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ČTYŘICET LET SOVĚTSKÉ ASTRONOMIE
Dr

MIL O S L A V K OPE C K Ý,

kandid á t f y s.-mat. věd

40 let ve vývoji státu není příliš dlouhá doba. Alespoň ve většině států
světa nedošlo za posledních 40 let k nějakým význačným převratným
změnám. Jedinou výjimku činí prvý socialistický stát světa Svaz so
větských socialistických republik. Z hospodářsky zaostalé agrární země,
jejíž již tak slabé hospodářství bylo rozvráceno první světovou válkou
a kontrarevolucí, se během 40 let, přes hrůzy druhé světové války, stala
průmyslová velmoc, stát hospodářsky velmi silný, v němž životní úroveň
všech lidí den ze dne stoupá.
Ohromné tempo rozvoje se projevuje ve všech oblastech života země.
A je pochopitelné, že tímto rozvojem nezůstala nedotčena ani sovětská
astronomie, která si dobyla světové prvenství v mnoha oborech.
Sovětská astronomie vycházela především z bohatých tradic ruské astro
nomie, která měla již své význačné postavení ve světě. Vždyť pulkovská
hvězdárna -byla nazývána ,,-h lavním městem světa". Mezi ruskými astro
nomy byli takoví vědci, jako Struve, Pereveščikov, Bredichin, Ceraskij,
Bělopolskij, jejichž práce znamenaly nesmírný přínos světové vědě. vý
sledky prací těchto význačných astronomů a jejich spolupracovníků a žáků
tvořily pevný základ, o nějž se mohli sovětští astronomové opřít.
Avšak carské Rusko nezanechalo ·sovětským astronomům jenom toto
ohromné cenné dědictví, nýbrž zanechalo jim i dědictví méně příjemná: ne
dostatek odborných kádrů" a nedostatečné vybavení hvězdáren. Jedinou
dobře vybavenou hvězdárnou byla puLkovská se svými pobočkami v Si
meis a Nikolajevu. Několik dalších hvězdáren, které patřily universitám,
bylo nedostatečně vybaveno a i personál těchto hvězdáren byl málo po
četný, uvážíme-li zvláště, že ,h lavní náplní jeho práce byla pedagogická
činnost.

Bylo tedy třeba nejprve odstranit tato neblahá dědictví carského Ruska.
Lnstrumentální rozvoj ,sovětských ústavů šel velmi rychle vpřed. Tak již
v roce 1925 byl v Simeis postaven reflektor o průměru 1 m. V Pulkově
byl uveden do provozu nový velký sluneční spektrograf a řada jiných pří
strojů.

Avšak kromě stávajících ústavů byly budovány i ,zcela nové. Tak byla
vybudována moderní horská o,bservatoř v Gruzii na hoře Kanobili u Aba
stumaně, byly vybudovány observatoře v Stalinabadu, Pol tavě a jinde.
Avšak tento rozvoj ústavů byl přerušen nacistickým vpádem, který obrátil
největší sovětské hvězdárny v Pulkově a Simeis v ssutiny. Po válce se
rozvoj sovětských hvězdáren ještě urychlil, neboť podmínky pro rozvoj
observatoře se podstatně zlepšily tím, že domácí průmysl, především optic
ký, dosáhl takové úrovně, že je dnes schopen dát sovětským hvězdárnám
nejmodernější přístroje vlastní konstrukce.
Tak zničená pulkov.s ká hvězdárna byla od základu znovu vybudována
a podstatně rozšířena oproti -předválečným letům, a to ve velmi krátké
době, že již v r. 1954 mohla být znovu slavnostně otevřena. Zatím co dříve
hlavní tě'žiště práce této hvězdárny bylo v klasických oborech astronomie,
stává se v současné době pulkovská hvězdárna moderní astrofysikální
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observatoří, při čemž i tradiční obory jsou dále rozvíjeny. V Pulkově jsou
budovány speciální přístroje pro výzkum Slunce včetně slunečních radio
teleskopů, speciální zařízení pro studium mezihvězdné hmoty, je budován
100metrový hvězdný radioteleskop a pod.

Simeiská observatoř se stala součástí Krymské astrofysikální observa
jejímž hlavním pracovištěm je observatoř v Partizánském, jeden
z nejlépe vybavených sovětských astronomických ústavů. Observatoř
v Partizánském byla celá vybudov,:ána v posledních letech a je vybavena
nejmodernější astronomickou technikou. V současné době je v Leningradě
konstruován pro tuto observatoř zrcadlový dalekohled o průměru 2,6 m.
Na Leninských horách v blízkosti Lomonosovovy university byly posta
veny nové objekty Šternbergova ústavu a současně je budována jeho
pobočka na Krymu v těsné blízkosti observatoře v Partizánském. Poblíže
Moskvy je budována moderní observatoř v Kučinu. V blízkosti Jerevanu
byla vybudována Bjurakanská observatoř. U Alma-Aty byla vybudována
nová vysoko-h orská observatoř. Jako pobočka pulkovské hvězdárny byla
zřízena vysokohorská sluneční observatoř II Kislovodska. Síť slunečních
stanic je v současné době vybavována standardními chromosférickými
a fotosférickými dalekohledy a síť těchto stanic byla podstatně rozšířena,
takže nyní jsou tyto stanice rozloženy poměrně rovnoměrně od Lvova až
po Dálný Východ poblíže Vladivostoku.
Sovětská astronomická technika dosáhla vysoké úrovně, takže sovět
~ké ústavy nejsou prakticky závislé na dodávkách ze zahraničí. Značných
úspěchů dosáhla sovětská astronomie pomocí světelných Maksutovových
komor, z nichž největší o průměru zrcadla 90 cm je umístěna na Abastu
maňské observatoři. V Sovětském svazu jsou v dostatečném množství vy
ráběny kvalitní spektrální mřížky. V současné době je připravována vý
roba takové mřížky o rozměru 30 X 30 cm pro zrcadlový dalekohled o prů
měru 2,6 m. A však to vše není poslední slovo sovětské techniky, která tak
umožňuje rychlý rozvoj sovětských hvězdáren. V poslední době se v SSSR
uvažuje o stavbě zrcadlového dalekohledu o průměru 6 m.
Kvalitní vybavení sovětských hvězdáren umožnilo ta'k sovětským astro
nomům postavit výzkum na skutečně solidní experimentální základ a získat
sovětské vědě prvenství v mnoha oborech astronomie. Tak výzkumy plyn
ných a prachových mlhovin, prováděné Šajnem, a jím sestavený atlas
těchto mlhovin, se staly přímo fundamentální prací v tomto oboru a uká
zaly jeho další široké perspektivy. Pomocí věžového slunečního daleko
hledu krymské observatoře objevil Severnyj v aktivních centrech na
Slunci emisi ve spojitém spektru, 'k terá svědčí o existenci procesů ve
sluneční atmosféře, při nichž je uvolňováno nesmírné množství energie.
Není vyloučeno, -že se jedná o některé nitroatomární procesy, probíhající
ve sluneční atmosféře. Tomu nasvědčuje i objevení deuteria na Slunci,
které bylo Severným zjištěno tímtéž přístrojem ve spojení s registračním
elektrofotometrem. Na krymské observatoři, jako na třetí observatoři na
světě, bylo loňského roku započato s pravidelnými měřeními magnetických
polí slunečních skvrn. Na pulkovské ' hvězdárně byl zkonstruován nový
typ koronografu, umožňujícího sledování koronálních čar prakticky na
hladině moře.
.
Avšak ,příčinou význačných úspěchů sovětské astronomie není jen kva
toře,
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litní přístrojové vybavení sovětských hvězdáren. Stejně důležitou podmín
kou těchto úspěchů je i přístup ke zkoumané otázce se správného hle
diska, nejvhodnější metodou. A to umožňuje Isovětským astronomům
materialistický názor a používání dialektické metody. Ohromný význam
toho se nejvíce projevuje při řešení kosmogonických a kosmologických
otázek. A zde sovětští vědci opět dosáhli význačných úspěchů, které byly
mezníkem ve vývoji těchto významných oborů astronomie. Ambarcum
janův objev hvězdných asociací a důkaz, že hvězdy vznikají neustále
i v současné době, má dalekosáhlý význam a postavil výzkum vzniku a vý
voje hvězd na zcela nový základ, totiž na experimentální pole. Dosavadní
kosmogonické teorie měly převážně spekulativní charakter, i když je jisté,
že se musely opírat o po'z orované skutečnosti a je vysvětlovat.
Spekulativnost těchto teorií spočívá především v tom, že byla zkon
struována určitá hypotesa a její výsledky byly teprve konfrontováJny
s pozorovanými fakty. Sovětští astronomové se naproti tomu snaží vyjít
z .pozorovaných faktů a v nich krok za krokem hledat odpovědi na kla
dené otázky, vyvozovat závěry přímo z těchto pozorovaných faktů a ne
řešit celý složitý problém najednou, nýbrž po jednotlivých dílčích problé
mech. Kosmogonické otázky jsou nejobtížnějšími problémy astronomie a je
velmi snadné v nich sejít na zcestí. Tomu se neubránili ani sovětští astro
nomové, mezi nimiž se někteří pod vlivem prvých úspěchů sovětské astro
nomie v tomto oboru nechali strhnout k ukvapeným závěrům. Tak v sou
časné době se zdá pravděpodobným, že takové ukvapené závěry byly uči
něny Fesenkovem o vzniku hvězd v řetízcích ve vláknech mlhovin. Tyto
částečné omyly nemění však nic na faktu, že sovětské práce z oboru hvězd
né kosmogonie měly rozhodující význam pro další vývoj tohoto oboru.
Stejně tak je tomu i u kosmogonie planetární, která po ztroskotání Jean
sovy teorie se dostala do značné krise. I když Šmidtova ani Fesenkova
teorie nemohla vyřešit otázku vzniku sluneční soustavy s konečnou plat
ností, přesto tyto teorie, a především široká diskusé, která se kolem nich
v SSSR rozvinula, ukázaly na to, že vznik planetárních soustav je nutno
.chápat jako zákonitý zjev ve vesmíru a je ho třeba zkoumat v souvislosti
se vznikem a vývojem hvězd. Ukázaly, že nelze od sebe odtrhovat hvězd
nou a planetární kosmogonii, protože planetární kosmogonie je jen sou
částí 'kosmogonie hvězdné.
Stejně velký význam měly i práce Kukarkina a Parenaga o hvězdných
podsystémech. Tyto práce umožnily podrobněji proniknout do struktury
stavby Galaxie.
Význačný podíl na úspěších sovětské astronomie má i plánování vědecké
práce a ohromná houževnatost a svědomitost v práci sovětských astro
nomů. Veliký význam těchto činitelů se především projevuje v těch obo
rech, kde je třeba shromáždit ohromná množství velmi kvalitního pozo
rovacího materiálu, a to z celé řady hvězdáren. Tak výsledkem takovéto
koordinované práce je na př. katalog poloh 2957 hvězd, vhodných 1\ určo
vání zeměpisných souřadnic. Na tomto katalogu pracovalo 5 observatoří
od r. 1932 do r. 1938. V současné době je pracováno na velkém katalogu
16 tisíc hvězd, jejichž polohy budou oproti dosavadním katalogům vzta
ženy na mimogala,k tické mlhoviny. Velmi úspěšná byla též měření poled
níkových oblouků Země, která vedla k přesnějšímu určení rozměrů a tvaru
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Země.

