,00273043 s

n

=+.

3'66 s .

Op6c1ko-shlichovou mertodou hy 'byJo !z ajisté veami oibtížné stanovit oka
mžilk ikoinddruce.
Ksta:novení koincidenee a tÍlm i korekce ihvězdllléiho oruronorn:etru na
greenwi'Clhský 'hvě'z.diný čas ~'2Ie opět ip'OUlŽít sta,r e OIsvěcLčen€ mletody Han
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I

niIh:o. Hvězdný 'oorranometr :s 'koiI1taJkty zajpoj,íme pruraJ.,eJlIlě do te[l:ef,onnÍll1o
oIkIruhu r:adi,qpřijimačie. KontaJktycih'I'lO'uome:tru vypínaj-í pTo'llJdový ,okruh

na dobu: ně'koHka desetin vteřiny vždy na počMJku' /každé vtetiny. V tomto
krátkém interYaJlu nejis:ou; rSignálové :rázy sJytŠet. POlsJoiUJcihám:e-U.i tudiž
sigmáJ10vé :rálZy ;a;ž do okarrn:ž~ku :zun:izení v hUUiclhém vrOrSrtorru vteřilIly, pa.k
tento orkam:ž~k je zajisté okaJm1Ž:iJkem ikoirncidenc:e. Korookce hvězJdného
clhJronometru na, gire:enwicihsiký !hJvě:zrdiný 'čas je dá:nra vztahem
Ll TG = (e o

+ To + Ll-&)

-

(-&

+ b)

Hodn,otu b = o (-& - -&0) je možno ,s estavit do maJ.é ta!buJ1Jky 1. Význam
jednotlivých !pismern je tento:

eo

••• ~vě'zdrn,ý

óals lP,r o greemwLclhslkou střední ip'ůlllnoc.. Najde se pro pří
slulŠné datum ve Hvězdáříské Im oence v ef.eme:ridě S'lul!1ce,
To . •• SIČ minutové tZn:a;Člky s'i gnálu. PoněvadlŽ minutové značky signálu
nejSlou, nijaJk ,o:zna;černy, zj'ÍlStí se 'čí:silo minuty !podJle .k:arpesrnícih iho
di:ne'k, jeJti'dh~ 1~?~r~lkd vua ?~ přibli:žně znáJme, v
, v
Ll-& •.. OIplI'lava puevaJde]l!Cli str,oonl :unteTVa:l T na IhtveztdlIlY .c:as,
e ... glreenwichrs'ký hvězdný č!3JS ffi:ll'UJtové zn.a, Člky :signálu,
-& ••• údaj hvězdného 'cMonom1ert:ru při minu't ové maoce !Signádu" Ikterá
ná:sledu'je iPO koincidenci. PD UlSlku;teČlněn~ koinddreTI!ce se ,chron{)~
me!tr vypne a pOSllofl1iclh aji 'se rázy signáJll1 až do nejlb~iž:ší minutotvé
'zuač:ky Is~ignáJl1l!,

-&0 ••• údaj hvělzdJl1é1 no erhronometru při koilnc;~dJend,

b

... 'Č,aJSIOIVÝ tnterv!3!l od ,pOlčátkuJ hrvě:Zldrné
čátku minUltovéhro rázu :signál.u.

vteřri.nyclh:r.orn,ometr::tl!

k po

Na konec jli ž jen oIbrázek 2 a lPříJkil;ad pro [epš,í ipO[!'lO~mě:ni.
Datum 3. 9. 1956, ča;s 2'h27 m SEČ, iSligná1 OMA, hvézdrný clh:ronom,etr
Namdin 2781:

eo ... 22h 48 m 24,5'55s
To . .. 1 27 00, 000
14, 291

Ll-& . . .

e ...

O 1'5 38, 846
-& ••• 1 2:4 16, 000
-&0 . .• 1 24 11, 000

-&--&0 . . •

5, 000

-&+b
1 ,24 16, 014
LlTG ... 1 08 ,37, 168
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Tabulka 1.
-& --&0

0'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20'

I

b

Q,QO'Qs
0'0'3
0'0'5
0'0'8
0'11
0'14
0'16
0'19
0'22
0'25
0'27
0'30'
0'33
0'36
0'38
041
0'44
0'47
0'49
0'52
0,55

I

-& --&0

21
22
23
24
25
26
27
2829
30'
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40'
41

I

b

Q,Q'57 s
060'
063
0'66
0'68
0'71
0'74
077
0'79
082
08'5
0'88
0'90
0'93
0'96
0'99
lOl
10'4
10'7
110'
112

I

-& --&0..J

b

Q,115 s
118
120'
123
126
129
131
134
137
140'
142
145
148
151
15-3
156
159
162
164
167
170

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60'
61
62
-

--

Pfesno:S't ,srtatnovenÍ korelkc:e LI TG hvězdného dhironometru z příjmu
jediné koiJnddence nejpřetržitélho ;signállu čilIlí
m Ll TG = ± 0',0'0'3 8 ,
00iŽ je té:rněř 5lkrfut větší pře:snolst ne'ž při pHjm'1l' 'I'ytmidkéiho s:igmálu na
hrvězdný chronometr, která je
m Ll TG = ± Q,Q14 s .

Stav -křemenm.Ý.oo hodin yYIS,h lajídch ,signá!l OMA je Hzen taík, 'ž e velmi
~řibližně ukaz:ují lPřetdJporv~daný prozatímLllí rovnoměrn.ý čas. J,ooo od
c:hyl,ky -o d definitivnillw- Č'ClJSU jSiOU v mezi0h +- 0,04 s a jlSOU uve:řejň-ovány
.před!hěž.ně v tomto časqpÍ1s'e a po dell ší dolbě i 'V [puIbHlkaJCÍ:chr Mecinárodní
čaJsové ISllužby v PaHži.
PŘECHOD MERlKURA
Pře:cl1-od M,erkur-a !před Sl1U'l1ečním
hvě:zdárně rv Hyderabadu. K

diskem 6. květ'l1Ja t. ;r . ~yl pozorováJn na
pozorování ibylo užito spektroheUoskopu.
Čas vnitřního kontaktu (byl 2h 23 mQ4 s , vněj!šího 2h3'lm4:1s SČ. Přechod nastal
o 1,0'm-1,5m 'dříve oJproti vý:po'čtu 'Pod1€ NaJUtica:l Almanacu.
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ASTRONOMICKÉ
PRVKY V NAŠICH POVĚSTECH
ING. J I ŘíŠ T Ě PÁN E K

