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Při stanovení doby konání Mezinárodního g.eofysikálního roku se prl
hlíželo k tomu, aby ,p'Hp'a dl do ohdobí maxima jedenáctiletého slune'čního
cyklu. Avšak metody předpovědí sluneční ,činnosti neJsou dosud dosta
tečně :pře'Slné a tak ,se nedalo Hei, zda MGR 'b ude skutečně prohíhat vob
dobí maxima sluneční ,činnosti. VŽ!dyť doha 'konání MGR 'byla stanovena
již před začátkem současně lP'robíhajídho jedenáctileté:ho Cy1klu.
Na počátku roku 1957 se zdálo, že MGR ,bude probíhat již po rrlJaximu
cyklu, neboť sluneční činnost koncem roku 1956 stoupala. V listopadu
1956 dosáhlo relativníčí,slo své maximální hodnoty 201,3 a pak slunečn.í
čirurost v prvé [polovině r. 1957 částečně ,polklesla. Av,š,ak původní do~
mněnka, že maximum současného cyklu nastalo počátkem r. 195'7, se
v průhěhu druhé poloviny ralku ukázala mylnou. S počátkem MGR, jaJro
by si to byli g.eo!fysikové objednali u ,slunečních. fysiků, za,ča'la sluneční
činnost znov'U prudce ·s toupat a byla podstatně vyšší než na prřelomu let
1956-1957. V současné době lize ještě těžko říci, zda jsme již za maxi
mem cyklu, [k teré v tom případě ·bylo konoem r. 19'57, :rwbo zda ,sluneční
činnost hude ještě dále :stoupat. Ale lmm až by stoupala? Vždyť již teď
dosahovaly měsíční průměry relativních ,čísel ahnormálně vYis okých hod
not, jak patrno z tabullky 1, kd.e jsou uv'ed,e na relativní čísla v jednotli
vý'c,h měsícich r. 1957 a počet chromosrEérických erupcí, ;podle- celosvěto
vého hlášení.
Jakým způ:sohem f?8 podíleličeSlkoslovenstí a:str,o;nomové na výzlk umu
Slunce v prvém pŮ'lroce Mezinárodniho geo.fys!i'k álního rotk u?
V oboru výzkumu slllnečnic:h ,skvrn s,poluplI'lacuje Astronomický ústav
Karlovy univer.sity v Pra:ze a Obs'ervatoř SAV na Skalnatém Pl.ese rpři
vi-suálním určování relativních· ,čísel 's příslušným centrem MGR v Cu
rych'll, kam se pravidelně zasílají výsledlk y po!Zorování.
Dalším úkolem ve výzkumu slunečních skvrn je zís'kávání 'zákl3!dního
foLografic'kého materiálu o slune:čnkh s:kvrnách, který pa'k může ,sloužit
k řešení nejrůznějších problémů. Za t~ úče'lem jsou na 'různých observa
tořích, patřících pod mo.skevSlké regionál:ní centrum) p:ořiz.ovány denně
jedna i více celkových fotografií Slunce. Celkový 'Seznam těchto snímků
s udámím časú a observatoří bude ;pak publikován, aby si pak 'kterákoliv
hyěz,d~rn~a ~o41~> \;'yžád8;t z ~iné O!bs~ervat()ře potře;?ný snÍ'me:k. ~~ úkolu
zls:kavél;TIl pn!sl:u:snych smmlku fotosfery SPolulp1racuJe s obs:ervatol'l A,stro- .
Hornického ústavu ČSAV v Ondřejově ně!kohk lidových Ih~ězdáren. Kva
litaJ zís.kaných snímků je Ih odnocena třistupúovou Š'kálou,při 'čemž 1 ozna
čuje nejlepší snímky a 3 sl1í~nky nejhorší. Seznam , snímků 'k va'lity 1 a' 2
s udáním ,času a .ohservatoře je 'ffia:ždý měsíc zasílán do centra pro foto
sféru íPři nlOs!kevském regionálním ústředí v Kislovods.ku. V ta:bulce 2 je
Ikřižky oZi1l3:čeno, v kterých dnech která ohs'ervatoř úskala .snímékkva
lity 1 nebo 2 a v kterýc:h dnech nebyl na území ČSR získán žádný snímek
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Tabulka 1.
Mě

1957

1

2

3

4

s í c

567

o

8

Relativní' číslo
152,3 116,8 157,0 175,2 164,8 205,6 194,3 162,6 24'1
ChromosJérické erupce 126
65 124 200 221 311 269 319 :~9 ,..,
Erupce pozorované
v Ondfejově
22
3
24
30
54 103
48
·1-1
8C'

~ 2 b~,2

378

11

12

207, 3 233,9
.234 249

55

5

25

41

52

43

35

19

24

12

14

22

4

O

19

Sn~mkll slunečního

okraje
Aktivní eruptivní
protuberance

fotoSĎéTY. V tabulce 3 Je pak udán celkový ~Jřehled o počtu pořízených
snÍmlků fotosféry v prvni třetině MGR (druhé polovině r. 1957).
Výzkumem slune,ční chromosféry se zabývá observatoř Astronomic

kého ústa:vu ČSA V v Ondřej.ově. Pozornost je především soustředěna na
sledování chromO'sférických erupCÍ, které byly !pozorovány především
visuáln-ě ,spektroheUoskQpem. U všech pozórovaných ,erupcí je určována
doha jejího trvání, mohutnost, ,Poloha a průběh efelktivní šířky vodíkové
čáry Ha. Výsledky těchto pozorování j~ou kromě denních hlášení zasílány
čtrnáctidenně do Freiburgu (kde jsou uveřejňovátny v denních ma'Pách
Slunce), dále d.o centra pro chromosféru při moSlkevském regionálním
ústředí na Krymu (jsou pak iPublikolvány v "Solněčnych dan.nych") a do
oelosvětovéhocen tra pro chromos.férické erupoe v Meudonu u Paříže,
(kde jsou publikovány v "Quaterly Bulletin on Solar Activity").
V tabu1ce 1 je pro srovnání kromě počtu erupCÍ pozorovalllých na
observatořich celého světa uveden v jednotlivý'ch měsících roku též ,počet
erupCÍ,pozorovaných v Ondřej.ově. JaJk j,e patrno, přínos ondřejovs,kých
pO'zorování k po:zorováním celosvětovým je !poměrně značný, tvoří totiž
šestinu všech pO'zorO'Vaných erupCÍ v r. 1957 na celém světě. Je třeba
podotknout, 'že erupce, jeji,ch:ž mO'hutnost (importance) je menší il1ež 1,
nejsou v přehledu uvooeny. Ještě lépe vyniká přínos o~dřejov~}rých astro
nomů k pozorování erup'CÍ zolbr. 2, kde je graficky znázorněn ,počet
erupCÍ, 'Pozorovaných na jednotlivých observatořích v prvním čtvrtletí
MGR (lil. 'čt~rtletí 1957) ;za II. čtvrtletí MGR není dosud k disposici
úplný materiál. Jak je z o'b r. 2 patrno, je observatoř, v Ondřejově na
druhém mÍ:stě na světě co dO' počtu pozorovaných chromosférických
erupcí. Větší počet erupcí rbyl pozorován pouze na observatoři na Capri,
kde jrs ou ováem mnohem l~'Pší .povětrnostní podmínky.
Konoem r. 1957 byl na ondřejovské .observatoři dán dO' provozu dr. B.
Vruní'čkemchromoSĎérický da!lelkohled pro filmování chromosféric,kých
erupcí. V dalekohledu je použitO' monochromatického Šolcova filtru s šíř
kou ;prO'pustnosti 1,5 A. Na čtvrté str. obáliky je jeden ze snímlků chromo
sférické erupoe, jpozolI'ované dne 18. září 1957, pořízený tímto novým
dalekohledem. Přístroj je' vyobraz.en na první str. _obálky.
Sluneční protuberance jsou fotograficky sledovány v Ondřejově a dr. K.
Hermannem-OtavSlkým v černOlšicfch. Jsou exponovány jednak snímky
celého ,slulIlielčníh:o 'o kraje, aby bylo možno stanovit přesnou polohu pro
tubenancí, jednak snímky zachycujíd vývO'j jednotlivých velmi aktivních
eruptivních protuberand. V taJbulce 1 je též u'VIeden lPo'čet r~nímků celého
slunečního Qikr,aje a iPlOčet snímků jednotlivých veilmi aktivních protube

7-4:

Ta bul ka 2.
potostéry v druhém pol'OLetí 1957
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Obr. 1. Sp elctrohe licskop ondřejovské hvězdániY
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rancí, ktelr é Ib yly v jednotlivý'Ch TI1:ěsících zasílány do F'T;e hburgu, kde tvoří
s,p olu ,s jinými snímky podklad pr,o vy hotovování denních map ,slunce.
V Ondřejově Je též rprrukt:icky každý den. registrován radiový š um
Slunce na vlno'Vé délce 56 cm a v některých dnech té'i na délce 130 cm.
Výsledky pozorování jsou též zasílány pravidelně do příslušn~·ch center
MGR a ip ublikovány v "Solněčnych darnnych" a v "Quate:rly Bulletinu
on .solar Ac tivity".
Je tedy patrno, že podíl československých _astron omů při výzkumu
7B

Tab u l ka 3.
Fot,o grafické s,l ed!o1NÍ!ní fiortosféry v ČSR v druhém po];oletí 1957

1957
Observatoř
Kr01něříž
Ondřejov
Plz, eň

Pra]))a-P etřín

Prešov
V ,al. Me ziříčí
Celkem
Dny bez pozorovwní

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Celk em

20
19
9
17
19

25
16
12
3
23

18
13
13
7
19

79
O

70
1

8
10
3
2
14
4
41

7
9

84
3

23
13
6
16
18
18
94
2

101
80
48
54
95
22
400
34

11

5
9
2
32
17

Slunce byl v prvém rpůlroCB MGR značně velký a úko'ly, které byly na
astronomy kladeny, byly v cellk u dobře spllI1ěny. Lze oče
kávat, že i v r. 19'5,g, kdy sluneční činnost hude ji,stě jelště značně vysoká,'
budou úkoly MGR při výzkumu Slunce spllněm.y v ČSR se stejným úsp:ě
chem a že náš ,podíl na těchto pracích se v cellosvětovém měřítku ještě

če:slkoslovenské

zvětší.