Jejich konečným' výsledkem je geoid Krasovského, který vyhovuje
lépe měřením než dříve vypočtené geoidy.
Velkého úspěchu dosáhli sovětští astronomové též v pozorování pro
měnných hvězd a malých planet. V těchto oborech se jim dostalo význam
ného mezinárodního uznání tím, že byly pověřeni Mezinárodní astrono
mickou unií, aby prováděli označování nových proměnných hvězd a nových
planetek, aby každ~'ch pět let vydávali katalog proměnných hvězd a každý
rok jeho doplňky a aby vydávali katalog malých planetek a efemeridy
jejich drah.
Důležitou úlohu v práci sovětských astronomů hraje široká diskuse kaž
dého prO'blému a ostré kriti'ky všech dosažených výsledků. Jednotlivé ko
mise Astronomického sovětu Akademie věd SSSR svolávají speciální kon
ference, na nichž jsou zevrubně probírány otázky jednotlivých odvětví
astronomie. Na těchto konferencích je diskuse vedena bez ohledu na osobní
vztahy diskutujících, avšak jen a jedině věcně. Zde se ještě musíme
mnoho učit od sovětských astronomů.
Avšak není to jenom otá:zka diskuse a kritiky, kde je třeba, abychom
se učili od sovětských astronomů. Takových otázek je celá řada. Tak na
př. je to otázka zkoušení nových pozorovacích metod, nové pozorovací
techniky, která má rozhodující význam pro získání nových poznatků. So
větští astronomové se nebojí hledat a zkoušet nové metody i za risika, že
některé z nich nebudou úspěšné, že se s nimi nedosáhne očekávaných
výsledků. Naproti tomu u nás byla k takovémuto pokusnictví do nedávna
nedůvěra, která bohužel vyvěrala především z nedůvěry v naše možnosti
a schopnosti a na prvém místě z nedůvěry ve schopnosti mladých pra
covníků. Důsledkem toho pak je, že na př. naše největší sluneční observatoř
v Ondřejově nemá dodnes velký koronograf, zatím co dr. Hermann-Otavský
svým koronografem pozoruje zelenou koronální čáru, protože on měl plnou
možnost svobodně experimentovat. Naproti tomu v Pulkově ,se nebáli
experimentovat s koronografem po několik let než dosáhli toho, že ve
výšce 70 m nad mořem získávají koronografem Prokofěvové snímky emis
ních spektrálních čar korony. Zatím co v cizině je stále větší zájem
o monochromatický filtr dr. Šolce, u nás, v zemi jeho konstruktéra, se
pro nepochopení jeho praktické vyzkoušení a ověření zdrželo o řadu let.
Nestačí tedy jen hovořit o tom, že sovětská věda je naším vzorem, ale
je třeba se od ní ,skutečně učit. Bylo by chybou se domnívat, že v so
větské astronomii je vše nejlepší. I tam jsou nedostatky, i tam jsou
chyby. Ale více je tam toho kladného, toho lepšího. A to kladné si musíme
osvojit i u nás, tomu se musíme u sovětských astronomů naučit. Příleži
tostí je k tomu dost. Vedle studia původních prací sovětských hvězdářů je
to předevš'Ím osobní styk s nimi, který se zvláště v posledních letech
potěšitelně rozšířil. Řada našich vědeckých pracovníků, předev, ším mlad
ších, byla na studijních cestách na sovětských hvězdárnách nebo se zúčast
nila odborných konferencí v SSSR. Stejně tak řada význačných sovět
ských astronomů, jako na př. Ambarcumjan, Zvěrjev, Mustel, Kukarkin,
Krat, Nikonov, Fesenkov, Voroncov-Veljaminov, navštívila Českosloven
sko. S mnohými z nich měli možnost hovořit i naši astronomové ama
téři. Z těchto osobních styků si lze odnést velmi mnoho, neboť sovětští
soudruzi jsou přímí a otevřeně řeknou co se jim líbí a co ne a snaží se, kde
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mohou, nám nezištně pomáhat. A nepomáhají jen předáváním Is vých zku
šeností, ale i přímo hmotně. Tak na př. celá československá výprava
za zatměním Slunce v roce 1954 byla hostem sovětské Akademie věd.
Nebo, když sovětští astronomové viděli, že při stavbě slunečného spektro
grafu, který bude jedním z nejmodernějších na světě, narážíme na skoro
nepřekonatelnou obtíž s opatřením spektrál-ní mřížky, tuto mřížku nám
darovali. A to není malý dárek.
Velký význam pro rozvoj sovětské astronomie mají mladé kádry, jejíž
přípravě je věnována velká pozornost. Především výběr vědeckých pracov
níků se děje z širokého okruhu zájemců, neboť počet studentů astronomie
je poměrně veliký. Tak na př. jenom na gruzínské universitě v Tbilisi stu
dovalo loňského roku ve všech ročnících dohromady 30 studentů astro
nomii jako specialisaci. Těmto studentům jsou dány nejen široké teore
tické základy, v jejich studijním plánu je zahrnuta praxe na vědeckých
ústavech, kde pracují na konkretních experimentálních problémech.
Z těchto studentů jsou pak vybráni skutečně jen ti nejlepší z nejlepších
pro další vědeckou práci a ostatní odcházejí na sovětské školy jako pe
dagogové. Též aspirantům je na sovětských ústavech věnována velká
péče, než jaká mohla být věnována s počátku našim dosavadním aspi
rantům. Tak na př. jsou na sovětských ústavech pořádány pro aspiranty
speciální přednášky, v nichž je přední odborníci z určitého úzkého úseku
astronomie seznamují s problémy svého oboru. Aspirantům jt30U uklá
dány k řešení drobné problémy, souvisící s jejich studijní látkou. Také
zaměření kandidátských prací je v SSSR většinou poněkud jiné než u nás.
Většina našich kandidátských prací je teoretického rázu a staví pře
vážně na cizích pozorováních. Naproti tomu sovětské kandidátské práce
vycházejí většinou z vlastního pozorovacího materiálu, ten zpracovávají
a z něj teprve vyvozují teoretické závěry. Domnívám se, že takovéto práce
znamenají všestranější přípravu kandidátů a rozvinou jejich schopnosti
více.
Sovětská astronomie má dnes před sebou velké perspektivy. Mi!. řadu
dobře vybavených hvězdáren, jejichž vybavení je neustále doplňováno
novou moderní technikou. Má zkušené starší vědecké pracovníky a pečlivě
se stará o růst mladých vědeckých kádrů, které jsou na skutečně vy
soké úrovni. To vše je dobrým předpokladem pro další úspěšný rozvoj
sovětské astronomie, jejíž prestiž na mezinárodním poli den ode dne
vzrůstá. To je nejlépe vidět z toho, 'že řada západních astronomů se
v poslední době učí ruštině, aby mohla studovat sovětské práce v ori
ginále.
Velká říjnová socialistická revoluce uvolnila tvůrčí síly sovětského lidu
a vědeckým pracovníkům dala všechny podmínky nutné k tvůrčí vě
decké práci. Sovětští astronomové, těchto podmínek plně využívají a se
zdarem plní na svém úseku úkol, který strana a vláda sovětské vědě
uložila: V co nejkratší době dohonit a předhonit vědu kapitalistických
států.

Jak dalece se jim podaří plnit tento úkol, budou se moci astronomové
celého světa přesvědčit během desátého sjezdu Mezinárodní astronomické
unie, který se bude konat v létě příštího roku v Moskvě a během něhož
účastníci navštíví i některé sovětské hvězdá,rny.
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ASTRONOMICKÉ POZNÁMKY
Z FESTIVALOVÉHO ZÁJEZDU DO SSSR
JIŘÍ

GRYGAR a

LUBOŠ KOHOUTEK

Začátkem srpna t. r. jsme se zúčastnili festivalového zájezdu do So
větského svazu. Během cesty jsme měli několik příležitostí seznámit se
s prací sovětských astronomů a hvězdáren. Naše poznatky z této návštěvy
jsou ovšem kusé, neboť program zájezdu byl tak bohatý, že jsme někdy
těžko rozhodovali, čemu dát přednost: závěrečnému ceremonielu festi
valu nebo přednášce v planetariu, projížďce parníkem po moři či exkursi

na Pulkovo.
První delší zastávky v Kijevě jsme využili k návštěvě planetaria, které
je umístěno v bezprostřední blízkosti hlavní kijevské třídy, Kresčatiku.
Návštěvník nejprve projde malou astronomickou výstavou, kde je na
názorných modelech, diagramech a fotografiích seznámen s problémy
a výsledky současné astronomie. V hlavním sále se pak až čtyřikrát
denně konají populární přednášky, spojené s promítáním filmů a diapo
sitivů, ,s předváděním jednoduchých pokusů a ukončené pohledem na
umělé nebe. Výklady v planetariu popularisují výsledky astronomie, fy
siky a zeměpisu. Sami jsme vyslechli přednášku "Studené světlo", za
měřenou k otázkám luminiscence a fosforescence. Překvapila nás jak za
jímavým a zasvěceným způsobem výkladu, tak zejména pozoruhodným
skloubením mluveného slova, pokusů a filmu. V tomto směru máme u nás
co dohánět.
Planetarium má šest stálých pracovníků - lektorů, kteř\ vesměs ukon
čili vysokoškolská studia v příslušném oboru. Kromě výkladu v planetariu
jezdí lektoři přednášet do závodních klubů, kolchozů, pionýrských domů
atd. v Kijevě a "okolí" ("okolím" se rozumí okruh do 250 km od města).
Při planetariu pracují zájmové kroužky mládeže, mající podobné zaměře
ní jako kroužky naše.
Lektoři planetaria se nemusejí zabývat samostatnou vědeckou prací;
této činnosti se věnují v Kijevě pracovníci universitní a akademické
observatoře. Obě hvězdárny jsou zatím poměrně skromně vybaveny (nej
větším přístrojem universitní observatoře je 25cm astrograf) a tak kromě
teoretických prací se největší pozornost věnuje studiu Sluncé a Měsíce.
Další zastávka byla věnována velkéml:l planetariu v Moskvě na Sa
dovém okruhu. Podobně jako v Kijevě téměř zatajíme dech nad doko
nalou ilusí skutečné oblohy; v Moskvě hvězdy dokonce scintilují. Proti
Kijevu nám však připadal výklad při demonstraci umělé oblohy poněkud
"zmecha:nisovaný". V planetariu je rovněž instalována výstava a další
přístroje a modely jsou umístěny venku. Večer se pozoruje v malé observa
toři, vybavené 5" Zeissovým refraktorem. Avšak ani v době festivalu
nenavštívilo pozorovatelnu více 'n ež 50-70 zájemců za večer.
V rámci festivalu se konala na Lomonosovově universitě mezinárodní
setkání studentů různých oborů. Pochopitelně jsme se zajímali o setkání
astronomů, spojené s prohlídkou Šternbergova astronomického ústavu na
Leninských horách. Pracovníci ústavu mají kromě vědecké činnosti na
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Hlavní budova Šternbergova astronomického ústavu na Leninských horách.
V pozadí Lomonosovova universita.