Lidové háje a :pověsti 'Z3:Z!naJIllenávají nezřídka staro:bylé !Stopy lidskélho
Pronj1kání těmito stopami je všaJk dbtižné, j:ajk :pro nej,asnostbájí,
taJk !pro lPorUiŠení Olbs:a:h:u v ;P3JnH~1mí tradici.. Přece vš'ak v něikterý'ch pří
pade-c'h mohou Ibáje, 'Při opatrmém s;r\ovnávadm ISltudiu a stMo'U kOllltroJou
s jinými druhy Z!koumání, :být -c enným z!CÍiI1ojem lPiQ:znatkú a nahrazovati
tak nedostatek :bezpe,čnějšÍCih dok1hvdú. To ukazuje i 'bato práce, 'k terá ,s i
v:š funárustronomidkých p:rvků v il1Iašiclh povés1tec!h..
P3JŠijový'c!h !bájí je v !Il:aŠich !zemidh nespolčetně·, ale většinou j'sou tak
m1lhavé, 'ž,e z nich ne!1:ze vy'Vo;~ovrut 'závěry.T!etÍlIliSká lPo'V'ěst o poJdladech
na DamHu je v torrnbo ahledru: pOiz oruhodná rvýjilrnečně· dolb'rými 'rustrono
miClkými údaji. Obsaili báje je v podstatě tento:
V d01bě, Ikdy !Se čtoU! v Ikos>teHc'h pašije, a kdy !s e dbjevují IpolkJ.ady,
můiže ,8 vrcholu Dami1u osoih a !panické ,čis:to:ty zhlédnout zllaté polkla:dy
tetms;ké v okamži1ku, irody spatří věže tetmlSkýclh lwstelů.
Damci je- nesporně pohélJ11Ské (božiště. To :do:kalZUjí :nejen porvěsti, ale
výjimečně i arClheolog,idké náJle:zy. Osohou !paniciké 'či,stoty je ne!pocihyhně
kněz, Ikte:rý jedině měU.k boži·Š ti přistup. A podstata Ibáj'e je tano':
V dO!bě, kdy IS~ rO'zed:ní'v á, v jitřmím. ,soulrnraJku, lVe chvÍllích, !kdy se roz
jasní natdlilk, žle Is e IObjeví věže kos'telů - ,či Ispíše !Záa:něrných, :které
dne,ŠinÍ .kostely !Ilia!hrazují - dbjeví se Ikně!Zi, ipo'Věřenému sledov,á ním
s'lU!I1e:čních východů ,sluneční Ikotouč. A !.kryje-:Ji \SIe kotouč vYiClházedicí!ho
Sl.unce s.e !Záměrnou', tedy vyclhá2í-li S[UJIltc.e ze !Záměrné, olb jeví 'Se pOlk'l ad
- významný východ, ureují:cí obdolbí slél!Vl1ostí.
Celá ,poV'ěst je vY'lprá'Vě:nlwu, ,k terá zaznamenává a!stronom'Íciký pazna
te'k zpŮJS!oIbem, běžně ,olb'Vy:kilýlm v dofbě, 'kdy n,elbyllo jpisma a Ikdy se ipO
ZTIlatiky zpracoiVá'V'My V p.orvidlky, kterýrrnse !Zasvěcenci - kněží učili
k udržení pO'zruaťků oV' paměti - íllélJzpam'ěť. TetÍinská IP,OVěIS:t ulk,a:zu:je sou
ča,sně na !praxi určování vÝ.zr1Jamnýc.h rvýClhodů způsobem íbě1žně plo!U:ŽÍ>va
nýtrn starověkýlm Ikně'ž;swe:m: ,zaměřováním přes st'élJbillisor\l"aJll.ý azimut.
Alstronomicik á 'U'DČťlnl musí ,s e oViš em Ikrýt :S dbdJobím pašijí - al'e tomu
v'šeclhny tetÍinslké Ikoste!ly IVyhoV'ují.
I 'k dyž neznáme přesné :pozorovací m.Í1sto lPůvodil1í:hobožiště a v Tetíně
j!SiQU cellk em 3 koste~y, tpře0e jen. zám,ěrmá nemoh<la být m'e.niŠ.í než 94°
a 'Větší :než 99°. Při běžné staro'Vě:ké praxi počítání :siplOdniho dot.eku slu
ne,čnílho kotouče Zla východ vymezují sm:ě:ry dobu mezi 30. Ibřeznem a
10. dubnem. VyloučÍm,e-H nejmlhvdšíkostel sv. Mkhala, 'z úží ,se o:bdohí
na 30. lbřezen až 4. dufboo. V !ka:ždém pŤÍlpadě výsledek neulka:z'1lJje přímo
na jarní lI'o'Vllodenn.o:st, al.e na oIbddhí zhruba 10· 14 dní po:zdější. Toto
oIbddbí ,s:e nejen přelkrÝ'vá vcelérrn rozsahu 18' ve:lilkoll1ocemi, ale dokoll1ce
.lépe než ,s ama rovnodennost.
Zajímavou ,slkutečnoiStí je, že alZimut je'VÍ vzt'éllh 'k orie:ntad str.a:Žiš-tní
soustavy hrds:kých hDad1šť a odpOlVídá rprůrrněr:né výchyů,ce starých lP'od
brdských koste;lů. Záměr !s e .přímo Ikryje s orientací nejstaršího tetín
.sikého 'kQlste1la sv. Kta:teřiny, který má aúmut 96° a 'z,pětně' míří na DamiL
vědě:ní.
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GaUJslsO'vOU metodou uI'Ičená průměrná orientace kostel ů nečiní 90° jaJk by
odpovídalo IkřelsťalllSlké tradiid, 'ale 97° (:nejde~li ovšem o náhodínýso.u!hlas,
který ne[z,e vyloučit s oih1edem na malý počet ko.s 1te1ů, které ze starší
doby 'před 14.sbo:J.. v úzeiITÚ j:sou). Orientace strl3,ž1štnÍ Isoustavy ukazuje
azimut 9'5 -96°. Úhrrové aimity tedy vesaně,s, [poukazU'jí na počátek d'll'bna,
a nelze vyloučit souvilsIO's:t. Ve :starověkém ikatlerndáři 2. dubna je svátek
Ve'l eslava. Je otá2:lkou, Illejde-li i lZde '0 Slo:uvisllolst a InešJo-H o ,svátky
Velese. Je to zcela mo;Žiné, Iprotože i nedia!leký V,eHz jalk'0 druhé výmmffilIlé
božiš,tě v území hý'vá od Ve~ese odvozován.
Je ve~mi Ipravděpodobné, že Damtl nes!lou!Žirl j,en k sl,e dování výdhodů
jaT!ní!ho S'luI1ce, a'l:e že ;byl Vý1Z1!lJamIIlOU všeobecfIlroU'aiSltron:omic'kou pozoro
vatelnO'u. Neboť je ,s Dtva íI1áhodou,ž,e v 'letním rsJunovratu vyclhá1zí pro
Damhl S!luTIrce prá:viě n:3Jd ,slv atoj'aJ!1Js kou Iskalou, aže dorko'llrce ,g't arý !SllmiJ.ní
kostel ve Sv. J.a:nu, ::illte'r ý le'ží v záJIně:mé, má slUlIl'O'VTaltovou or-ientaci.
(Tento. 'kostel ,'Pod Slka'lou OIstaJtně 'b ývá 'PQ!važován. zastaroibyl1é 1b00žiště
KeLtů.) V ,zimním shmovratUí za;padá Slunce pro Da:mH za Axamitovou
jeskyni, ke které se ví:že [pověst o IkotÝZlsrk é Bá;bě. Podlle prolvěisti Bába
do této jelSlkyně lZlavírá :Z'lHhTh.o koně, tedy 's~'lirteičně s[un:e'Člní Iko.touč.
I Bálbabývá považována 'z a tkel ticlkou bo'h yni, ale a,stronomic1ký vztah
k zicrnn.Ímu Slunci 'Ukazuje, že jde !spÍ'še D vám.ločnÍ Lunu, o ~aši známou
Ls<idu.
BorhutŽe[ pouze S~Ull:elční S!měry, které :se daj·Í z měř1ení odfV1oditi, n.edo·
vorlují ;astronomické uTlčení stáří :kultu. A (protože i rOisÍcUení území je
pra:kticlky nepřetržité od 'Pruleo'litu, ne'llze 'se za:tÍ'm o [stáří bHže'ji iVyIs[ovit
Ibe'z prok:azate~nýclh kullto!V'nÍ'ch nMezů arctheQllogiokých. Je vš:alk prnvdě
p1odo'b né, p,rávěs ohledem na stáří 'o!s íd[ení, 'že jde rQr stopy staI'lé, ;před
.slovanské. Zdá se, 'že i mÍrs!Í:rrLÍ 'kroni:kář Hájelk mělo tom nějaké potuchy,
nelbQlť O'znači.rl Tetlku ne 'z a za,lldadatellkUJ, ,a;l,e 'z a ollJ'll'orvitell\ku Dhř3Jdů. Roz
hodnout to o'všem zatim nelze.
AJstro:nomÍclké IpřezkoU!šení tetinský'c h !pověstí uJkazuje v0e'l:ku na mož
nost sledování dal1šichstop a diru1šÍrch olbjevů, Izejména ve spojení s archeo
logii. I 'z atím ale již !přináší řadu !l1ový·c h prvrků do nHšidh vědom,o'stí
o a:s'Dronomiclkýcthzma!l'o!s tech v !l1Ialšem Ipohan!s!kém oibdiorbí.
Př1erdlevš'Ím urlmzlu:jre:, 'žel Thalš,i př1edlkové rdo:vretdlli již v d:ávný1c'h :dlohách
8'ta!bi,Lisovati sll~unetČnlÍ lmllerndář iPOlZo:r:o'ván:ím Slu'nce v d:a:lelko, vfhoidnějš.ím
obdoibí., :než je ,s['edován:í 'SrrUlnlOrvra:tů. Užitá metoda i :při 'Zce}a 'plrimli tivním
e;aměřování rdofV1ol ruj€ urČriti datum lS:po;l'e'hlivě s' pŽ'lelSl1DsrU 3-4 dnů, tedy
zia;jiš.ťude Il1rejm:éln,ě t:ako'voru přesll1ost, j,ru~o hvězdný kaJendiáŤ.
Za dlru\hé dJa:ta urkazlu!jí, 'že - a:l'espoň na PodfbI'ld,sk'11 - ll1ašil p:ř:e:dkové
nem,ě1i 'zájem IpŤW.JO na rovnodennosti, irule na d!olbě Imlwhrem pOlzděj!ši,
která p!1avděp1 odoibiP..:ě miělla pro j.ej1rch ho'spodář!Ství V'ětŠlí výlznall11 než
I101Vnod!ell1J1lolst. A konečně prověření pověs,ti dává nám .i TI:a:h'lédlnourti dJo
pOlZoTo'VaCÍ:c'h. dlorb nraš,e:ho :po'han:S'tvL UkalZUlj1e, 'ž·e !Illeíbesrké IZj1evy ibyl].y plo
lZororvány - j1ak j,e to oSIt:at'll!ě v Is'ta!10VělkUí ne j'běžnějši , :a j!ak to lP:o wrzuji
ipoz:dějŠrí lido'V'é prupo'V'Íd!kyZla jitřního sOiUmJ'Ia,ku;.
1

+

+
+

153

MĚŘÍME VZDÁLENOST MĚSÍCE
ING. G E' O R G I J

K A R S K Ý

velkých čÍ'slel a někdy té'měř
:s lyšíme lI1Jedůvěři vé otá;~ky, jak m Ů'žem€
změřit vzdále'I1loslti nehes1kých těles, potzn:at jejiclh De~iloty a s;lož:enÍ. Vod·
povědi se ,sn:wžíme vJ71lo:ž it podstatu astron'Omických metod 'a výpo'čtů 
a ne~aJP0me'llJeme dodat, že taJk'Ová měření mohou pTo,vá;dět pou:ze dobře
vylbave!né, VleJké hvězdárny.
A přece, aJlespoň vZldá:le!nOisrt Měske si můžeme poměm,ě jednoduchými
prostředky změřH sami. Rotace Země, která nás, 18' na,š imi pNstroji
unáší, vytvoří během nělm1lika hodin potřeibnou zákl:a dnu pro trigono
metrické měření. Pomocí teodoHtu nebo elkvatoreálu změříme potřebn.é
Ú'h'ly. Je pNT1o:zem.é, ž;e s:e neobejdeme hez použití někdy dlo,s tisl:o'ž itých
vZlorců které zde !podáme bez 'OdvozenÍ. Jinafk potře1bujeme k měření
jen teoOdolit nebo ;paraJaktidky mO'IlJtovaný dalekohled s' dělen.ými kruhy
a Vlláknovým křržeun vOlk u[áru, přesně ustavený (viz na př. Guth.-
Link: "A'stflolnJO;mic.ké IPraJktilkUlm" a, j.), hodinky, kontrolované dle časo
vých signálů, hvěZldářskou ročenJlml, p1ěltimí'stné taJbli'lky logaritmické a
několLkhodin ,p ráce.
v
V,e dVlOU o~am~žkklh vHl '3; H z, v Co ir1ejvíS~,od slefb~ v~d~lenýc.h .a ;'Y~ád
renyclh v mlistmm hv;eZlooean oose, z'menmre zdarrhvy hodllI1JolVy uhe,l
Měs'íce. Pustup bude odlišný podtl,e tOiho, zda použ.i jeme teodolitu nebo
elkvatoreál'U.
M ě'řBrIIÍ teOlwolitem uspořádálme lI1Ja ipŤ. baJkťo: První Slede: v pTVlní
poloze lZámér:a na Po~ár:kUJ, tři:krát ryohlleza sebou záměra na Měsíc
(na nějla;ký výr:azTIlÝ IkráteT) a opět záměra iI1Ia Polárku. Při každé zá
ffi,ěř;e čtemre vodorovný isviis:lý kruh a IZji1šťujeme čas záměry. Nás'leduje
druJháse:rie měření ve dru!hé !polo'ze. Obě dV1ě s!e:rie tv:oH 'P'rvní skupinu.
Po několika hodinách paJk změřÍIrne druhou SIkUlpturu, tV'ořenou třetí ;a
čtvrtou sle rií, Vie druhé a první poloz,e. V každé "':sle rii vyrpočteme prŮIněr
' h VlZIU;a;
..l·'l'enOlS t'1
n Vf'elI1il., VOld OI':oV'ne'h00 \Krul
,1~
h íU k n([ a c:asu.
v
o
,
v
ze 'zecru·tovyc:
ol z([,c
zamer
A:stT10íI1omie j!e

vědou příe:sných měřeni,

neuvěřitelnýdh vý:sI1edků. Často

na Měsíc 1H~ (mŮŽIemebo Ulčini1t, jeŽlto pI'lO krátký oars ový interval, po
který ffilěř,ení trV'á, 'l 0e p:řetdlpokládat '1in:eáplí změnu k la z) a ipTO tentoO
olkamži!k ,lineá:rně inte'l'lpoluje.me té'ž
a
Polárky (n je čísloO serie).

lZ; k;

~dyíbyCJhom chtěli dosáJhnout přesnější,dh výslledků, ITllU;sei"li 'by,chom zjistit
a ,z avést do ,počtu pHstrojové chY'by n3Jšeho teodolitu. Ježto Víš:ak měření
teodoll1!tem 'PNjdle u amatérů a 'IlJa 'lidových !hvězdárnách jenz,ří,dlka kdy
v úV1anu, nehudeme zde tuto otázlk u flozeíbÍrat. poučení o měření teodo
litem .nJa1,e zne čten:ář :n:a př. v ~iháclh ing. dr. L. J. Lukeše: "Základy
geodetÍické ,a stronomie", S: N. Bla'žk:a: "Kurs pra.ktiCJké a:strolllomie" a j.
Nesmíme oIViš em ',zapomerrout zvětšit.~rněřené zenitové v,z,dálenosťi o re
fra.kci, lčímž dosrt::aiIleme ~ a
Č. a;sy záměr 1 H ~ oplraVtlllie o kor€ikd !hodLn
n
dř'
,
tu'
v
..l,'
v
}r:J
v
..l ~ 0h casu
v
o
.
,
a. vy}a . lTllIe v mlS 1m uve:ZJUlruem ease
-:ZEt. (O re fTak·
Cl a preV;OUJe'

z z;.