URČENIE PERIOD PREMENNÝCH HVIEZD
ROBERT BAJCÁfR

Periodou p:remennej hviezdy lI'ozumieme dobu, ~torá uplynie medzi
dvorni ,p o sebe nasledujúcimi maximami jasnosti (u fy,zLkálne premen
ný,c h hviezd) alebo dvomi po sebe na:s},edujúcimi minimami jasnosti
(u zákrytove premenných hviezd). Určenie periody premennej hviezdy
patrí k základným a :najdóležitejším prácam pri ,s pracovaní .p:ovorovaní.
Význam periody premennej hviezdy pochopil už zakladatel' po'z orovaní
ne:sta·bilných hviezd - Argelander, ktorý vo svojom "Prev,o laní Ik priate
l'om ,a :stronómie" napísal: "Akože ohceme poznať podstatu tých tajom
ných Iz javov (t. j. zmeny jasnosti l1:viezd), ked' .o nich vieme ta'k vel'mi
málo? Sme ,p ovinní zílskať čo možno najpravdivej.Š:ie predstavy .o týchbo
procesoch, sme povinm.ískúmať tie gigantické sily, ktoré sa nám ukazujú
v ta.k nesmiernych vzdialenostiach v taM originálnych formách . .. Sme
pn-vinní ,s.kúmať ,čo najpodrobnejšie v.šeUky dej,e prem,e nnosti, vynaložiť
vše1:!ko úsilie, 8Jby ,sme poznali či sa tieto hviezdy odchyl'ujú od známych
zákonov ... Aa:k budeme poznať sily a .zákony, ktorýnťi ISÚ ovládané tieto
hviezdy, ak naš,e znalosti budú také, že budeme vedieť predpovedať jas
nOlsť ,premenných hviez.dpre rubovorný okamži,k s najvyŠ!šou dosažitel'nou
p!1esnosťou, ... potom budeme mocť hovolriť že máme nádej na ;poznan~e
a využitie zá:konov, ktorým ,podHehajú pre:menné hviezdy ..."
V súčasne dohe má poznanie periody premenných hviezd pre a:stro
fyz~kálny vý,sk:um premenných hvielZd. :značný význam: nÍ>el.enže ukazuj.e
na rychlo-sť zmien fyzikálnych charakteristik ,premenných hviezd, .ale je
spol'ah'livým ilI1formátoTomo absolutnej jasnosti, type ,prem'8'n nosti a rade
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ďalších veličín. Na,po:kon i v hežnej pozorovatel'skej praxi sa ukazuje, že
ak poznáme lPribližnú jasnosť pre:mennej hviezdy v dohe ,pozorovania
(a tú to· možeme zistiť z periody) možem·e lepšie POZo,yo>v a:nie pripraviť.
V bežnej po:zorov,atel'skej pra.xiobyčajlI1e nastá:vajú dva prípa:dy:
a) pozorovatel' ,p ozná aspoň približnú dobu periody a z pozorQvaní má
stanoviť jej presnú hodnotu,
b)z ,pozorovaní prem,e nnej hviezdy má po'zo'r ovatel' určiť priamo pe
riodu premerunej. Tentoposleclný ,pripad móž,e mať dve alternatívy: aleho
maže po'z orovatel' na základe určitých charalkteri,gtíksvetel'nej krivlky
predpokladať dížku periody,al:ebo ,po'z orovatel' sa musí pokúsit>~ó ~tano
venie periody z niekol'kých, nahodile r01zložený,c h miním a maxÍ'm.
Prvý ,pripa'd sa vys:kytuj·e najóastejšie u premenných hviezd, ,ktorých
e1lementy sú určené iha približne, u málo sledovaných premenných hviezd
a !pod. Druhý prípad nastáva ·najča;Sttejšie u. novoolb javených premennýcb
hviezd, u premennÝClh bez elementov zmeny jasnosti a pod.
Pri určovaní ,periDdy premennej hviez.dy významnú úlohu :hrá určenie
tzv. hlavných fáz. Tak n.azývrurne oba extrémne body svetel'nej !krivky,
t. j. maximum a minimum. Od presnosti určenia hlavných fáz závisí
v značnej miere presnosť konečného výsled1ku. Je 's amozrejmé, že na
presno,sť u["čenia týchto o.kamžikO'v kladieme r'ozne požiada vky ,podl'a
typu premennej hviezdy a ryohlosti zmeny jasnosti. Tak na,p'r. určenie
okamžiku maxima u dlhoperiodických premenných hviezd postačuje
spresnosťou asi 1 d, U premenných 11vÍ-ezd zákrytových je ,Požadovaná
presnosť zna:čne vyš.š ia (l m-5 m podl'a typu premennej).
Okamžilk hlavnej fáze určujeme priam,o z p:o'z orovaní, a to graficky
alebo po,četne.
Z grafických s;posobov je najznámejši a najpoužÍvanej.ší ,gp6sob Pog.s-o
nov. Táto metoda úplne vyhovuje pro vačšinu pTác. I keď je vel'mi známa,
popíš:e me aspo-ň , stručne jej princip.
Opravené pozorovania (o poz·oro-vacie chyby) nanesieme do grafu, na
jednej osi ktorého nanášame čas a na druhej osi nanášame jasno,sťpre 
m,e nnej hviezdy. Gez tieto pozorovani'a preložíme kriV'ku, ktorá najlepšie
vyhovuje pozoTovaniam. Takto dostávame svetel'nú krivku premennej
hviezdY. Potom spojím·e miesta o rovnak'e j jasnosti na svetel'nej krivlke
na vzo·s tupnej i sostupnej časti (obr. 1). Talkto ,získané úseč:ky rozdelíme
napo'li; spojením získaných hodO'v dostávame krivku k, 'ktorá pretína
svetelnú krivku v jednom bode A. Tento bod je hl'a-daným o!kamžikom
ma xima (minima) jasnosti hviezdy.
Táto metoda má popri s'Vojej veťkej jednoduchosti nevýhodu v tom ,
že je značne závislá na preložení krivky j,e dnotlivými hodmi ,pO'zorovania.
Preto sa uplatňuje najma v prípadoch symetriclkých kriviek. Vzhl'adom
k tomu,že určenie okamžiku maxima a mÍ'Ilima je iba pomocným para
me.trom pre stanovenie vlastnej periody v prevážnej 'Vačšine príp&dov sa
užÍva tejto metody.
Po'četné metody pre určenie maxima a minima jasnosti premennej
hviezdy vypracovali P. J. Hagen a H. M. Parkhust. Tieto m'e tódy sp·o,Čí
vajú na predpolklade, že s'Vetel'né krivky je možné v okolí hlaVlllýeh fáz
vyj'&dri ť rovni-cou kuželo-seč'ky (paraboly). Rozdel-enie poliadch ú:sečiek
sa prevádza analyticky a rovnalko numericky sa rieši i preloženie krivky
poHa-cich bodov na úsečkách sipájajúcich body o rovnakej jasnosti na
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svetel'nej 'krivke. Zvlášť zaujímavá je metoda subtangent .od H. M. Park
husta, ktorá využíva ruektolI'ýcl1 z-ákladných vieto .subtangentách ,para
boly.
Ak poznáme okamžiky hlavných fáz, móžeme pri/kro'čiť ,k ur'čelIliu pe
riody premennej hviezdy. Prve a ip rihližné určenie periody móžeme pre
vie,sť priamo z grafu. Takto určená perioda je všakča,s.,to vel'mi nepresná
a sotva ju možeme použiť u premenný.ch 'h viezd Ik iným účelom ako orien
tačným hodnotám pre ďalší postup.
Najvýhodnejší prípad nastáva, ak poznáme dostatočný počet okamži
kov hlavných fáz a svetel'nú krivku máme dostatočne hus,t e vyplnenú
pozorovaniami. V ta!komto ;prípade móžeme ur!čiť presnej,šie trvanie jed
nej periody delením s:účtu všetkých rozdielov medzi prvými a poslednými
hlavnými fázami (na,p r. minimami) .súčtom všetkých period.
Príklad: Po'z orova,nÍa ,p remennej hviezdy ukázali, že jej minima na
sta'li:
Min,

JD 2434645,,539
648,070
650,602
653,133
655,664

°

1
3
4
5

Min.

E

Min.

E

JD 2434582 ,237
584,769
587,834
592,366
594,899
597,431

°

!

2
3
4

JD 2434680,984
68,6,048
688,579

E

O
2
3

6

Pl'íslUiŠné r ozdiely v J D sú:

JD 2434597,431
JD 2434582,237
JD

2434655,664
2434645,539

2434688,579
2434680, 984

10,125

7,59~

15,194

Podra uvedeného dl'žka periody je
p = 15,194

+ 10,125 + 7,595 =
+4+3

6

E9 ~ = 253

13

'

d

18.

Takýto prípad všalk v astronO'mickej pra:xi sa vyskytuje pomerne zlI'ied
ka; o,byčajne najvačšou tažkosťou je určenie ,počtu pe riod,ktoré uplynuly
medzi jednotlivý:rni p:o'z orovanými hl,a vnými fáz.anii.
Často sa stáva, najma pTi pozorova,ní zákrytových premenných h'Viezd,
ž,e ni2 je mo'žné určiť periodu premenrnej vyš'š ie uvedeným sposolbom.
V. P. Cesevič u!kázal, že je možné určiť periodu ,p remennej ,h viezdy vtedy,
ak poznáme asp!oň tri ,o,k amžiky hlavných fáz, J. j. aleho ki maxima
alebo tri minima. Pri u'rčení period 'z troe,h hlavných fáz postupujeme
na,sledovne.
Zo všetkých pozorovaných míním vyberieme tie, ktoré sú oddelené
časovými intervalmi, ktoré nie sú celočíselnými nás<obka;mi neja1
ké'ho zá
kladného intervalu.. Tento požiadavok v pozorovatel'skej praxi je splnený
v prevá~nej vačšine prípadov. Takto najdené minimá označme rpostupne
T l, T 2 ) T J) ... T n - T
J,

I1

•

79

Tieto mi!Ilimá sú

oddelenéča;sQlVými

T2
T3
T4
Tn-

K~dý z talkto najdený,c h
násohok .periody p) t. j.

