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Ondřejovská observatoř

bude mít dvoumetrový dalekohled
Vláda Československé r.epubliky schválila v dubnu t. r. zakoupení
dalelwhledu se zrcaďlem 'O prŮ!měru 200 cm pro observatoř Astrono
mického ústavu Čs. ak.ademie věd v Ondřejově.
Koupě tohoto přístroje bude mít převratný význam pro českoslo
venskou astronomii. ZatímcO' lve sluneční fyzice a ve výzkumu me
teorů dosahovala 'ondřejovská observatoř v posledních letechsvě~
tové úrovně., výzkum v oboru stelární astronomie zaostával., protože
nebylo u nás d;alekohZedu J odpovída.iícího souoasným požadavkům.
Výstavbou, ,d;voumetrového dalekohLedu se dostane observatoři
v Ondřejově vskutku .ie,dnoho z' ,ne.imodernějších a nejmohutně.iších
dalekohledů na světě a ondře,jovská hvězdárna bude tak svým vyba
vení'm patřit k observatořím nejpřednějším.
Rozhodnutím vlády se dJostává ondřejovské hvězdárně i velkého
ocenění dosavadní práce, neboť vZooa svěřu}e praoovníkům tohoto
ústavu velmi drahý přístroj. Takové aalekohledy si mohou pořídit
jen hospodářsky nejvyspělejší státy. Dosud jsou nebo se budují vět
ší nebo stejně velké přístroje pouze v USAJ v SSSR av NDR. CD ,do
rozměrů bude náš dalekohled na pátém místě na světě.
Rozhodnutí o koupi dv'OumetrDvého dalekohledu je dalším důka,
zem hospodářské síly našeho social'istického zřízení a dokladem vel
ké péče strany a vlády o všestranný rozvo.i vědy u nás.
Všichni českoslovenští astronomové, profes~onálové i amatéři) ví
tají rozhodnutí o koupi 200cm dalekohledu, projevují díky straně a
vládě za velkou pozornost a péči o rozvo.i naší astronomie a všemi
silami se budou ještě více snažit přispět k úspěšnému vybudování
socialismu u nás usilovnou prací vědeckou., politickou i kulturně
osvětovou.

*
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*
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Z HISTORIE NAŠICH METEORITŮ
LUDMILA

FRITZOVÁ

Dne 7. dubna 1959 poskytla večerní "obloha náhlou velkolepou podíva
nou stovkám nahodilých diváků. Mezi Jihlavou a Příbramí zazářil oslnivě
na několik vteřin obrovský bolid, kťerý se - podle předběžných výpočtů
- krátce před koncem své dráhy rozpadl v úlomky a jeden z nich byl
nalezen v žitném poli při vesnici Luhy u Příbrami.
Zpráva o této neobvyklé události přinášela jistě s. sebou otázky: Jak
často můžeme být svědky ,t akových senzaČU1ích příhod, kdy naposledy
spadl do naší blízkosti takový- kámen z vesmíru a kolik jich vůbec až
dosud bylo?
Je proto právě vhodná chvíle k tomu, abychom se prošli minulostí
a alespoň v myšlenkách se zúčastnili všech okamžiků, kdy se meteorit
střetl se Zemí a zakončil svou pouť právě na území naší republiky. Tak
nejlépe ohodnotíme vzácnost takového úkazu.
Ze všech meteoritů známe ovšem jen ty, které byly náhodně pozoro
vány, nebo alespoň po čase nalezeny. A taťo náhodnost, ovlivněná hlavně
blízkostí nahodilých diváků a tedy i hustotou osídlení a částečně i po
časím a denním a ročním obdobím, značně zmenšuje jejich celkový počet.
A zase naopak do našeho výčtu nemůžeme zahrnout ty případy, které
byly v minulosti mnohými zprávami popsány a potvrzeny, ale jejichž
nálezy se beze stopy ztraťily; jako např. meteorit, který prý s,p adl 11. VI.
1916 u Nového Města na Moravě, nebo meteorit u Přestavlk z 2. VIII.
1820 aj.
Z následujícího výčtu též vysvítá zajímavá okolnost, že z pádů kamen
ných meteori'tů se zjistily převážně jen ty, které byly přímo pozorovány,
kdežťo meteority, nalezené náhodně až řadu let po pádu, byly všechny
železné. Souvisí to se skutečností, že železné meteority lze podle struktury
vždy bezpečně poznat a odlišit od pozemských druhů, kdežto kamenné lze
odliši't jen velmi obtížně.
Musíme se tedy omezit jen na meteoriťy, které máme bezpečně zjištěné
a alespoň v úlomcích zachované až do dnešní doby. Většina z nich je
uložena v Národním museu v Praze.
Nejstarší nález meteoritu na území našeho nYIllějšího státu je ještě
obestřen bájemi pověrčivého středověku. Doba pádu je neznámá a byla až
dodatečně odhadnuta na 2. polovinu XIV. stol. nebo 1. třetinu XV. stol.
Je to mohutný, přes sto kilogramů vážící kus železa, který byl dlouho
uložen v síni hradu Lokte a o němž kolovaly pověsti, že je v něm zaklet
zlý purkrabí, který krutě jednal s robotníky. Jiná pověst vidí v tomto
železe kus zvonu, jímž nenáviděný purkrabí svolával robotníky ke každo
denní práci. Teprve r. 1811 prof. Neumann pečlivě železo prostudoval
a prvý v něm rozpoznal mimozemský původ.
Prvý známý meteorit, pozorovaný v letu, spadl poblíž četných vesniček
v blízkosti Litoměřic 22. VI. 1723. Jeho let byl provázelll souvislým hřmě
ním i ojedinělými ranami. U vesničky Libošic bylo nalezeno 25 kamenů,
v okolí ploškovických statků 8. Z nich se však uchovalo jen asi 37 gramů,
které jsou uloženy v museích. V témže roce 3. VII. večer se snesl v okolí
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Tábora celý déšť černých kamenů, provázený blýskáním a hřmotem, který
trval několik minut.
V neděli 22. V. 1808 časně zrána nastala jedna z nejvelkolepějších
podívaných mnoha stům divákům. Jasná obloha se náhle zamlžila a z ní
se vynořil ohnivý kužel s ohonem, provázený velkou explozí, hřměním
a ojedinělými ralnami. To vše způsobil obrovský déšť dvou až tří set
kamenů, z nichž bylo nalezeno celkem 65. kusů o váze 52 kilogramů. Po
čtvrt roce 3. IX. nastal další pád kamenů, p.rovázený hřmotem, v blízkosti
Lysé n. Labem.
Koncem října 1814 nalezl jakýsi pastevec v lese, nedaleko pramene,
pod větvemi a bahnem obrovský, přes sto kilogramu vážící kus železa,
ve kterém byl záhy objeven meteorit.
Dne 14. října 1824 spadly za doprovodu výbuchů dva kameny ve vzdá
lenosti 100 kroků od sebe o celkové váze asi: půl druhého kg poblíž města
Bardějova.

Po dlouhých zářijových deštích 1829 bylo v ornici II bohumilického
zámku nalezeno 52 kg těžké železo, pokryté tlustou kůrou rzi. Byl to
prvý ze tří kusů velkého meteoritu, který podle silné vrstvy rzi musel
po staletí ležet v zemi. Druhý kus byl nalezen koncem téhož století, ale
bohužel se ztratil; třetí kus byl objeven až r. 1925.
Druhá čtvrtina XIX. stol.. byla bohatá na meteorické zážitky. V září
1831 spadl u Strážnice na Moravě v blízkosti dvou žen, žnoucích trávu,
velký, téměř čtyřkilový kámen. O dva roky pozdější pád několika kamenů
na Blansku byl provázen opět hřměním a detonacemi. Jednotlivé kameny
byly nalezeny postupně při plánovitém průzkumu, vedeném Reichenba
chem. Poslední úlomek nalezl Wenkel až v roce 1866. Dne 24. vrr. 1837
spadl poblíž sedláků, pracujících lIla poli, 11 kg těžký kámen.
Největším evropským meteoritem by býval byl obrovský kus železa,
nalezený 1840 na Oravsku, z něhož byl však obrovský díl tajně roztaven
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Plné trojúheltníčky vyz,načují polohy meteoritů) u nichž je mtámá doba pádu.
Prázdné trojúhebníčky znázorňují polohy nálezů těch meteoritů) u nichž doba
pádu známa není. Čísla se vztahují k ú(};ajům tabulky na str. 108.
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TABULKA V ŠECH ČESKOSLOVENSKÝCH METEORITO

o

OJ

Čí&lo

Mísv,o
nálezu

met.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Loket
Litoměřice

K.ravín
'Stonařov

LYls á n. L.
Lenarto'V
PI'aSlkole:sy
BothlUJm ili ce
Ves~lý

Blansko
Veliká Div~na
Slanke
iBI"orumov
Pot,oČlky

TMke
Vel. Borová

st.