1,. ,

vi'z Guth-Lin:k: "As:trolllJomiiclké tPlrakitikum", "Sfé'r ickou astronomii" prof.
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dr. J. PrŮ'cház,ky ,a j. Potř'e'bné :z:eměpi!srné souř,adnirce posb8JČí
spedá:lní mrupy.)
Vypočteme azimuty PoJárky, měřené od S!e'V1eT'U a QiZna.čen.é
n

oc1e'čÍlS't ze

a;:

n

t p = Hr[ -ap

(1)1
kde ap a Op

. n
.!:
sm t p ' cos up

n_

sin ap - .

jsou pravé

n
sinz p

souř:adnic!e

Pol,á llky p,r o ok!amžik p1ozot'ování

(z HvěZldářSlké ročenky). Pak vypočťeme laJZimu't Měsíce

n

(2)

ar[

..:I, '
I·IVY, 'h <QId'1TI10vy,
a ZlulaIT

.'.fl..
ulll'€'1

sin o~
(3)

1

.

n

=

n
= ap

+ k(f;n - k pn

n
MV'
,esl'ce t r[
sin rp cos z~ + cos rp sin z~ cos a
. n
. n
sm a ~ . sm z ct

SIll tr[ = . - --- 

cos o~

Pro, ka'ždou 'Slerii měř.ení [provedeme tento vý:poČ€t a dostruneme hodi
n
.1.. 1 MV'
n p:a
I tn'
v'k H r[
norvy, .'.u'll'e
eSlCe ta:
' y pro o k a:mZIJ...
.
MěřmtrÍ ,e kvatoreálem hu:de vždy méně !přesné, proť:Q~:e jetho 'kruhy jsou
dělleny většínou: jen lllJa l' a nikdy nemŮJŽe hýt tak jem:ně meclhalI1iclky
proveden" j3Jko beo, ~iQIlit. ~ t~k lz~ d~SI~h:n:Qut dosti přesných výISll, ediků hez
zdlouhavyc.h t:r:aill:STO'rn1:3JC1uCih vypoctu.
PrvnÍ-m předpoldadem je ,přesn.é u:sta'VIerrÍ elkV1atoTeálu. ZjiŠťOrvD chyb
a výpoóeť korelkcí j,e totiž u něho :Z!l13!ěně is ložitý 'a jeho pracnost :neodpo
V'Ítd á výsLedkům, j'tc!hž }z,e :při brukovém měření ,ekv:aitoreálerrn vůlbec do
s:áJhnout (to ovšem l1!elplatí pro :I"elatiw'LÍ měř.e:rrí 'n a př. posi'čním mlÍlkro
metrem). Měře:ni můž,em.e :pTOVáJdJět dVOj]ID :ZlpiŮ>solbem.
V prvém př.ílptaJdě měříme rpřímlo hodinové úhly Ip1omod děleného kruihu.
V okamžik:u lHt([ zi8'káme údaj hodinovéhOl ,k rulhu lt([.Čas opravÍLme O> Iko
r.ekci IlJa mísťní h'VIěz,dný čas H ([ a ,čtení Ikruhu o Vlli'V jeho Illepřesll1ého
!I1iaJstavffilÍ a refr.akCie 'p odle v~o:rce
tťf. = ltr[

(4)

+ Ll + rt: sin q(f, sec ar[ .

Koreikci .LI dosta'IlJeme 'P'Ůiflo'Vll:ánímzméřeIllélho a vypočteného hodinového
úhlu: známé hv-ě:zdlY. Je doíbré, aby hv-ěiZda byLa IblÍZlko Měs!í'ce a sroViIlání
,s e ptfloved10 prOl ka:ždou Is'e:rii měfení zvláJště. Pro Ikorekci Ll rp,latí V'zah
(5)

Ll

=

H* -

a* _lt* - r'l: sin q* sec 0* ,

Iktdle H * je mfsbní hv. ,ča;s !Záměry :rua
lt * je přečtený hodino:vý ú~b.le>l.

hvězdu

o rekta:sce:nsi a*, dekliiruad 0*,
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Refrakci r I(L resp. r * naJelzlIlteme v refralkčn:kth tabUllkách pro z vypo
vztaihu
(6)
cos z = sin rp sin O + cos rp COS? cos t
a pro q 'pla k ,platí
(7)
sin q = cos rp sin t sec z.
č tenéze

Při v-ětškh !z enitový,ch vzdá:llenlOlste,ch je lépe 'zavá:dět
t z!ffiěřooé !pHstrojem, ť. j. zdán[i'vé.
Dru'hý ZipŮlSlOlb měření je přesnější', neibo'ť při něm

oa

do

vzorců

(4) --;.- (7)

nepoužíváme děle
~ol}íl11le jednu n:elbo :nékoUk Ihvě'zd v blílZ,kosti Mě:síce 'a zji'š
ťujeo:ne čals;y průchodů hvézrdy a Měls:í,oe to:ulté,ž deklirua,ční knllŽn:iJCÍ, pN

ného kruhu.

č.emž v lm:ždé 'Slerii mé.řeruí Is!e da:lekohled otáčí rpodil.'e potřeby pCYUlZe Ikolem
dJelklinační OiSy. Vláknový kří'ž oriellltU'jeme p'od1
l:e dennMo !pohy'hu hvě,zd.
J,edna ,sede paik obsahuje !mě,ře:ní jedIné nelbo ně,koliika (h:vězd a· nékolikla
vÝ~aJZných iměsÍ1čnkh krátJerů. Hodin,ový úhel Měls'Íc:e (nělkterého hodu
j'elho povrchu) t ([;"V dkamži,ku HI{{' dostaneme 'z ,předpokll'ad!ll' ,s tejného po

zorovaillJéhlO Ihodino,véiho úhlu

Měske

a

hvězdy

(8)

k:de H * ječ:a:s prŮlCihodu a a* rektascense zlVuliell1lé poonocné hvézdy.
VOlbou případeclh měNIffiJe Vle dvou /polohách. dalekohledu a v !prvém
přfp:8.idě čteme olb a ve!rnlery. POZlllia;mel!lejme jeátě, 'žJe rrefrak:ční člJeny po
sot:a,čí ipo'čitať na logruritmiokém p'r:aví1Jku a že pro ř1adu lZám,ě:r na Měsk
llIe'bo h vě:zdu :rych:leza selbou p:rovedelllýclh l~e je IPOV'a'Ž.ov:a:t za ,k,rcYl1!stan:tnL
n Hn
"",ll Ip ro ly,
"dia'u seru
.. vy;poc",-,
O"
t I(L
Kl3.!Z!
ueme p!rumery
a I(L'
Ze vls"eclh me~e;n
Předběžné výpočty. Polo:měr rovnoběžky po?,oT<ovací~o místa R se vy-

p(go)čtejpodJI€ VlZorců

tg qI

~ ~ tg-<p
S sin cp

sin cp'{~
R =(2 cos cp' ,
(2 =

C cos rp

cos cpi

kde cp je :ZIeměpiJslná Šířk!a. ('ze ,sipec. maipy) , cp' - geoeentric,ká , šiÍ'řlka, p 
geo,e :entrický pollO:měr; Vleličiny S a C nalelZllllemle taJbelQlvány jako funlkce cp
na plř. v,e Hvězdářské ročelllJce nelbo ve "Sférklké asrt:,ro:nomh' ipyof. Pro
chá~ky.
Určeni

geocentrické úhZové rychlosti Měsíce w Ibycho:m mohli /plDOVésť
slaJmi pOZ'O'Ixwání:m průc!hodů Měs!ice plO'l'e dní'kem. Vyp'očteme si ji vš:a,k
z údajů ročenky. PostJačí tento zpús'o!b: Roz:dÍ'ly uvedelI1:ýeh, relkbalSlcens'Í
plovaŽiujem:e za Iprům:ě.rnou dennií rychlos,t, plla tnou pro- střed i:ntervaJu, t. j.
!p,r o 12h SČ. Intey!polUJj eme 'paJk tuto r~0hl'olst :ptro stř,erdlní 'o!k:am'žik irYH~!Zi
první o pOls1:edni S€lrilí mě,řelllii a vypočteme paJk též hodfnovo/U, m1m:u:tovou
a vteřiruolV'o'U 'ZIII1Jě:nu' rekbasoelllSle Měsice (vždy pro intervall hvězdného času
- pamatovat, 'ž€ efemerida Je S!81stavena plo 24 hodllI1,áJCil1 středního, nelboili
24h 03 m 56,6s čals'U !hvězdllltélho). Výpo'č<eť tě·cihto ,změn nám umožruí po,č.ítat
geoc:entri0ký :poih~b Mě,sicre pro inteTVIall t::.H 'be'z 1I1!€,polh:odln:ého p,řev'ádě:ni
na ziloIDJkydIn:e nebo hlOdiny.
1
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výpoč.et v zdálerliosti Měsíce. Z každé slkulPlny měření zvolím·e H~ a t~'
které v dalším ibuiClJeme 'olz naoovat -z p!rVlllí :SlkupÍny Hl a tl) Zie dlruhé slk u
piny H 2' ťz. V obou zptus'olbe-ch výpočtu :p~edtpiQlkl,llidJáme, -že se VlZdáJI,enoslt
Měs,íDe z:a dohu měření ruemě:nÍ.
Přibližný způsob. Obr. 1. znáJz.o:rňuje .k.olmý .prům,ět l'OVJlJoivěžky plOlzoro
\I1a:CÍlho místa a dráJhy Mrěske dOl y;olV'iny rovníku. V olkam:ž ióch Hl a Hz
(Hl <H2) ib)'ll rpozo flOlv'abell v 'bodec1h 1 a 2) Mrě,sÍ'C pak v bodech l' a 2'.
Ježto poloměr Země je m3.JIý vz1hledem k vzdáilenJOisti Měs;í'c1e, Il:z!e :před
po'kládiat, že přibližně plaJbí

Obr. 1.
~--.:::r" .'

~ t1

1 '. ,"1

~ = w (H 2

(10)
Přesněji. vypočteme

úlheJ

~=

(10')

~

-

Obr. 2.
Hl) = w . j H .

z.e vzúuhu

w . LI H (1

+~

cos t ) •

IP,řiibliž,l1ioU hodnotu vz:dá[elu ols ti MěsiDe, nebo
h'oiCLnotu :Z:Í'slm1nlo u výpočtem podle da'l:š:ich vZ'O'I"cŮJ -s přFbHžným ~ a t,
klt.eré je reduJkoválllo. O úhel ~ OIpr,a;vímle ten z olboli hodifllio'V'ý ch úhlů,
kiJe:rý je větš:í (dále od Imeridiánu). T-o odpovíldá plřípa:du, že by :Sle Měs'Í'c
vubec n!epohybovtail a IstáJI v Ibodě- M (Iolbr. 2). Budou tedy -redullmv.anlé
'hodino'Vé úJh:l y
'l'1 = tl
'l'2 = t 2 + ~
( 10")
nebo 'l' 1 = tl - ~ 'l'2 = t 2

kmn za D dosladíme bud'

Obr. 2 ukazuje s!itU'aci
nejprve záldadnu

Ipři měřelní

z

(11)

ÚiMy a 1 a a 2 dOlsta:n em ,e

z le

= 2R

Iprůchodu

meridiánem.