-

Tn-l

i:nterva:lmi

=

Tl
T2
T3

=

=
=

ča;sových

=

LlTl
LlT 2
LlT 3 =
Ll T n =

=

LlTl
LlT2
LlT 3

;d Tn-l

intrevalov móžeme

považovať

za

n,.P
~P

n 3P
rlnP,

kde čísla nI) n Z) 1'1,3) n.) ... nn SÚ ZlI'ejme eelé čísla. Každá rovnlca tohoto
systé'm u vi'a;že 111'adanú periodu a nami pdamo určené,odčítané, časové
intervaly.
Postupujme nasledovne: del'm,e na'Vzájom po ,sebe na,sledujúce ro'v nice
vyššie uvedeného syst'ému a preved'me príslušné úpravy. Tak dostávame:
LlT z
' LlTl

=

LlT3

Ll T 2
Ll T 1
LlT3

_
-

~P
nlP

=>

n 3P
n 2P

=>

n 4P
n 3P

=>

Našim ciel'om je najsť také n i)
aby všetky d'alšie čí'sla n Z ) n,) n.,
... holi celými ,čÍsla;mi. Určenie n z )
lO
n
n i,) ... vediemeskusmo, pričom
Obr. 1.
získané výsledky u:pravíme do ta
bul'ky.
Zvol'me teda za ,číslo n I postupue 1, 2, 3, 4, 5, ... a počítajme z pO'sled
nejsÚJs-t avy rovnic pdslušné hod1Iloty n 2 ; takto lI1Jajdené n z dosčtd'me do
d'alšej ro'v nice - najdem.e p~íslušné n3 atd'. Vy;po'čítané výsledky uprav
me do ta:bul'lky, v kto'r ej do prvého ,stLpca na,p íš,e m·e hodnoty ni (t. j.
1, 2, 3, 4, ... ) do druhého najde:né hodnoty n z ) do tretieho n 3 atd'. V tejto
tabul'ke hudú v jednom riadku samé celé čísla, alebo, ako sa praxi naj
časbej,šie stáva, vel'mi ,p:ri<bližne celé čúsla. Z toho plynie, že sme našli
čísla, ktor{;m odpovedajúce časové intervaly 's ú príslušnými násohka mi
periody.
Teraz sa vrMime k povodným východzim v~ťahom medzi Iperiodou P
a časovými intervalmi LlT. RiešeInim týchto vzťahov dostávame priamo
hodnotu ,p eriody; pravda" jednotlivé hodnoty takto najdené ,s a budú na
vzájom následlkom r.ozných chýb líšiť - najiP:ravdepodobnejš.iu hodnotu
periody najdeme ako aritmetický st:red vYPočÍltaných period.
Je ovšem samozrejmé, že takto najdenú periodu a najma možný priebeh
svr.etel'nej kri'Vky pOrOWlMne priamo s IPozoro1vaniami. Takto prev,e dieme
naj:Sip:ol',a ;hlivejšiu kontrolu výpočtu.
3)
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Príklad: Rozbor pozorovaní záJ}{.rytovej premennej Ih viezdy umožnil
okia mžikov minima jasnosti:

určiť pať

=
=
=
=
=

Mvn.
Min.
Min.
Mim.
MiJn.

JD 2434726,000

2434 733,450
2434 750,836
2434773,185
2434 806,006

Určite Iperiodu tejto premennej hviezdy!
Riešenie: Určime časové inteTValy medzi j,ednotlivými powrova:nýmí
minimami jasnosti:

T2 T3 T. T" -

Tl
T2

Ta
T 'l

=

LITI
LlTz
LITa
LI T 4

=
=

=

=

2434733,450 17d,383
22,349
32,821.

=
=

=

2434726,000

7d,450

Zvofme teraz za n} = 1. Pre n z dostávame
no = nJ .

Najdené

nť

=

-

LITl

1 .-

= 2,333 použijeme pre
ns

Op'ať

LI T 2

= 2 3 9 .3
,
oj

použijeme najdené n pre
j

nI,

Podohne dosaďme za nI
neme rozne hodnoty n 2 , n s)
n1

=

n~)

=

7,450

2,333.

vy:počítanie

n:):

22,349 = 2 999.
17 ,3-83
'

výpoČoet ni"

najdeme

= 4,404.

=

2, a ďaJej n}
3 a potom nI = 4. Dosta
ktoré soradím~ do :prísluš:nej taJbul~ky.

I

~

I

1
2
3
4

•

17,383
_. -

I

n3
2,999
5,999
8,999 .
11,999

2,333
4,666
6,999
9,333

'---------

n4
4,404
8,810
13,215
17,?~O_ _

-----

Vidíme, že v tabul'ke pre nI = 3 dostávame n", n a, n I, čísla vel'mi blíZ'ke
3, n 2 == 7, ns == 9, n J,
13,2). Ak sla vrátime ·k po
k celým číslam (nI
vodnému systému vzť'Rhov dostávame

=

~ P

a

ďalej

=

LITI

=>

P

p

p
p

=

7,450
-3

=

2,4833d

2,48326
2,48323
2,4-8455.

Najpravdepodolbnejš.ia hodnota periody je určená aritmeUclkým :stredom
= 2,483'59 d ,čím je rnaša úloha rie:šená. Takto najdenú periodu premen
nej hviezdy použijeme 'k ďalšiemu spraco,vaniu.
P
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PO STOPÁCH
KULTU MESIACA V PODUNAJSKU
FRANTI ~ EK

LONGAUER

Na viacerých bronzových predmetoch z Podunajska zretel'ne poznať
srpok Mesiaca, ako výzdobný prvok. Ba čo viac, niektoré predmety sú
modelované na tvar dorastajúceho Mesiaca. Výzdob bronzových predmetov
mesiacovitými ornamentmi sme si dosiaY nevšímali, hoci tieto ozdoby
nám mnoho prezrádzajú z viery človeka bronzovej doby aodhal'ujú spó
soby použÍvania nájdených predmetov.
V archeológii známe tzv. lunice (obr. 1, 2, 3, 4); sll. výraznými' 'Pred
metmi kultu Luny z bronzovej doby. Našli ich vo Zvolene na Pustom hrade
so symbólmi slnečného kultu, s dvojramennými mlatmi. Náleziská luníc,
okrem Zvolena, sú Piliny (v stolici N ovohrad), Stimeg a Kecskemét v Ma
ďarsku. Lunice sú predmety nie vel'ké, 45-48 mm, čo súvisí so spóso
bom ich používania v minulosti. Boli predmetmi zásl'ubnými, verili v nich,
že chránia ženu pred nebezpečenstvom, preto ich akiste ženy nosili so
sebou uviazané na l'anovej nitke, ako dnešné amulety.
Luniciam podobné, ale vačšie symbóly Mesiaca z pálenej hliny poznáme
z okolia mesta Soprony v Maďarsku. Sú to 24 cm dlhé a 14 cm vysoké,
na štyroch nožičkách stojáce modly Mesiaca (obr. 5). Iste ich ženy ne
nosili sehou ako lunice, ale mali ich postavené na mieste, ktoré chceli
chrániť pred nebezpečenstvom. Bol to pravdepodobne rodinný krb, po
ťažne obydlie, okolo ktorého sa sústreďoval rodinný život. Mesačné modly
známe z nálezÍsk lengyelských (stolica Tolna) a švajciarskych (Ebers
berg, curychský kanton). Jedna lunica zo zvolenského Pustého hradu má
na prostriedku dva hrbolčeky (obr. 2), pripomínajúce .š tyri nožičky me
sačnej modly sopronyskej. Preto usudzujem, že táto lunica je mladšia
ako sopronyská mesačná modla (obr. 5).
Kultu Luny slúžili aj mnohé bronzové závesy z Podunajska (obr. 6, 7,
8, 9, 10, 11). Voláme ich preto tak, lebo zvačša majú háčik, ktorým sa
zakvačovali na bronzový opasok (obr. 11). Tieto mesiacovité závesy pri
pomínajú nám podobné závesy na opasku egyptského král'a Narmera
z prvej dynastie (obr. 12), znázorňujúce bohyňu Hator ,s rohami na
l'udskej hlave (obr. 13). Viaceré podunajské bronzové závesy, hoci zrejme
vznikli z luníc, ponášajú sa na kravské, barannie, ba i na srnčie rohy
(obr. 8).
Podoba dorastajúceho Mesiaca s mnohými bronzovými náramkami je
ešte nápadnejšia. Bronzové náramky (obr. 14) sú vačšinou nevyzdobené,
hladké, ale sú i také, ktoré sú zdobené ryhovaním. Ryhovanie na nich je
zrejme skopírované zo zvieracích rohov, barana alebo kozorožca. Tak po
znávame, že l'udia v dobe bronzovej našli akési vzťahy medzi predmetmi
na pohl'ad podobnými a na ženských náramkách zvýraznili mythologický
vzťah medzi srpom Mesiaca a zviaracími rohmi. Mesačnému srpu po
dobné bronzové náramky boli tiež predmetmi votívnimi, ako aj lunice.
Mladšie, zo Stimegu pochádzajúce náramky skoro sa už podobajú terajším,
predsa na nich srpok Mesiaca ako ozdobný 'p rvok nechybuje.
J. H. Breasted v knihe "vývoj civilizácie" z r. 1926, píše: "Definitívne
\
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je dokázané, že eivilizácia vznikla najsamprv v Egypte. Odhalili fakt, že
egyptská civilizácia je o mnoho staršia, ako civilizácia ktorejkol'vek inej
časti sveta." Ludia už pradávno poznali, že deti možno kojiť nielen mate
rinským, ale i kravským mliekom. Preto v starom Egypte počali zbož
áovať kravu "ako chovatel'ku l'udstva". Egyptská bohyňa Hator bola
vlastne božskou kravou. Vzniklo aj vzývanie Mesiaca, vyplývajúc z po
hlavného života ženy. Božská krava Hator bola stotožňovaná oS Mesiacom.
Verili, že menštruáčny cyklus ženy je ovládaný Mesiacom. Pozdejšie preto
sa stal Mesiac i prvým meričom času, najma v Babylónii. Ženy počínajú
z Mesiaca 'p odl'a prastarej mienky. V primitívnych jazykoch hovorí sa.
o Mesiaci ako o samcovi. Preto Mesiac považovali aj za príčinu rastu
rastlín a za pram.eň životadarných v,od. Býk stelesňoval ,p lodivú silu
samca. Božská krava Hator hola zobrazovaná s kravskými rohami na
l'udskej hlave a tak kravské rohy stali sa ,symbólom božstva nielen v Egyp
te, Babylónii, ale i na Kréte.
Uctievanie dobytka jestvovalo už v neolitickej Európe. D6kazom toho
sú mnohé sošky býkov z kamennej doby. Iste vtedy vznikol aj vel'ký
obrad, obetovanie dobytka Mesiacu alebo spoločná hostina, ináčrečeno,
obradné jedenie masa. Prvá porcia bola obetovaná Mesiacu alebo rodo
vému bohu, ktorý ta:krečeno jedol s nimi, lebo bol s nimi spriaznený.
Mesačný boh Babyloňanov sa volal "Sin" alebo "Nanar", čo je tol'ko
ako svietič. N anar bol "otcom bohov" a volali ho aj "nosičom vel'kých
rohov". Babylonský král' Gudea, v starom nápise spomína "Nanarovú
kravu a jej maštal'''. Na počesť mesačného boha Nanara chovali v Ba
bylónii posvatné kravy. V Babylónii od neolituzachoval sa zvyk obetovať
mesačnému bohu zvieratá, ktoré malí rohy podobné mesačnému srpu.
Spojitosť s Mesiacom, vlastná skoro všetkým gréckym bohyniam, je
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pozostatok Z tej doby, ked' l'udia ešte verili, že Mesiac ovláda život ženy.
Na Murillovom obraze i Máriu vidíme s Mesiacom. Zachoval sa obraz
obetovania kravy gréckej bohyni Athéne. Rimania zvečnili na niekol'kých
reliefoch obetovania býkov, baranov a veprov bohovi Marsovi a Saturnovi
(souvetaurilia). A tento obrad jestvuje i podnes u niektorých černochovo
V ich dedinách vídať vačší drevený polmesiac, naktorý napichujú hlavy
obetovaných rohatých zvierat. Mesačnému srpu najviac sa podobajú rohy
v južnej Ázii žijúceho bantenga. Toto zviera podl'a niektorých nebolo
skrotené pre osoh, čo človek nemohol predvídať, ale bolo skrotené preto,
lebo mala rohy podobné mesačnému srpu. Bantengov chovali kedysi v ce
lých stádach, v priestranných ohradách, aby pri obetovaní Mesiacu boli
po ruke. Hekataios, súveký s Herodotom, po'p isuje národy žijúce v V. sto
ročí pred n. 1. pri Dunaji. Spomína, že radi pol'ujú na divých býkov, kto
rých vo svojom jazyku volajú "zubrom". Na Slovensku mnoho miestnych
názvov nám pripomína beto vyhubené zvieratá, ktoré tu kedysi vo vačšom
počte žili. Spomienku na ne udržujú aj iné topografické názvy, ako Tu
rová, Turá, Turany a meno vrchu pri Banskej By,s trici Urpín, ktorý sa
volal "Urtýn". O starobylosti tohoto názvu svedčí nasledovné: Král'
Urengur, zakladatel' II. dynastie Ur v polovine 3. tisÍcročia pred n. 1.
v Egypte, nazýva se mocným býkom, Anusom. Ur, Tur, zubor - zna
mená teda ,t o i!sté zviera (Bos rprimigenius), ktoré bolů vyhubené, lebo
mala rohy podobné mesiacovitému srpu a stalo sa pretoobetným zvie
raťom v Podunajsku ešte pred bronzovou dobou. Slovo "týn" znamená
ohradu, hradisko alebo útočište. V miestnom názve "Urtýn" máme teda
doklad, že aj u nás sa choval tur, 'čiže ur v ohradách asi ako obetné zviera,
obetúvané Mesiacu v neznámej minulosti.
Dlhé meče (obr. 15, 16) z bronzovej doby, ktoré Isa len zriedka našli
v hro:boch, ale častejšie hromadne, sú pravdepodobne tiež predmetmi
obradnými, nástrojmi na usmrcovanie obetných rohatých zvierat, óbeto
va:ných Lune.Taký typický bronzový meč je v kremnickom múzeume
(obr. 15), pochádza z Hornej Vsi (okr. Kremnica). Niekol'ko takých
mečov spolu našli pri Balážoch (okr. B. Bystrica), v Poiplí, pri Tise a na
mnohých miestach v Podunajsku. Bronzové meče z uvedených lokalít sú
nápadné dížkou (75-80 cm) a ornamentikou, ktorá nie je náhodilá a ktorá
84