Bělá

Doba pádu

2. pol. XIV. až
1. třet. XV. 1St.
1723 VI. 22 13h
1753 VII. 3 20h
180,8 V . 22 5h45m
1808 IX. 3 15h30m

1811

1814 X.
1824 X. 14

8h
1. 1829
(2.1892 n. 1889)
3. 1:925

1831 IX. 9 15h
1833 XI. 2·5 18h30m
1837 VII. 24 llh30m
1840
1847 VII. 14 3M,5m
1540-1550
1878 VII. 15 13,h 45m
1895 V. 9
lasi XIX. stol.

1861 IV.

1850
1900

ISed1čany

1909

Tetp!lá
Kyilešo'Vice
Litava
Sa.zovice

Doba nálezu

(1911)
1925
1929 II. 8
1934 VI. 28

20h

Počet
!kusů

1
33
lroj
66
4
1
1
1
1

1
roj
1
1
2
1
1
sú:l,omky
1
1
1
1
1
7
1
1

Celk. váha
106-~. 09

kg

Druh

želel",ný okltaedrit

35,5 g
11,2 Ikg
52 kg
10,4 Ik:g
108,6 kig
1,6-2.kg
52 :kg

Ikame11lllý chondrit
IkameTIJllý chondrit
k'aun,em:týelUlkritt
Ikame:rilllý chondrit
·žele.mlý oikrtaedDirt
kame:runý cbJondrit

5,85 ikg
3,8 :k g
350 g
10,8 kg
150 kg
41 kg
10,5 kg
28 kg

·žele.mlý :Qik!taedrirt
Ikame11lllý chondrit
lkame1llIlý chondrit
IkameTI/llÝ chondrit
železmý -oMaedl'tt
železný hexaedri't
želeiZmý IsiderOlphy~
kame1llIlý chondrit

184 g
3,9 kg
20 g
2,5 kg
17 kg
21,1 /kg
3,8 Ikg
411 g

lkameDlllý chondrit
ž ele",ný okrtaedrit
:žele~ý okJtaedrirt
železný oil-ct:aedrit
železný hexa-edrit
lmmenný IOktaedrit
/kamenný chondrit

vesnickým~ kováři a jen malou část asi 150 kg - s.e podařilo za
chrániL Původní váha se odhaduje na 1,5 až 3 tuny.
Do největší blízkosti lidí se dostal při svém pádu menší kUl? železa
o váze 17 kg. Dopadl totiž do ložnice chudého cihlářského domku, kde
spaly tři děti. Nikomu však neublížil. Hlavní kus o 7 kg těžší se nedaleko
z~ryl do země do hloubky asi jednoho metru. Stalo se to poblíž Broumova
14. VII. 1847.
Další meteorit, nalezený v dubnu 1861 je svým složením syderophyr;
tvoří přechod mezi meteority kamennými a železnými. Doba pádu je
odhadnuta na XVI. stol. a souvisí patrně s bohatými nálezy mimo naši
republiku; u Grimmy 1565, u Steinbachu 1751 a u Rittersgriinu 1833.
Z dalších pádů je znám jeden moravský u Těšic 15. VII. 1878, [který
opět viděli pracující na poli, a jeden slovenský u Liptovského Mikuláše
r. 1895.
U následujících tří není známa doba pádu. Prvý nalezl r. 1850 rolník
na statku mezi starým harampádím. Druhý byr vyorán r. 1900 poblíž
Sedlčan, třetí byl nalezen při orání paseky rr. 1909 u Teplé.
Další železný meteorit. známý opět jen z náhodlného vykopání, má však
jednu z nejstarších historií. Při odkopávání hlíny v družstevní pískovně
na Kylešovském kopci u Opavy nalezli dělníci několik kusů železa spolu
s četnými zbytky po prehistorickém člověku. Železa, která svědčila o ně
kolikerém přetavení v ohni, byla zahrabáma v hlíně netknuté ohněm.
Zřejmě byla již v diluviu zanesena odjinud _do těchto míst.
Z nejmladší doby známe dva pády, a rto z 8. II. 1929 pád téměř 4 kg
těžkého kamene u Litavy a z 28. VI. 1934 pád malého kamene, na který
opět upozornila žena, pracující na poli.
Náš poslední kamenný meteorit z 7. IV. 1959 je tedy dvacátým třertím
bezpečně zjištěným a alespoň v úlomku (zatím podle dosavadního stavu)
zachovalým přírůstkem hmoty, kterým vesmír obohatil naši republiku.
Materiál o československých meteoritech byl shromážděn za spolupráce
s dr. M. Plavcem a z bohatého materiálu, který především dal k disposici
dr. Tuček z Národního musea.

NOVÁ NOMENKLATURA
ÚTVARŮ NA MARSU
JIŘí

BOUŠKA

Již dlouhou dobu se ukazovaly nedostatky nesystematické nomenkla
tury povrchových útvarů na Marsu. Tradiční jména hlavních útvarů po
cházejí od prvního význaČlného pozorovatele Marsu G. V. Schiaparelliho
!: roku 1877. V té době se Schiaparelli zabýval na hvězdárně v Milánu
mapováním Marsu pomocí osmipalcového refraktoru. Na jeho mapách se
objevila první jména význačných útvaru. Pozdějt Schiaparelli pozoroval
osmnáctipalcovým refraktorem a v důsledku věťšího počtu pozorovaných
a zakreslených detailů počet jmen povrchových útva~ů vzrůstal. Velké
množství dalších jlm en pro často niko:liv příliš významné útvary přidali
další poz·o rovatelé, předevš'Ím Percival Lowell a E. M. Antoniadi. Tak na
příklad mapa Antoniadiho z roku 1930 obsahuje již 558 názvů. Rozsáhlá
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a nedůsledná nomenklatura světlých a tmavých míst na povrchu planety
byla spíše na obtíž než k pomoci při identifikaci. Kromě toho pojmenování
různých autorů se navzájem lišila a iIlebyla nikdy mezinárodně sjednocena.
Proto na osmém sjezdu Mezinárodní ast,r onomické unie, který se konal
roku 1952 v Římě, navrhl G. P. Kuiper, tehdy předseda 16. komise Unie
pro fyzikální studium planet a satelitů, zřízení zvláštní. pracovní skupiny,
jejímž úkolem bylo vypracovat návrh iIlové nomenklatury Marsu. Před
sedou této skupiny byl zvolen význačný francouzský planetograf G. Four
nier. Na devátém sjezdu Unie, který se konal roku 1955 v Dublinu, byla
skupina p'ř,eměněna na subkomisi 16a a jejím předsedou byl zvolen místo
zemřelého G. Fourniera mladý framcouzský astrofyzik a vynikající pozo
rovatel Marsu A. Dollfus z hvězdárny v Meudonu. Členy této subkomise
se sťali význační odborníci N. P. Barabašev (SSSR), H. Camichel (Fran
cie), G. P. Kuiper a G. van Biesbroeck (USA), A. F. O'D. Alexander
a M. B. B. Heath (Anglie) a G. de Mottoni (Itálie).
Subkomise pro revizi názvosloví útvarů na Marsu vycházela ze seznamu
558 Antoniadiho jmen. Z tohoto seznamu bylo nejprve G. Fournierem
vybráno 440 jmen útvarů a během tříleté práce subkomise byl tento
počet redukován na 128. Snahou bylO' zavést nomenklaťuru jednoduchou,
i když v budoucnu odhalí pozorovatelé Marsu další detaily. Kromě toho
musila být: nomenklatura vyhovující i pro fotometrická, spektroskopická,
radiometrická a polarimetrtcká pozorování. Dále bylo nutno vyhiIlout se .
ve'Ikým změnám oproti dříve užívaným a vžitým názvům. Návrh na novou
nomenklaturu, vypracovaný subkomisí 16a, byl předložen na desátém
sjezdu Mezinárodní astronomické unie, který se kOiIlal v minulém roce
v Moskvě. Tento návrh byl také přijat členy 16. komise pro fyzikální
studium planet a satelitů, jakož i ostatními zainteresovanými odborníky.
Nová nomenklaťura bude tedy nadále mezinárodně užívána.
Pokud se týká velkých a výrazných útvarů, zůstává přijaté názvosloví
stejné s nomenklaturou již dříve užívanou. Na návrh subkomise se zá
vádějí některé změny a dodatky v dosavadních jménech. Thaumasia Felix
se nyní jmenuje pouze Thaumasila, Ausonia Aust1'alis se nyní jmenuje
pouze Ausonia, AuS'onia Boreralis dostala nové jménO' Trmacria. DO'sud
nepojmenovaná jasná O'blast v délce 75 0 a šířce -20 0 dostala název Sinai
a další bezejmenná oblast v délce 100 0 a šířce -20 0 poblíže Phoevnicis
Lacus dostala jméno SyTia. Počet užívaných jmen útvarů byl podstatně
snížen, nomenklatura zjednodušena a pro malé útvary se zavedlo označení
pouze p'lanetocentrickými souřadnicemi. Tento způsob označování značně
zjednoduší identifikaci jednotlivých povrchových útvarů a současně
zpřesní údaje o místech, na něž se vztahují různá astro[yúkálnÍ měření.
Dovolí pozO'rovatel ům lokalizoVlat četné m,alé a oasto p:omíjející detaily
a mraky.
Současně vypracovala subkomise 16a příslušné mapy povrchu Marsu
na IIJ,odkladě fotografií hvězdárny na Pic-du-Midi z še.sti o;posic 1941 až
1952 (4. str. přílohy). Tyto mapy dovolují jednoduché určení útvarů.
Velké oblasti mají vlastní jména, přejatá z mytologie; seznam těchto
jmen je uveden v tabulce spolu s délkou a šířkou. Označení s,e týká
celkového útvaru a dovoluje lokaliwvat oblast, na níž se provádí různá
astrofyzikální měření. Malé detaily jsou určeny souřadnicemi, které se
odečtou z map. Mapy jsou t3!k přesné, jak to dovoluje současné určení
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souřadnic objektů a slouží jako etalon p'ro retference. Souřadnice se
udávají délkou a šířkou v závorkách, např. (325°, -50°). Tak je možno
lokalizovat i malé detaily, pozorovatelné v největších dalekohledech,
i 'přes jejich přechodný nebo proměnlivý nebo přechodný charakter.
Některé důležité