starosti výchovu mladých astronomů na universitě. Na fakultě studuje
nyní astronomii asi 100 posluchačů, kteří si ve vyšších ročnících volí jednu
z pěti specialisací: astrometrii, astrofysiku, stelární astronomii, nebeskou
mechaniku nebo gravimetrii.
Ústav sám je pro svou odbornou i pedagogickou činnost dobře vybaven.
Kromě 50cm Maksutovovy komory a stejně velkého reflektoru, je v čin
nosti řada dalších přístrojů, nemluvíme-li už o bohatém vybavení labo
ratoří. Všechny měřící přístroje, optiku a montáže dodávají nyní podle
objednávky domácí závody přesné mechaniky, což je pochopitelně velkým
přínosem pro práci ústavu. Z pozorovacího hlediska je však observatoř
umístěna nevhodně, neboť noční osvětlení a zakalení vzduchu v bezpro
střední blízkosti velkoměsta prakticky znemožňuje některé astrofysikální
výzkumy. Proto ústav plánuje výstavbu stanice na Krymu, kde budou
instalovány největší přístroje hvězdárny.
Vlastního setkání astronomů se zúčastnili !kromě početné skupiny so
věts'kých studentů a některých význačných sovětských astronomů dele
gáti z Anglie, Bulharska, ČSR, Francie a Norska. Program byl rozdělen
na celý den. Dopolední jednání zahájil zástupce Mezinárodního svazu stu
dentstva (k našemu pozdějšímu překvapení - vysokoškolák, filolog z Pra
hy) a ředitel ústavu prof. Martynov. Mladý talentovaný aspirant Ščeglov
nás udivil nejen hodnotným referátem o možnostech užití elektronově
optických měničů obrazu v astronomii, ale i jako tlumočník, neboť plynně
hovořil anglicky, francouzsky a německy.
Z referátu prof. P. P. Parenaga o organisaci astronomického studia
jsme se dověděli, že v Sovětském svazu se astronomie přednáší na všech
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34 universitách země (v 1. ročníku). Na více než 15 z nich existují astro
nomic'ké observatoře nebo ústavy, kde je možno získat speciální astro
nomické vzdělání. V diskusi o možnostech studia astronomie vystoupili
zástupci ostatních zemí. Norský amatér měl se svým příspěvkem těžkosti,
protože krome své mateř,štiny ovládal pouze eS1)eranto. Nakonec zasáhl
anglický delegát, hovořící poněkud norsky, takže jsme původní projev
slyšeli po trojím překladu.
Po společném obědě jsme se vypravili na výlet do Zvěnigorodu - téměř
70 km vzdálené pozorovací stanice Astronomického ústavu. Na odpo
ledne, ,p rožité ve společnosti arménského astronoma a studenta z Irkut
ska i na večerní "mezinárodní" táborák, zakončený pozorováním nové
Mrkosovy komety, ,s i vždy rádi vzpomeneme.
Zásluhou dr. Borise Valníčka, který se setkání zúčastnil jako delegát
festivalu, jsme se dostali bez obtíží na další významné pracoviště - na
pulkovskou hvězdárnu.
Hlavní astronomická observatoř Akademie věd v Pulkově stojí přesne
na místě, kde byla v roce 1839 vybudována světoznámá hvězdárna. Pul
kov o tvoří malé městečko, rozkládající se na ploše asi 150 ha, ve kterém
stojí kromě 'budov hvězdárny, řady kopulí a pozorovacích domků obytné
budovy pro 200 vědeckých a technických zamestnanců ústavu a jejich
rodiny, obchody, škola, jesle a jiná zařízená, sloužící potřebám oby
vatel. I pozorovací podmínky jsou zde dobré: 18 km vzdálený Lenin
grad, ,se kterým je Pulkovo spojeno autobusy, je na sever od hvězdárny,
takže pro astronomickou práci důležité směry jsou nerušeny. I kouř'
z města se vlivem převládajících jihozápadních větrů nedostává do okolí
observatoře.

Práce hvězdárny se soustřeďuje především na pět oborů: astrometrii,
astrofysiku, studium Slunce, radioastronomii a časovou ,s lužbu. S kandi
dátem věd B. K. Bagildinským jsme si postu1)ně prohlédli všechny hlavní
přístroje. Po obou stranách vstupní haly hlavní budovy, ve které jsou
umístěny portréty význačných ruských i zahraničních astronomů a ta
bule, zachycující celou historii Pulkova, jsou sály s pasážníky a velkým
meridiánovým kruhem. Měří se původním pasážníkem staré pulkovské
hvězdárny (průměr 15 cm, ohnisko 2 m), ale především větším a mo
derně vybaveným meridiánovým kruhem hlavním strojem známého
katalogu slabých hvězd. Z přístrojů časové služby nás upoutal zvláště
křemenný chronograf, pracující s velkou přesností a dokonalostí.
Ve velké patnáctimetrové kopuli jsme zastihli v 'práci mechaniky, do
končující montáž Zeissova 65cm refraktoru (ohnisko 10,5 m). Dvanácti
metrový ,tubus s masivní montáží musí zapůsobit na každého návštěvníka
mohutným dojmem, zvláště když se dá do pohybu dalekohled, kopule,
štěrbina i podlaha vše řízno z jednoho místa. Spolu s 50 cm Maksuto
vovou komorou a s meridiánovýmkruhem tvoří tento obr hlavní přístroje
hvězdárny "klasic'kého" typu. Proti nim zcela neklasicky vyhlíží největší
stroj - radiový teleskop s anténou délky 120 m. Každý z 90 dílů antény
je možno nastavit s přesností na 3 mm. Přístroj, pracující na centimetro
vých vlnách, má rozlišovací schopnost 2'. Radioastronomické oddělení
užívá ještě dvou malých parabolických teleskopů o průměru antény 4 m
a další jsou ve stavbě~
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Pulkovská observatoř byla 'poslední astronomickou zastávkou našeho
zájezdu. Chtěli bychom nakonec zdůraznit, že při návštěvě všech astrono
mických institucí jsme se setkali s přátelským přijetím, ochotou a sym
patiemi, zejména tehdy, ,k dyž v nás poznali Čechoslováky. Svědčí to o dob
rém jménu Československa a naší astronomie.
'

ASTROFYSIKÁLNÍ ÚSTAV
KAZAŠSKÉ AKADEMIE VĚD V ALMA-ATĚ
Dr

J O S I P

KLE CZ E K,

kandidát fys.-mat.

věd

Alma-Ata leží u severního úpatí pohoří Ala-Tau. Z Moskvy se tam
dostat 'přes velikou poušť vlakem, letadlem nebo na velbloudu,
podle své osobní záliby, časových možností a fysických sil. V každém ,
případě se vám zatají dech, až po únavné a vyčerpávající cestě rozpá
lenou pouští spatříte sytě zelené svahy Ala-Tau, přecházející v nejvyš
ších vrcholcích y rozsáhlý běloskvoucí ledovec. A nad tím vším se klene
azurově modré nebe.
Alma-Ata značí z jazyce Kazachů "otec jablek". Je to vskutku ohrom
ná zahrada; na jednoho obyvatele připadá ,průměrně 50 m 2 půdy osá
zené ovocnými stromy. Domky, zpravidla přízemní (pro častá zemětře
sení), jsou skryty v košatých korunách jabloní, 'b roskví, meruněk, pla
tanů a jilmů. Překvapí nás spousty pestrých květů, vysázených všude,
kde je to jen trochu možné. Ulice, vroubené IPO obou stranách stružkami
studené vody stékající z ledovců Ala-Tau, jsou vzorně čisté. Myslím, že
rozpočet Alma-Aty na čistotu města nebude větší než v našich městech;
Alma-atinci jsou rozhodně ukázněněj:ší než na př. Pražáci. Jejich život je
klidnější, ne tak uspěchaný jako na ulicích našeho města. Zatím co v Praze
přeskakujeme z tramvaje na tramvaj a nervosně pohlížíme na hodinky,
abychom nezmeškali přednášku nebo poslední autobus či vlak, jste ve
střední Asii často odkázáni na pomalý kolébavý rytmus velbloudí chŮ'ze
či na dobrou vůli išaka (malého osla). Protože vzdálenosti v Kazachstanu
jsou o řád větší 'než u nás, máte spoustu možností přemýšlet na hřbetě
těchto užitečných zvířat o otázkách života, utě,šujíce se moudrostí orien
tálního přísloví: ,,s'pěch je vynález ďáblův".
Pro svůj klid, ovocné sady, čistotu, zdravé klima a hezkou polohu patří
Alma-Ata mezi nejkrásnější města v, SSSR. Astronomům celého světa je
však známa ještě 'z jiného důvodu: nedaleko od Alma-Aty je velký Astro
fysikální ústav Kazašské akademie věd. Byl vybudován v nedávné době
a za svůj vznik vděčí Slunci, lépe řečeno zatmění Slunce 21. září 1941,
kdy 'p ás totality procházel jižně od Alma-Aty.
Někteří astronomové z Moskvy a Pulkova, kteří přijeli v r. 1941 na
zatmění do Alma-Aty, tam zůstali a zalo'žili Ústav astronomie a fysiky,
který se později rozpadl na ústavy tři: Astrofysikální ústav, Pobočku
astrobotaniky a Ústav technické fysiky. Vybavení Astrofysikálního ústa
vu, které měli zakladatelé k disposici, bylo chudé a tak ,převážná část
prací z oněch dob je teoretického rázu. Brzy po založení ústavu začali
můžeme
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jeho pracovníci eV. G. Fesenkov, A. A. Kaliňak, N. N. Parijskij, E. V.
Pjaskovská-Fesenkovová, G. A. Tichov, B. A. Voroncov-Veljaminov aj.)
hledat místo, vhodné ke stavbě observatoře. Z hlediska atmosférické opti
ky prozkoušeli celou řadu míst v okolí Alma-Aty. Konečná volba padla
na Kamenskoje Plato, vesnice vzdálené asi deset kilometrů na jih od
Alma-Aty, v předhoří Ala-Tau, ve výšce 1450 m n. m. Je zajímavé, že
značný podíl na plánech nové observatoře měl český architekt A. So
kolov. K oficiálnímu otevření nově vybudovaného Astrofysikálního ústa
vu Kazašské Akademie věd do,šlo v roce 1950.
Základní problémy výzkumu Astrofysikálního ústavu možno rozdělit
takto:
Zodiakální světlo. Podrobně se zabýval teoretickými otázkami povahy
zodiakálního světla ředitel ústavu, akademik V. G. Fesenkov. Četné dří
vější práce nasvědčovaly tomu, že zodiakální světlo vzniká z valné části
rozptylem slunečního záření na prachu v meziplanetárním prostoru. Vy
cházeje s této skutečnosti, Fesenkov vyslovil domněnku, že prach zodia
kálního světla vznikl drobením asteroid mezi Marsem a Jupiterem a odtud
se pohyboval různým směrem do jiných oblastí meziplanetárního pros
toru. Potřebné rychlosti získaly prachové částice jednak přímo při dro
bení asteroid, jednak trvalým brzdícím vlivem slunečního záření.
Fesenkov odtud vypočetl rozdělení hustoty v zodiakálním světle a odvo
dil rozdělení jeho isofot. Ukázalo se, že v případě částic s hyperbolickými
drahami z mezihvězdného prostoru by byl systém isofot zodiakálníhb
světla zcela odlišný. Množství částic určité velikosti je nepřímo úměrné
páté mocnině jejich poloměru. Jen při takovém rozdělení zůstává zodia
kální světlo ve stavu rovnováhy: jeho částice, spadlé do Slunce, se ne
ustále nahražují drobením planetek v pásu asteroid. Tyto teoretické úvahy
a předpoklady bylo třeba dále ověřit přímým pozorováním zodiakálního
světla.