Velká skupina slunečních skvrn. Nahoře 4. VIII. 1956) 14 hod. 20 min.) dole
5. VIII . 1956, 9 hod. 15 min. (Ondřejov).

Sluneční

korona 9. IX. 1956 ( Sacramento Peak)

(

Uká zky

s nimků

protub erancí malým ondřejovským koronografem)o
zvě tšeno ze 16m,m ((,zkého filmu
o

prezrádza mythus, vieru človeka bronzovej doby z Podunajska. Skoro na
každom z nich nájdeme podobu dorastajúceho Mesiaca, niekedy aj so
slnečným ornamentom (obr. 15, M). Kde čepele mečov prechádzajú v ru
kovať, vidieť polmesiacovitú prehíbeninu, výrazný srp Mesiaca. Ornamen
tika na týchto mečoch okrem toho ešte poukazuje aj na ten prastarý
obrad, ked' ešte hlavy obetovaných zvierat napichovali na špicaté, drevené
modly Mesiaca. Z oboch strán mesiacovitého výrezu na mečoch vidieť
dve sChemahzované barančie hlavy (obr. 15 B, B) 80 zreteYne vyznače
nými očami (obr. 15, O).
•
Hron točí sa na juh pri Banskej Bystrici. Tokum ukazuje polmesiaco
vitý záhyb, ktorý objíma "UI1týn",ohradu kedysi posvatných zvierat.
Tvar toku Hrona pod "Urtýnom" a sieť na lovenie divých býkov, vy
obrazená na 's tarom gréckom poháre z mesta Vaphio, sa celkom podo
bajú, majú podobu dorastajúceho Mesiaca. Málo kto vie, že tento mesia
covitý záhyb Hrona poznali už aj Rimania. V roku 167 velitel' rimského
voj,s ka zaslal oznam do Ríma, že tam kde Hron nadobúda podobu "srpa",
jeho ostrie objíma vréhy, ktoré sú plné striebra a zlata. V Banskej
Bystrici najskor baníčili na ,striebro a len potom na med'. Kult Slnca
v Egypte súvisel '50 zlatom, kult Luny so striebrom. Takejto spojitosti
myšlielnolk pom>ohol lesk zlata, .podobný Slncu a lesk strie!bra podobný
Mesiacu. Súsedné mesto Zvolen, volá sa v najstarších listinách Veteri
Solium, čo značí staré Slnce, alebo staré zlato. "Urtýn" je nielen starou
stopou zbožňovania Luny, ale hádMn aj skrytý 'sposob starého označenia
nálezi,ska striebra.
Barbarské mince z Vel'kého Bysterca (okr. Dolný Kubín) zdobí srp
Mesiaca a súhvezdie VeYkého voza z 8 hviezd (obr. 17). Na jednej minci
v prostred oja súhvezdia Vel'kého voza je vyznačená hviezda Alcor, šiestej
jasnosti, ako dokaz bystrozrakosti výrobcov, asi Keltov.
Stopy kultu Luny poznať na mnohých rimských náhrobných kameňoch
(obr. 18, 19) i na meči z Mykéne (obr. 20). Má kh aj najstaršia ma
donna (matka božia), ktorú vytesal človek pred 30000 rokmi na ,s tenu
jaskyne v Laussel (Francúzsko). Relief z Lausselu predstavuje ženu
držiacu v pravej ruke 'polmesiacovitý roh divého býka, symból Luny.
Obraz je prejavom hlbokého kullt u ženy, ochrankyne rodu z čias, ked'
vo forme skupinového manželstva otec nič neznamenal. Prvobytná pospol'
ná spoločnosť potrebovala plodnú ženu a takú potom aj zobrazovala. Po
čiatky a,s tronómie teda siahajú až do tých čias, ked' ženy si počínali
všímať objekt na oblohe, ktorý sa stal kalendárom žien.

CO NOVÉHO II ASTRfJ/VOMll
APAHATURA PRO VÝZKUM IONOSFÉRY
Na ionosférickou observatoř Geo
fysikálního ústavu ČSAV byla dodá
na protáčecí aparatura pro výzkum
ionosféry. Toto zařizení by'l o vyvinu
to v Sovětském svazu a darováno Čs.

akademii vě'd. Aparatura bude s'l ou
žit k výzkumům ,během Mezinárod
ního geofysikálního roku a výsledky
měření budou mít značný význam
i pro radiové spoje.
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PRVNÍ DVĚ KOMETY LE'I'OŠiNÍHO RJOKU
První letošní kometu 1958a Díbjevil
podle sdělení Hat'vardovy oibservatoře
22. února Eurnham na Lowellově
hvězdárně v USA. V dOlbě objevu ,byla
'k ometa v souhvězdí Oriona a jevHa
se j;atko difusní objekt s centrální kon
densací. Podle Burnhama měla hv.
ve'l. 9m. Za dvě hodiny po olbjevu ,po
zorovala tuto w:Jmetu dr. E. Roeme
rová z Námořní observatoře USA,
která však odhadla velikost 'k omety
na 15m , COIŽ je .patrně jasnost jádna.
Těleso Ibylo dodatečně nalezeno i na
dvou snímcích 'hvězdárny 'v SIJ nneher
ku z 10. a 16. února, jasnost je udána
asi' 11m. DaJ'š í pozorování Je z 25.

února, kdy Ikometu pozorovaLa opět
RoemenJvá; jasnost uvádí 15m , celko
vou jasl1lJst 9m. Marsden z Oxfordu
vypo,četl paraJboHcké elementy dráhy:

== 1958 IV. 24,082 SČ
17° 1011
II == 144 21 ~ 1958,0
T

OJ

í

q

-

=

=

19 3
1,4827.

J

Druhou letošní kometou 1958b je
periodická kometa Arel1!d-Rigaux
(1950 VII), která byla nalezena podle
efemeridy dr. Roemerovou na snímku
z 29. ,ledna, zís'k aném 40palc. reflek
torem. Hvězdná velikost by,l a 19m.

VYROVNANA MĚSíČNÍ RELATIVNÍ číSLA ,SLUNE'ČNÍ ČINNOSTI
PRO ROK 1954-1957
Rok
leden
únor
, březen

duben
květen
č erv e n
' če,rvenec

srpen
září

říjen

listopad
prosinec

1954
6,4
5,6
4.2
3,4
3,7
4,2
5,3
7,1
7,7
7,9
9,4
11,9

1955
14,2
16,4
19,5
23,3
28,8
35,1
40,1
46,5
55,5
64,3
73,0
81,0

1956
88,8
.98,4
109,2
118,7
127,4
136,9
145,0
148,0
149,3
153,6
157,4
162,3

1957
168,7
171,2
173,8
181,3
186,0
188,0
191,8

Ko
POZOROVÁNÍ PRVNí AMERIOKÉ DRUŽICE V ČSR.
Družice má vysílače pro radiové sig
nály na frekvenci 108,00 MHz s vý
konem asi 20 mW a na 108.03 MHz
s výkonem asi 50 mW. Slabší vysílač
má pracovat po několik měsíců a má
sloužit pro telemetrické účely, , silnější
vysílač sloužil k s tanovení polohy dru
žice radiovou cestou. Proti signálům
sovětských družic, které měly výkon
asi 1 watt, je výkon těchto vysílačů
padesátkrát po případě dvacetkrát
menší a je asi tak velký, jako výkon
světla z kapesní svítilny. Kromě toho
obíhá družice po dráze, která dosahu
je zeměpisných šířek jen ± 33 o , takže
v naší zeměpisné šířce můžeme pozo
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rovat jen vrchol dráhy, a to na jižním
obzoru. To ovšem znamená, že přímá
vzdálenost družice od našich observa
toří je vždy větší než 2000 km. Těmito
okolnostmi je vysvětleno, proč z po
čátku nebylo hlášeno žádané radiové
pozorování americké družice v Evropě.
Také v Československu byly ihned
po vypuštění družice konány na růz
ných místech pokusy o zachycení je
jích signá~ů bez valného úspachů. Ke
zdolání tohoto obtížného problému byl
proto vytvořen kolektiv pracovníků
Astronomického ústavu ČSAV (vedou
cí skupiny doc. Vl. Guth a dr. J. Bu
dějický), Ústavu radiotechniky a elek

troniky ČSAV (vedoucí skupiny ing.
Tolman) a Výzkumného ú.'3tavu A. S.
Popova (vedoucí skupiny s . Grim).
Spojením vědeckých a technických
prostředki't. těchto skupin se podařilo
již dne 4. února t. r. na ondřejovském
pracovišti zachytit signály družice
Explorer, a to ve formě dobře použi
telné pro další zpracování.
Bylo použito upravené antény jed
noho z radioteleskopi't. v prťlměru 7,5 m
a nově vyvinutého ultrakrátkovlnného

přijímače typu K 13 A . Signály byly
zachycovány na magnetofonový pásek
a budou zpracovány speciáLními meto
dami. Podobně byly signály zachyceny
baké 5.,6. a 7. února. Během této doby
bylo celé zařízení zdokonalováno a za
vedeny zejména přesné kalibrační me
tody pro měření Dopplerova zjevu.
V práci se intensivně pokračuje. Podle
dosavadních zpráv j sou pozorování
uvedeného kolektivu nejpočetnější me
zi evropskými stanicemi.