Vypočteme

sin LI H
2

zřejmých vztahů:

a 1 = -LI 2H
(12)

po

+ 'l'1

=t= 900

{
a2

LI 2H _

=

'l' 2

=t= SOO ,

v nichž horní znaménlk;() platí .pro měření p:řed, dolní pia ku1minad Měsice.
Z trojúhe lníku 1-2-M p:a;k slinovou viěiJolU dosba:n emie
(13)

sin a 2
D'l = Z sin Cal

-+ a

sin a 1
2

)

0'2 = Z sin (a 1

-+ a

2

)
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V~dá;lelI11olSt

==

Di (i
1~'2) průmětu Měske do rorvirny fíovnílku od z:ems1
ké
osy nJa:1eZJJJeme lmlsiIlOvOU větou (dbr. 3), která po ro~Vlodi v řadu dá
D'

(14)

I

čl!en v (14) I}Z<e
Způ8Job přesný. Z obr.

Poslední

+R

D.t

=

t

R2

COSi"
t

+ __
2 Di'

o

,prakticky z!aTIledlbrut.
4 vidíme, že pl,a tí

(15)

a dále
(16)

'YJ2

'YJl

=

+ Ll H

-- w • Ll H

~~------------:::::::=-\<'

o
Obr.

Ob'r. 3.

4.