údaje o Mansu

==

Střední vzdá!lellloSrt Ma.:rsuod S1wnce ........ 227,7.10 6 amn
1,5237 a.str. Jedn.
Excentr1cita drá;hy ........................................ 0,0933
DélkaJ perih,ehll " .................. . ..................... 334°35'
Sklon dráhy ,k elkliptice .................................. 1°51'
DélJka výstupného UlzI:U .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48°56,5'
Doha oběhu ruolem SLUIllce ........................ 686d23h30m41s
Délka j'arní rOVlllodeumosti na severní polokouli ............ 84,0°
Délka letnÍlho .slunowatu na seveit'lni ,polokouli .............. 174,0°
Délka podJzimní rovnodennosti na seve0ni ipolo:lwu'li ........ 264,0°
Délka zimní 'rovnodennosti na severní polokouli ............ 354,0°
Souřa,dmice rotační osy .. , ............. , ... , . lY
316,8°; 8
53,0°
Sklon rota,ční osy ...................................... . . 24,8°
DobaJ rotace
24h37m226s
Rorvnikový prŮm·ě'r···.·.·.·.·......................................... ·.·.·.67·6·0 'km
0,530 prům. zem.
Hodnota 1° plaJlletocen:tr. na !povrchu ...................... 60 km

==

==

=

Seznam jmen rpovrchových

Acidalium M. (30°, +55°)
Aeolirs (215°, -5°)
Aeria (370°, + 10°)
Aebheria (230°, +40°)
.A!ethiopis (230°, +10°)
Ama.::wnis (140°, 0°)
Arriem.thies (250°, +5°)
AonLus S. (105°, -45°)
ÁJrrubLa (330°, +20°)
Araxes (115°, -25°)
Arcad1a (100°, +45°)
ATgyre (2'5°, -45°)
AT'nOIll (335°, +48°)
Aurorae S. (50°, -15°)
Auslornra (250°, -40°)
A'llIstrale M. (40°, -60°)
BaJltia (50°, +60°)
, BoreULm M. (90°, +50°)
Boreo'syrrtis (290°, +55°)
Oandor (75°, +3°)
Gasius (260°, +40°)
Celbr.enia (210°, +50°)
Cecropía (320°, +60°)
Ceraunlus (95°, +20°)
Cerbem.Ls (205°, +15°)
Chake (0°, -50°)
Chersones'us (260°, -50°)
Ohrolllium (210°, -58°)
Chryse (30°, +10°)
Ohrysokeras (110°, -50°)

útvarů

Marsu

Cimmerium M. (220°, -20°)
Claritas (110°, -3'5°)
Ooprais Palus (280°, -55°)
Coprates (65°, -15°)
Cyc10pia (230°, -5°)
Cytd:olllia (0°, + 40°)
Deltoton S. (305°, -4°)
Del1icali:onis (340°, -15°)
DeutoronilUiS (0°, +35°)
Diacrta (180°, +50°)
Diosc,uri:a (320°, +50°
Edom (345°, 0°)
Eledris (190°, -45°)
Elyrs"1um (210°, +25°)
Eridania (220°, --45°)
Errythraeum M. (40°, 25°)
EUllostos (220°, +22°)
EUlphr,ates (335°, +20°)
Gehon (0°, +15°)
Hadriacum M. (2700, -40°)
Hellas (290°, -40°)
Hellespontica Depressio (340°, _6°)
Hellesipontus (325°, -50°)
Hesperla (240°, -20°)
Hiddekel (345°, +15°)
Hyperboreus L. (60°, +75°)
Ia;pigia (295°, -20°)
ICM'ia (130°, -40°)
Isidis (275°, +20°)
lsmenius L. (330°, +40°)
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JlaIDUIll<t (40°, +10° )
Juverrtae Fons (63°, -5°)
Laestdgon (200°, 0° )
L effiuna (200°, +70° )
L~bya (270°, 0°)
LUinae p.aJlus (65°, +15° )
Mrurgar:itifer S. (25°, -10° )
M emncmi:a (150°, .-20° )
Mel'oe (285°, +35° )
Meridianii S . (0°, -5°)
Moab (350°, +20° )
Moeris L . (270°, +8° )
Neota-r (72°, -28° )
N eith R. (270°, +35° )
N epenthes (260°, +20° )
N ereidum Fr. (55°, -45° )
Niliacus L. (300, +30° )
NNokeras (55°, +30° )
Nílosyrtis (2900, +42°)
Nix Olyun!pica (130° , +20° )
Noachis (330°, -4-5° )
Ogygis R. (65°, -45° )
Olymlp ia (20,0°, +800)
O~hir (65°, -10°)
OrtYlgia (0°, +60° )
Oxia Pau1us (180, +8° )
Ox:us (10°, +20° )
Pancnai'a (200°, + 60°)
Pandorrae ,~et)Uirn (340°, -25° )
Phaethontis (155° , -50° )
Phison (320°, +2'0° )
Pih1egra (190°, +30° )
Pho.enicis L. (100°, -12° )
Phrixi R. (70°, -40° )

Rromethiei S. (280° ,0 -65°)
Pro.pontis (185°, +45° )
Pmtei R. (500, -23° )
ProtonUus (315°, +42° )
Pyrrhae R. (38°, -15° )
SabaeU!s S. (340°, -8°)
Scandia (1;50°, +60° )
S erpentis M. (320°, -30° )
S~nai (70°, -20° )
Si'r enum M. (155°, -30° )
S ~th:oniiUiS L. (245°, +45° )
S-olis L. (90°, -28° )
styx (200°, +30°)
Syrria (100°, - 20°)
SyrUs Major (290°, +10° )
T anais (70°, +50° )
T-empe (70°, +40° )
'Dha rurrnasia (85°, -35° )
Thabh (255°, +30° )
Thyle I (180° , -70° )
Thyle II (.230°, - 70° )
Thymiamaba (10°, +10° )
TithoniJuJs L. (85°, -5°)
Tractus A1bus (80°, + 30° )
TriJnacda (268°, _25° )
'Drivium Oharontis (198°, +20°)
Tyr rhenum M. (225°, -20°)
Uchronia (260°, +70° )
Umbra (290°, +50° )
Utopia (250°, +50° )
ViUJlca ni P elagus (15°, - 35° )
Xanthe (50°, +10°)
Y,aonis R. (320°, - 4(}0)
Zephyria (195°, 0° )