EFEMERIDA PERIODICKÉ KOMETY REINMUTiH 1957.e
M. G. Sumner Ulveřej'uil efem eridu
p eriodické ikomety Reinmuth
(1)
1957 e. Kometa (prošla pří'sluním 25.
března t. r. HvěZldná veHkio>
s t bude
v duhnu kolem 16m a íbude se zmen-

1958
IV.

7
17
27
V. 7
17
27
VI. 6
16
26
VII. 6
16
26
VIII. 5
15
25
IX. 4

šovat, prOitože se kDmeta vzdallllje jak
od S,l unce, tak i od Země, . HvělzdnOlU
velikl:slt je možno vypočítat podle
vzorce m = 10,6 + 5 log Ll +
15 log r.

+

r

Ll
1,669
1,774
1,882
1,992
2,104
2,217
2,330
2,444
2,557
2,670
2,781
2,889
2,995
3,096
3,193
3,284

8

a

7h38,5m
7 55,8
8 14,5
8 34,1
8 54,3
9 14,8
9 35,4
9 55,9
10 16,3
10 36,4
10 56,3
11 15,8
11 35,0
11 54,0
12 12,6
12 31,0

+24°46'
24 31
24 02
23 17
22 19
21 08
19 46
18 14
16 33
14 46
12 53
1057
8 58
6 59
5 01
+ 3 04

2,030
2,036
2,045
2,058
2,074
2,093
2,115
2,140
2,167
2,196
2,228
2,262
2,298
2,336

2,375
2,416

OKAMŽIKY VYSÍLÁNÍ ČASOVÝCH l~nGNÁLŮ V ÚNORU
(OMA) 2500 kHz , 20h SEČ, Praha l) 638 'kHz, 12h30m SEČ)
D en
OMA
Praha I

D en
OMA
Praha l

Den
OMA
Praha l

1
006
021
11
020
033
21
022
kyv

2
008
k}'lv
12
020
kyv
22
022
035

3
009
kyv
13
021
kyv
23
022
Ikyv

4
011
íkyv
14
022
kyv
24
022
kyv

5
012
kyv

7
015
kyv
17
022
kyv

8
017
'kyv

15
022
'kyv

6
014
kyv
16
022
kyv

25
022
kyv

26
022
kyv

27
022
kyv

28
022
kyv

18
022
kyv

9
018
kyv
19
022
kyv

10
020
033
20
022
033

Následkem vážné závady, ,kterou nebylo možno .rych'le odstranit, vysílal se
si'g nál stanice P.raha I a všeoh :připojených stanic čs. roz'hlasu z 'kyvad
lových hodin . Odcohyl,ka ležeLa v mezích ± 50 ms.
Ing. V. Ptáček
časový
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Z LIDOVÝCH HVĚZDÁREN A ASTRONOMICKÝCH KROUŽKO
LIDOVÁ HVĚZD.ÁRNA NA KLETI
Na Kleti u Českých Budějovic bude
v letošním roce dokončena stavba naší
nejvýše položené lidové hvězdárny.
Pracovníci Oblastní lidové hvězdárny
z Č. Budějovic ve spolupráci s členy
astronomického kroužku v Loučovicích
uskutečnili své dávné přání vybudovat
si pozorovatelnu, která by byla vzdá
lena od všech rušivých vlivů, přede
vším umělého osvětlení, kouře, přízem
ních mlh apod. Nejideálnější podmín
ky byly nalezeny právě na vrcholu
Kleti a i když postavení hvězdárny
ve výši 1060 m se zprvu zdálo neoby
čejně obtížným stavebním problémem,
přece zásluhou iniciativy a obětavosti
mnohých členů byly všechny překáž
ky zdolány.
Dnes je již na Kleti téměř dohoto
vená stavba, která umožní jak popu
larisaci, tak i odbornou práci. Hvěz
dárna má dřevěnou kopuli o vnitřním
průměru
7 metrů, dvě místnosti
(z nichž jedna bude sloužit jako pra
covna a druhá jako případná ubytov
na pozorovatelů), temnou komoru a
speciální místnost, v níž se pro bu
doucnost uvažuje o postavení spektro
helioskopu. Prostor pod kopulí bude
využit jako dílna a skladiště. Budova
má rovnou střechu , která bude vhodně
sloužit k pozorování s menšími pří
stroji. Členové astronomického krouž
ku v Loučovicích Josef a Vilém Erhar
tové zhotovují pro Kleť Maksutovovu

Lidová
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hvězdárna

na

K~eti

komo.ru o prŮ'měru zrcadla 85 cm, prů
měr menisku bude 60 cm, světelnost
1 :3. Přístroj bude mít vidlicovou mon
táž a jeho celková váha bude asi 80 q_
Dalekohled bude dokončen patrně
v první polovině letošního roku. Hle
dač dalekohledu bude sloužit pro vi
suální pozorování. Celá stavba je pro
váděna brigádnicky a z doplňkového
rozpočtu KNV v Č. Budějovicích. Je
dině obětavostí brigádníků z národních
podniků
Papírny Vltavský
mlýn
v Loučovicích. a Motor v Č. Budějo
vicích, stejně jako pochopením a pod
porou se strany odboru pro školství a
kulturu i finančního odboru rady KNV
v Č. Budějovicích mohla stavba tak
rychle pokračovat. Se stavbou hvěz
dárny bylo totiž započato v dubnu mi
nulého roku a už na letošní léto se po
čítá s jejím slavnostním otevřením.
V neposlední řadě má velkou zásluhu
o celou stavbu ředitel Oblastní lidové
hvězdárny v Č. Budějovicích prof. B.
Polesný.
Na první pohled by se snad mohly
vyskytnout námitky, .proč se právě
lidová hvězdárna staví na tak odlehlém
místě. Kleť je však známým výletním
a r ekreačním místem Č es kobuděj : vic
ka. Na jejím vrcholu je četně navště
vovaná turistická chata a ve dnech
pracovního klidu v sezóně s e zde vy
střídá několik set návštěvníků. Není
pochyb o tom, že většina z nich na-

(stav v listopadu m. r.)

vštíví i lidovou hvězdárnu. Populari
sační práce hvězdárny tak pravděpo
dobně zahrne větší okruh zájemců, než
s jakým může počítat hvězdárna i ve
větším městě. Pro budoucnost je dále
v plánu výstavba velkého turistického
hotelu a zřízení sedačkového výtahu.
Výhodné meteorologic~é podmínky
umožní však i vědeckou práci. Pro za

čátek se počítá s fotografickým a snad
i fotoelektrickým určováním jasností
proměnných hvězd a měrením poloh
planetek. Není pochyb o tom, že Kleť
je přímo předurčena pro nejrůznější
práce fotometrické. V budoucnu se
najde ještě zajisté mnoho dalších pro
blémů, které bude možno na Kleti ře
šit ve spolupráci s vědeckými ústavy.

POZOROVÁNí KOMET NA LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ V PROSTĚJOVĚ
V ROCE 1957
V roce 1957 jsme pozorovali dvě ko
mety, Arend-Roland a Mrkos, jak vi
suálně, tak i fotograficky. Visuálně
jsme určovali integrální jasnost ve
srovnání s hvězdami.
Kometu Arend-RO'llamd 1956h jsme
sledovali visuálně od 21. dubna do 4.
července. V této době autor vykonal
72 odhadů jasnosti, ze kterých odvodil
tyto fotometrické parametry komety:
mo = 5,8, n = 3,3. NěkoHk kontrolních
odhadfi vykonali též M. Kovařík a D.
Kaláb. Všechny odhady byly získány
dalekohledem 25 X 100 Binar. Foto
graficky jsme kometu sledovali do za
čátku června. Jeden snímek pořízený
dne 29. 4. Flexaretou I (1:4,5), exp.
1 hod. na film Agfa ISS je na obr.
Fotografovali A. Neckař, O. Topinka,
D. Kaláb, J. Vanžura, F. Kopecký a
autor.
Kometa Mrkos 1957d byla visuálně
sledována od 10. Isrpna do 21. září.
V této době autor vykonal 18 odhadfi
j8Jsnosti, ze kterých odvodU přibližné
fobometrické p8Jrametry komety: mo
4,5, n
3,9. Všechny odhady byly
provedeny Monarem. Fotograficky

=

=

byla komjeta Sledována v srpnu. FOítO
grafovali: V. Hambálek, O. Topinka a
autor.
V. Znojil

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK OSMILETKY V HOLÝŠOVĚ
Ldeavě

politická

š'koly je

z.aměřena

tváření
II dětí,

vědeckého

výchova tdmešní
lna iP ostupné vy
'světového názoru
,p rvé ř8Jdě 'zaJložem

který 'je 'V
na j-asném iPoznání přímdnkh zákonů
a ;po chop ení vývo j e lids'k é IStp01 ečnos ti.
To je také hl'avníúlkol našeho 8Jstro
nomického ~kroužku, který 'Při oSllUi
1eté střední škOle 'V Holýšově máme
již čtvrtý rok. Tř,elbaJže j1sou 'V něm
žáci VII. a VIII. tříd, nemající ještě

potře1bné

,prŮiPravné znalo,stL hlavně
z ,m atematiky a fYlSitky, má k,fO'užek
velký vliv na j e'jkh ideový a odborný
vývoj.
Jsme venkovská šk'ola v mí,stě, ik:de
dřÍlVe nikdy neměli Qidé zv,l áštlllí zá
jem o 3JsrtTonomii. Proto jsme ta!ké
při za!loižení kroooku začína'li 's 'holý
ha rukruma, bez Z'kušenols tí a pomfi
cek, óasto i neipochopeni. Po mnohý'ch
obtí!žích lZí'skali 'jis me melZi občamy
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popularitu. nejen v naší olbd-, ale
i v okolí. Dnes pracuje kroužek již