~

Obr. 5.

~~~~~~~=================
Dosadíme-li dlo (15) :za Tp z (16), dosfanem,e pio
úhl ů fu~koemi tě,c)hto úhlů a po 1ÍIpraváclh
sin (1) - sin t 2
tg'YJ =

(17)

1

t2

(1) =

cos

sin t 2 • cotg tl

(1) -

+ w . Ll H

-

vyjáJdřeiIÚ

Is mú

rrol~dH'Ů

,

Ll H •

Počí táme Iltej.pTVIe Y)1 z rovnicle (17), pak Y) 2 z (16) a íIlJaJk;OineC dOlStaneme
.
dlvaJkrrát D z rovnic (15).
V <libou příp8Jdec,h jsme dosltali Iprůmět vzdál:enosti z,aměřorvaného bodu
na Měsídod středu Z,eaně~. Abychom dOlst.ru1i s:kuternoU! vzdálenost středů
Země :a Mě,sice, mlUls:Íme dělit tuto' VlZdále[ljoslt lm!Slim~m dJeikHrua:ce Měsk:e
(geocentdClké) :a pHč~s,t vzdMenols t Zlaměřovanléhro 'bodu od ro:viny, jdouCÍ
středem Měs'Í;c.e !a Ikorraně k 'r ornému rpwp:rsku. Bude tedy tato ~dáfl.,e:Ilost

Do

(18)

kcue r([ jie

=

p1o!loměr Měs:ke

D~

cos u!(l

v [km a

+
E

r(f

V
1-

('; 2 ,

VzidJále!IliOiSt z,aměřova:ného

Ibodu od

středlu kotouče, vyjácI:rená v jého ·poloměv8'ch. Kdylbyehom měřili na okraj
MěslÍ'C:e (vždy n:a :nějaký vý:r:a:zný bOld, ll1iejlépe v pusičn:ím úhlu !ko},em 9'0°

nebo 27 O°), m-olha i hydwm
m étně přesné.
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r !(l

V

1-(';2

zanedbat. Avšak měřelIlí na olkraj je

Výsledky p,olousného měření. Popsia uý způSQlb byl vyz.lmu:šen 15. 8.
1956 v Borku, olkr. Chotěboř. Souřadnice potZorovacÍho mi!sta ze spe'Ciáln:Í
mapy byly rp
49° 47' 34", JI.
1 h 02m21,2s. MěřelIJJo ,b ylo te'Oldoilitem
Ke-rn DKM-2 s nejmelnŠiÍm dí1lkem :mikI'lometru 2 cc . Čas byl určován čte
ním kapesTI'í'Cih hodi[!1..Jek .omega (SEČ), 1k00rekoe dlle pražslkého časového
s:i gnálu. Zapiisovla tel a hodiny odečítal V. Morch. Obr. 5 ukaa;:uje skuteč
nou situaci méřen.i.
IntJennal mez:i mé-řením byl 2h 16m . POlčít:ánlQ podle přihližných Vz.o~ců
bez redulkc.e a s redukcí ~, se izaolkroulhhm:ím úhau ll1Ja l' (jako m,ěření
ekvaJtoI1eálem) a pod~e vzorců přesný,ch. Správná V'zdál,e'llost Měs~!c:e byla
402 218 km. Dosaže.né výsledky jlSIQU Ulvedeny v ta!hU!lce :

=

=

Způsoh výpočtu

vzdálenost km
413810
407900
418310
400010

Přilh1~žný
Přilblí:Ž'ný
Přibližný

-

s redukcí ~
zBiokr. na l '

Přesný

.chy.ba km
-11592
5682
-16092
2208

+

chyba %
4,9
1,4
4,0
0,5

zřejmJé, ž,e přeslllOst vÝSlledlku značně závisí na
také, že i při poměrně mál.o přesné práci a vý
názorný výlSlledek až'e pečlivá práce dá i při
Vle,1mi krátkém i!utervalu výsl,ed:ky značně opříe:smé.
Nébu:de pI'loto ji'stě ma lš!kodu, po.k,,\S'í-li :s e alUlatéři, astronomické krou'ž
ky a učiteQé ais1Jroruomie s 'žálky IQ POI(]otblllé měření, 'které jim umožní po
znak zákl:ady astrc:nomi'ck,ého měření V'zdál'8lIl!o,s tí, i o!bUž,e, které taková
mě.fení v Isotbě s,k rývají.

Z tabulky j1e :pvedeVJším

Z!pŮJsohu výpočtu. Vid!ím,e
počtech dostaneme velmi

SEISMICKÝ VÝZKUM ČSR
Česko's llO'vensiko náleží Is ice k těm částem Ip evlIliny, k iteré nejls'o u vážně ohro
žovány zemětřeseIÚm, p'ř,eS'to všalk nelz'e toto :neb ezpečí z,c ela pominout. Hi,s 
torie vJlpráví o nemalém počtu otřes-ů, Ipři který0h bJllo ztni.6eno větší mrn:o'žs1tví
staveb a kdy nechyběly lani 'O'běti na ,Hdls:kÝ'ch živ'oteoh. J'elikož se u nás nelz'e
vyhnout O'blas:tem, v nichž zeuněbřooné ohirožen'í exis'tuje, j,e třeba s'e starat
o za'bezpečení sidlišť i staveb -proti ,se~s:mickýlm úč~1lkům. Předpok'l3iCtem pro
taJko'Váto opatření je !podrobný geQlfYiS'iá~ní výzJkum., který dnes dokáže již
s odchylkou ně.kolika málo !kilometrů vymezirt mí,sta ,pravděpodo'bných otřesů .
.Aiby bY'lo možno tento d'ŮkL3.ldný a n áJkJladlný vý:zkium uS1k'Ute,čnůt, je třeba mít
!po ruce ,eelistvý oibra:z 'O ze:mětf.esné čiJnnolsti na území celélho státu.
Ta:kovýto přehled i dúk.ladmý rozboT ,celé situaoe 'podává ,S'tu<ide čLena lWI'es
pondenta ČSAV A ,}o1s.e Zátopka: "Seismi,cká charakteris:tika ČSR sle zV1láštním
!Zřetelem .k 'OIbJ:a'stem ,s vyšší :s'eism~okJou aktivito'U", kterrá byla II,etos vyzlli3.me
ná..na státní cenou K'l ementa Gottwalda. Do této studi,e s:hrnlUll l]J:rof. dr. A. Zá
topek výlsledky SIvých dJlouhodobý,c!h výlzkumů., kterým se věnoval již od rOlku
1934. Bylo k tomu třeba z.praco,v .at nejen l]J()!zoQIrovární ipřLst'I'oj.ová, al'e též ve,1 ký
po'čet údajů zaznamefllaných v archivnlÍ:ch materiál,echod XVI. ,století. Práce
vy:melzuje aktivní ohlasti, ,kde třeba .brát ohrožení IV úvahu.
Zatím co v česikÝ'ch zemích dochází 'k oU esům větši,nou v dť!slledlku tlalk u
Bilrpsrkého 'Pohoří ma 'český matSiv, .na S}ovensku jde o dosud živou !horotvornou
činnost v tlGa,rpatslké soustavě a t3Jffi jsou ta!kézemětřesení silnější a 6a,stěJší.
PlI'of. Zátopek tu vymezlUje še'st aktiViníc.h obhstí, z nicJl'ž nejvi,c e j'e dhroželIlo
okolí KomáJrna. Studie vzhudHa značnou 'POIZorno:st na mezinár'o,dních vědec
kých kOllig1f'ese'ch a \pOIU:žívá :se jí už 'Při hodno'cenlí s.eÍJsmó:Clkého oihr'o žení vel
ký,c h 1St a.N eb.
Bul. ČSA V
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ZEMŘELA ROŽENA STUDNIČKOVÁ

Dne 14. dubna zemř ela v K31rdašově Řečici V'e vě'k'1l 841e:t dcera .p rof. díro
F. J. StUldničky, :zmálmého 'ffiatema;ti~a a popuJlarisá.to:ra astronomie, Rť.tžena
Studni,čkavá. Zesllllulá 'by[ačlenkOlu Č'eskosliovenskéastmnomické slpolečnosti
od jejíJho zaJlo'že:ní ,roku 1917. ByJa po cel'Ou .dobu až do odjezdu: z PraJhy pra
videlnou úČ3.!stnicí rs 'o húzí a ,př,edrnáše:k ČA.!S a nadšen'Ou [propagáltO'rkoUl astro
nomie. Do denlní:ho i 'Odlbo:rného tis'klu na;psala mnoho zlpráv i olbsáhlej'i§;ídl po
j'e dnání. Ně:které Iprác,e uveřejniJla ve dvou sOuiboreC'h: "Výhlredy do světa 'n ad
zems'lcého" (1919) a "VesmiJr i iHdstvrO a j!eho kultura." (1923). Byla p'OihřbeJ1Ja!
19. dubna 1957 do rodinné Ihrobky ha Olša.nech 'V Prruze. Piřátelé astronomie
za:chovají Rúženě· studallÍ.lč.kové vždy milou vzpomínku.
ký

CO NOVÉHO V ASTRONOMII
SUPERNOVA
Prof. L. Rosino cZ Astrofysikální
v Asi1a'g u (Itrulioe) ozná
milI, že dr. G. Romano na..Ie:zl 19.
května t. r. Slupernov:u 13. :hv. veli
kosti v:e V'zdáJlenosti 1,5' 'seV'erně od
extra:g3.!la.xJire NOC 4374 (M 84) . Podle
sděleni prof. F. Zwkkyho z Harv,3.!r
obs:erv:rutO'ře

dovy olbiserrva<tO'ře byla tato s'UJpernovra
nalezena H. G. Gatesem na snímku
18/1 Schmli'd tovou komorou z 28. dub
llfal, Jasnost !byla 13,4 m . ObJev Iby[ rtéž
pot:Vírzen Oar,penltere.m, .který objekt
nale:ZlI na !Snímlku z 3. května! tohoto
ro1klU.
.
J. B.

EFEMERIDA PERIODICKÉ KOMETY ENOKE 1953f
Enckeava kometa byla 'Od svého ob
j'evu r. 178'6 pozorována již 'Při 44
náVlra:te:oh ke Sl'unc'i. Má Iz'e vš,ech ,ko
met rnejlkr8Jtší obě'žnoru dOlbu 3,298 ro
ků. ,a napos-red: !pro šla přilislíUIllÍm 2.č'er
vence 1954. V letošním T1O'ce má Ip,rrojít
lPeriohelem 20. Ťtj:na . Přin<lšÍUnre efeme
r:idlu 'Podle výpočtu S . G. Makovera,

1957
VII. 21
2,6
31
VIII. 5
10
15
20
25
30
IX. 4
9
14

19
24
29
X. 4
9
14
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cr

3h18,5 m
3 32,5
3 47,9
4 04,9
4 23,8
4 45,2
5 09,6
5 37,4
6 00,1
6 45,0
7 24,7
8 07,4
8 51,5
9 35,1
10 16,8
10 56,0
11 33,3
12 1.0,0

vypačtelno'U

na !záJklad'ě po'Z~ování
(1937 a'ž 1954); !při vý
p'očtu lbyHy vzaty v úvahu pOl!"uchy
.planet M e rlkura, Venuše, Země , Marr
se, JUipiteTIal a Sa:turna. Hvězdná veLi
kors t komety hY'la počítána 1P0dle V'zor
ce m = 11,5
5 log LI
15 Ilog r.
'Z

pěti ohěhů.

+

+

8

LI

r

magno

+26 ° 44'
27 55
29 06
30 18
31 28
3:2 35
33 35
34 21
34 46
34 48
33 43
31 48
28 43
24 31
19 24
13 40
7 33
+ 1 14

1,870

1,691

16,3m

1,6-61

1 ,564

15,5

1,458

1,43.0

14,7

1,270

2,288

13,7

1,105

1,137

12,6

0,979

0,976

11,3

0,916

0,8.03

9,9

0,936

0,621

8,3

1,052

0,443

6,3

OKAMŽIKY VYSÍLÁN1 ČASOVÝCH ,SIGNkLŮ V KVĚ'TNU 1957
(OMA) 2500 kHz, 20h SEČ; Praha I.) S381kHz, 14h30m SEČ)
Den
OMA
P'f'a!haI

005
NM

2
006
NM

006
012

4
006
NM

5
006
NM

6
007
014

7
006
014

8
006
014

9
006
NM

10
006
014

D en
OMA
Praha I

11
006
NM

12
007
NiM

13
008
014

14
009
014

15
010
016

16
011
018

17
011
017

18

Oll
NM

19
011
NM

20
012
018

D Bn
OMA
P'f'ahaI

21
011
NM

22
011
017

23
011
017

24
011
017

25
010
kyv

26
010
kyv

27
010
!kyv

28
010
Ikyv

29
011
:kyv

30
011
kyv

1

NM -

3

nemoceno, kyv -

vYlsíláno z IkyvadJlovÝ'ch hodin

Při
měsíce

rekonstrUlkci :zruřÍ'~ení koncem
se lI'ozihlais ový s'1 gnál odrvozovaJl
z kyv,a chlových hodin. J ,e ho největší
ockhy.llka ne,přeíkr'oči1a 0,05 sec. Bě
hem května .by}o zaJháJeno pravid~lné
vy.sí:lál11í zvláštního časového signálu
staruid OLP :na dlouihé Vilně 6172,8 .ln
(48,6 kHz) ll1epřebr~itěod 19h do 1h
SEČ. Vystílají 's'e 'Pouze vteřinové
zmačky t'r vání 0,1 :sec, minuta O'zna