HORSKÁ OBSERVATOŘ U KISLOVODSKA
MILOSLAV KOPECKÝ

Loňského roku tomu bylo 10 let, co byla založena horská observatoř
Pulkovské hvězdárny na severním předhoří Kavkazu v blízkosti Kislo
vodska. Původně byla založena jako koronální stanice, avšak během 10 let
svého ,t rvání vyrostla v jednu z nejlépe vybavených sovětských sluneč
ních observatoří.
V předválečných letech nebyla v SSSR prováděna pozorování sluneční
korony mimo úplné' zatměn ~ Slunce. Po válce byl jakO' válečná kořist
získán nedokončený koronograf Zeissovy výroby. Zásluhou dnešního
řediťele Kislovodské observaJtoře M. N. Gněvyševa bylo rozhodnuto na
lézti pro tento přístroj- vhodné pozorovací místO' a uvésti jej do provozu.
Pozorovací místo hledala speciální skupina, která na nejrůznějších mís
tech Kavkazu zjišťovala povětrnostní podmínky a atmosférické podmínky
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Snímek nálezu meteoritu z 7. IV. 1959 (foto L . Straka)

Rozsáhlá protuberamce z 24. III. 1959) 14h26m) fotografovaná na Lidové
hvězdárně v Praze (snímek J. Klepeštla)

Na hornÍ'ln snímku v pozadí vlevo kopule koronorafu) uprostřed pavilón pro
fotosférícko-chromosférický dalekohled) vpravo domek slunečního spektrografu
slwneimí observatoře u Kislovodska; v popředí jedma z antén rádio'vého sluneč
ního interferometru. Na do1m.ím ~nímku pavilóny observatoře úd severu. V po
zadí je nejvyšší hora Kavkazu Elbrus.

Na.hoře

chromosférický a. fotosférický dalekohled observatoře Kisl(Yl)odska.
Stejné přístroje patří dmes k sťalndardrnímu vybaveni slwnečních observatoří
v S(YI)ětském sva.zu. Na. dolním snímku je velký Zeissů'v kormwgra.! horské
observatoře . Tímto přístrojem byl exponován snímek zelené a. óervené koro
ná~ní čáry, který je oťištěn na straně 113.
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Mapy Marsu poďte G. de Mottoniho 8 novým označením povrchových
a mapa bez označení pro identifikaci rnwlých objektů.
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Gněvyšev
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Zelen4 (vlevo) a

červ ená

koronálmí

čára

z astronomického hlediska. Při výběru vhodného místa bylo však nutno
brát' zřetel i na to, že místo musí mít alespoň trochu slušné spojení s ně
kterým městem, odkud by bylo možno dovážet potřebné potraviny a jiné
zboží. Ze všech těchto hledisek Se jako nejvhodnější ukázalo místo v se
verním předhoří Kavkazu nedaleko od Kislovodska ve výšce 2130 m,
jehož okolí má stepní charakter. Do Kislovodska se dá dojíždět auty.
Že místo bylo vybráno velmi vhodně, o It-Om. svědčí slkutečnost, že v po
slední době se ukazuje Kislovodská observatoř jako observatoř s pravdě
p(}dobně nejlepšími atmosférickými podmínkamL v SSSR.
Nalezením vhodného místa však práce neskončila. Uvést koronograf
do provozu byloSltejně obtížné jako úkol předešlý. Půl druhého roku
trvalo, než se M. N. Gněvyševovi a jeho manželce R. S. Gněvyševové
podařilo získat prvý snímek zelené koronální čáry. Tato doba byla vy
plněna tvrdou prací za těžkých podmínek. Pracovníci žili v provizorně
postaveném domě, protože stavět definitivní pavilúny nemělo smyslu,
dokud nebylo jisté, že koronu bude možno· pozorovat. A o možnosti jejího
pozorování v Kislovodsku pochybovala tehdy řada sovětských aS'tronomů.
Avšak vytrvalá práce manželů Gněvyševových byla na konec korunována
úspěchem a dnes pozorují na observatoři nejen zelenou koronální čáru,
ale i červenou a žlutou.
A pak bylo konečně započato s vlastní výstavbou observatoře. Byla
postavena obytná budova a pavilón s kopulí pro koronograf, fotografic
kou laboratoří a pracovnou.
Avšak koronograf není dnes jediným přístrojem pro výzkum Slunce,
který pracuje na observatoři. Observatoř je dnes. vybavená standardním
chromosférickým a fotosférickým dalekohledem, spektrohelioskopem a
spektroheliografem~ slunečním spektrografem, a interferenčním radiovým
dalekohledem.
Avšak pro práci na takovéto odlehlé horské observaťoři nestačí pouze
přístroje, pracovny a obytné místnosti. Observ3!toř má i své malé vlaS'tní
hospodářství, aby nebylo nutno denně dovážet nejnutnější potraviny.
Horská observatoř u Kislovodska má dnes význačné postavení mezi
slunečními observaťořemi v SSSR. Na observatoři se koná řada důležitých
pozorování v rámci sluneční služby a v rámci této služby je observatoř
centrem pro pozorování sluneční korony mimo zatmění a pro pozorování
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sluneční fotosféry. Úkolem observatoře je též vypracovávat známé pul
kovské katalogy slunečních skvrn. Observatoř se p'~oslavila některými
speciálními po'z orováními sluneční korony a v poslední době pak nejlep
ším snímkem umělé komety, vytvořené první meziplanetární raketou,
kťerý jsme uveřejnili ve 4. čísle letošního ročníku našeho časopisu.

drobné zprávy
SEKCE PRO POZOROVÁN! SLUNOE PŘI ČAS
Po~zorO!Váiní

Slunce má m 'e zÍ členy
n3Jší a,stroll1omi'c ké společll1osti dloUThoU
tmdicL Stejně tak jsou známy široké
veřejnosti mruohé z !prací za,bývajících
se statistickým vyšetřováním pToj'evfi
sluneční ,činnosti.
Vybudování nové
slUlneční
Ilaboratoř"e
na hvězdárně
As,tmlnomického ústavu Oestkos1Jovell1
ské a'lmdemie rvěd v Ondiřej:ově stmlo
se však úhelným :kalmenem rnového
směr-u
bádání ve sluneční fyzice
u nás. ZákI>adnim problémem vÝlzk!u
mu SLunce je studi'UJYlatktivních ob
a,astí tYla 8Lunci (a jejich vÝIVloj.e) ve
všech jejkh proj1evech, to znamená
sbudiuJlu vztaJhů. mezi Ir ozvi1týmisku
,p:inarmi -sLunečnílch ,skvrn, erupcemi,
aktivními protuber,a ncemi a 'r ádiovým
zářením a jej~'ch oIhlasem il1!a Zemi.
V budoucnosti hudeme u; rnáls řešit
tyto J)roblémypředevším po,mocí
Slpe:ktwSikopie (ať UlŽ v optickém obo
ru nebo v oboru rádiových vln).
Tím. ovšem nej:s ou 'z daleka vY1čeT;pá
ny ,m o,ž nosti s1U1nečn1ho výzkumu. Zů.
stává řada prtotblérrnů., na jejichž řešení
stačí SlkrolV'nější přístrojové vyhavení.
A právě zde se mohou uplatnitama
térS'ká pozorování, :pří'patdně početJJ.Í
,práce. Pro lepší orientaci ,rozdělme
takto 'pracoVlní obory, v nichž IJnohou
amatéři pomáhat při vý,zk:umu,s1uI1ce:
1. Fotografický výzkum změn ve
skU1pinách Slkvrn. Fotogr,atfování Slun
ce se zdare:m ,prorv-Mi již několik oa:rna
térů. i lidových hvězdáren. Půjde př.e
devš1m ,o. sledování ur:čítý,ch vyhra
ných sku:pi.n. Vý1běr stkUJpiny ,provede
me na .ondřejově a uvě:dOlffiíme pozo
rovatele, Ikteří ,se ,zúčastni f.otografic
kého programu.
2. Tam, kde jlSOIU ,dlouhé řady kre
seb, Je třeba v nich IpokračDvat s nej
větší 'ITlloŽilou 'přeSIT1ostí. V budio>ucno>sti
chceme nejle:pši >a nejl~kuše:nější z vi
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zuálnich iPozorova.telů. požádat, aby
spolupracovali na řešení kO'lllkré'tních
úkolů., tj'. :na příklad v pozorování
Ziměn struktury jednotlivých s:ku:pin