v rámCI závodního klUlbu 'p.atronátní
ho závodu SVA. Tím 'z~s,kal fiinan:ční
zajř-Měalí k o,patřeJÚ literatury a po
mfice·k i lelpší ,styk iS veřejnOlSiti a
možnost 'z lelpšení ,polPuJarisace astro
nomie. Ve všem vMy ochotně radou
i pomocí vychází v,st-říc Oblastní <li
dová hvězdárna v P1zni.
Práce .s dětmi liší se 'pOldls'batně od
prá'c e 's dO'Elpělými. Děti ka,žldý rok ze
školy rvycházejí 'a nové do kroužku
pb:,tupujl. Proto je třelba lI1eustá'l e
začínat od zéliČátku a .není mo'Žilo vý
chovu členf.t rozvrhnout dlouhodolbě
na nékoli!k let. Také metoda práce
mus'í ·sepřl'zpfiso'bit věku Idětí, je nut
no Ipra.covat IPolpulárně ,a zajíma.vě.
Vhodná forma dá často hodně 'Pře
mý,š lení, aleastfOlnomie poskytuje
řadu mOŽ!I1'o,s tí 'Podat ka,~dou 'partii
tak poutavě, -a 'bybyl -stále udržen
zájem ·dětí. Využ~tí děts,ké famt'asi-e
hraje Ipřl vol,bě metody také ový)znam
nou úlohu. Třeibruž.e jsme Ip rvní rok
pracovali bez da,l ekohledfi a jiný·ch
přLs-trojfi
(což děti láká nejvíce),
udrželi jsme stále jej ~ ch zájem , takiže
všechny pracovaly 'ak,tivně a s tako
vým nadšením , jaké 'bývá i u dospě
lých črusto vzácné . A tito maUčle
nové, kdYlž je Ipodchy>tLme, vykonají
pak 'sami tu nej-lepší Ip opwari,saci
astrOlI1omie mezi svými rodi!či a, zná
mými. Z'de v:díme nejdfiležitější úlkoI
kroužku: pfisobit s'právně ideově vý
chovně na dě-ti i ,na rv. eře'jnost. A je
toho skutečně ·třeba. Ještě mnoho
lildí má d.oisud nejrusné Ipředstavy o ve
'smíru, lPředs'tavy zatLžené .předrsUJdky
a 'pověrami. Tito hdé ,také o'vllvňují
nesprávně mládež a proto je 'pfilsobení
kroužku tak důležité. Zí,ska.n.ý,ch po
zln atkfi použílvají děti 'čas,to i v rfilZ
ných 'př edmětech Ipřl vyučování, rQlz
šiřují
se jej í·oh 'Vědomosti, takže
krou:žek Ipomáhá kromě vý-chovy
i k zlerpšení jej:ch 'proSipěchu.
V prvních ,letech činnosti !kroužJm
zruměřili .i sme ,se hlavně na zí,skání
potře<hných zkušeností a opatření li
te.r.atury a ,pomllice:k. K,8,ždou ,Soohúzku
bylo tfelba velmi dobře promýšlet,
alby d3Jla dě'tem ·co mo·žná nejvíce
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no'vého, ovšem ne jako Iprord'l oužené
vyučovárnÍ,
nýJhI\ž jinou 'z ajímavou
formou. Podařilo se vz'b udit zájem
nejen dětí, ale i rod ič fi , kteří občas
začínali chodit 's rdétmi do kroužku.
Tak jlSme zí'Sikali iplwní rpřÍlZnivce
z řad rdOoSJpě'lÝ'ch 'a mohl,i j'sme 'po
mýšlet na 'Podstrutné ro.zšiř €ln í činno
sti. To 'bylo hllavně v loňském roce,
k:dy kroU!ŽekzásluU1ou 'do ,spělých se
začlenil do rámcezávoc1ního klubu
SVA Holýcšov. Tehdy j's me ji:ž měli
vlastní dalekohled, 160mm reflea.ctO'r
konsltrulkce ~ng. B. Ma1ečka. Patro
nátní zá,vod nám ta'k é pfijčuje své
dva Monary, ta!kže ,práce mÚ'že ibýt
j:iž uspokoji'Vá i Ipři pOlzomvání.
V loňslkém roce mohl,a hýt IPTotO
činnost jižznručně roz's áhlá. Největší
úsilí j,,?m e věnOlv,ali Viz:dělá vání členfi
(žákfi i do~pěaých). Poně'Vad:ž nelIlí
v tomto -směru 'pro děti vhodná 'Pří
ručka, by,la tato práce nejobtí.žnější.
P.omáhaly lIlámčasto články v rfiz
ný·ch dě,trskýchča!so,pise'ch, které se
v posled ních letech značnou měrou
za,bývaJí touto témati'kou.. Děti samy
články vyhleo_á valy, 'čet1y a dils'kuto
valy o mich. Pro udržení 'z ájmu ,a
procvičení dával jsem jim často rfi1z
né zábalvné úkoly ('dle !příručky J. I.
Pel'elmalI1,a; "Zajímavá '3JS!tronomLe") ,
ne,b o samostatné vy,pracová:ní refe
rátu o nělkt erém jevu. Re.fe:nlijídmu
jsem dal ovšem ,p otřebnou litera.turu
a návod. Podo,bnýmJ .akcemi jsme
~pestřovaoli naukovou část.
Jindy
j,sme
'Promítali
vhodné
diafilmy rnelbo Omy, které doplni'l y
,probí1ranou látJku. Po'k ud se rdalo, o'vě
řvli j..smesi 'Prdbírané ,pozoro-vánLm.
Z,de ovšem je 'zna,čná oasová om·ez€
nost, nelboť děti nemůžeme rvečer
dloUiho :z držet.
Velkou péČi jisme věnovali popu:1,a
risaci 'astronomie .a Ipráce kroužoku.
Ve škole, v obCl i v 'pa'bronátnim zá
vodě k-o nali j'smemzhl3Jsové relace
o naš 'lchakCÍoch i o Tfi'z ných úka:z ech
(zrutmění .
rovnodennolsti, meteory,
'Pol á rní záře , komety a pod. ). TsJké
nástěnky vykonaly v tomto , směru
kus> 'do,b ré práC'e. V okollI1kh obdch
provedli jsme po dobu ,trvání krouž.ku
již asi 120 pře.c1náše,k ,a ,b esed u da

lekohledu. Značná 'část jich IbyU1a
v malých venkovský'c h obcích, ;kde
ó~sto Ipodolbnou ,přednášku Ještě ne
slyšeli. Na tomto Úis'eku je Ip ráce
Oiprarvdu nutná. Na venkově se setká
vám,e dosud vell mi' 'č~sto iS názo,ry,
které Ipanovaly !před ně!ko:likla de,s eti
letími, v dOlbě šikolmí:ho VěKU 's tar,š ich
pŮls1luchačů, kteří se vl~sbně !po .prvé
a na1posl,ed dovídali o těcLhto věc-ech
trocnusoustaVlJlě ve škole.
Je tŤeba velmi Ipo,pulární formy
přednášky a o's olbní'ho , přÍistupu k li
dem, abychom jim ales'poň v základ
nÍ!Ch ,otázkách udě!1a;li 'jaoSIIlO. Nestačí
ovšem jeden ve,čer; osvědčil ,s e nám
cyklus 2-3 přednášek, které se na
vzájem do[)'lňují. Tito po,~;:luchači jsou
vděční, 'přijdou určitě zase a ,přive
dou své další známé, takže často
v malé o'bci Ib ývá až lPřelkv8.Jpující

kroužku ráJdy (máme takový zaJem,
že nem Ů'žeme ani rvšechtny do kro'UJŽ
ku zařadit); ,j'SouzkJamány, je.stl.i:že
se ně!k'dy schŮlZk,a IkroulŽ'kuz ja!ké:ho
koli 'důvodu né1koná. Získávají v ,něm
řadu tPo,znatků., které by jim škola.
v
normálním
vyučování
nedala.
Ochot:ně .pnacuji i doslpělí. Tím mimo
j!~né se 'Z,lelp'šUJje i spolulpráce školy
s veřejtllostí, co,ž jiistě ,při>s'P~vá i vše
o'be-oně k výchově. PřítO'mno'st do.slpě
lých 'zvá'žněJa chování :dětí, COIŽ ve
doucímu zn:a,čně usnadňuje práci. Do
spěE pomáhají také rv rů.:zných nároč
nějších a1kdch, ,p'ři nichž by >děti ne
stalČilly, nelb o j.ako vedoucí sku'Pi:n při
pozorování da!lelmhledy.
Jednou ,z lIlej větškh oibtíží, :S ntž se
naše 'práce !Setká;vá, je dosavadní iso
lova,nost 'kroužiku. Na naši1cp osmilet
kách j'sou totiJž 8.,strOl1omické 'k,rouž
návštěv.a .
ky dosud nepráv,e m o,pomíjeny. A :p ře
Velmi' zda!řilá byla i '8;Jstrornomická
ce 's e tu ipřtmo na:bÍiZÍ ,řwda mo'ž no!s tí
výstav.a, zamerená vš,eolbecně na
k vý'chově dětí i veře,j1llolsti. Náš
aistronomii i na práci kroužku. Večer
krOUJž'e,k Ipracuje v malé 01b'Ci a t'řelha
jsme ve rvýstavních mísbnos,tech 'ko
is 01,0 v:aně , IP řece plodně. Jsme 's i vě
nali přednáš,ky, do:plněné filmy. Tře
domi, že tato práce není marná, ale
baže vý1SJtava byl!a otev,řeJ1a jen ikrát
že 'by 'byl,a ještě mnohem úspěšnější,
ce, navštívilo ji za 4 dny jejího ,tf'VálIlí
kdyby aS'tronomic,k é kroužky !byly
1250 oiSo'b. což je lIla naši malou obec .. při více osmilet'k ách, a;by rvýměnou
jLstě značný Ipo,čet. Tento úsrpě,ch j€
zkušeJ1o!stí se 'práce dále 'zkvalitňo
z il1ej'větší části úSlpě,ehem dětí. 'které
vala a rychleji 'se o,dstr.aňovaly
si vzaly zda,r vý,s tavy 'za Slvúj úko.l
v:zniklé překá'Žlky.
a Iprove-dly mezi Todi:či la známými
Nyní, 'v dOlbě IvIezÍlIláro:dní'ho geo
takovou agit8;JCi, 'že !Se ,tento 'podnik
f}'lsi'kMní'horokUl a v době vyJpouštění
stal ve,Jmi Úislpěš-ným. I zde jsme zís
prvnich umělý'ch družic Země, 'k'dy
kali 'další vá;ž.ně,jŠí 'zájemce o IP Táci
pozO'rno.st veřejnosti j-e zvýšenou mě
v kroužku.
rou obrácena k '8Jstronomii, jiSOU nej
lepší IpodmLnlky k zak~ádání a'strono
Poněvadž vidím,e vý1ZJ1am a dOlbrý
mi'cký'ch kroužků. i .k zí,s:kání obča:n
Vliv ,k roužku lna děti i na 'veřejnost,
stv,a ke ,slpolupráJCi. A Ipráce v to'mto
chceme v letošním ro'c e 'Svou čÍJnno,st
oboru, zv1áště s dětmi, je o!prarvdu
ještě dále
rozšii'ov,a:t ·a zlelpšov,a t.
vdě,čná a nejvýš potřebná.
A. Marian
PřeisvědčHi jsme .se, že .děti chodi 'do
As'rRONoMICKÝ KROUŽEK STRAKONICKÝCH KOVÁKÚ

Začátkem února letošního roku při
byl k řadě souborů a kroužků. závod
níhO' klubu ROH strakonických Čes
kých závodů. motocyklových další 
kroužek astronomů. amatérů.. Založila
jej desítka zájemců, kteří se až dosud
věnovali své zálibě sami, za pomoci
jednoduchých optických prostředků.
Strakoničtí kováci si na ustavující

schfizi astronomického kroužku hned
také stanovili plán práce na letošní
rok. Mimo jiné chystají několik zá:
jezdů. na lidové hvězdárny, uspořádají
přednášky zkušených odborníků., a na
ploché střeše budovy závodního klubu
vybudují prozatímní observatoř, vyba
venou základními O'ptickými přístroji.
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........