PŘíSTROJ

31
011
kyv

iprodJl'OlUž,e n;Ím na 0,5 sec. Signál
,stejnýim:i hoddoo.mi jlako OMA)
zpo~dění v :pře:nosoVié c es.tě Ik vysilači
je stálé a činí 0,011 'Se,c , takže .oka
mžiky vy:slá.a1Jí jiSOU vZlhledem Ik OMA
o stejný 'Č8JS opožděny. Vysi.Já R!e
v so'Us1tavě Al, příjem je teJdy možný
buď Zlpětnovaz'ehní.;m přij1 ima:čem neho
s'Ujperhetem 's'e záznějovým osóláto
čena

'je

řízen

Y,em.

Ing. V.

Ptáček

PRO VÝZKUM }iONOSFÉRY

Základnim JO~OSférick~ pozorová
ním je registrruce t. zv. ionosďéric
kých c.ha,rakteris't ik. J ie to závislost
zdánlivé výšky odrazu: krátkých ra
di'O'vý'c h vln od jednoHivých vrsterv
a,ono:sfélry na kmitočtu vln, kterou ~z,e
zji:šťo'Wl!t zVlláištní ,i mpu1sovo'U apalra
turou. J e~ikož se n,epodařHo tento ná
ročný přÍ'str,oj' ohstarat z,e zaJhraničí,
zwčalo ,s e iU nás praeova.:t již před tře
mi :l ety na vývoji [přístroJe vlastní
konstrukce, :na !které se poCLiileli pI"aJ
covníci Geofystkálníiho ústaV'u ČSAV
a VyslOlkéŠlkoly elektroteo'hnkkého in

ženýrstv:í. Staviba byla ji1ž ,dokon,čena,
zařízení se proměřuje a bude v nej
ob1iž'š kh dn.e,c h Ipřevezeno na .olb s-erva
toř Prů.ihonice. J 'e to prvJÚ Ipřístmj
tOlho,to arU/hu u nás a o jeho 's ložito's ti
svědčí na př. oko,Lnost, 'ž e obsahuje
vkenež 100 elektronek Ionos!féri'Cké
ehialrrukteriJsti1ky ,bude 8IParatura za
zmamenávat jednak na obrazovku,
jednaJk fiotografio'ky. V Mezinárodním
Ig eofysi'káh1ím roce se měří dvakrát
'za hodinu, v případě potřefby i častěji,
neboť aJparatuliw umožňuj'e pořidit je
den s11Ílmek z,a 10 vteřin.

POPLACHOVÁ SLUŽBA V MEZINÁRODNÍM GEOFYSLKÁLNIM ROCE
V týdnech .od 10. do 16. 'každého
byly od zaJčátk'U Toku konány
na celém světě zkoušky spoJení a vy
hlwšování poplachů. pro MGR. Čs. po
,p1lacih ové ,a Sipo j10vací Istředdsko ill!aJ
ionosféridké stantci, v Ptrů.honioílcfrl do
sá:hlio velmi dobrých výsled!ků. a iPro
měs!iC'e

k áJz,a lo znaa:nenitou 'pŤipravenost. Ihned
IPO WashingboillJU, kde je 'Poplachová
zpráv,a sestavována, a p'o ATIlgHi, kam
se dostává hlášení nejdříve, do,sá;hlo
n.a,še středilsJw na celém světě nejkrat
šího času 'v 'Příjmu poplachového Má
šem.
Bul. ČSAV
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EFEMERIDA PERIODICKÉ KOMETY AREND-RIGAUX 1950 VII
Kometa Arend--Rrgaux 1950 VII
'byla objevena 5. února 1951, lP'rfiehodem prošla 18. p,rosince 1950. Podle
J. Bradyho má oběžnou dobu 6,7 roku. Letos má projtt perihelem 3l.

1951
VII. 21
31
Vll. 10
20
30
IX. 9
19
29
X. 9
19
29
XI. 8
18
28
XII. 8
18
28

ll:

5h39,Om
6 13,0
6 47,4
7 22,0
7 56,4
8 30,2
9 03,1
9 34,8
10 05,2
10 34,2
11 01,7
11 27,5
11 51,7
12 14,2
12 34,9
12 53,6
13 10,2

EFEMERIDA

s!rpna. UváJdíme efemeridu IPodle vý
!počtu M. P. Candyho. Hvězdná veli
\k:ost byla ,počítána podle vzo~ce m
:= 12,0
5 ,log Ll
15 log. r.

+

8

Ll

r

magno

+12°59'
13 44
14 09
14 14
14 00
13 28
12 41
11 43
10 38
9 30
8 23
7 20
6 25
5 43
5 14
5 02
+ 5 08

2,182

1,462

16,2m

2,089

1,406

15,8

2,027

1,386

15,7

1,989

1,402

15,7

1,962

1,454

5,9

1 ,9'3 5

1,535

16,2

1,895

l ,6J

16,6

1,838

1 ,760

17,0

1,760

1,8'9 1

17,4

'~OMETY

AREND-ROLAND 1956h

Břiná;šíme rpo:kračování
~olmety Arend-Roland 1956

,počtu

efemeridy
!podle výM. P. Ca:ndyho. Hvě~dJná veli

1957/58

VII. 21
31
VIII. 10
20
30
IX. 9
19
29
X. 9
19
29
XI. 8
18
28
XII. 8
18
28
I. 7

ll:

9 h 57,lm
10 14,8
10 31,9
10 48,5
11 04,8
11 20,9
11 36,9
11 52,8
1208,8
12 24,8
12 40,9
12 57,2
13 13,7
13 30,5
13 47,6
14 05,3
14 23,7
14 43,2

==

+

o
+57°37'
+57 11
+56 55
+56 50
+56 57
+57 17
+57 49
+58 36
+59 39
+60 58
+62 34
+64 27
+66 35
+68 59
+71 36
+74 23
+77 14
+80 06

kG'st komety lbY1lia počítál1Ja lPodle VZOT
ce m
4,5 + 10 lo.g r + 5 lo.g Ll.

==

Ll

r

1J1'I.-ag>n.

2,793

2,160

10,1

3,092'

2,457

10,9

3,309

2,740

11,5

3,453

3,011

12,0

3,541

3,272

12,4

3,595

3,523

12,7

3,644

3,767

13,1

3,718

4,003

13,4

3,846

4,234

13,7
J. B.
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ABSOLUTNí VELIKOST KOMETY AREND-ROLAND 1956h
Na podkladě 30 odhadtl Jasnosti od
listopadu 1956 do května 1957, uve
ř,ejněnýoh v dIikuláříoh MezÍ'J1áTodní
astronomické unie, urči,I dr. J. Bouška
aJooolutmi j'a snost m
5,9 a expo-

=

ll1ent n = 3,8. Vý,parné teplo bylo tedy
L
528ú cca/ mol. Oba, fotometrické
pa:rametry jsou zcela rprtlm ě rné a ne
jeví se :r;o:zdÍlI v (předperihelových a
p,o periheil.ových pozo,rováních.

=

EFEMERIDA PERIODICKÉ KOMETY KOPFF 1957a
V ll1ás!l 'edující tab:u:l:ce přinášíme po
efemeridy (peT,i odické ko

Ilrnačování

1957
VII. 21
2,6
31
VIII. 5
10
15
20
25
30
IX. 4
9
14
19
24
29
x. 4
9
14

a

llh41,9m
11 48,9
11 56,3
12 03,9
12 11,8
12 20,0
12 28,5
12 37,3
12 46,4
12 55,7
13 05,3
13 15,2
13 25,5
13 3:6,0
13 46,9
13 58,1
14 09 ,6
14 21,5

mety Kopff 1957a podle výpo'čtfl F.
KepiI'i.s,kého a G. Si.tarského.
eS

+ 6 ° 08'
+ 5 19
+4 28
+ 3 35
+2 41
+ 1 44
+0 46
-O 13
-114
- 2 16
- 3 19
- 4 23
- 5 28
- 6 33
- 7 39
- 8 44
- 9 50
-10 55

Ll

r

2,731

2,314

2,765

2,252

2,790

2,191

2,8006

2,129

2,812

2,069

2,810

2,009

2,800

1,951

2,782

1,894

2,759

1,839

VÝZKUM RADlOA:KTIVITY OVZDuší
Do p!ogramu M,e zinároldníh.o geo,fysikMní:ho roku 'byl dodatečně .přijat též výlzkurm radioaktivity oVlzdruši.
Sta10 s 'e taJk z podnětu hOllandských
vMetl, kteř.í ve svém ná v,r:ruuU[>ozŮ!rniM na nebez.pečí, j:ež hrozí Udstviu
IZ radi,orukti'Vll1í:ch aero,soHl, vznikající'ch
theI'lmonukleárními výbuchy. Tohoto
vý~kumu
g;e úča;s'bní ;tJaiké ČSR.
V Hradci Králové 'bylo již ohs'e;I'vatoří
GeO'fytSikálaúlho ústa'Vll OSAV zahájeno
zjišťování
radioaktivity dešťových
srrážek; v MGR hude se konat s!běr
srážek jednou měsíčně na ohservatořich, rozmístěných po oOelém ,světě,
u nás na MiJlešovce, na Lomnkkém

štítě

a v Hradci Králové, ik;de budou
vzorky proměřovány. Počitá se též
s tím, lž e burde :poisb8.!vem. Ipří'stroj, já:tm'Ž
se 24 ,h odin prossává vz.duch a zjiš
ťUj'e se rad~oakti!vita částeček, zachy
eených ve spedálníc:h filtrech. V c.i
zině se 'bude zkoumat také rarnoB.ikti
vita :mořBlké vody a vysokých vrstev
atmosféry, odlkrud hudou odelbírány
v:zorky try,skovými I}etadly. TentO' vý
/Zkum umožní vědě řešit il'1ě1které drfi
:l ežité :otázky meteoroll ogk)ké a ,1ékr3J
řflm paJk podá Ipřesné infommace o ne
'beZipečí, arteré
v dflsledJku pokusfi
oS ,atomovými Zbraněmi ji'ž iltdstVIU
skutečně hrozí.
Bul. ČSAV
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Z LIDOV~CH HVĚZDÁREN A ASTRONOMIC - K~CH
KROUŽKŮ

II. CELOSTÁTNí KONFERENCE POZOROVATELŮ METEORŮ

Ve dnech 4. laJ 5. května 1957 ko
n a'la se v Brně druhá 'koruere:n:c€ po
zarovrubeltl mete<orů. Na pro'g ramu
byly vSlohotu ,referáty -o novinkách
v meteorieké <aJs'tronomii (doc. dr.
Vlrudimír Guth) , o prvních výsil'e deich
p'o~orovární ,komety Arend-Roland (dlr.
V,ladiInúr V3JIlýsek), 'O rpoz!ortOVMí me
teortl 'li nás za mi!l1ulý roik (Zdeněk
K'VÍ:Z) , dMe 'O: statishc.kých metodách
p ozorování met eorťt (Zde:něk Kvíz),
po:znáJmlky ke ~r,acováni ImeteDrrťt
(Jiří Grygar) a;0< 'V'livu ve/likostizor
něho pole na určení ma,gni'booy 1:e
leskiCl!pických meteo,rů (Luboš Kohou
tek).
V neděli ibylla. 'Podána; 'Zlpráv.ao vý
s:ledcieh ,eXlpedice v BeSlkyde ch, byl

s tamoven program po~orová;ní ffi'e teo
rťt vohdoib í MeziJnárodruího m et eoric
kého ro,l m a dohodnuta org anisace 'l'e
toŠ!ní eXipediice do Beskyd.
Špatné poč rusí loni na ,p odzim způ
sobilo, že jp odzimní roj'e by1ly jen vel
mi mál'o sledovány. Počet poz-orova
telů meteo rtl stáje ještě není ta;k vel
ký, ,rubyClhom moMi zvládnout všechny
úko ly, kJteré js ou 'V dosaa-vu ra rmatér
ských .prostředků. Konference uká
zala, že l:etni expedice v J,oňs'kém
s'rpnu darl a pozo:rovatelúm lmJ1;olho. Po
zorovatelé,kteří se -eXiped,i ce nezúčast
nili, dOlpoUJštějí se stMe ještě mnoha
chylb při ,pozoro'v áni a Ipn vyplňování
pr<otokolů.
"-- Kv.

ČINNOST

AlSTRONOMIOKÝCH KROUŽKŮ
V BRNENSKÉM A JIHLAVSKÉM KRAJI

V oblasti hrněnsrké Lidové hvělzdár
ny Iprrucuje v sOUlčasné drQ,bě 28 :astr.o.
nomkký1oh kroužkťt,
z toho 20
v Brněnském .a 8 v Jihl}ruvs,ké:m kraji.
I když rozsá:hJlé pra:coVlni Moly iPři
rozVloji nalšooo průrmysLu 'a: hospodář
stvÍ pIlně lZaměstnávají mnoho zájem
di o astronomickou práci, přece roz
vijejí mnohé ;kJ:':oužky tntensi'V'll:Í vzdě
lávací neho i .odbornoru činnost.
V 'l'loce 1956 uspořáda-Iy 'a strono
ankké kroužky hrněns,ké oblasti 184
členských ,sClhtlzek a: besed,z,pTlarvidla
se vzdělávacím ,a or~a'nisačním prro
g.rrumem, při průměrné ÚČ.aIS,ti asi 15
.oso/b. Dále 'Ulspořádaly 87 ve,řejný'ch
přednášek, které naVlštiv:il1o okrouhle
4'2 00 ,o sob. Pro Č'l'eny kroužků bylo