a

podolb:ně,

PI'Iobub.erance. Některé lidové
i jednotliví amatéři maJi
protuberančnÍ dalekohledy,
kterými
poř, i'~ují Iv.elmi pěkné snímky. J ednot
livý snLmek je si'c e púsofbivý, lalepro
výzkiU!m protu:bera:ncí je třeba syste
matické
sledování
určitého,
lbyť
i drobného cíle. Dů.ležitější jsou série
snímků. vývoje jednotlivé rpTotulbelI"an
ce. Otázce, které :protmlbera:ruce je tře
!ba sledovat, bJllla věnována schŮZlka
na petřmské hvězdárně. Protolž e :při
byly další protUlberan:čni dalekohledy
a vylllo:říJy s e další otázky, na ně'ž
hledá;m,e odpověď, sejde se slklupin.a
'POIzoTIO'v:atelů. pr.otU!beramcí na semi
náři ,sLuneČJlí sekce.
4. PředcházejíCÍ .pr:ogram je vazan
na ;přísbroje . A vša'k i amatéři, kteří
Il1ffill'8Jji vhodného přísbrojoe, mohou 'pD
moci p'očetn.ýimi pracemi při řešeni:
některých otázek sluneční .s,t aJtistiky.
K dobré spO'lUlpráci mezi ,amatéry
a odbofI'ln~ky je dfi.lež1tý i osolbní styk
Za tím účelem hude s}UJneční sekce
pořádat !podle potře'by semináře. Prwú
s}Uil1ečnÍ slemilllář huclJe :P'raJV'děpodo,bně
na podzim lebošního Jioku. M1moto j1e
možná práZJcllnino1vá praxe ve IsLuneč
ním oddělení AÚ ČSAV v Ondřejově,
V případě potřeby budou zají,ždět od
borníci na lidové hvězdárny.
Vedení Isekce má [p,řehled {) bOlffi,
kde se Slunce u nás pozo;I'Uje. Norvé
zájemCle i záj.emc.e o práce !počtářslké
žádáme, aby se Ipřihlásili !předsednic
tvu sekce.

3.

hrvězdárny

Vedení sekce: V. Bumba, Fr. Hř>ebík,
Fr. Kadavý, J. Kleczek, M. Kopec
ký, L. Paj.dušáková-Mrkosová

ZAJÍMAvA PRJOTUBERANCE
Dne 24. ,b~e.zna 1959 'hy.l fotografi:c
ky sledován ,n a LidO'Vé hvězdárně
v Pra,ze vzmik 'a vývoj smyčkové pro
tUJberance n8J jihozá!padním oikraji
SLunce od 12h15m do 14h26m. Otisku
Jeme tři negativní kopie Ikonečné fáze
smyčky z doby, kdy na.sta,l vý,ron
hmoty cZ jiJŽiníčástíOlbloUiku. Útvar
proletěl velikou rychlostí smyčkou a

na opačné straně vyvolaJ n esmírnou
destnukci. CeiLková fo LOg'lrafie uka
zUlje, ž,e vÝlr on hunoty IP ovz'b udil
k aktivitě i ta -centra, která se v prů
běhu celého úk:a~u nacházela v klidu.
Tý,ká se to i pOlměrně vzdáleného
místa na jih od smyčky, které bylO'
'kltdné ve 12h 15m , kdy pozO'rování za
čalO'.
J. J{.

PERIDDICKA KOME'T A HONDA~MRKOS~AJI)UŠAKOVA
,Periodiaká tkOlffieta HondClr-Mrkós-Pajd'U,šáková byla ohj'evMa v roce 1948,
kdy by.la oZln8Jčena 1948 XII. Byla pozoTO'rvána i při svém dI'lUihém mwratu ke
Slunci v roce 1954 (1954 III). Další ,průchO'd Ipřislurum nastává letos. Uvádíme
elementy dráhy Ikorrnety podle výlp:očtu 1. Hasega;wy:
T
úl

Q.
~

= 1959 IV. 22,94'5 sé
= 184,1679° }
=

=

233,1404
13 ,1799

q

=
=

0,5568679

e
0,8147828
a = 3,006567 o

1950,0

P

= 5,213 roku .

Při výpočtu elementů byly v,z aty v úvahu i ,poll'uchy, p'fiso/b.ené plalThetami
JU!ptberem a ISatUJrn'em. Tentý'ž autor vypočetl i ef'e tmeddu:

1959
VI. 1
11
21
VII. 1
11
21
31
VIII. 10

8
+14°59'
+12 44
+10 17
+748
+ 5 24
+ 3 07
+ O 57
- 1 05

a
6 h 55,6 m
7 46,7
8 30,3
9 07,7
9 40,1
10 08,6
10 34,0
10 57,0

Kameta Sie nyní 'V'zda1uje od
asi: 16. hvězdné velikosti.

Země

i od Slunce a

Ll

r

1,57'3
1,681
1,816
1,970
2,136
2,308
2,481
2,651

0,9'3 8
1,077
1,215
1,350
1,480
1,607
1,729
1,847

počátkem č ervna

má <být
J. B.
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A'TIM:OSFÉR.A MĚSÍOE
ISkutečnom, že ·lize v dohledJné době
o!Óelkáv:rut uSk:utečnění mezdJplanetáT
ních l'etfi na lIlěk!teré IZ nejlbližšíCih tě
les, 0ll0V'U oživíla záj'eJn o pJanetárni
aJSItrotnornii, Ikteu:"á Iffiů.že budoucím
as'tronaurtům <:lát mnohé cenné infor

mace o fJ1zi'káJlních podmínkách, pa
zejména na mej!bližších pla
netáoh. Užívá lS'e nejen sta,rších me
tod výJZikrumu, al'e zavádějí se i meto'
dy zcela nové; užívaJjí !lleljJ"Ů'znějších
druhfi [pO'z,olro'Vání az jejich výsledků
dOlkámi s ,překMajpiJ\nolUl pře:snos1tí od
ha;cmout, j,ruk to vYIPaJdá nru Měsi'cj,
Marsu neho Veruuši.
Je:druUl ,z těchto novýclh metod, kte
rou 'se podlařiwo dospět ikpods,tatně
přesnějšim údajům o hustotě ·atmo
sféry na Měsíci, vYlpmcoval člen ko
re5!PlOndent OSA V F. Link. Bylo zná
mo, že Měsíc neUldržel svfij olbaJl ~ly
nů, a že atmosféra je zde veJmi ří<:lká,
dokáJzaJt se však ~odař11o jenom 'bo, že
není ihtootší než d'es!etimi:lirurdrtina hus
totyaJtmos[éry při .povrchu Země, což
odpovídá alS1 oVZJduší ve ,výši 180 km.
V takové výši se pohyfbují fu:mětlé dru
žilce 'Země, j'sou a:tmo:sfé~o:u; 'značně
bl'iZděny, rtalktže Ik:dJ1by podomé Ipod
mínky lbyG.y na Městci, bylo :by s nim:i
třeba při ~řilStálIlí Irakety poČítrut.
Předlpokládrulo se sice, že atmooféTa
na Měsíci tak,ovou hustotu mfut ne
bude, tuto dCJiIll:I1ěn:ku všruk mebylo
možno dokáJzat, neboť OIPtklkým :rn:ě
řenim, ~ři němž se zjišťrují na rolZ
hraní Iffiěs~čmího .světJla a stinu SOIU
mraJkové Jevy, nebylo možno získat
přesm.ějlŠÍ :hodnoty. Metoda, ~teI'lOlu lla
vrhtl F. Lmk, 'Využívá zákrytu rádio
vých zdrojfi ve vesmíru Mě'sÍ'cem a
'I'1Ujk~0h