Stálá

observatoř

pak bude znzena na
nového závodního klubu, s je
hož stavbou má být započato již letos.
Astronomové amatéři z ČZM sou
časně navázali spolupráci se závodní

budově

mi kluby ostatních strakonických prů
myslových závodů. i s patronátní jede
náctiletou střední školou; umOZnU]l
tak členství ve svém kroužku všem zá
jemcům jejich města.
ft

PRAcE ASTRONOMIOKEJHO KROUŽ/KU NAJEDENACTILETÉ STŘEDNÍ
ŠKOLE V LOUNECH
Po návratu z hlavních prázdnin za
náš astronomický kroužek opět
' pracovat. I když počáteční práce
byla značně brzděna chmelovými a
později bramborovými brigádami, pře
ce se práce v říjnu již plně rozvinula.
V tomto měsíci již členové sluneční
sekce kreslili za jasných dní Slunce,
členové meteorologické sekce denně
zaznamenávali změny tlaku a teploty
a propagační skupina připravila k ode
slání do Znojma naši úplnou putovní
astronomickou výstavku, kterou kon
cem r okutaké odesJala. Dnes již máme
výstavu v úplném , pořádku opět doma
a doplňujeme ji soustavně nejnovější
mi poznatky z oboru letů do vesmíru,
takže může být opět na požádání (za
minimální náhradu, nutnou na udržo
vání) opět kamkoliv zapůjčena.
O celé činnosti kroužku vedeme stá
lé záznamy a též pravidelně čtvrtletně
odesíláme zprávy na ministerstvo škol
ství a kultury a na lidovou hvězdárnu
na Petříně, kam též posíláme zprávy
o pozorování slunečních skvrn. Dne
8. 10. 1957 ve 22 hod. 31 minut jsme
zachytili po pražském vysílání signály
první umělé družice. Tyto signály
jsme sledovali po dobu 9 min . až, do
úplného zániku. Signály byly velmi
čal
živě

Výklad u binaru a zakreslov&ní
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jasné a zřetelné . Vypuštění první umě
lé družice v Sovětském svazu mělo
velký ohlas nejen v našem kroužku,
ale v celé naší škole a u všech občanů
lounského okresu. Ihned jsme začali
shánět podrobný materiál o letech do
vesmíru a o družici. To se nám poda
řilo a tak mohli tři naši členové jako
lektoři Společnosti pro šíření politic
kých a vědeckých znalostí zahájit
přednášky pro školní mládež i pro ve
řejnost. Do dnešního dne vykonali
o sovětských družicích a letech do
vesmíru 14 přednášek ve školách a 11
celovečerních
přednášek v
různých
mě stech Ústeckého kraje, jako např.
v Žatci, v Meziboří, v Postoloprtech,
v Roudnici (pro pionýry), v Lounech
a j. Nejaktivnější z našich lektorů a
z členů kroužků vůbec je Pavel Pro
cházka, žák 11. tř. naší školy, který je
již členem kroužku od 8. třídy a věnu
je astronomii veškerý svůj volný čas.
Řídí samostatně a úspěšně téměř ce
lou práci kroužku v letošním roce a
chce se astronomii věnovat i v budou
. dm svém povolání.
V propagaci astronomie a šíření ma
terialistického světového názoru bu
deme i dále pokračovat, neboť již má
me závazek přednést v letošním roce

slunečních

skvrn v lou/YI.,ském kroužku

astronomické přednášky ve 20 obcích
lounského okresu. Ke zkvalitnění na
šich přednášek velmi přispěla účast
dvou členu na besedě s. J. A. Pobědo
nQ,sovem v p.r3)ze. Při propagační
činnosti nezapomínáme však ani na
své nové členy z 9. třídy. Pro tyto čle
ny (celkem je jich 16) konají starší
členové pravidelně dvě informační be
sedy týdně, při nichž je seznamují se
základními jevy v astronomii. Úspěšně
pracuje i sekce fotografická, která za
chycuje práci v kroužku a doplňuje
i obrazovou část putovní výstavy.
I pro veřejnost bylo uspořádáno něk o 
lik veřejných pozorování na naší škol
ní hvězdárně s celkovou účastí 320
osob za poslední 4 měsíce. Též s bý
valými čl eny kroužku jsme se s ešli na
tradiční předvánoční besedě dne 22.

prosince m. r. Besedy se letos zúčast
nilo 65 členu, z nichž mnozí opustili po
maturitě školu již před jedním až šesti
lety. Tito starší bývalí členové se věr
ně každoročně vracejí mezi nás mlad
ší pokračovatele v jejich zápočaté prá
ci. A vždy projevují upřírn..~ou starost
o náš astronomický kroužek a s uspo
kojením vždy přijímají zprávy o stálé
úspěšné člnnosti. Jsou to nejkrásnější
chvíle pro všechny č leny kroužlw, kdy
se dřívější členové seznamují s nový
mi a opačně. Besedy, na nichž se pře
dávají i zkušenosti, přispívají vždy
k zvýšené a nadšené další práci. DD
poručujeme takové besedy i jiným
kroužkům a též jim přejeme my vši
chni z Loun v celém letošním roce
hodně úsp ě šných pozorování a zdaru.
Eva

Bečvářo v á

NOVÉ KNIHY A PUBLIKACE
F. Link-L. Neužil: Raketové lety
a výzkum vysoké atmosféry. Nakl.
ČSAV,

Praha 1957; 235 str., 105 obr.;
brož. Kčs 9,80. - Tato zajímavá kníž
ka, která vychází v několika letech již
ve třetím vydání s pozměněným ná
zvem, je značn ě doplněna o nejnovějši
poznatky v tomto stále se vyvíjejícím
vědním oboru. Celá látka je rozvržena
co 13 kapitol, které nás nejprve vše
obecně seznamují s rozdělením atmo
sféry a jejími optickými vlastnostmi,
a bych om dále poznali jednotlivé m e to
dy výzkumu vysoké atmosféry. struč
ně je zde uvedena historie význačných
.stratosférických výstupů, s eznamuje
me se s podmínkami šíř'ení zvuku na
velké vzdálenosti a dostává se nám po
učení o atmosférickém ozonu, jeho
rozložení, vzniku a významu. Několik
dalších stránek je věnováno popisu
Sloumrakových zjevu a nočních svítí
cfch mraku. Dále autoři disku t ují vý
znam m ě síčních zatmění pro studium
vysoké atrnosféry. Sedmá kapitola po
jednává o světlu noční oblohy, jeho
vzniku a metodách výzkumu. Ob.s~lá
osmá kapitola pojednává o ionosféře,
šíření elektromagnetických vln, vzni
ku ionisovaných vrstev, normálních
změnách v ionosféře, podává přehled

jednotlivých ionosférických vrstev, dis
kutuje vztah sluneční činnosti k ano
maliím v ionosférických vrstvách a
otázku ionosférických prognos, jakož
i význam ionosféry pro radioastrono
rnii. Následující stať informuje čtenáře
o polárních zářích, metodách jejich
výzkumu a Stormerově teorii polár
ních září. Desátá kapitola pojednává
o variacích zemského magnetismu a
jed enáctá se zabývá meteory, jejich
pop isem, teorií a otázkou meteorické
ho prachu v zemské atnlOsféř·e. N ej
obsáhlejší, dvaná ctá kapitola, popisu
je nejmodernější metody výzkumu vy
soké atmosféry .- raketové výzkumy.
Nejprve autoř'i podávají základy teo
rie raket, podrobně popisují raketu
V-2; zabývají se otázkou odpálení
rakety a předkládají technická data
a přehled raketových vý.'? tupu do kon
ce r. 1952. Další oddíly t.éto kapitoly
jednají o metodách měření jednotli
vých prvků. ve vysoké atmosféře a ra
k e tové spektroskopii. Posledni část
tétD kapitoly j e věnována aktuálnímu
téma tu - um ělé družici Země. Zabý
vá se otázkami vypuštění a pohybu
družice, jakož i metodami sledování
umělých satelitu a jejich významem.
V závěrečné kapitole nalezneme struč
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ný přehled vysoké atmosféry, tabulku
atmosféry UARRP a perspektivy dal
šího výzkumu v rámci MGR. Ke kni
ze je připojen seznam literatury,
vhodné pro další studium. Knížka,
která je psána přÍstupným slohem, je
bohatě ilustrována, zejména přehled-
nými grafy a diagramy, které usnadní
pochopení výkladu. Většina nedopatře
ní je v ní pouze rázu tiskových chyb.
Ze závažnějších je třeba vytknout na
str. 149, 6 řádek zdola, kde má být
správně "světelný tok" místo "rok" a
transkripci jména Ciolkovskij (na str.
164, kde je nesprávně uváděno Ziol
kowský). Knížka je nepostradatelnou
pomůckou pro všechny, kdo se chtějí
seznámit s tímto tématem a je vhod
né, že byla vydána právě v době, kdy
byly vypuštěny první umělé satelity
Země.
A. N.
A. Vašíček: Měření a vytváření ten
kých vrstev v optice. NČSA V, Praha
1957; str. 300, obr. 75J váz. 30 Kčs. Kniha je druhým dílem autorovy "Op
tiky tenkých vrstev", která vyšla
v Nakladatelství ČSAV v roce 1956.
Je rozdělena na dvě části, z nichž prv
ní pojednává o metodice měření optic
kých veličin, charakterisujících tenkou
vrstvu, druhá pak o vytváření a prak
tickém použiti protiodrazových vrstev.
Zvláště tato část je velmi důležitá pro
pracovníky v astronomii, neboť anti
reflexní vrstvy se dnes stále více
uplatňují jak u dalekohledů, ta,k u fo
tografických komor. ZŮstává záhadou,
proč Nakladatelství ČSAV vydalo oba
díly téže monografie, přímo na sebe
navazující nejenom obsahem, ale i čís
lováním vzorců a kapitol, v rozné kni
hařské úpravě. Při nejmenším je to
nehezké.

R. Fia.u:k:ner a V. ~robár: Družice vo
vesmíre. Vyd. Osveta, Martin 1957;

str. 171, váz.