Pozorování zodiakálního světla je však stíženo tou okolností, že jsou
k němu přimíšeny různé jiné složky původu kosmického i atmosférického.
Aby bylo možno studovat zodiakální světlo v čisté, nezkažené formě,
bylo 'především zapotřebí odstranit atmosférickou složku záření nočního
nebe,závislou na záření ionosférických vrstev a na rozptylu světla vyš
ších řádů v troposféře. Druhou složku, kterou je třeba určit v zodiakál
ním světle, je célková jasnost hvězd a jejich světlo, rozptýlené v tropo
sfér'e.
V blízkém okolí Alma-Aty i daleko v poušti byly expedice, které foto
metrovaly zodiakální světlo. Jeden fotometr měl radioaktivní srovnávací
zdroj a dovoloval měřit jasnost oblohy v absolutních jednotkách, druhý
fotometr, bez objektivu, automaticky registroval výsledky měření. V po
slední době je daleko v 'p oušti zřizována stabilní stanice pro studium zodia
kálního světla a akademik Fesenkov odjel letos se svými spolupracovníky
studovat podzimní zodiakální světlo do Egypta.
Z bohatého pozorovacího materiálu až dosud shromážděného vyšel na
jevo nečekaný výsledek: po odstranění atmosférické i hvězdné složky
byly isofoty zodiakálního světla příliš otevřené a nenavazovaly vůbec na
isofoty t. zv. severního zodiakálního světla, pozorovaného z Alma-Aty
v době letního slunovratu. K dobrému souhlasu bylo možno dojít před
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pokladem, že nejvyšší části zemské atmosféry nejsou 'kulově symetrické,
nýbrž 'že jsou protaženy v rovině ekliptiky. Tyto části atmosféry studoval
spektrálně Karimov a ukázal, že v ,n ich jsou zesíleny emisní čáry noční,ho
nebe o 20-30 %. Jestliže uvážíme i toto dodatečné ,záření nočního nebe,
je dobrý souhlas s isofotami ,s everního zodiakálního světla a takto změ
řené isofoty dobře odpovídají hořejší teorii vzniku zodiakálního světla.
Protažení zemské atmosféry v rovině ekliptiky není jedinou odchylkou
od kulového tvaru. Z Rožkovského měření vyplývá, že by se za Zemí měl
táhnout dlouhý, velmi řídký ohon plynů, unikajících z nejhořejších vrstev
atmosféry. Tyto plyny představují jakýsi ohon Země , odkloněný na opač
nou stranu od Slunce. Karimovobjevil nebulárním spektrografem značné
zesílení emisních čar v protisvitu a prokázal tak jeho plynnou 'povahu.
Atmosférická optika. V oddělení atmosférické optiky, vedeném E. V.
Pjaskovskou-Fesenkovovou, byla provedena řada původních prací, z nichž
mnohé měly přímé použití v 'práci alma-atinských astronomů (na př.
volba místa pro hors'k ou koronální stanici). Paní Pjaskovská-Fesenkovovi
provedla se svými spolupracovníky mnohá měření jasu denní oblohy ne
jen na Kamenském Plato, nýbrž i v nejrůznějších místech SSSR, lišících
se nadmořskou výškou, vlhkostí, obsahem prachu v atmosféře atd. Mě
řící přístroje (na př . aureolový fotometr, visuální fotometr denní oblohy)
byly zpravidla navrženy a konstruovány samotnými pracovníky astro
fysikálního ústavu. V počátečních pracích o indikatrix rozptylu a optické
tlouštce byla pozorování porovnávána s teorií uvažující rozptyl světla jen
první-ho řádu. Avšak již při tomto prvém přiblížení byly získány cenné
poznatky. Tak na 'př. sluneční aureola dosahuje své maximální jasnosti
v té zenitové vzdálenosti Slunce, kdy je přímé sluneční záření oslabeno
právě e-krát (e je základ přirozených logaritmů). Jinak řečeno: aureola
se mění. se zenitovou vzdáleností a dosahuje maximální jasnosti tehdy,
je-li optická tlouštka atmosféry ,směrem na Slunce rovna jednotce.
Z dalších četných prací oddělení atmosférické optiky se zmiňme ještě
o dvou. Jas nebe na almukantarátě Slunce, ve vzdálenosti 57° od něho,
je zcela nezávislý na indikatrix rozptylu - pokud zůstává konstantni
optická tlouštka atmosféry v zenitu. Tento 'p oznatek skýtá zajímavou
možnost ověření teorie rozptylu všech řádů, při čemž teorie může vy
cházet z nejjednodušší (kulové) indikatrix rozptylu. V poslední době na
šla E. V. Pjaskovská-Fesenkovová jednoduchý způsob, jak určit vliv vyš
ších řádů na jas denní oblohy v reálných podmínkách. Rozřešila tak slo
žitý úkol atmosférické optiky. Bylo by 'z ajímavé aplikovat její metodu
na atmosféry jtných planet. Žáci paní Fesenkovové na základě četných
měření sestavili tabulky typů jasnosti denního nebe. Pro nejrůznější města
v SSSR určili indikatrix rozptylu a její tři složky: aerosolovou, vodní a
čistě reig.hleyovskou.
Astrofysika. Práce, o nichž jsme hovořili výše, pocházejí převážně
z počátků observatoře, kdy ještě nebylo solidních budova všechny pří
stroje byly vyrobeny pracovní,k y Astrofysikálního ústavu. Mnohem pozdě
ji byly získá:ny pro observatoř velké .přístroje: 50cm dalekohled Maksu
tovův, Hertzův dvojitý reflektor a koronograf Lyotova typu. To ovšem
neznamená, že by vědecké práce z astrofysiky vznikaly jen u těchto vel
kých přístrojů. Důležitá je vol-ba tématu vědecké práce. K jeho provedení
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stačí začasté i skrovné prostředky. Tak jedna z posledních prací Z. V.
Karjaginy o absolutním jasu Mléčné dráhy byla provedena pomocí foto
aparátu Leica s ohniskovou vzdáleností 5 cm.
Po válce neměl Maksutovův typ dalekohledu nejlepší pověst. Tehdy,
kdy se mělo všeobecně za to, že novému typu meniskového dalekohledu
je navždy odzvoněno, udělal akademik Fesenkov odvážný čin: objednal
velký Maksutovův dalekohled: průměr zrcadla 67 cm, průměr menisku
50 cm, ohnisková vzdál~nost 120 cm , (světelnost 1 :2,4). Maksutov "vložil
do dalekohledu celou ,s vou duši" a v roce 1950 byl již instalován v Ka
menském Platu. D. A. Rožkovskij však musel vynaložit ještě mnoho
úsilí, aby uvedl nově instalovaný dalekohled do provozu. ObUže byly
způsobeny velkou světelností přístroje. Posunutí fotografické desky
o 0,01 mm z ohniska způsobí patrné rozmazání obrazu hvězdy. Stejné
přesnosti vyžadovala orientace kasety vzhledem k optické ose. Bylo třeba
zvláštního fokusačního mikroskopu, v němž je vidět nejostřejší obraz
hvězdy i citlivou vrstvu desky. Po těchto a mnoha jiných zdokonaleních
přístroje a pozorovací metodiky přistoupili Fesenkov a Rožkovskij k zá
kladnímu úkolu, studiu jednotlivých podrobností a celkové struktury mlho
vin. Zvláštní pozornost byla věnována vztahu mlhovin k okolním hvěz
dám. Při tom byly objeveny "řetízky" hvězd, často těsně souvisící se struk
turou vláken mlhoviny. Řetízkem je při tom ,rozuměti skupinu nejméně
4 hvězd téže magnitudy a téhož barevného indexu. Rožkovskij se dále
věnoval průzkumu zvláštních útvarů, souvisících s mlhovinami, jako na
př. zářícíéh globulí, anomálně červených hvězd, které je možno zachytit jen
v infračervených paprscích. Ke konci roku 1952 měl Rožkovskij již na
700 negativů, z nichž většina obsahovala mlhoviny. Ke konci roku pak
byl z materiálu ,sestaven atlas (V. G. Fesenkov aD. A. Rožkovskij: "Atlas
gazovo-pylevych tumanostěj"'), který sestává ze tří částí. Prvá část obsa
huje 40 reprodukcí (rozměru 24 X 30 cm) strukturních forem mlhovin. Re
produkce jsou zařazeny podle postupného vývoje vláknité struktury. Dru
há část má 15 reprodukci s charakteristickými objekty (zvět~eno 40krát).
Názorně ukazuje vztah hvězd a mlhovinných vláken. Třetí částí katalogu
jsou čtyři tabulky, v nichž je seznam nejjemnějších podrobností, které lze
zjistit při pečlivé prohlídce negativů.
Snímky získané Maksutovovým dalekohledem byly srovnávány se sním
ky, pořízenými před půl stoletím, aby se zjistil charakter pohybů globulí
a jednotlivých vláken vzhledem k celkovému hvězdnému pozadí. Různé
mlhoviny byly proměřeny fotometricky, zejména malé prachové mlho
viny kulově symetrické kolem jednotlivých hvězd. Ukázalo se, že kolem
některých hvězd jsou prachové mlhoviny s hustotou ubývající se vzdá
leností od hvězdy, obdoba zodiakálního světla našeho Slunce.
Meniskový dalekohled posloužil též jiným hvězdárnám, které posílaly
do Alma-Aty své 'p racovníky, aby získaly potřebný materiál. Tak zde
byly provedeny mnohé snímky galaktických hvězdokup, galaxií, komet,
malých planet, slabých Jupiterových měsíčků atd. Na podzim r. 1952 byl
na snímku nalezen osmý měsíc Jupiterův, dlouho ztracený. Ústav je též
intensivně zapojen do mezinárodní služby malých planet. Tak na př. za
rok 1954 byly určeny polohy víc jak sta malých planet.
Na základě vztahů mezi vlákny mlhovin a hvězdami došel Fesenkov
k závěru, že hvězdné řetízky vznikají smršťováním prachu a ,plynů ve
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Kometa Mrkos 1957d) fotografovaná 20. srpn.a t. 1". 'Yl!a L01yvnickém štít-u,·
exposice 13 minut (A. Mrkos)

Celkov ý pohled na Alma-ati.nskou

observatoř

N ebtl-lární sp ektrograf konstrtl-kce Parijského . Št ěrbina v pravo nahoře j e
30 cm v ysoká a na film (kasetová část v l evo dole) se zobrazuje 70krát m en ší

Celkový pohled na koronáln'í stanici n Velkého Alma-atinského j ezera

Struktura zelené korony. Snímek koronografem horské koronální stanice
u VeLkého Alnw-aHnského jez era dne 9. III. 1956.

Kometa 1957d. Snímek A. Mrkose z Lomnického štítu 50cm reflekíorf'f)/
brntří Erhartů z 23. VIII. t. r.,· exposice 25 mi-n.