uskuteóněno 85 a pm veřej!l1Io'st 48
lPo2iorova-cích 'V'eče'rů,
kterých se
účastnilLo, 3600 zájemců. K ,zvýšení

.odborné úrovně svých čl'enťt UlSpořá
,dafly krro'UJžky 8 kursů. rustroIl!omie a
,i pro i'nfOlrmad veřejnosti instalov.aly
6 astronoaniaký,0 h výstavek, ,které
'zhlédlo vice než 3000 o:sob.
Bnzdiol1 v rozvoji odborné p,o zoro
vací činnosti jé ned osrtaterk vhodných
dru1ekohledfi, 'k terému ,něktelré kr:ouž
ky čeM ama:t~skou konstriukci 'z rcad
}lových da;lefk:ohledů.
Do Ip oslední doby :pracoVlruLa ry celé
ohlasti jediná :lLdová hvězdárnra v Brně.
Nyní diO:krončHi stavlb u pozorovate:lny
také v Tře/bíči a budují 'asbrO'Il'ounlÍ,c
kou pOZlQ:I10va ternl1 v Ledči nad Sáza
vou. Výsta:vbu ffieTI'šich oihse1rvatoř.:í
př~pmlVlují v Blam.sk u, v Bosk'ovicích,
v Htav1í:čkově Brodě, v Mora;vs:ké Tře
bové a ve Vyškově. Do'Ulfáme, že se
tak ,podaří rOlZšířit a prohlloulbit taJké
odbolrnou čin:n:osrt ,pozorovaJteJl:slkou.

ASTRONOMIOKÝ KROUŽEK PŘI STŘEDNÍ ŠKOLE
VE Vy.Š~OVĚ-DĚDICíCH
Při osmill eté stř'eJooíškole Klemen
ta Gottwalda ve VyŠllw'Vě-.uědicích
vede odJb. 'Uč. Jrun Neckař ji1ž čtvrtý
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žákovský astronomický kroužek .
N ejiPirve za'řruz;oVlall do rk roužku Jen žá
ky osrmé tEdy, kteru již za rok ze

ToOlk

školy odešli, takže krolU'Žek za,čÍnal
k&ždý ,r ok s :nO'Vými členy. Letos má
kro'užeJk 24 členů z vy,s,pě,lých žáků
sedJmé třídy, kteří pro'š li l:oni záki1ad
lIlím kur.sem astr,o nomie, s 'ezná.mili s.e
s nejdŮlležitějš1miastronomickými po
jmy, se sluneční sou.stav<cyu a hvězd
nou olb lohou. Možnosti práce k'roužJku
jsou :přiroz'eně o:meu;ny nedostatkem
Z'IlaLostí v ~11Iattematic.e a If'ysice.
K!ro U/žek s'e sClháZ'Í Ipravidelně ka,ž dý
týden ke s'Ollůzkám, které mají náplň
teoreHolwlU nebo jsou věnováJny pozo
roválli oblohy. Při ,kroužklu se vytv,o
řila slmliPina pozoQ'l(watelů meteorů,
která s'e začlení do ipra'Videlného ,po
zoro'Vání meteorických r,oJů a sledo

vání polárnich září v nastávajíc:ím
Mezi:národnÍ/m geoďys~ká;lním ro'c e.
Kr'O\..lJžek má :k disposici binax a 'Vy
půj:čený zrCl~dlový daLekohled. Óleil1o
vé si hodl1aji zhoto'Vit též jed:nodruchý
"brejlák".
Ostatní 'žáci a náv:štěvmki školy
j:s ou seZ'l1!aJmIováni s ,p rací astronomic
kélho ,kro'llŽk<u <a Ulpoz'orrňovém.i na
rustr.onomi:cké aktuaJity nástěnkou
v Ibudověškoly. J. Nec,kař ,po'řád'á
také veřejné rpředJnášky v mistní osvě
tové bes,edě.
Cm'evědomá :prá.ce 'V tomto krolUlŽku
mohllla by "slolUiŽi:t za v:zor i jiným
astronomickým kiroiUŽlkúm v našilch
školá'c h.
Ob.

A'STRONOMICKÁ PRÁCE V MoORA VSiKÉ TŘillBOVÉ

V Morarv:ské Třebové praC!uj:eastro
nomiClký kro\..lJžek při okr,esním domě
osvěty pod v'e,denrm Kam1a Švachuly.
Kr,oužek ,oitá 16 členů. V třinácti
členský0h "s,chů:zlkách v roce 1956 hylly
pI10ibkány záklax:lm.í astronomické po
zmabky podle BoušklOvy Ik,niliy "Astro
nomie j;edln od!uchý'c h ,prostřediků". Od

borné vedení tohoto kursu má prof.
Krouž;ek uspo,řádal pm své
ó1eny 6 pozorovacích v'e,čerů. '3; pro ve
řejnost 5 astroDomkikých př.edmášek
s ÚČ'3Jstí 20 wž 30 oso'b.Čle:no,vé ,]{jrouž
ku Iz hotJovili Newtonův reflektor se
Z'road:l em ,o ,průměru 105 mm a ohnis
kové dáJke 1000 mm.
Dvořák.

Z ČINNOSTI ASTRONOlVIIOKÉHO KROUŽKU PŘI JEDENÁCTILETÉ
S'DŘEDNÍ ŠKOLE V LEDČI NAD SÁZAVOU

KrOlUžek či.tajíd 12 Nenů uspora
dlalL v rnce 1956 35 člens:kých schů
zek (při průměrné účasti 7 členů)
a 40 ;p o::tJoirování oblohy pQ'lO .své čl:e
ny. Devět vetej:ných ,přednášerk na
vštívHo 180 osob. Č'lenové kr,o'liŽku
insrUdo'V,a li astr.onolmi-ckou výstaJVku,
kterou rolélc110 865 'O'so:O. Ka~dý měsí,c
jiStOU Vle vývěsní skř.ínce na budově
školy 'o zruamovámy 'zprávy o ÚJkaz,e ch
na ·olbliQIze. Členové k:r:ou'Žku se při
praVlují k pozorování meteorických

rojů v M.ezinárodn,í m geofy:silkáiliním
rooe, sledrují ,sliuJnečnď, povrch '8J zaško
~u;jí se do 1P,0:wrová'l11 proměnných
h'Vězd.

V soU'ča'sné do'bě pracují na kon
struíkJCi arstroil1omi,crkého reflektoru
o průměru 31 cm 'a př1pravují zhoto
verú foto'g r3Jfi.ckých komor na foto
glrafii mete;orů. Věříme , že se n3Jdějná
činnost ,ledečského kroU1
ž kti, j1eště pro
hloUlbí, jakm~}e bude dosrbavěna astro1r10mÍ'Clká pozoroVlatellna.

KURS AJS'DRONOJVITE V BŘEGLAVĚ

Astronomický kroiUŽek při ok're:s
ním domě ,osvěty v Břecla'Vě koná po
oe:lý rok mimo p-ráz!Cl'l1.iJrJJové měsíce
pravidel'llě veř,ej:né astronomiCik:é př,ed
nášky, rke kterým zve ,často přednáš'e
jílCi z Bl'!l1!a. Pro zvýš'e ní úr,ovně členů
kroužku po;řádá ,od po,čátkru září 1956
kurs astromlOanie, j'e hož vedení se
ochotně uj-rul S. Šk rom3Jch, vedoucí li
r

dové

hvězdárny

v

Ho.donín.ě.

Ze

-třiceti

členů tk 'r.o'U<Žlku as'poň !p:olovill1a jich
prarvirdel'llě kur,s UlaNštěvuje. Látka je
slOU!staVillě (probírána podle UIČehnice
astroUlomie pro jedenáctou třídu střed

níClh škio'l a týd'€inniÍ tl,ekce "se neliší
mnoho od škorrní.ch vyručovacich hodin.
Začátek ve,čera j;e Vlždy věnován opa
kování mmulé látky a drotazťl1ln, po
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tom je prolbílráma nová látka lat ulklá
dány :s tudijní úkocry do pří·ští hodiny.
I ·: když z;pfLsob vedel1iÍ kursu vyhlíží
IZ'cella školsky, přece Jsou jeho výs:l ed-

ky velmi .dolbré a č:J.'enové se V:ŽJdy těší
na daJší lekci. Podobný ;postup vých:o
vy členů mfi'žeane doporučit i ostatním
kroUlŽJkŮm.
Ob.

POZOR.OVANIE PLkNÉT VO DNE

K!aiŽJdý amatér ma'ŽJe sa pokúsiť
o vyhl'ada.rúe niekto'r ej pllalIl.éty na
denlnej obolrohe. K tomUJt,o ÚČeJlu !potre
buje doibrý tri:éder alebo 'binar. Via:ce
rí amatéri s'e po.kúSJilli ,o talkéto pozo
r'OV!am:ie, rulle jch ;nárrTI!ruha Il en málo
kedybola kOlrunova:ná úspechom. Bri
tla1kýchto poz;oir ovaniach j,e nurtnoza
0hovať určitý :postup, Teho ilnak zaži
jeme sklamani-e, ktoré más maže od
radiť .od ďla!lš~oh polkuS!ov. OdhiLia,dnuc
()id vedecké:ho výZl1J3.JmU takého'to IP'O
Z'orovam;i'a, dajú sa tieto 18 ús,pechom
spojiť s pr,edmáškami lUS'Poriadanými
v dennej dolb e. TrukétO' pTednášky sorm
uSlPoria:dal na,pr. v rolku 1956 v okres
ných lffiIestách Sečo'Vce, Trebišov,
Sbr.opkov 'a MedzilaJborce, ikde sa bi
nalr o:m poz'o:rovala planéta Venuša.
Toto vyvlollru}o :medzi o'b yvaltel'lStvom
p:rirum!o IrOlZTuoh, nakol'ko nem-ali ve
dOi!l1'osť .o tom, 'že plaméty moŽlIlo Vii
dieť aj -cez deň. Nutno po'znam€lnať,
že viacerí pOIS/hl!cha;či prednáŠ1ky a:j
vol'ným o,kom uvideli pílanétu vo vzác
ne čis-tom .ovzduší. Ďailelmhl'a!d:om
dorbre :s,a dali rozozmať fáze, čo len
stUlpňovallo údiv u p'O!sILuchačo v, že
pIa,néba svojím íko-s·áJkom 'Podobá se
Mesiacu.
Verejné ip ozorovani'e planéty JUlpi
tera v dennej dOlbe, v mesiaci apríli
1956 úplne ,pr.ekvalPilo obeC'etnstvo.
V po'Zoro'Vam:iach sa po:kr;alčovallo a do
kOl1C'a máJe 1957 docie lLel1é Ib oli pekné
výsledky. No ip riam:o senza;čneza'po
soh~la zpráva :o verrej!l1om pOIZ'O'rovanÍ
plrunéity Malrsu :dňa 7. malI"Cla' 1957
o 14 hodine. Plané'ta sa v'tedy rpozo,r o
vaJla na náJmestí v HUlme'Dnom. Pre
vysvetlel!1i,e treha pOizna:menať, že
Mars ISla· ZDa;Čl1e V!zdia,liJl od lllaJšej Ze
m 'e, !prilblúŽIIle naJ 242 m:Hi,o:!1Jov km a
bi'na,r ho 'Uiká'z al iha alk o drobulinku
hvi€lzdičlm.
Dňa 10. ma,I"ca 1947 o llh35mbolLa
'poZ1o:rovaná Ikonjumkcia plaméit V'el1Juše
:aJ Merkura" lP:rJ čOlm o!bildve planéty

166

I1rura:z ib oli vidttel'né 'V 1Z00rmom :p Olllbi
naflu. Zatial' ČD' Vem.llŠa hola vel'mi
dohr,e viditel'ná aj pre 1Zn13,'čnú bilíz
kosť S!lnka" Meflknr hol sotvav1di1tel'
ný v Izorno'm pohl ďaJl,e;kohl'rudUJ. Na
cháJd'z!a!l sa 0,8 0 stupňov jlUžne od Ve
nllJše.

Z ja;srnÝ'c!h planét zhývrula UIŽ 'l en
planéta Sraturm, ,kterú 'som nemal
mOŽlnosť vyhl'adať IT1aoih Johe v dete j
dio~e~ .Ko11Ječn~~a ~i :na~sl~~a'Lru ~' 'b rá
p1nlezrto.sť uv~dleť )U pn JeJ 'komJ: nik
ciis Mesiac'om dňa 2;2 .3. 1957" aj
ked' táto bOll a predo'š lého dňa večer.
Dúfla;l som, že vdopolLudňaj/škh hodi
náe:h 'Deď.aleiko MesiJaca ju pfledsa ,l en
l1J3Jjdem. Ale rámo 'som Ib ol veYmi skla
ma;ný, ked' ,s'()Iffi Zli,sti'l, žeolb;1oha sa
pokryla, IzáVlOj'O/ffi j'emných mrakov a
t8Jk moje plány zase ztro's kotaH. N e
Zlbývalo iné len ča,k'ať na Illas,lladrujúcu
k onju:nlkciu, ktOlrá mala nlrusta,ť dň-a
18. arp:ríll a 1957. AfLe ipri tejto kon
JUlnkcii mal s,om tú nevýhodu, že Sa
turn už 'V ,s korých fIa'Dných hodinách
z rup 3Jdrul, t. j.o 7h12m. OhávaJsom 's a,
že !po východe SILnka klesne Mesiac
už na;tol1ko nad záJpadný 'obzoOr, že 'ho
v hustom VZ,díUChu neuvidím 'a tým
menej planétu. Z Itej IPrí,č1ny Bom po
stavilI 'binar na dvor svoj:ho domu a
po,zo:rova,l Sa.tul"na aJž do východu