Kčs 13,80. Kniha vě
umělým družicím Země vyšla
vhodný okamžik, kdy vypuštěním

11Jovamá

ve
dvou SlOlVěts,ký'ch sateliltů :byl ty:zbmen
velký 'záj.;TIl 'o toto, nedávno j:eště
famta:stické téma. Je třeba ocen,it .po
hotov'Ůst autolr n i vydaV'atelství, že do
kázali vydat tuto kmihu během dvou
měsíců 'Od vypuštění druhé družice,
o. niž se v Ikn.i'ze Ita,kd píše. Autoři lIlej
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prve vysvětluji smysl a 'Ůll"ganisaci
Mezinárodního geofysikáťníh'Ů roku,
paJk se zabývají do,s avadni.mi znalost
mi o naší atmosféře, o Slunc1 a jeho
vl'ivech na Zemi, o 'pl'anetách, kome
tách, meteorech i ,z odiakálnhn světle.
Věnují [Jo'z x>rnost Jtéž rediovým meto
dám zkoumání vesmíru a některým
kio'S Inogonickým h}1PotézáJm. NáJsle
duje výklad o gravitačním zákoně a
vážení Země , o 'z áJkladnkh 'zákonech
mechaniky a o podmínkách pro lety
do vesmku.Teprve Ipak přecházejí
autoři k vysvětlení 'Podstaty a vlast
ností' ra,ketového moto-ru, k otázkám
paliV'a a ří'zenÍ' a k 'Popisu některých
typů raket. Obsahem dalších ka'Pito.J
jsou dráhy a vYPo'lištělIl,í umělých dru
žic, jejich -pozorováni, otáZlky souvisí-cí
s lety ,čLověka do 'Vesmí.r u , lIlavig"lRCe
.při těchto letech a perS!pekJtivy kos
momauUky .do budoUlcnosti. AuJtoři !Si
zvdili velmi vhodný 'zpŮlsolb ro'Zvržení
látky. Obsah :prvních ka.pitol umožni
čtenáři pochovit význam vypouštěni
ra;ket a satel1tů pro vědu a vzbudí
jeho ,z ájem o astronomii. Je dobře, že
se autoři nezaJbývají podrobně n'wný
mi, Ipro~atLm příliš vzdálenými pro
jekty (obydlenými satelity se zahra
da.mi, lety k 'Planetám a hvězdám),
j,a ko většina podobných 'k mih. Přidává
to j;e jich knize na seriosnostL Jistýrrn
nedostatkem je poříliš malý po·čet forto
gnaiií. M3Jtemati.ky používají 'autoři
jen místy, tam, a.~de by -pouhý 's,loV'ní
výkl3id nebyl dosrti př€lSný. V kni'ze
jsou i některé tiskové chyby: 'Vzorec
na str. 75 má mít ve Jmenovateli r 2
mi,s.to m 1 m 2 , posledn.í vzorec na ,str. 77
má emít mg = k
ř.
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8000. Na str. 117,
21 má být skUltečmý čas obě'hu "sta
cionární rakety 23h56m4s (hvězdný
den.). Některé drobnější tiskové chy
by: str. 20 - proď. Godda:rz (správně
Goddard), str. 66 - observatoř MiJko
lajev{). (NikolaJev), str . 72 - Kukar
gin (Kuikarkin). Balonu \bylo poprvé
ř.

použito r. 1783 (n1}{oUv 1873 - str.
12). Tvrzení, že čll() věk ,,'zůstane trčet
v prostoru", vy.sJ,wČí-li pOl .rolzběhu
v ra;ketě, kde je l'otací rvytvořena
un:nělá tíže (.9Jtr. 141), j'e [lesprávné;
člověk ,poletí ..setrv3Jčtností dále a ne
zabrzdí-li ho odpor Vlzduchu, nam:zí na
protější :stěnu . Ce1kem l!ze říci, 'ž e kni
ha dá ,čtenářům dobrou a názornou
představu o umělých družicí'ch Země
a OItá'zkách s nimi sípojenÝ'Clh a lze j'i
proto všem' 'zájemcůmdO'porUJčit.
lnž . G. Karský
A. Šternfe1d: lskusstvenmy}e sput
niki ZemZji. Go's. izd. tech.-teorert. lit.,
Moskva 1956, 180 str., 27 ,o br. a 10
tab., brož. Kčs 2,85. - V deseti ka
pitolách řeší známý sovětský odbo r 
ní-k v astronautice a výborný popula
risátor A. A. Šternfeld přístupným a
zajímavým způsobem všechny problé
my, týkající se umělých satelitů Ze
mě. Nejprve se z3ibývá složením a
metodami výzkumu atmosféry, aby
v druhé kapitole přešel k zákonům
pohybu umělých družic. V této kapi
tole di3kutuje také podmínky viditel
nosti a otázky, které souvisí s pOlZO~
rováním umělých družic. Třetí kapi
tola ,přináší úvahy o praktickém vy
užití umělých družic, autor zde vy
světluje užití těchttl satelitů jako lé
tajících observa-toří a laboratoří, me
ziplanetárních stanic a vesmírných
lodí k výzkumu odvrácené -po'lo'k oule
Měsíce a nejbližších pianet a koneč
ně diskutuje možnost umělého sate
litu Měsíce a planet. Ve čtvrté k3ipi
tole je popisována raketa jako star
tovací zařízení umělého satelitu. Pátá
kapitola jedná o problémech vypuš
tění umělé ·družice a různých typech
její dráhy. V šesté kapitole se autor
zabývá problémy :stavby umělého sa
telitu, aby v další tStati pojedna!l
o problémech, které souvisí s mož
ností letu člověka do vesmírného
prostoru. V osmé kapitole se přená
šíme do budoucnosti - pravděpodob
ně již ne příliš vzdálené na "pa
lubu" umělého satelitu a následující
stránky nás poučí o možnosti spoje
ní umělé družice se Zemí včetně otáz

ky možnosti návratu umělé družice
na povrch Země. Desátá kapitola se
zabývá otálZkou nák,ladů na vypuště
ní umělého satelitu, částkami, které
jsou pro nejbližší léta na tyto vý
zkumy předpokládány a otázkou, ko
mu náleží mezíplanetární prostor. Po
slední stránky brožury věnuje autor
vyhlídce do nejbližší budoucností.
Knížka je opravdu aktuální a je ško
da, že nebyla včas, před zahájením
nebo v prfiběhu prvních měsíců. MGR,
přeložena do češtiny; našim čtenářŮm
by se bylo dostalo vyčerpávajících
informací o umělých satelitech v do
bě, 'k dy byl tento projekt v SSSR
uSlkutečněn.
A. N.
B.

Havelka~.

Keprt---JVI. Hansa:

Sp ekt r á'bní analysa J. Naikl.

ČSAV,

P.raha 1957; 665 str. , 556 obr. a 66
trub.; váz. Kčs 44,50. - Kniha, pfináší
podrobný přehled současného sta VlU
spek,tro..skopie, ať již :pokud jde o rpří
stro'Je, nebo metQdy spektrální' ana
lysy. Je isice určena především ch€
m1kfl.m (v tomto smyslu je dílo také
zwměřeno), ale vzhledem k tomu, 'ž e
se autoři podro;l:mě zabývají i teorií
s'vě,ua, geometr,i ckou a fysikální !Opti
kou a velmi podrobně základními část
mi Slpektrálních 'P'řístrojů. (zejména
hranolů a mřížek) po stránce Jejich
v,lastností, konstrukce a typů, je vhod
nou i pro ,a stronomy ja:ko vyčerpáva
jící monografie, ,pokud jde o kon
.strukci a funkci spektrálních ' pří
strojů. Zna,čná část knihy je věnována
1Ja.ké spekltrálním f.otometrům a pří
strojům [pro vyhodnocování spektro
gramů
(mi,krofotometrům). V této
části, ,klterá zabírá převážnou část ob
sahu knihy, nalez.neme 109 literárních
OIdkia;zů. Závě,r knihy jedná o budíCÍ'c h
zdrojích 'Pro emisní spektrální ana
lysu. Kniha je velmi bohatě ilustro
vána jak obrázky jednotlivých typů.
přístrojů, tak četnými schématy a
di'agramy. Pro It y, kdož se vážně za
bývají problémy spektroSikOlpie, před
stavuje ,skutečnou 'Přkučku, ve které
naleznou všec'hlna základní data, po
kud jde Q 'o,pHcké, konstrukční a
funkční vlastnosti .podstatnÝ'ch částí
spektrálních přístrojŮ.
A. N.
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ÚKAZY lVA OBLOZE V KVĚTNU

2.
3.
4.
6.
7.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
22.
23.
24.
25 .
26.
29.
30.

7hOOm
10h21m
23h14m
13h23m
7h14m
llh22m
23 h07,6m
15h3'7m
21hll,2m
15h58m
12hOOm
15hOOm
1hOl,9m
lh25m
15h16m
21 h 14,2m
23 h 32,6 m
20hOOm
23h46,9 m
2 h 56, 4m
20h30 ,8m
21 h25,Om
10h.38m
lh13,l m
2 h 22,6m
5h38m
15h25rn
23 h 51 ,Om
7h38m
8hOOm
23 h 19,6 m

JUipiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 2° severně)
Neptun v konjunkci s Měsícem (Neptun 2° severně)
Měsíc V úplřlku
částečné zatmění Měsíce

(u nás neviditelné)
maximum meteorického 'r oje 7] Aqua.rid
Saturn v 'konjunkci s Měsícem (Saturn 3° jižně,. 
z,atmění 1. měsíce Jupiterova - - konec
Měsíc v poslední čtVlrti
zatmění II. měsíce Jupiterova konec
Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 6° jižně)
Měsíc v odzemí
Merkur v nejv ě tší zá[)iadní elongaci (26°)
z a tmění I. měsíce Jupitemva ,konec
Venuše v konjunkci s Měsícem (V enuše 4 0 ji'žně)
Merkur v konjurťkci s Měsícem (Merkur 3° ji'žně)
'zatmění III. měsíce Jupiterova začátek
zatmění III. měsiceJ.upiterova konec
Měsíc v novu
z,atmění II. měsíce JUipiterova konec
zatmě ní I. měsíce Jupiterova konec
'zákr yt hvěz.dy A Gem (3,6 m ) Mě sí ce-Hl - vs tup
zatmění I. měsíce Jupit erova -- 'k onec
Uran v 'konjunkci s Měsícem (Uran 6° severně)
z atmění III. :rn.ěsí ce JUipiterova - - začátek
zatmění II. měsíce Jupiter,o va konec
Měs1c v první čtvrti
Jupiter v k!cnjunkci s Měsícem (Jupiter 2° sev e rně )
zákryt hvězdy 86 Vk (5,8m) Měsícem -- vstup
Neptull v konjunkci s Měsícem
lVIěsíc

v

za.tmění

příz emí

I.

měsíce

Mezin,árodní geo!ysikáZ,ní role:
5.) 18. 'CL 19. května.

-

.'

Měsíc V 'přízemi

JUlpiterova -

Světo v é

konec

dny a zvýšená fr e.k vence

met e orů:

M.

PRODÁM objektiv Aerostigmat.. Galileo 1 :4.5; f 45 cm, žlutozel eu:)" filtr, za 3000 Kčs,
Dr. V. Brablc, Ústi n. L. , Moskev s k á 31.
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