vláknech. Jak známo, jeho teorie kritisoval Struve v časopisu Sky and
Telescope. Fesenkov přiznal správnost Struveho kritiky a zabývá se nyní
celou otázkou hlouběji, jednak z hlediska nahodilosti seskupení hvězdných
řetízků, jednak .z hlediska vláken stability a možnosti jejich gravitačního
rozpadu do hvězd. Pokusně probíjel papír výbojem z indukční cívky
a studoval pak fluktuace v rozložení otvorů probitých jiskrou. Rozdělení
otvorů silně připomíná rozložení hvězd na obloze. Vskutku, bylo zde možno
pozorovat seřazené průboje, připomínající menší hvězdné řetízky. Ovšem
stejnost magnitudy a barevného indexu hvězd nasvědčují tomu, že nejde
o nahodilé seskupení hvězd, nýbrž o fysicky souvislou soustavu. Pokud
jde o vlákna, zjistil Rožkovský Maskutovovou komorou dlouhá temná
vlákna mlhovin, která oslabují světlo hvězd přibližně o jednu magnitudu.
Odtud lze stanovit jejich hustotu za předpokladu, že. jsou stejně hluboká
jako široká. Ukazuje se, že hustota prachové složky těchto vlákem je 10-2 3
gjcm 3 (průměrná hustota mimo vlákna je 10-26 gjcm3 ). Plynná složka se
podílí na stavbě vláken asi stokrát větší měrou než prach a lze tedy říci,
že hustota vláken bude větší než 10-22 gjcm3 • Při takových hustotách jsou
vlákna stabilní. Gravitace a tlak záření okolních hvězd mohou z nich vy
tvářet nové hvězdy.
Zabralo by příliš mnoho místa, kdybychom se zde měli zmínit - byť
jen stručně - o všech pracech, 'které probíhají na observatoři. Tak při
astrofysice bychom ještě hovořili o fotoelektrické fotometrii hvězd a studiu
planet na půlmetrovém cassegrainu, o proměnných hvězdách, o práci s ne
bulárním spektrografem (konstrukce Parijského) a pod. V poslední době
se pracovníci astrofysikálního oddělení zabývají dynamikou hvězdných
soustav (G. M. Idlis).
Slunce. Pozorování Slunce je soustředěno u Velkého alma-atinského
jezera ve vzdálenosti asi třiceti kilometrů od Alma-Aty, v nadmořsl{é
výšce 2600 metrů. Jeto stanice dočasná, umístěná v dřevěných finských
domcích. Definitivně :bude koronální stanice vybudována pravděpodobně
o čtyři sta metrů výše. Před tím, než byly instalovány přístroje u Velkého
alma-atins'kého jezera, prozkoumali pracovníci z oddělení atmosférické
optiky několik míst co do jasnosti obrazu, průzračnosti, chvění, jasnosti
slunečního okolku a jeho jednotlivých složek. Volba padla na Velké alma
atinské jezero jednak pro dobré atmosférické podmínky, jednak též pro
přístupnost místa, zásobování vodou z jezera a elektřinou z nedaleké vodní
elektrárny.
Na snímky fotosféry a chromosféry je stanice vybavena novým chromo
sférickým teleskopem standardního typu, jakého užívají od začátku Me
zinárodního geofysikálního roku na řadě observatoří v SSSR i na ně
kterých hvězdárnách zahraničních.
V rámci reparací dostala Astrofysikální observatoř v Alma-Atě kor-ono
graf Lyotova typu. Přístroj však měl celou řadu nedostatků a nebylo
možno s ním pozorovat. Tak objektiv nebyl opticky homogenní : šrouby
objímky způsobovaly vnitřní pnutí v objektivu, jež velmi nepříznivě ovliv
ňovalo kvalitu obrazu. Umělý měsíc odrážel mnoho světla na své zadní
pl-oše. Clony nebyly umístěny v nejvhodnějších polohách a bylo třeba
zvýšit jejich počet. V dílně byly postaveny spektrografy (M. G. Karimov)
a posléze observatoř získala monochromatické filtry. Dnes je koronograf
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a jeho příslušenství v takovém stavu, že mimo pravidelné služby v rámci
MGR - to je denní fotografie zelené a červené čáry ve výšce půl minuty
nad fotosférou a měření jejich ekvivalentních šířek - snímá za vhodných
podmínek pomocí filtrů i strukturu vnitřní korony.
Koronografem byl získán též rozsáhlý materiál pro studium tvarů
a pohybů protuberancí. Karimov určil pro jednotlivé protuberance počet
vzbuzených atomů a zabýval se drahami jednotlivých uzlů. Společně s G. M.
Idlisem určili nedávno magnetická pole protuberancí.
Teoretické práce ze sluneční fysiky jsou rovněž v.šeobecně známé. Stu
diem korony, jejích tvarů a koronálními paprsky se zabývá G. Nikolskij.
Z. V. Karjagina určila absolutní velikost Slunce. Fesenkov studoval vývoj
Slunce za předpokladu, že rozhodujícím faktorem je korpuskulární zá
ření.

Nelze zde vypočítávat všechny práce všech pracovníků. Účelem tohoto
článku bylo naznačit hlavní pracovní směry nové Astrofysikální observa
toře. Avšak za tímto neúplným pohledem do jejího života lze tušit úsi
lovnou práci alma-atinských astronomů. Pod vedením akademika V. G.
Fesenkova, vědce světové pověsti, přinesla však také tato vytrvalá práce

mnohý závažný poznatek do astronomické

vědy.

CO NOVÉHO V ASTRONOMII
PRVNí UMĚLÁ DRUŽ]CE VYPUŠTĚNA V SISSiR

J 1ruk Je zajisté nrušim 'čtenářům zná
mo !Ze 'zpráv denního tisku a rO'lihlasu,
:byla dne 4. říJna t. r. vYJlUJštěna v So
větském svazu první umělá družice
Země. S'3Jtelit je zhotoven 'ze slitiny
hliníku, má tvar koule '0 pT11mě.ru
58 cm a váží 83,,6 mg. B}'Il vynesen IPO
mocí tří:stulPňOlVé .ra;kety a obíhá ko
lem Země rychlostí 8 km/sec., t . j.
a,s i 29 000 km/ hOld.
DrUJžice se 'Pohybuje 'Po eil.~pti:cké
dráze ,s ma'lou výsitředností (dráJha je
jen máLo odlišná odk'ružnice) ve
střední vzdálenostti ,asi 900 (km od
zemského povrohu. Za dTužicío;b íhá
i třetí čt(i;st nosné rakety.
V družici jiSOU umístěny ,radiOlVé vy
sílací stanice, pracující na !kmitočtu
20,005 ra 40 ,002 MHJz (lt. j. 'Vlnová dél
ka 15 a 7,5 m). Antény JsoUJ ,čtyři ta
jejich délk~ je 3 metry.
VYiSHání umělé družice bylo II nás
zachyceno !pO' prvé 5. října ve 4 hod.
40 min. na ionosférkké stanici Geo
fys~kálního ústavu OSAV v Panské
Vsi. Od té dolby byla ,radiově pozoro
vána nramnohia, nruši:c h ústs,NeCih. Sig
nály drUJžÍ'ce byly z3Jchyceny i .četný
mi .amatéry.
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Brvní satelit má zdánlivou hvězdnou
velikost přibližně 5-7m a dobu oběhu
kolem Země a's i 96 minut. Těleso
je možno pozorovat jen v době ran
ního a večerního soumraku, při čemž
,p ro j,ehQ; veLkou ú:hlovou 'rycth lost
(až 1° za vteřinu) nebude pozorová
ní v tdanémčasovém okamžiku a při
každém prllchodu delší než 2 minuty.
Vlivem rotace Země a nekulového tva
fU 'zeměkoule se dráha 's aJtelitu stá
le sy:stematicky posunuje :vzhledem
k povrchu Země. Pravděpodobnost, že
za jednoho soumraku bude možno po
zorovat na jednom místě dva násle
dující prllchody, je velmi malá.
Pro vLsuá1ní pOlzorování fbyllra 'z orga
nisována v SSSR síť speciálních sta
nic s 2'0 ruž 25 pozorovateli (za !Účasti
i amaJtérll), z nic:hžk3Jždý tPozoruj€
určitou
nevel~oUJ část
oib'lohy po
mocí standardního dalekohledu o prtl
měru objektivu 5D mm se zorným po
lem asi 11° . Prtlchod satelitu daným
bodem nebeské sféry ;je možno ~a
znamenávat libovolným registračním
přístrojem, spojeným s č'asovými sig
nály. J e mo~žné, že na daLších sa
telitech budou umístěny impulsové

výbojky, které budou dávat periodic
ky světelné záblesky. To by dovolilo
pozorovat satelity i v noci.
Astronomická komise Akademie
věd lSSSR se obrátila :ke (Všem lSovět-,
ským 'a stronomickým institucím, ke
všem astronomflm a k členflm Vše

svazové

astronomicko-geodetické
se žádostí, aby se aktivně
zúčastnili lVisuálnÍiho pO'ZO<l'OVálÚ um.ě
lých satelitfl. Pokyny a speciální pří
stroje k po:zŮ'rOlVání je možno dostat
od Astronomické komi,se A1kademie
věd lSSSR.
společnosti

PLANETKA GEOGRAFIA
V roce 1951 byla objevena 48pal
covou Schmidtovou komorou Harvar
dovy hvězdárny planetka s neobyčej
nou drahou. Planetka dostala číslo
1620 a jméno Geog,r afia. Podle "Ura
nie" vykoná asteroid a oběh kolem
Slunce za 17 měsícfl, v přísluní se při
bližuje dráze Venuše a v odsluní se

dostává až za dráhu Marse. Prflměr
planetky je asi 2 km. V roce 196,9 se
planetoida ,přiblíží Zemi na pouhých
8 milionfl km a poskytne tak příle
žitost k novému určení paralaxy
Slunce a tak i k získání nové hod
noty vzdálenosti Země od Slunce.

FOTOMETRIOKÉ PA1RAMETRY KOMETY
Japonský astronom 1. Hasegawa
určil z visuáJlních pozorování jasnosti
od duJbna do ,počátku června, vykona
ných na hvězdárně v ŠimilzUiŠi, a,bso
IU'tní jasnost mo
6,0 ± 0,, 18 a expo
nent n= 3,2 ± 0,78. Všechna pozoro

=

ARENID~ROLAND

19'5'6 h

vání byla vY'konána trie&em 7 X 50.
Fotometrické :p3!rametry se dobře sho
dují s absolutní veli'ko'stí a exponen
tem, ur,čenými dr. J. Bouškou (viz ŘH
7/19,57, st,r . 163).

ASTRONOMICKÉ ROČENKY OD ROKU 1960
Výpočet

efemerid,

uveřejňovaných

ve velkých světových ročenkách, si
vyžaduje velkého počtářSkého úsilí.
Proto již od roku 1912 si ústavy, efe
meridy vydávající, vyměňují vzájem
ně vý,počty. Přesto však při výpočtech
efemerid docházelo ,často k duplici
tám. Během posledních několika let
došlo proto k jednání mezi Námořní
hvězdárnou v USA (vydávající "The
American Ephemeris"), Královskou
hvězdárnou v Greenwichi (vydávající
"The Nautícal Almanac") a Astrono
mickým počtářským ústavem v Hei
delbergu
(vydávajícím
"Astrono
misch-Geod1itísches Jahrbuch") o no
vém rozdělení práce. Od roku 1960
bude místo uvedených tří ročenek vy
cházet jediná, ale ve dvou vydáních.
Anglické, které bude vydávat hvěz
dárna v Herstmonceux, se bude jme
novat "The Astronomical Epheme
ris" a americké, které bude vycházet
ve Washingtonu pod starým názvem
"The American Ephemeris"; obě vy
dání budou úplně stejná, a na výpoč

tu se budou podílet obě uvedené
hvězdárny. Astronomický počtáJřský
ústav v Heidelbergu bude
místo
"Jahrbuchu"
vydávat
efemeridy
zdánlivých míst hvězd, které nebudou
nadále uváděny v ro,čenkách. Tyto
efemeridy budou vycházet pod sta
rým názvem "Ap,parent Places of
Fundamental St-ars". Doposud je vy
dávala hvězdárna v Greenwichi a i na
dále se počítá se spoluprací francouz
ského centra v PaŤíži. O osudu vý
chodoněmecké
ročenky
"Berliner
Astronomisches Jahrbuch", na jejímž
výpočtu se podílely hvězdárny v Po
stupimi-Babelsbergu a v Heidelber
gu, není dosud rozhodnuto. Není vy
loučeno, že i ta přestane vycházet,
protože je zajištěna distribuce nových
ročenek všem, kdož dosud dostávali
"Jahrbuch". Sovětských efemerid se
nová úprava netýká a tak "Astro
nomičeskij ježegodnik" bude patrně
vycházet v nezměněné formě i s efe
meridami zdánlivých míst dále.
]. B.
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JASNÉ KOMETY
S. B. Nicholson uveřejnil seznam
jasných komet, které byly za posled
ních 30 roků. pozorovány. V tabulce
je označení komety, jméno objevite

le, prů.chod přísluním a největší po
zorovaná jasno3t ve hvězdných tří
dách. Některé z uvedených komet
však nebyly u nás viditelné.