vychází z iPvedlpoíkJl.oou, že existuje-li
na Měsíci atmosféro. .aspoň tak husťá
jako je v ionoisférické vrstbvě Jl' 'Ve
výŠ] asa. 4DD km I1J3Jd Zemí, bude li
možno v rádiovém oboru prokwat.
Vstoupí-li Měsíc do cesty rádiovým
papTskúm, vysílanýrrn měj-akoD mJho
vinou, dojde k jeJi'ch lomu, a t~m se
rádiový zákryt v poroVlnání s optic
k~m zákrytem časově prodlouží; toto
prodLoužení je pak dostatečněciiblivé,
aby tSe jim daly olbjervIit stopy latmo'
sféry ještě ti<síClkrát řidší, než j~k:ou
IIlze IproikálZ3Jtorptickým pO.ZJorOlVání:m.
Návrh této metodyspol.'llI s přísluš
nou teorií a 'výpoČ'tem zákrytu rádio
vých l2')drojů. v souilwěizdí BýJka a Blí
ženců. MěslLcem 'V letech 1955-1957
byl ,přednesen na TadioastronomiJckém
S'J1mpoziillJ v Jodr·ell Ba:n!k u Man
chesteru ,a ;na zák:ladě tě'chtto ,prad
byla paJk vykonána TadioalStnmomic:ká
poZiOll'oválll~ v kngHli a ve Francii. Ko
nečné výslledlky hyly ,předneseny na
loňském r8JditoasiJronomiakém sympo
fli:U v Paříži.
Rladioastronomtckým výzlkumem ·se
podruřHo !prokázat, 'že hustota atmo
sféry :na Měsíci může crnít ll1ianej'V'Ý'š
hodnotu 10-13 o'vZlduší při Ipovrchu
Země, 'což odlpovíldá atmo:sféře ve výši
aSli 450 km iIl3JdZemí. To, už jsou j'en
pouhé !stOlPY !plJ1llů, Jejich přítomnost
nemů.že mít na ,pohytb rakety patrný
ViHv. T()iDO zjištění vylučuje takřka
pl1aikUcky IffiOŽllost 'přihrZldi:t let kos
mické Ta:kety postUiPllÝlill 'pfiJbUžQlVá
nim k ipOVI1ChUl Měsíce a vyplývá
z něho rnn1Jtnost vyb3Jvit ,raketu Ipro
přistání motorem rk e;aJhI)Zdění ,}etu.

RÁDIOVA EM]SE KOMETY 1956h

Již [}o někoUk let Je z teoret'icikých
prací znáJmo, že ilmmety ,by měly mi
mo vtditelll1é záření vyshlat i záření
v ohoru rádiových vln. Jasná ko
meta A:rendova-RollandloVla ( 195 6h)
poslkytla !příležitost ik tomru, aby bylo
pátráino po rádio'vém záření této ko
mety. Tento VÝ'zk'Ulffi - podle -dosud
známých 'Prací byl :prOlVáděln na
čtyřech pracovištích. Byly získány
jak pOiZitivní, tak negativní vý-slec1ky.

116

Nejprve si vŠÍ!Il1něme pozitivních :
Coutrez, Humaerts a Koe'ke}enhUlrg
ptolZJorovali v Humaim-'Rocheďortm vob
dobí 'od 9. do 26, dubna 1957 ráJdiové
záření komety 1956h v páSlmu D,50 m.
Zjistili záření o .energii 6.10-23 W.m- 2 •
Hl;!, 'vycházející z hlavy komety, Ije
hož ;původcem je ;pravděpodobně emi
se molekul CH. V Ohiu !pozorovati
Kil'aJUJs na rvLnové délce 1l,ODm v ob
dobí ·od 16. března do 22, dubna 1957

\

a zj:i.mil záření o energii 5.1O-zzW.m- z.
jehož centTum :hy10 položeno
v ohomu ko·mety ve vz:dálerrl:OJsti 11 mi
liónů. km od hLavy komety. ~raus
rzj~stil 'kioUsání mtensity tohoto !Zářená:
v rozs3Jhu 30 %. V BOiI1Jl1JU IZji1sti.'li Fi
soher, MULle;r a Prte:ster výron ráJdilO
vé emis'e na vlnové délce 0,21 m dn.e
HZ-I,

NO~

SYIS TÉM GALAiKTLOKYCH SOUŘADNIC

Již ně'kolilk let je :z ná:mo, 'že galak
tický pól o souřadnicích !l!
12h40m,
8
+28° (pro 1900,0, resp. !l!
= 12h42m 5, o +27°44' ;pro 1950,0),
definovaný sjezdem MelZinárodní astro_O
nomkké unie v Ir . 1935, nevyhovuje
dostat.ečně
Im oderním ,pozolI'ováním.
Optická pO'zo·wvání V1zdálených obje1k
tů .pLoehého podsystému i rádi·ová po
zorování ja\k ISpojitého záření kratšioh
vlnových délek, tak zejména emise
neutráJnilio vodí;k;u o vlnové délce
21 cm dovolují ,staJllov~t rovmu Gwla
xies vY.'3Jokou IpřeslI1ostí; uka!ZUje Sle,
že skutečný pól této roviny je od sta
rého gala-kti'Cikého póLu vzdálen asi
o Ipů.lcLruhého stupně. Bylo proto roz
hodnuto g3JlaJktický pól změnit, a sou
časně změnit i po,čátek galaktických
délek: dosud se galaktické délky po
čítally od průsečíku gala,ktiakého rov
n:í:ku s rovniJkem světovým, in3.iPříště
se hudou počítat od galwkrtickéiho
centra. 'Po.loha tohoto centra Ipak byla

==

25. 3. 1957. lNegaUvni výsL8Idiky iby1ly
rzjištěny v Dwingeloo 8i 'V Sydney, kde
bylo p-o~orováJ1.o na vlJnových délkách
0,75 m, 3,52 m a 15,25 m. Kometa.
1956h je tedy p.r:vrrí Joometou, u ik.teré
hyllo po:z,orolVáno :záření v rndi-ovém
oboru spelktm; toto zjištění má velký
význam pro fyziku komet.
A. N.

=

=

=

ztoto'ŽIlěna

s poLohou :rádiového zdroje

SagittMÍ'UJS A. Z pověřemí moskevsKé

ho sJezdu Ume defLThO'v a1a podkomise
33:b (!předseda A. Blaauw) ,nolVÝ sys
tém gal,a ktiakých so:uřadn.k takto:
(1) nový severní galaktkký pól leží
ve ,směru a = 12h49 m, o = + 27°4
(iPro 1950,0); (2) gal:aJk.tkké délky s,e
počitaji od veLkého polokruhu, vychá
,zejícího z nJového s'ev8Irnmo gal,a kUc
ikého pólu IV posičním úhLu 123° vzhle
dem ke světovému ;pólu pro 1950,0;
(3) délky vzrů.stají od 0° do 360°,
v takovém smyslu, že na gaJ:aJktickém
y;Ovnílku vzrustajíd rektascenci odlPO
vídá 'Vzrů.stající galaktická délka; šíř
ky vzrů.stají od -90° pře1s 0° do + 90°
v novém sevenúm gal,a,ktické:m pólru.
Z této definice :p lyne,že nový galak
tický pól je vzdálen od starého o 1,48°,
a že 'směr, jehož 'nová galaktická dél
ka i šířka .je nula (střed Galaxie),
má staré S'ouvadnice l = 327,76° 13.
b = -1,40°.
Ma

OKAMŽIKY VYSÍLÁNí ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V DUBNU 1959
OMA 2500 kHz, 20h, OMA 50 kHz, 20h; Praha I 638 kHz, 12h30m SEČ
(NM neměřeno, NV nevysíláno)
Den
OMA 2500
OMA 50
Praha I

1
018
020
020

2
018
021
020

3
019
022
021

4
019
023
021

Den
OMA 2500
OMA 50
Praha I

11
018
020
020

12
018
020

13
NV

Den
OMA 2500
OMA 50
Praha I

21
015
018
018

NM

22
016
018
NM

NM
NM

6
020
022
022

7
020
022
022

8
019
022
021

9
019
022
021

10
018
021
020

020
019

14
017
020
019

15
016
017
018

16
016
018
018

17
016
018
018

18
016
019
018

19
016
018
NM

20
015
'0 18
017

23
015
018
017

24
015
017
017

25
014
018
017

26
014
017

27
015
018
017

28
015
017
018

29
016
018
017

5
020

NM

V.