Slnka. Tera.z Ha mi u:ž !l1€1mohO'l z:trati:ť.
S pozoroVlaJn]m som JZlrupoča1 .o 3h30m
hodine a 'll'kon6l ho po východe S1nk/a "
kedy 's.a 'SaJtUI'1l .pomaly ~QlzplynUlI
v .hustom vzduchu a Ú'pLne sa s<bra,ul
v zornom poli binalru.
Ama;tér, ktoré:mu chýbi ,}J'0'zor ova
ibel'ská prax, iIlech Is i vo "Hve:z:dárs,k ej
ročenke" vyhl'adá dobu !lw'l1Jjumkcie
planéty s Mesitrucom. Na' základe úda
j'O:v tu uvedených určite vyhl'8Jdá pla
nétu pTi Mesiad. 'Bri hl'adamí tre:b a
binar postaviť na stojan a len ,zvol'na
ho p'o'hylboVlať, l~ho pTi ,rýcMom po
hyrbe .plalllértu nenajdeme.
Keby sme najtde:nú Iplanétu clhceli

vY'hYad:ať aj v naJsledujúce dilli, keď
sa Mesiac 'Od nej v1zdi:ali, mus!:Íme 'si
Ulrobiť pevný 'b od. Z toho :bodu ju ma:
žerne bez ťa;žlk,osti znova pOlzOll'ovať.
Pevný hod maže /byť kormí!n, Virchol
stromu, stožiar a pod. N esmleme pri

tom Zia1bu:dnfÚť na 'čas 'pozomvania,
l'eJbo ten hraje tu dOležitú úlohu. Tým
to ISposobom možeme vyhYad:ať na
OIbIlohe ktorúlwYvek jastnej'š íu planétu
alebo hviezdlu v deLl1lllej do:b e.
Ján 0 6enáš

NOVl!:: KNIHY A
Z. K o'P a'l : Astro:nomical Optics.
North-HroLla;nd Fulbl. Co., Amster.dam
1956; ,s tr. 440, váz. 45 hol. zl. - Mo
noogra-fíe o astro!nomické optice, vy
daná 'Pod redlaJkcí Z. :KiopaJ1,a , o,b sahuj,e
stati, přednesené na sy;mpolSiIu, kona
ném v -dUlbnu 1955 na mall'chesters,k é
uni'versitě.Stati, jeJíClhž ,a utory jsou
odbornici z rtlznýc:h zemí, jsou rozdě
l,eny do osmi kapitoll: zákiladní teolI"Íe
a o,ptika, O'pUcké olbraJzy a drLfrtalkce,
'im:terfer'0.metrie a, s ní souvisíd :pro
hlémy, eJeiktrO'nkká ,zaři:zení v astro
nomické ,optice , lI"ozUšo'V'ací ,s cholpnost
a scintilaJce, ši,rokoúhi1é optické ,s ysté
my a aS!fér1cké ,ploClhy, flO't ograHe IPO
mod fHtrů a tenké filmy. Je velkou
škodou, ,ž e jedineónou m 'o nogwafii na
še~o kra.Jana, který nedáVlJlo navštívil
Česko:s!loV'e'llsko, není možno u nás za
kou'P'jjt ve V'ětŠ~ffi počtu exemplářů.

PUBLIKACE
Bulle tin čs. ústavu astronomických
(mez~národní vydání) ,roč. 8, 'Č. 3 ;při
ll1rušíta!to vědecká pojednáni naši«;h

astronoma.: Z. Caplecha: Fo w:g,r afic
ké G emtnidy 1955 - Z. Švestk,a a L.
FII'i-tz'Ová: T ,eplotní 'Podmínky a stav
,excitace v 'c hromo'srférickýohelYUlpcich
- J. Klecze1k: Tejplot.a vežlutý,c h ko
ronMn:ioh ofblastech - M. K,oipeciký:
EleJktdcké a magnetické úkazy Vle
s!luneční atmosrféře (I. Elektrická vo
dirvost ve sluneční fotosféře) J.
Bouš ka: 'P ozo,rování částečného z'a 
tmění ,S lunce
2. [prosince 195,6 
J. B ouška: Pozorovánízáik:ryJtfi hvězd
na universí'1Jní hvě'Zdárně v Pr8.Jze
v r. 1954 a 1955 E. Chvoj/ková:
Raketový výZkiUlffi ,a teo,r ie r'lOlzště'Pení
iOln osféri6ký,Cih Vlrst,e v. Práce jsou psá
ny angHcký a němec,ky.

J. B.

J. Kl epešta: Fotografický pruz kum
v esmíru. Na:kl. OSAV, Pr8Jha 1957;

J. Dabrzycki: Atlas ,nieb'a gwiazdzi
stego. PaÍlstwowe wyJdaw. naulkowe,

text 116 ,str. la 18 'Olbr., obrruzová část
108 str. sle 138 obr.; váz. K'čs 45,- .
VOIh:saIŽné předmlruvě vysvětluje
dlI". M. Pla vec podstatu záření, v:zniik
zářivé ener gie hvězd a cesty, jimiž :se
záIíení z :hvězd k pozemslkémlUJ pozo
rov,a teli dostává. J. Klepešba ~oiUta
vým způsobem ,s eznamuj e čtená ře 'Od
,prvnÍ'Oh pokusů fotografie hvě.zdné
oIhLo!hy 'před sto lety až lkdrr'lceŠll1ím
moderním po,krokům v tomto důleži
tém o.bolr u astronomi:cké rpráee. Autor
pojedná'vá v .textové 'části o 'c hemic
kých účinckh hvězdného světla, o vý
voji dale koh1edu, fotogr8.!:fkké komo
ry 18.J o~tiky pro. hvězdnou f,otolgra.fi:i,
o fotoOgrafi'c ké desce a o fotogiI'afic
kém mapování hv ě z.d;né oblo hy. .Kr:o
mě jiného se čtenář dále dozV1Í, jak se
fotog,rafie up'latňuje ve výZlkUlmu !po
vrchu Měsíce a S,1 unce, v průzkumu
Mléčné dráhy, mlhovin a ga!laxií, ve
f,CYt.ograJfH' 'P'l anetek a velkých p1lanet,

Poznarň 1956; 24 str. textu, 8 map,
váz. 15,- zl. Na 4 po~árnich a
4 romlloových mapách jsou z,a klfes'l e
ny hvězdy do 6,3 hvězdné velilkosti,
mlhoviny a hvělzdok,upy do 10 hy. ve1.
Mapy sahají dO' -40 0 deklinace, tak
že olbs'ahuj::í olb jekty, viditeLné n a naší
hvězdné o'blo'z e. Na malpách j'S'ou vy
zmačeny M'ž hraní'c e slOuhvě'z'dí,eld ip
tioka a isofoty Mléčné drá!hy. V textu
jsou seznamy so'Uhvě~'dlÍ (zkmtky a
názvy v -1atins!kér.m, pOll,s kém, rU!s!kém,
franco'llzském a nftmeckém jazy'ce),
hvězd 'první v,e1iík.OOti, jakož i tabulka
preces1e v raktascensi a deik,l inaci. Da!l
ší taJbulky o!bslaihu:ji jasnéj'ší ,proměnné
hvězdy,
dv,ojhvězdy, :hvězdokupy a
mlhoviny. Je připojena ma'P'ka severní
polární s'e kvence a Plejád se s'ezna
mem hvěz.d.
J. B.
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komet, meteorů. a ve ďoto:grafii spek
te.r hvězd. .obrazový materiál kmihy Je
hohatý a tvoří oddělenoru část. Obra
zy jls ou Vlelm:). pečlivě vy,brány a jsou
z převá.žné většiny ÚiPlně Lnové, ne
znáJmé. Je ·břeba j,en l<itovat,že ně
ikorhk o!bra:zů. nevyáLo při hskru bak,
jalk se Ip odle dO'ko'llaJýcih předlLoh daJlO
oč-elkávat. Au:to!!" svým novým dí,l em
ohohatiJl na'š i astro!l1JomiClkoiU: literaturu
a kniJha jistě ovliv:ní a lPovzhudí naše
amruté:ry v j,e .jich as'bro'l1.omkké práci.
J ,e třeba jen litovat, !Že se do· krrlrihy
vllorudHa n.ělkteTá tisková ne:dopatř·eni,
jež vzniJkLa p.atrně .snahou ruakladatel
ství o rytoolé vydáni.
J. Zeman

A. Osička, 1. POIIrclJamď: Anglicko
če&ký slotmík. NČSA V, Praha 1956;
str. 520, váz. Kčs 60,-. - Bez cizo
jazyčné literatury není mo~ruo ús.pě-š
ně pracovat v .ž ádném vědním al11i
technickém o:boJ:1u.. A pro'DoIŽe I8.lIlgličti
na je dnes j-azyk,em, v 1l1ěmž ,s e
v a!stronomii nejvíce ve světě .pUlbh
kuje, d1!olu ho j!Sme po.strá..dali do'brý
angli.cko-óeslký slovník. J ·e proto vel
kou zásluhou Nal\!l,a;datel-stvd: ČSAV,
že po rUls;!{;()-l čes!kélm slloVlI1iku (který
bohužel stá,le ještě nevyšel celý) byl
vydán i Is~oV'níc:h angiliC'ko- 1český. Brzy
'hy měly nás1-edlovat i sLo'Vllíky ji:ný:eh
světovýcih ,řečí.

ÚRAZY NA OBLOZE V

J. B.

SRPNU

PLANETY. Merkur Je v po!Lov:imě mě'sÍ'Ce 'Ve výlclhodní oef1ongaci, která však
mení přizniJvá [ptro j'e ho poz·orování. Vem.ušoe z,a'padá 3Jsi 1 hod. .po Slunci. Mars
z3JpaJdá ko:áJtce po Srh.lInci. Jupiter je v !S'Ouhv~dú P'arrny a zapadá kOII em 21 ho
diJny. Saturn jle ve Š:H ru na obloze a;ž do :pů.lnoó. Ur,a n jie v Raku a vytchází
za svítání.. Neptwn je v 'soUlhvělzdi Panny 'ru zaJpélJdá asi 2 hod. po Sl1 unci.
Kalernd.ář

2.
4.
5.
12.
13.
22.
24.
26.
27.
28.
29.
31.

4h
22h
16h
16h
2h
7h
lh
18h
2h
12h

význaóných

úkazů

n.a ob"boze

Ne:ptun 'V Ikonjluukci g. Měsícem (Ne;ptun 3.0 seve,nn.ě)
,Sruturn v J-Winjunkci s MěsÍ'Cem (Harturfi 0,2° jižně)
:z ákrytt hvě:zdy ~ Opll (4,5 m) Měskem - 'Vstup 21 h 37,2 m
maximum m ·eteorickélho roje PeTiseiid
Merkur v nejrvětší východní el1ong3Jci (27°)
Venuše v u\:'onju1l1:kci s Jl\1'piJtetrem (V,e nuše 0,5° jižně, )
Uran v konjunkci s Měs'Lcem (Uram 6° se ve!r ně )
Mars v kO'njUlI1!kci IS Měsícem (MaJl"s 6° severně)
M.erklur v kOlJ1j'U'nkci IS MěsÍlcem (Merkur 0,3° jižně)
JU'PiJter v konjunkCl1 g. M.ěskem (Jupiter 5° severně)
Venuše vkonj'Ulnkci s Měsíoem (VenUJše 3° !Severně)
Nepbun v konjunkci s Měsícem (Nep:tun 3° s'everně)
zá!kiryt hvě~d:y (J Sco (2,9 m) Měsícem - výstup 19 h 24,5m
unaxvmiU1l11 meteorického ,rojie Auri!gid
M ezimá1'odmí geofysikálni rok

Světové

:dny: 12., 25. a 26. VIII.
Zvýšená fir ekvence meteo!iů: 5. a 12. VIII.

B.M.

10cm ROLČÍKŮV REFLEKTOR s paralakt. montáží, hod. strojem na 220 VoH, okul.
spektroskopem, zenitovým okulárem, pěti okuláJry od 50krát až 260krát, prodá se za
5000 Kč:s . Bližší K ,a ,rel Šve s tka, Benešov u Prahy 4:86.
KOUPÍM Ří'ši hvězd, rO'Č'ník XXI (rok 1940). Dobře zaplatím. F. Kor dik, Ko š·ov čp. 15,
PP. Lomnice n. P oP.
ASTRONOMICKÝ KROUŽEK V PRČICI, okres Sedlčany, KOUPÍ: Bina,r nebo lVIonar
n~bo jiný vhodný astron. dalekohled, monarové neho Jiné vhod.ně objektivy. Ce'na dle
dohody.
PRODÁM refle ktor Cassegrain (p 200 mm, F-3500 mm, tub u s 600 mm, 1 okulár,
vidlicová paralaktická montáž, jemné pOhyby, !přenosný , opticky bezvadný). Cena
Kč'S 5500,- . Jar. Kruťa , Valašské Meziří č í.
Vydává ministerstvo školství a kultury v nakladate-lství Orbis, národní podnik, Praha 12,
Stalinova 46. - Tiskne Orbis, tiskařské záVOdy, národní podni~, závod Č. 1, Praha 12.
Slezská 13. - Rozšiřuje Poštovní novinová s lužba.
A-03935
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Obraz části Mléčné dráhy) nejbohatší na zářící mlh01J'Ímy a schematické zná
zornění ,fotogratova,né oblasti v LQJbuti s vyznačením obrysů kulových oblastí
ioo~isova,ného vodíku (podle Sky rond Telescope)