Označení

Prtlchod

1927
1931
1936
1937
1940
1941
1942
1947
1947
1948
1948
1951
19'5 5
1956
1957

k
c
a
f

d
c
f

k
n
g
1
e
h
d

Objevitel

lS'kjBll}erup
Ryves
Peltier
Finsler
Cunningham
Paraskevopoulos
Whipple-Fedtke- TeVlZaJdlz e
Bester
Honda-Bernasconi
W ilson-Harringto n
Mrkos
Arend-Roland
Mrkos

1927
1931
1936
1937
1941
1941
1943
1948
1947
1948
1948
1952
1955
1957
1957

přísluním

prosinec
srpen
červenec

srpen
leden
leden
únor
únor
prosinec
květen
říjen

leden
červen

duben
srpen

Jasnost

4

+ 34
+4
+
+ 33
+4
+3
+
+ 14
+O
+ 45
+1
+1
+

SJEZD MEZINÁRODNí .AJSr:DRONOaVLLCKE UNIE
Desátý sjezd Mezinárodní arstrono
mické unie se !bude kona1t od 13. -do
20. srpna \příštího Tolku v Mos!kvě.
Členové Unie budou hosty Akademie
věd S ,S SR. Účastníci zasedání hudou
většinou ufby,tOlVáni v budově moskev
ské LOlillono!Sovovy university, kde se
budou odbývat .schme \pléna i je,dnotJEŠTĚ

.o

LE'DOŠNLCH DVOU J hSNÝCHKOMETÁCH

Neodrvratně .j'e tentO' rOlčník lllM eho
ročmíketrfl
Mezinárodního

časopisu

geofysikálníha roku a j-as!n ých komet.
Než vyjde lIlové 'číslo, opět se doz,víane
něco nového, a tak nezbývá, než !Se
op ět :v,rátirt 'V krátkosti k oběma jalS
n~m ~ometám tohoto roku.
N ejip'rve snro o té (posledni srpno
vé, 1957d. TaIto komda byLa nezávi.s
1e olbJevena několika 'Pozorolvateli:
prv,ním byl Japonec Slukehicr:o Kura
n3Jgo ,z J oko'hamy, ~ierý ji spatřil
29. červen:ce v 19 hod. rsvětovélho ča.su .
Obj,ev by,l O'známen dopisem do ústře
dí astronomických telegramů v Ko
druni, kaJffi .však došel a;ž v p<Jlovině
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li!Výdh komisí. Po !skončení sJe:zdu hu'
dOli účastníci 'Pozváni k ná'všiěvě Le
ningradu a k prohlídce hvězdárny
v PuIlkově. Členové Unie budou mít
též mo:žnosrt lIlavštívit Krym, Alba's tu
maň, Jerevan, Taškent či Saanarkand.
Moskevského sJezdu: SB z'ú'ča.stní i čes
k.os.lovelllSká delegace.

srpna. DrUlh:S;-m byl pilot americké le
tecké společnosti Peter Cherhak, kte
rý sp.aItřU kometu 31. července Ibělhem
letu mezi Denwereun a Omahou. Ne
chtěil však oznámit zprávu dříve, než
s,i objev ověří, což SB St8JIO' ráno
1. 'srpna. Objev olz mámil observatoři
na Mt Plalomaru, avšak teprve 4.
Sil -pna dostala se z;p.ráva do Harvrur
dorvy ohservato,ře a dále do Kodaně.
~požděoní zpr8N způ.sobilo patrně to,
že ofi'c iální .astronomové objeviteltlm
patrně nevěřili a posílali zpráv:u te
prve pO' vlastním ověření. Ústředí
IV Kodami se dozvědělo o kom etě nej
dřív.e2. srpna od na'š ooo objevitele

A. Mr'.k ose a tu<líž označilo 'k ometu
jeho jménem. :Kolem 3. ,s'r pna a ně
kohk dní poté množila se hlášelli
o ohj:ervu 'z řa;d ,amatérů. P ,odlle ustá
'leně zvyklosti měli by lI1,á ro'k na po
jmenování komety jejich jménem
první tři olbjevitelé, t. j. Kuranago"
Cherhak a Mrkos. Jelikož však tZprá
vy .od prwlÍdh dvoru do'šly značně tP·o
IZdě, ponechávi se pův.odní označení
jlJl1énem Mrkosovým. (Podobnou hi's 
torii olbjevu měla ,i .kometa ISkjelleru
IpolVa .z Ir. 1927.)
Poloha :k omety 1957d ln a obloze ne
byla tak přmivá s hlediskla po'z oro
vadho jako komety "jarní" 19'561~.
Mrko'sova ktometa byLa !po· !Setmění
nejvýše 20° nad zájpa;dním Di})zorem.
Kromě toho nikoliv prá'vě příznivé
/počasí tZmemožnilo ji pOZolI'o,v at po
fudu dní, v době největšího jasu a nej'
'pří:znivěj:ší polohy ina večerní obloze.
Proto taJké jsou - alespoň 'z atím 
zprávy 'o výsledcích pozorování dosti
kooé, i kdyiž maximální jasnost Ibyla
mezi 1-2 ,hv. ve'!.
Zatím márrne k <lisposici lPozorování
z na;šich observatoři v .ondře:jově a
'v Erně. V Ondřejově byLy zí:skán1.y
ISnímky spektra a snímky v polari
lSO'Vaném světle. V Brně se zdařilo
několik
'ojedinělých f.otoelek<I'iC'kých
měření
a M:aksutovovou komorou
bylo ,zí,síkáno několik .snímků v čer
vené části .SIpektra !kolem 6380 A.
Na ro'wíl od komety ATend-Roland
vyka'z ovala kometa 1'9'5 7d relativně
slabý pás molekuJ ON v ulbrafialoiVé
části 'S ipektra a
da'leko výra-zněj,ší
byly IPásy uhlíkJU.. ,S:pojité s{pektrum
- i kdytŽ bylo patrné - ,z daleka tak
nepřevažovalo j,ako l i /komety 1956h.
Po:kud !se týká ·změiIly jasnosti, od
vodil J. Grygar následující přibUž,né
fotometrické parametry: mo
4,85,
n
3,3. Podle těchto ho<lnot by byla,
rprávě talk jaJko kometa Arend-Roland,
tyipickýlm předslDa vitelem "nových"
komet.
A ještě ll1ěkolik slov '0 anomálním
chvoSltu ,., jarní" komety Arend-Ro
Land. Jistě si n3iši ·čtenáři 'Pamatu1í
z vlaSltnich pozorování anebo si mo

=

=

hou ověřit ll1a četných UJVeřejněných
fo't.a.grafikh, 'že 2'5. dubna byl a11o,
m:á1ní ohvOl.st 'Velmi tenký a přímý
a směřoval ~přesně ike SLunci. Že 'z a
ujímá tento \Smě!r IPoUíZe zdánlivě
v dů.sledku promítání na olblohJu, bylo
jasno lZe změny po!si<čního 'Úhlu .během
dOiby jeho výskytu, t. j. mezi 22.-30.
dubnem. Z toh.o lbylo jasno" lŽe Jde
IPTavděJpodohně
00
vějířovitý útv3ir,
který n~rosto In emusel směřovat ke
Slufilci. P ,od()lbný j ev se vyiSkytovaO.
'V minulém století u několika Jasných
komet. Podrobně byl studO'Vm již
před 90 lety :známým: Tus/kým astro
nomem Bredichinem ll! komety 18ti2
m, která Je mimo jiné též mateřskou
!kometou roje Perseid. Bredichin vy
slovil lliJ'lšlenku, :že tento jev nastává
tím.,že v 'rovině dráhy lkometyse !I)o
hybU!jí IUvolněné meteoridké <částice,
které v d'ŮJsledku vymrštění ,z jádra
lw.mety rJ'lchlostí někoUka desítek alŽ
set metrťI 'za 'Vteřinu :znaČlně změnily
svoji dráhu - !p,atrně ,se přiblížily :k e
Slunci - ale zootávají v obéžné ro
vině dráiliy komety. Křižuje-li Země
dTáhu komety - což se .stalo. 2'5. dub
.na - perspektivně :se na malou čá\St
oblolhy proonítá velké množství těchto
drobnýclh, částic, lkteré svítí odraže
ným s!větlem a v dťIlSledku toho vidí
me úzký útvar směřující ke Slunci.
Jestliže známe celkovou jasnost to
hoto útva;ru, .mťIžeme si vYIPočítat,
kolEk těch ,čáJSltic je, předpolkládáme-'li
oIVšem určitou velikost a .soh0'Pl101St
odrá:žet siJ.l..meční světlo. Podle brněn
ských .měření jalSnosti proUchvostu
bylo hy 'částic o: IPoloměru 1/10 mm
1018. Prostorovou Ihustotu však tě'ž'ko
můžeme uTčit" jelikož neznáme slku
tečný tvaT a délku chvostu, což by
snad :b ylo možno později odvodit
'z velkého :mil1o:žství d'otografii IZ 'rfliz
ných dnů, kdy velmi plochý "proti
chvost" /byl k IPozorovateli: rŮlZně na
točen. iKdy\by byla [poLoha Země ta
ková, že byClhom !Se 'Ciív,ali kolmo na
dráhu komety, hustota částic na IPloš
nou jednotku oblohy 'by byla taková,
,že bychom ,.!proUohvost" neviděli.

Dr V. Vamýse.k
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J'iIDillODfOKÁ ,~OMETA lREINMU'DH 1 1957 e
Periodická kometa Reinmuth 1
byl,a objevena 'v roce 1928. OcL té doby
byla pozo,rována ,při návratech v lé
tech 19'3 4 a 1949. Letos ji nalezla
20. 'září E. Roemerová na Harvardově
1957

X.19
29
XI. 8
18
28
XII. 8
18
28

obseI"Va:toři jako diďusní o!b j'ekt 20. hv.
vel. Kometa projde rpřísluním v břez
nU! pří'štího rotkU.PřináJším:e efeme
Nd u, vypočtenou M. Sumne,riem; j,as
nost IIDá být asi, 17-16 hy. vel.

ll:

S

L1

r

6h52,9m
7 OQ,7
7 10,6
7 16,1
7 18.,8
7 19,1
7 16,3
7 11.0

+15°33'
+15 21
+15 0'7
+15 01
+15 0'5
+15 22
+15 59
+16 44

1,972
1,821
1,678
1,546
1,42'7
1,324
1,2'40
1,180

2,391
2,3'51
2,311
2,'2 73
2,240
2,2r09
2,,179
2,1'50

EFEMERIDA KOMETY HARRtNG'DOIN-WILSON 19'51 IX
V ŘH 8/1957 (sltr. 1-87) jsme otiskli
elementy a efemeridu periodické ko
mety Har>rmgton-Wilson 1951 IX po
dle VÝfpočtUl japonského astronoma I.
Hasegawy. Na podklacI:ě Cunnm~ha
mo:vých elementů vypočetli efemeridu
této komety B. O. Wheel, B. G. Mars
den a W. H. JuHan. Mezi OIběma efe
meridami íbyl značný T01zdil, a pToto
1957

X. 19
29
XI. 8
18
28
XII. 8
18
28

LauSltsen a Ther!I1oe z ihvězJdárny
v Kodani přepočítali HaJsegawovu
efemeridu a zjistili, že Je 'chybná. Ha
segawa pak uveřejnil novou efeme
údu, která se však od efffllleridy an
glických aS'trO!I1omů i tak dosti liší.
Uvádíme efemeridu podle Wlheela,
Marsdena a JuHana:

ll:

S

L1

r

3'h314,9 m
3 30,,3
3 23,4
3 15,0
3 06,6
2 159,7
255,4
2 15:4,5

- 9°,58'
-11 29
-12 37
-13 11
-13 01
-1:2 0.5
-10 215
- 8 08

1,296
1,217
1,160
1,12:3
1,106
1,107
1,124
1,153

2,181
2,128
2,077
2,027
1,977
1,9'3 2
1,889
1,-848
J.B.