30
NV

018
017

Ptáček
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CELOSTÁTNí ASTRONOMICKÁ. KONFERENCE
Osvětový

ústav v Praze ve spolu

Čs. astronomickou společností
při ČSAV připravuje z pověření mi

práci s

nisterstva školství a kultury na dny
19.-21. června t. ~. c,el0,s tátní a.strOl!1iO
mickou konferenci pracovníků lido

vých

hvězdáren

a astronomických
Konference, která se bude
kOnat v Brně, se zúčastní zástupci li
dových hvězdáren a nejaktivnějších
kroužků..

kroužků.

CEFEIDY V GALAKTICKYOH HVĚZDOKUPÁCH
Před časem upo,z onúli .8. van den
Bergh a R. P. Krait na to, že nékteré
cef,e~dy ,b y mohly být členy gala:k tic
kých hvěZ!dokUlp. P,rtOtože vzdálenosti
galaktických hvězdokup lze .poměrně
spolehlivě UI1č1t .z diagramu baI1Va 
hvězdná veli1kost, pos'k ytovala by pří
tomnost cefeid v tě'cihto hvě'zdokupách
novou, velmi ,přesnou metodu k určení
absolutních velikostí a vlastmí:ch ba
Tev cefeid. Na moullltwhlstOllstké a ,p a
10marské hvězdárně získali prot.o Arp,
IrwÍll, Kraft 'a Sandage fotometrická
a spektroskopická ,data hvězdokup,
v nLchž jsou c efeidy prwvděpodobm:ě
přitamny. Podle dosuJd známých vý
sledků. je lwězdJo 1kU!pa NGC 7790 .s ce
fetdami CF Cas) CE Cas a a OE Cas b
V'zdál'e na 3630 pawseků., takiže CF Cas

má středníabgolru:tnl fotografickou
velilwst -2,50 a vis.uální -3,22;
hvězdokupa
NGC 6664 s ce:feidou
EV Set je paJk vzdálena 1450 parse:ků
a EV Set má SItř. rubs. fotogr . velikost
-1,90, visuální -2,4'5. Pří's1ušnost ce
feidy EV Set k hvězdokupě NGC 6664
a též přísLušnost cefeid U Sgr k hvěz
dokupě M 25) S Nor k NGC 6087 a
DL Cas k NGC 129 'byl'a \p:otvrzena
měřenÍlm r8.Jdiá1míc.h rychLostí -cefeid a
o:stabnioo ,61enů hivě'Z'dokup. ProtOlže
podle SIh3.iP1ey'Ovy závislosti peTioda
svítivost by měly mR oefetdy CF Cas
a EV Set stř. 8.Jbs. f,o togr. velikosti
-1,50, r'e sp. -1,15, vychází z údajů
pro tyto dvě 'c efeidy oprav8J ,n ulovéhO
bodu ;rovna -0,9.
Ma

MTIMDŘÁDNÝ METEORIOKÝ ROJ V ČERVENCI 1958

PodLe zprávy M'artynenk'a (As~.
Ci'rkulj.a r 194 a 196) 'zjistili členové
siJmferopolské odJboč1ky V AGO .y čer
venci m. r. ,činmost mimořádného me
teori,a kéh:o rcJije pří ipoiz orováníclh podle
,p rog1ramu MGR. ·Stk11!plnová vizuáJ:ní
(pozorování v oib hsti kolem. ,zeni,t u
(prurrněr 70°), ,prová.děná metodou
vicenásolbného ipo:čitámí, lu kázala na
zvýšení meteorritcké aktivity v noci
z 11. ;na 12. ,července. 14. vrr. byLo
-p roto zahá:jeno speciální sledovámí
"podezřelé" oblasti v iSouhvě'ZJdí Lyry
'a sOUlčaSUlě pOZiorování teleskopických
meteoorů. v oJwlí zeni'tu. INa zákiladě
:po~o:rováníbyly Ody,oiZieny tyto údaje
o čffinosti. roje: radiant a
18h 35m,
I)
+38° (roj byl proto nazván a-Ly
riJdami), trvámí od 9. ( ?) VII. do 27.
VII. N ejvyš'š í hodinový počet dosáhl
40 meteo,rů. . Meteory byly 'VětšinOlU

=
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velmi: .sl'ruhé: !prů.lffi.ěrná velikost se 'p o
hYbo,v ala mezi 4,Om-4,7 m .
K této :zprávě dOdávám€, 'ž e ve stej
ném o.bdobí :b ylo zjištěno značné !ZVý
šení f.rekvecrwe ,teleskoipk'kých meteo
rů na celostátní meteoric:k é ex;pedici
na Bezovci 'u Piešťan.' SOlVěts:ké vi
zuální ú:cktje svědlčí 13; reaJitě našich
.p o'zoro vám, ,k terá jsou nyrrú všestrail1
ně zpracová'Vána. Vzhledem ik tomu,
že při !programu, zaměřeném ke sta
novení výšek teleskopiClkých meteoru,
bylo zaJkr.es'leno lIlěko'li'k s'e t dr8.Jh, ,l ze
o-ó ekávat, 'ž e !se ,podaří určit poměrně
spolehlivě také teleskopický radiant
,roj:e. Pon€.v8.Jdž, j'ak uvádí Martynen
ko, jde o ,r oj 's převaJhou sla,býClh me
teorů, budou mo,ci výsledky z expe
dice :na Bezovci, která byla věnována
výhra,dně teleskopickým pozoDováním,
,p.odstatně TOlzšířit informace o této
neočekávané meteoriJcké ,,~řeháňce" . g

PERIODICKÁ KOMETA HARRINGTON -A,BELL
Podle zprávy 1. Hasegawy z Yrumamotovy obserVt8.;toře 'V Japonsku vypočetl
Tu:tomi Seki nové eLementy dráhy periodické komety Harrington-Abbel 1954
XIII:
T == 1954 XII. 13,2180 SČ
w
338,4159° }
~ == 145,9024
1950,0
~== 16,8165

e== 0,523764
n
0,136587°
a == 3,73418

=

=

P

==

7,216

roků.

TŘICET LET POPULARllZAÓNÍ BRÁ.CE V ASTRONOMII

Lidová

(hvězdárna

říně oslavila 1.
výlročí()ltevření

v Praze na Pet

května 1959 třicáté
,pro veřejnost. Byla

sice pro p~áci členů ČAS otevřena již
v ,červnu 1928, ale protože IV té droíbě
nelbyla dokOlI1!čena celá stav:ba budovy
se třemi kOlpulemi, měla ,b ýt veřej
IJ1Q'8'ti přístupna aiŽ ip,o. dokončení cellé
staViby. Stavba hléllVllÍ a západní ko
pule vša:k poslDupovala pomalu, a
protQ byla hvězdárna otevřena já.ž
1. května 1929 a obecenstvu byla pří
stupna /prozatím jen východní ko.pule
s ZeilS!SoIVým hledačem komet o prů
měTU Oibjeil.ctivu 200 mm.
. Prvý Id en by1a hvězdárna !přístUlpn:a
veřejl!1iolsrti ~darma a navštívilo ji I!1a
1000olSob. V pnvých dva,ceti letech
docházelo Illa Ihvězdárnu prŮilTIěrně
10 000 ná;vštěvníků Točně. PopulaTi
sa;čni práce hvězdár,ny se rozvinUlla
v plné šíři teprve ve třetím deseti.
letí, kťly návŠttěvno;s>t sto,u pla na troj
násobe:k let před.cházejdcích.
Do
1. ledna 1959 lll8:vštívi.ly hlV€,z dárnu
534 833 OSQlby. Bylo p'I"O ně oopořá-