OBJEKTSCmJBART

Dr J. Schuba;rt 'vYlPočetl na ,základě
pOizoTovámí z 18. července, 1. a 8.
sa"Tp!na t. r., vylkonanýah na hvězdárně
v Sonneberku, nové elementy dráhy
a efemeridu objektu 1957 NA. Ele
menty dráhy se 'c elkem shodují IS pů
vodními, které jsme přinesli rv ŘH
9/57 (slbr. 213). Větší diference jsou
pouze v ex'centricitě, ,a v délce velké
pol,oosy. Ukáza10 se, 'že olbjekt Schu
b3!rt, předlběŽ!ně O'značený 19'57 N AJ je

tde:ntický s Iplanetoidou 1929 SH. Pla
netka byla 'V polovi!I1ě sJ'lpna ve vzdá
lenosti menší než 0,,2 astr. j,ed!I1. od
Země, koncem 'září byla vzdálenolSt
od Země j1ž téměř 0,4 as1Jr. jedno
T
OJ

Q

=

1957 VII. 17,666 SČ

= 167° 00' 42" }
= 132 55 12

i

=

a

=

e =

8 24 53
0,39509
1,85893.
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,

19'5 7,,0

NOVÉ EH...JDMENTY KOMETY MliNíKOWSKI 1951 I
140 PO!zOTo,v ání z 10
od kivětna; 19150 do 'Prosince
19'5 1 vYIPoóetl G. Stanila z hvězdárny
v Bukurešti nové elementy komety
19'5 1 I. Byly vzaJty v úvahu pOTuchy,
ipfisobené Venuší, Zemí s Měsícem,
Ma,rsem, JUjpiterem 'a Saturnem.
Na

po<dklradě

T

=

1951 I. 15,0400514 SČ
192027'34,65"}
38 10 5'5 ,85
19'5 0,0
144 09 01,84
2,5724330
1,0013036.

=
II =

hvězdáren

ev

i

q
e

=
=

=

RAKETOVÝ VÝZKUM ATMOSFÉRY V MEZINÁRODNíM
GEOFYSIKÁLNÍM ROCE
Během Mezinárodního geofysikální
ho roku budou v Sovětském svazu,
ve Spojených státech amerických, ve
Velké Britannii a ve Francii vystře
leny speciální rakety, jimiž .se budou
zkoumat části atmosféry ve výškách
nad 30 km. Rakety proniknou ozono
vou vrstvou a umožní fotografování
slunečního spektra v ultrafialové čás
ti a v oboru roentgenových paprskfi.
Některé rakety budOU opatřeny mag-

netometry pro měření zemského mag
netického pole ve velkých výškách
nad zemským povrchem. Dále bude
měřena elektronová a iontová husto
ta v iono3férických vrstvách i v ob
lastech mezi nimi. Rakety též umožní
přímé zkoumání teploty, tlaku, hus
toty a složení atmosféry až do největ
ších dosažitelných výšek. Uvažuje se
o tom, že někiteré z ra:k et se 'vystřeU.í
v ddbě zvýšení sruneČlní aktivity.

ElFE'MEruDA PERIODIOKÉ KOMETY OTE'R MA 1942
Přinášíme pŮlk'~a;čov ání
efemeridy
periodické komety Oterma 19'52 VII,
která .se pohylbuje ko~em S:lunce po

1951
X.

'9

19
29

8

XI.

18
28

a:

o

8h27,.3m
8 36,2
8 43,9
850.,2
8 55,0
8 68,1

+16°2'2'
+15 48
+15 17
+14 49
+14 28
+14 13

vrr

neobvyklé (téměř kruiho;vé) dráze,
z ŘH 1/ 19'5 7 (\Str. 19). Efemertdu vy
početl dr. P. Musen.
a:

o

8h 59,2m
8 58,3
8 55,5
8 50,9
8 44,9
S 38:,1

+14°07'
+14 II
+14 23
+14 45
+15 14
+1548

1951/58
XlI.

8
18
28
I. 7

17
27

EFEMERIDA PERIODIOKÉ ~OMETY H.ARRIiNGTON 1962 II
Přinášíme efemeridu periodické ko
mety Harrin.gton,objevené 'V ,roce
19~ 52 . Efemeridu vYlpočetJl J. Kordy
lewski z hvězdárny v Kralkově podle
elementfi, určenýclh J. Wjsniewskim.

1951
X.

9
19
29
XI. 8
18
28

a:

20h34m39s
20 3,6 04
20 39 48
20 45 38
20 53 25
21 02 57

Hvézdná velikost byla ,p o6tá'na pOdle
vzor,c e m
m
5 log L1
log r.
Absolutní jasnast byla určena J. Kor
dylews'kim podle po.z.orování z let
19:5 1-5'2 m
10,6D ± D,12.

o
+4° 11,4'
+3 21,1
+2 39,3
+2 08,0
+1 48,4
+1 41,3

=

+

+

=

L1

2,4915
2,5'6 19
2,6382
2,7166
2,7938
2,8671

r

magno

3,047'5
2,9919
2,9357
2,8789
2,8217
2,764D

17,4
17,4
17,4
17,4
17,3
17,3
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OKAMŽIKY VYSíLÁNí ČA,SOYÝCH SIGNÁLŮ V SRPNU 1957
(OMA) 2500 kHz, 20:h SEČ; Praha I) 638 kHz, 14h30m SEČ)
Den
OMA
Praha I

1
984
992

2
984
991

3
984
NM

4
984
NM

5
984
991

6
984
990

7
984
990

8
984
kyv

9
983
kyv

10
984
NM

Den
OMA
Praha I

11
984
NM

12
984
NM

13
984
NM

14
985
990

15
984
991

16
984
990

17
984
NM

18
983
NM

19
983
990

20
983
NM

Den
OMA
Praha I

21
NV
989

22
982
989

23
982
NM

24
982
NM

25
982
NM

26
982
989

27
982
989

28
982
988

29
982
988

30
982
987

Ing. V.

31
982
NM

Ptáček

Z LIDOV-rCH HVĚZDÁREN A ASTRONOMICK-rCH
KROUZKŮ

VÝSTAVKA "A,S 'DRONOMIE A MEZINÁHODNí GEOFY.SlKAIJN1 ROK"
V NYMBURCE
Mezinárodní
geofysikální
rok
upoutal již ve svém přípravném ob
dobí pozornost široké veřejnosti, kte
rá především na lidových hvězdár
nách a u členů astronomických
kroužků hledala odpověď na řadu
otázek, které ji v .souvislosti s pra
covním programem Mezinárodního
geofysikálního roku zajímaly. Stejně
tak tomu bylo v Praze, jako na ven
kově a se stejným zájmem veřej-

Pohled na část výstavky ))Astrono
mie a Meziná'r odní geofysikální rok(()
uspořádané Obvodní lidovou lvvězdár
nou a Domem osvěty v Nymburce
v červnu t. r. (Foto O. Zemam.)
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nosti o MGR se letos setkali i nym
burští astronomové-amatéři. A tento
zájem nymburské veřejnosti o otáz
ky MGR dal vzniknout i zajímavé
výstavce, kterou uspořád'ala Obvod
ní lidová hvězdárna ve spolupráci
s Domem osvěty v Nymburce pod ná
zvem "Astronomie a Mezinárodní
geofysikální rok". Výstavka byla
otevřena ve foyeru Smetanova domu
v Nymburce od 23. VI. do 7. VII.
1957 a navštívilo ji několik .set ná
vštěvníkfi
a hromadných návštěv.
Autorem jejího libreta byl S. Šebek,
technicky spolupracovalO. Zeman a
J. Petřík, výtvarně spolupracovala Z.
Šebková. Materiál k výstavce ochot
ně zapůjčila Lidová hvězdárna ÚNV
hl. m. Prahy na Petříně, Astronomic
ký ústav ČSAV v Praze a Geofysikál
ní ústav ČSA V v Průhonicích; vý
stavní nábytek zapfijčilo Okr. vlasti
vědné museum v Nymburce. Odbor
ný výklad na výstavce měl ing. J.
Dudek.
Kolektivu, který výstavku instalo
val, šlo především o to, aby stručnou
a přístupnou formou návštěvníkfim
objasnil, co je MGR, jak je organiso
ván, jakými úkoly se bude zabývat
a především jaký podíl na těchto úko
lech budou mít naši a.stronomové

Největší
výstavě

Amatér;ské práce na úseku pozorová
ní polárních září a meteorů byla vě
nov ána jedna z vitrin výstavky nym
burských amatérů. (Foto O. Zeman.)

pozornosti se na nymburské
))Astronomie a MGR(( těšila
vitrina) věnovaná umělé družici Země.
(Foto O. Zeman.)

amatéři. I když s hlediska výstavních
vyjadřovacích prostředků nebylo té
ma, které si její pořadatelé zvolili,
právě lehké, dokázaly odpovědi ná
vštěvníků této výstavky, že bylo
zvládnuto způsobem, který občany
dobře poučil 'O hlavních úkolech, tý

jádrem výstavky, byl doplněn ukáz
kami přístrojů, používaných astrono
my amatéry, a jejich ostatních pra
covních pomůcek, jichž budou použí
vat při své práci v MGR (atlasů, map
a globusu hvězdné oblohy, karet k za
kreslování slunečních skvrn, tiskopi
sů pro registraci polárních září, me
teorů a sluneční činnosti a pod.).
Přes to, že výstavka "Astronomie
a Mezinárodní geofysikální rok" ne
byla svým rozsahem nijak .velká,
splnila jistě velký úkol v populari
saci naší astronomické práce, proto
že stručnou a přístupnou formou
informoval,a širokou veřejnost o hlav
ních otázkách MGR právě v době,
kdy tato velká mezinárodní akce za
čínala a kdy tedy byl opět zvýšený
zájem o astronomii a o amatérskou
astronomickou práci vůbec. Zahájení
výstavky se také zúčastnila početná
skupina vedoucích lidových hvězdá
ren
a
astronomických
kroužků
v Praž's kém kraji, shromážděná na
svém krajském aktivu, uspořádaném
dne 22. VI. 1957 v budově Obvodní
lidové hvězdárny v Nymburce, která
ocenila Jak obsahovou, tak i výtvar
nou stránku této výstavky nymbur
ských astronomů amatérů.

kajících se MGR.
Výstavka byla instalována v pěti
vitrinách a na dvou nástěnkách. První
vitrina objasňovala význam MGR a
seznamovaJa nejdříve rámcově s jeho
hlavními úkoly. V dalších byly pak
zdůrazněny
ony úseky programu
MGR, na nichž se budou podílet astro
nomovéamatéři. Především to byla
sluneční činnost L
a metody jejího ,p o
zorování, polární záře a pozorování
meteorů. Jedna z vitrin, která se snad
těšila největší pozornosti, byla věno
vána umělé družici Země. Ačkoli vý
stavka chtěl,a zdůraznit práci našich
astronomů
amatérů,
seznámili se
v ní návštěvníci také s přístrojovým
vybavením a metodami práce dvou
našich vědeckých pracovišť, které
budou mít významnou úlohu v česko
slovenském podílu na řešení otázek
MGR
Astronomického ústavu
ČSAV v Ondřejově a Geofysikálního
ústavu ČSAV v Prťlhonicích. Fotogra
fický ·a grafický materiál, který byl

S . Šebek

237

POZOROVÁNí KOMETY MRKOS 19!57d NA IS LOVENSKÝCH
LIDOVÝOH HVĚZDÁRNÁCH
Kometa 1957d byla nalezena večer
20. hod. 10. srpna pozorovateli
Perseid na Lidové hvězdárně v Pre
šově. Byla pozorována i dne 11. :srp
na, kdy byla její jasnost odhadnuta
na 2m a délka ohonu na 2° . Násle
dující den, 12. VIII., byla jasnost 2,5m
a délka ohonu 2,5°. Jádro komety
bylo ostré a bylo výstředně polože
né k okraji ohonu. Dne 13. srpna by
la jasnost odhadnuta na 4m , avšak
před

pozorování bylo rušeno mraky. Dél
ka ohonu byla 1,5° . Na základě oběž
níku Lidové hvězdárny v Praze na
Petříně našli
kometu i na Lidové
hvězdárně v Humenném. Na počátku
srpna byly povětrnostní 'Podmínky
nepříznivé, a tak se kometu podařilo
nalézt až 10. VIII. ve večerních ho
dinách. Kometa měla velmi jasné
jádro a délka ohonu byla odhadnuta
na 1,5° .
B.

O VZNIKU A PRÁCI NAJMLADŠEJ EUDOVEJ HVEZDÁRNE
NA ,SLOVENSKU
Ešte na jeseň roku 1951 sa v Le
viciach na podnet Vladislava Brzu,
v tom ,čase kultúrneho referenta
MNV v Leviciach, neskór riaditel'a
miestneho ODO, zišli niektorí jednot
livci, aby sa pora:dili o možnosti za
ložiť záujmový krúžok astron6mov.
A onedlho na to krúžok aj založili.
Prvý predseda krúžku dr. Masiar
niekol'kokrát pozval -do Levíc dr.
Eudmilu Pajdušákovú zo Skalnatého
ple:sa. Jej prednášky znamenali vel'
kú vzpruhu do úspešnej
činnosti
krúžku a rozšírili v meste záujem
o astronómiu v takej miere, že ho
krúžok nestačil narýchlo ani uspoko
jiť. Tak prišli ťažkosti. KI1úžok zá
pasil s nedostatkom názorného ma
teriálu, publikácií, filmov, diapozití
VOY, postrádal premietacie prístroje,
mapy a iné pomócky, takže astrono
mické prednášky sa stávali málo zá
živnými.
V období najvačších ťažkostí přišlo
krúžku na pomoc, zriadenie Okresné
ho domu Dsvety. Jeho činno:sť sa vte
dy s celou organizáciou mohla presu
núť do DO. Ministerstvo kultúry
v Prahe, Povereníctvo kultúry a
Osvetové ústredie posiela krúžku od
borné publikácie, mapy, otáčivé map
ky, uvádza literatúru a radí i pomá
ha po kažldej stránke.
Pri založení astronomického krúž
ku pri DO sa prihlásilD už '5 9 členovo
Činnosť krúžku sa rozhýbala naplno.
Hned' si vypracovali plán práce,
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v prvom rade plán prednášok a to jed
nak pre Levice a jednak 'p re vidiek.
Len do konca roku 1954 usporiadal
krúžok 97 prednášok pre verejnosť,
mal 28 porád pracovníkov v astrono
mii a mesačne dva razy poriadal po
rady metodického rázu . Krúžok vtedy
začal aj
so školením astronomic
kého dorastu, aby vychoval pre budú
cu l'udovú hvezdáreň tak demonštrá
torov, ako aj dobrých prednášatel'ov
a popularizátorov astron6mie,
Krúžok z roka na rok pevnel a
rástol. A tak začiatkom roku 1956
už bol dosť silný na to, aby umožnil
vznik Okresnej l'udovej hvezdárne
v Leviciach jednej z troch l'udo
vých hvezdární na Slovensku. Riadi
tel'om hvezdárne sa stal hned' na za
čiatku prof. Jozef Novotný, ktorý
túto svoju funkciu odvtedy vykoná
va s láskou a nadšením. Pri kolíske
levickej OEH stal i dlhoročný nadše
ný pracovník v astronómii odborný
učitel' Adam Abraham, vedúci astro
nomického krúžku.
Zriadenie OEH prinieslo astrono
mickej činnosti v Leviciach d'alšiu
vzpruhu. Začali sa hl'adať nové (for
my a tnetódy popularizačnej činnos
ti. Tak z viacerých vydarených akcií
treba spomenúť aspoň "S d'alekohl'a
dom medzi l'ud", ktorú pracovníci
OEH usporiadali v júli a v auguste
minulého roku. Bolo to vhodné obdo
bie pre pozorovanie Saturna, sIneč
ných škvtn a planéťy Mars, ktorá bo

la vtedy k našej Zemi vo vel'kej opo
zícii. V čom lS'Po'Čí~a1a ttátoakcia?
Za priaznivého· poča.sia a dobrých po
zorovacích podmienok sa vyniesli
prenosné d'alekohl'ady na rozličné
vhodné body územia mesta i okoli
tých dedín a tu sa v sprievode krát
kych vysvetliviek vo forme otázok a
odpovedí zaoberali so záujemcami
o otázky astronómie. Boli to teda ve
rejné pozorovania spojené s beseda
mi. Pracovníci z OLB totiž prišli na
to, že názorné vysvetlenie javov a
zvláštností vesmíru so živým slov
ným sprievodom je preširšiu verej
no.sť
príťažlivejšie
ako prednášky
v uzavretej miestnosti a teší sa
vačšej návštevnosti. V rámci tejto
akcie sa konalo mimo OEH na roz
ličnejších
miestach 11 pozorovaní,
ktorých sa zúčastnilo viac ako 650
občanovo To pravda nie sú vel'ké
čísla, ale pre začiatok znamenali vel'
ký úspech. Teraz, ked' si OEH zaria
d'uje vlastnú pozorovatel'ňu, vzrastú
možnosti verejného pozorovania. Toh
to roku sa konalo už tiež viac pozo
rovaní.
V -čom spočíva ťaži.sko popularizač
nej práce v súčasnosti? V prvom ra
de sa poriadajú mnohé prednášky jed
nak s miestnymi prednášatel'mi a
jednak za účasti odborníkov. V prvý
deň každého mesiaca sa vyvesuje

v oznamovej skrinke OEH, ktorá je
umiestnená na jednom z najfrekven
tovanejších miest mesta, na celý me
siac vopred plán astronomických za
ujímavostí za bežný me.siac, plán
prednášok a verejných pozorovaní.
Tu je vyvesená aj Astronomická ta
bul'ka na rok 1957, na ktorej sú gra
ficky zanesené všetky planetárne
údaje za celý rok. Jetu aj otáčivá
mapka hviezxlnej oblohy, na ktorej sa
každého 15. v mesiaci natočí prísluš
ná časť hviezdnej oblohy a to na 20.
hodinu, aby sa záujemci mohli dozve
dieť čo je na hviezdnej oblohe v urči
tú hodinu a deň viditel'né.
Okresná l'udová hvezdáreň je uči
tel'om a poradcom astronomických
krúžkov. Tak z mie.stnej JSŠ sem
chodí kaŽ)dý štvrtok niekol'ko záujem
cov - členov astronomického krúžku
pri JSŠ, aby si tu i prakticky pre
verili
látku
naučenú
v
škole
i v krúžku.
Okresná l'udová hvezdáreň v Le
viciach plní svoju zodpovednú a prvo
radú funkciu šírenie vedeckých
poznatkov medzi najširšími masami
obyvatel'stva vel'mi dobre. Tento
úspech s radosťou kvitujeme a praje
me sÚJdruhom v levickej OEH do ich
d'alšej popularizačnej i odbornejčin
nosti mnoho úspechov.
Tibor Korbell

NOVlt KNIHY A PUBLIKACE
Studia geophysica

et geodaetica.

Nakladatelství ČSAV počalo vydá
vat z popudu Komise pro geo~esii a
geofysiku nový vědecký ča.sopis, kde
budou uveřejňovány hlavně pfivodní
vědecké práce z geofysiky, meteorolo
gie, klimatologie, geodesie a příbuz
ných oborfi. Dále bude časopi.s přiná
šet referáty o vědeckých konferen
cích, recense, zprávy a pod. Studia

vycházejí pouze v mezinárodním vy
dání (příspěvky jsou uveřejňovány
v ruštině, angličtině, němčině a fran
couzštině) dvakrát ročně. První číslo
letošního ročníku vyšlo v létě a ob
sahuje 14 vědeckých pojednání. Pro
naše čtenáře je zvláště zajímavý pří
spěvek

člena-korespondenta

ČSAV

F. Linika o Ipodmínkách viditelnoslti
UJrnělých satelitfi.

Oprava. Prosíme čtenáře, aby si laskavě opravili v č. 7. Říše hvězd tyto
chyby,' V článku "Astronomické prvky v našich pověstech", str. 153, ř. 6,
'má být ,,staročeském" kalendáři mil8t.o "starověkém" a dále v ř. 20 má býrt
"o svatojánSkOU" místo "o vánoční" Lunu. V článku "Měříme vzdálenost Mě
síce" na str. 159, ř. 13, má být 2,9 % místo lt,9 %.
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ÚKAZY

NA

OBLOZE

V

LISTOPADU

PLANETY. Merkur je koncem měsíce na večerní obloze velmi nízko nad
obzorem. Venuše je večernicí; v největší východní eleongaci je v polovině
měsíce a zapadá asi tři hodiny po Slunci. Mars je v souhvězdích Vah a Stíru;
vychází asi dvě hodiny před Sluncem. Jupiter je v souhvězdí Panny a je nad
olbzorem 'lliŽ k lI"ánu. Saturn j!e v souJlrvězdí Hadonoše; za:padá Ib rzy po SlU!Ilci
a není proto pozorovatelný. Uran v souhvězdí Raka vychází kolem 22. ho
diny. Neptun je v souhvězdí Panny a vychází asi dvě hodiny před Sluncem.
Kalendář význačných úkazů

2.
7.

Měsíc

13h

Úplné

na obloze

v od!zem.í
zatmění Měsíce

v úplňku
14.
Mars v konjunkci s Neptunem (Mars 1°,3 jižně)
Uran v konjunkci s Mě'sícem (Uran 6° severně)
Měsíc v poslední čtvrti
16.
Maximum meteorického roje Leonid
18.
8h Venuše v největší východní elongaci (47°)
12h Měsíc v přízemí
19.
4h Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 3° severně)
23h Neptun v konjunkci s Měsícem (Neptun 2° severně)
20.
5h Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 1° severně)
21. 17h Mě3íc v novu
2Zh Merkur v konjunkci se Saturnem (Merkur 3°,6 jižně)
22. 20h Sa,turn v 'koDJjun!kci s Měsícem (;Sa,turn 2° jižJ1ě)
23h MerlkuT v konjunkci s Měsícem (Merlkur 6° jižně)
2:5. 15h Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 8° jižně)
. 29.
8h Měsíc v první čtvrti
3D.
8h Měsíc v odzemí
Úplné zatmění Měsíce nastane 7. listopadu v odpoledních hodinách a bude
u nás pozorovatelné jen ve své poslední fázi. Údaje o zatmění:
16h
2h
8h
23'h

Měsíc

Vstup
Vstup

Mě3íce

do polostínu
do plného stínu
úplného zatmění

Měsíce

Začátek

Střed zatmění

Konec úplného zatmění .
výstup Měsíce z plného stmu
výstup Měsíce z polostínu

12 h 30,5m
13 43,4
15 11,9
15 26,9
15 41,9
17 10,5
]8 23,2

Východ Měsíce pro naše území je průměrně v 16h15m. Zatmění bude vidi
telné v Severní Americe (mimo východní část), v Tichém oceánu a v Sever
nLm ledorvérnmoři, v AUlstrali:i, v Asii, v IIl1.'dk.kém oceá nu, v severní: AfrÍ'Ce
B. M.
a ve východní Evropě.
Mezinárodní geofysikální rok
Světové

dny: 14., 21. a 22. XI.

PRODÁM Newtontlv reflektor \25 12,5 cm; F 100 cm - parala kti cky m ontovaný s vý
bornou optikou od ing. Gajduška s e sadou okulártl pro zvětšení 40krát, 80krát, 160krát,
320krát, s optíckým Zeissovým hled áčkem - celkem za Kčs 3500,- . Svoboda Frant.,
Teplic e -lázně, Novákova 24.
Vydává ministerstvo školství a kultury v nakladatelství Orbis, národní podnik, Praha 12,
Stalinova 46. - Tiskne Orbi s , tiskařs'ké závody , národní podnik, závod Č. 1, Praha 12,
Slezská 13. - Rozšiřuje Poštovní novinová služba.
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Kometa

Arend-Ro~and

1956h, fotografovaná 25. IV. t . r. Maksutovo v ou komorou
v Brně ,' exposice 19 mim . ( Dr K . Ra;ušalJ

hvězdárny