NovA LIDOvA

dáno ,na 3300 předná,še1k, z toho jen
za ,p oslední desetiletí 2268. Pozoro:vání
!pro ná;vštěvy bylo asi 4200, 'Z toho ve
řetím desetiletí asi 1800.
Do Toku 1953 vedla hvězdárnu Čes
koslovenská ,astronolm~cká spollečiIl'Orst.
Hbavba hvěLJdárny je jejím dílem,
i když finanční 'prosHedky lTha stavbu
budoIVy lPo:,slkytlo město Praha. Spolle,č
'I1JOist může být ,p rávem ma tuto hvěz
d~nu i 'l1!a její práci hI1dá. Pra"oovaly
tu desítky ,členť1 ČAS rnesrmÍ'rně obě
tavě a rneziŠttně. Od 1. července 1953
byla hvězdárrna převzata do správy
Osvětovým odborem hI. m. P:I"aby a
jmenO'vám joejí ředitelL PostuiPně byly
iPřija"ty '(1alší adJmilnrstrativní i odborné
síly a práce hvězdárny .se :rOIZI"OSlt la
do nebýlVlalé ,šíve. Vedeni Ihvězdá:rny
děJ{,uje .při této příležitosti všem doh
rovolnÝ'm spoLUlpracovnílkům za jej-ich
cennou a vytrvalou \pomoc, belZ níž
hy truk 'Velké úspěohy na 1pO[i ipOiPOO
risačnÍ 1: 'odlborrm'é práce nebyly dosa
ženy.
F. Ka(};(1!vý

HVĚZ,DÁR1NA

.Po 'čtyřleté usH:ov:né hrigárdnické
práci ,byla 15. PTosince m. r. dárna do
provozu
nová
rlidrová
hvězdálrna
v Prostějově. Při otevření byla 'Zhod
nocena pomoc národních Ipodniků,
škol, nárordnJ.ch Ivýborů i ministerstva
Š1k()~ství a kuLtury při stavbě nové Ibu
dovy a jejím přistrojolVém vy/bavení.
Návštěvnici si se zájmem ipl'rohlédJi
nKlvé ,zařízení hvězdárny. Pod odsuv
nou >střechou jsou '1.ll1lÍstěny dva da-

V PROSTĚJOVĚ

~elkohledy.

Menší má průměr 33 cm
a ,bYll /přemístěn ze staré lPozorovatell
ny v Husově škole. Dokončuje se
i: hlavlru dalekohled; .z atím je vša;k
v iproV'OIZU ip,ouze TeDraktoro průměru
16 cm od inž. Gajlooška. Hlawní ťla1e
kohlled! hude mít zr,cadJ10 od >bratři
Erhartů o Iprůměru 65 cm ta daleko
hled 'bude používán v Newtonově
i Ca,slsegrainově úpravě. VdílJnách
[hvězdárny 's e pracuje :i na iPoháněcím
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stroji ;d8JlekIOlhloediu. ;P ro lhOrdrimy Satori
hyla ~pfavffiLa 'zV1láštni místnost pod
pOIZOil'ov:aJtemOiU, kde nejsou 'Větší změ
ny teploty. .optickým sY'Stém'e m :se
č1selníJk hodim. pTomítá do [Jo'Z1Oil'o'Vatel
ny, kde je '1.1Jmilltětn i dJJfOil1lOlg.:r:ruf. J=>>f!a
cuj'e se í na fo,toelek'tric.kém fo,t o

metru. Oelá stav,ba h v,ě·zdámy má 'b ýt
hotova Ido konce letošního I"okiu, kdy
bUlde Ipřenes,ena i ikopule z Husovy
ško!ly na druhou, nyní Ještě dostavo
vall10lUJ část ikvěz:dárny. K přenesení
ilwpUlle IbUJde !patrně použito helikop
téry.
Adolf N eckař

nové knihy a publi.kace
PTobZeme des PZasmas in Physik
und Astronomie. AJko3.ldemické nakla
datelství, B erlín 1958; str. 224, hrož.

Ostatní IPráce !s e z8Jbývají plasmatem
a j e!ho v,lastnos;tmi 'z ,čistě fy\z~káJlního
hlediska.
J. B.

DM 39,-. - Ve dmech 8.-11. ř1j,na
1956 se kcmalo v L~pSlk'1l 'z asedání Fy
IZ1ikální společnosti NDR., věnované
iPfoblémŮJm ;pl8Jsmatu
ve fyzice a
v astr onom'i,i. Zasedání se zúč a;stnHo
kromě m 'l1!olha fyziků. a astronomů.
z oiboučásti Něm ecka i několik za
hr:aničních o d!borniků.. Přednesené re
feráty ,b yly shrnuty d!o publikace, kte
rou !lwn eem mtnulélho r'olku vyda,l'a
FY'z~ká,lní společnost NDR. Z astrono
mjlc keho hlediskla jsoiUzv:l áště zajíma
vé tyto příspěvky: K. "'Nurr.:1 : Fyzi
kární stav v rplanetár,n ich mlhovinách
- C. Hoffrmeister: Ionizace meteo'ry
- F. Droge a W. Prries t er: Galaktic
ké rádiové záření na f.rekvenci 200
MHz - R. W. LareTllz: O 'pŮNodu nad
tel'mick€lho JGO:smického rádj'o vého zá
řeni H. Daene: Závislost :mezi slu
n eOni -emiJsí a ultrafialovým ,zářením
'S. W'allis: R 02)ptyl TáJdiového zá
ření ve s:luneóníkoroně C. de Ja
ger: Výklad náhlých zvýšeru 'r á diové
emise kOTony - M. Blaha: O určení
ionÍ'z8Jční te!J):loty slune'ční 'ko'rony 
E. Chvojková:
Elektromagnetické
vlastnosti rDhlijkího pI:asmatu s pří,p.
poružitím v a:stI1onomii - E. Chvojko
vá: RozštěpEmí iOO1:osféri'c :kých vrstev
při fotoiomz'aci P. M'e zger: P,rohlé
mys;pektnolSkolpioe lčáry mezihlVěz:dné
ho vodiku 21,1 cm - J. Truubenheim:
Rekmnlbinaee ve velmi ,zředěném :plas
matu ionoSĎéry - Th. IonesCou: Kri
tické fiI'ekvence tO'll'olSofériakýcihvrstev.

J. Klepešta, A. RUM: Mapa severní
s poráIVa geo
desie a ka'rtografie, Praha 1958; K'čs
2'3,-. V elká íill,a ,pa oblohy o prů.
měr.u 140 ,c m, ,složená ze otyř kivad
rantů.,
oibS:8Jhuje téměř 6500 hvězd,
viditelných v našich zeměpisnýlch šlř
káJoh. Jsou zaikres'h my vš,echny h:vě,z
dy jasnější 6,25m do tdelkJlinace - 3>5° ,
přičemž šesti barvami jsou ro'zliošeny
,g'pektráI:ní třídy. Asi 30 ne'j,b ližšich
hvězd (do V12)dálenosti 5 ',PS)
je na
malpě o' značeno [hvě,z,dička:mi ,a 's ou
časně je uvedena magnituda a distan
ce. Z d8Jlších objektů jiSoOu 23.ikresleny
význaoné dvojhvězdy, otevřené a ku
Jové hrvězdo:kU!py, IPlanetárni a difu:sní
mlhoviJny .a g8Jlaxie. Na mapě j sou
kromě ahg11Jementů. z:akr'es'le:ny h lr a'n i
ce souhvězdí, ek<l:ipUka a hranice
Mléčné dráhy. Mapa, jej:ímž auto,r€1ITl
je Josef Klepešta, je rpřehledná a ná
2io:rná. Bude sloužit >především ja}.{jo
nástěruná mapa pro školy a .astrono
mické kroužky; :podOlbnou pocrnů.ck'll
jsme již dlouhá ,léta postrá,dllili. K ma
pě je rpř~p.o(jena textová čá,SJt (28 str.,
32 olhr. v textu, 2:9 obr. v rpříloze),
jejímž autorem je Anto!l1ín Rukl;
předsta:V1U1je jakýsi s>bI1l1JČlný úvod do
astronomie. Je vhodně dqplněna ob
rázky v textu a řadollj fotografií mIZ",
ných oibjektů. n.aohl;o0e. Reprodukce
mapy i textové části, rp!r ovedená 'Ofse
tem Kartografkkýlm a ,reprodukčním
ústavem v Praze. je dokOlrtalá.
J. B.
hvězdné ob~ohy. Ú'stř,edni
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Petiří1VSká

Lidová hvězdá11na slouží již třioet let popularizační práci
V 'astronomii

Z Lidové hvězdárny v Prostějově.
a hlavní dalekohled, dole první

Nahoře okulárový konec 33cm reflektoru
část stavby budovy (stav v létě 1957)

