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STAVÍME PRAŽSKÉ PLANETÁRIUM
ROSTISLAV

RAJ CHL

V prvních květnových dnech roku 1958 začali pracovníci n. p. Po
zerrmí stavby hloubit v pražské Stromovce první základy pro velké
Zeissovo planetárium. Tím byla definitivně ukončena první etapa budo
vání tohoto významného kulturně osvětového zařízení, etapa projektů
a příprav.
Svými kořeny sahá tato etapa do dob bezprostředně po Únoru 1948,
kdy představitelé tehdejší Čs. astronomické společnosti v čele se s. Lan
dovou-Štychovou počali osnovat smělé plány, jak zajistit naší lidové
astronomii nejen novou budoucnost, ale především nezbytné předpoklady
pro tuto budoucnost: materiální - hlavně instrumentální - základnu.
Konkrétní podoby nabyly tyto plány v r. 1951, kdy; člen Čs. astrono
mické společnosti Jiří Štěpánek vypracoval ideovou studii nové lidové
hvězdárny v Praze (obr. 1). Šlo o třídílnou monumentální stavbu, umís
těnou na Petříně jednak v prostorách Růžového sadu, jen několik desítek
metrů od hvězdárny staré, jednak v přilehlém prostoru odtud na západ
pod ochozem tereziánských hradeb.
Ideová studie umisťovala vlastní lidovou hvězdárnu do Růžového sadu
jako jedno křídlo celého komplexu, podle programu křídlo popularisační.
Druhým křídlem, křídlem vědecko - výzkumným, byla rozsáhlá tříposcho
ďová budova pod tereziánskými hradbami, zatímco střed komplexu tvo
řilo planetárium, umístěné rovněž v prostoru pod hradbami.
Ideová studie J. Štěpánka vyjadřovala jakési maximum požadavků,
s nimiž představitelé Čs. astronomické společnosti přicházeli na příslušná
místa, především na tehdejší ministerstvo informací. V čele tohoto mi
nisterstva stál s. Václav Kopecký, jenž jevilo celou věc nevšední zájem
a dne 13. března 1952 podepsal investiční úkol, který v podstatě přijí
mal hlavní' zásady ideového plánu J. Štěpánka. Vlastní uskutečnění plánu
bylo v It omto investičním úkolu rozloženo do dvou stavebních etap: nej 
prve mělo být postaveno planetárium, pak moderně vybavená lidová
hvězdárna o pěti kopulích.
Jako první přišlo tehdy na řadu planetárium. Vypracováním přísluš
ného projektu byl pověřen J. Frágner. V jeho koncepci šlo o arch itek
tonické zdůraznění světodějné myšlenky, již planetárium pomocí me
chaniky a optiky rea1izuje, myšlenky heliocentrického názoru, jak ji
před čtyřmi sty lety vyslovil Mikuláš Koperník. Mělo jít o důstojný
chrám 20. století, chrám vědy - a proto architektonické ztvárnění se
měl.o spojit s výtvarnou výzdobou plastitk a reliéfů.
J. Frágner zasazoval svoji monumentální stavbu nikoli do Růžového
sadu, nýbrž na úpatí Petřína, do zeleně Seminářské zahrady. Tím celá
věc ještě nemusela 'z trácet na účelnosti. Vrchol Petřína se takřka ve
všech uvažovaných variantách jevil nejvýhodnějším místem pro stavbu
vlastní hvězdárny; planetárium na jeho úpatí se přiblížilo středu města,
tedy návštěvníkovi, což byla přednost nesporná hlavně v době zimní.
Na druhé straně do menšího přednáškového sálu, který Frágner umisťo
val pod hlavní prostoru planetária, mohly se přenést předn á šky, kursy,
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Obr. 1. Ideov á studie nové lidové hvězdárny v Praze na P e tříně z roku 1951,
jejímž auto rem j e J. Št ěpáne k. Naho ře j e pohled od sportov ního stadiónu,
dole od stanice lanov ky.

i spolkové záležitosti hvězdárny, které se dosud konaly na mnohdy špatně
dostupném vrcholu.
Leč v červenci 1953, v době, kdy stavební dokumentace prošla už
stadiem technického projektu a na vyhlédnutém místě byla provedena
příslušná sondáž, rozhodl· nenadále Vládní výbor pro výstavbu, aby ,z urba
nistických důvodů nebylo planetárium stavěno pod Petřínem, nýbrž ve
Stromovce, v těsné blízkosti Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Tímto
rozhodnutím byly obě stavební etapy investičního úkolu ministerstva
informací z 13. března 1952 definitivně od sebe odtrženy. Dnes je ještě
těžko domyslit všechny důsledky tohoto odtržení pro zdárný vývoj obou
částí. Jako pozůstatek původně zamýšlené jednoty zůstal v projektu
planetária ve Stromovce zmíněný malý sál v suterénu; co však již nelze
nahradit, jsou kopule s dalekohledy v nejbližší blízkosti - byť i o těch
130 m výše, jak tomu bylo v M'eálu petřínském.
Planetárium bez astronomické observatoře se musí jevit jako nedo
statek v době, kdy vlivem zkušeností z planetária moskevského se pro
jekty žádného planetária v zemích socialistického tábora neobejdou bez
tohoto doplňku, jenž zaručuje větší úspěchy na cestě k výchov,ě diváka
ve smyslu skutečně vědeckého světového názoru. První, kdo upozornil na
tento nedostatek u pražs!kého planetária ve Stromovce, byla vědecká
rada moskevského planetária, jíž byl projekt poslán ,k ,posouzení.
A .přece ani monumentální stavba J. Frágnera se nebude zásadně lišit
od svéh.o moskevského vzoru. Ve chvíl:i skutečně ,poslední - v září 1958
- kdy se už připravovala betonáž prvního poschodí, podařilo ,s e zachrá
nit i u stavby ve Stromovce koncepci planetária s observatoří. Stalo se
tak vlivem autorova zlepšovacího návrhu, který umístil astronomickou po
zorovatelnu do budovy planetária, a sice do jejího samotného středu 
do lPI"ostor hlavního sálu.
Pod tímto sálem se totiž rozprostírá Ikruhová místnost o průmé'ru 25 m
a výšce takřka 6 m, foyer , kde se budou návštěvníci shromažďovat. Upro
střed foyeru se tyčí kruhový válec o průměru 3 m, nezbytná to výplň
z dŮ'vodů statických. Spodní část této vý:plně je využita jako .prodejní
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Obr. 2. Průř ez budov ou pražs k ého planetária v koncerpci původního projektiU
::; roku 1954. Od t é doby do šlo ke z.jednodušení mnohých konstrukčních prvků)
ale základní koncepce zů s tá v á zachována.

kioslk. Nad kioslkem ve výši 3 m nad podlahou ,pomračuje kruhový pro
stor válce další místnosti {) průměru 3 m, tvořicí j,rukési mezipatro. Pů
v'Odní projekt Frágnerův sem umisťoval rozvodnou skříň, ,kte,rá soustře
dí veškeré slaboproudé impuTsy od řídícího stolu v hlavním sálu a pře
mění j,e v silnoproudé, dodávající potřebnou !Světelnou i elektromotoric
kou energii :promítacímu přístroji. Po dohodě s odborniky Zeissovýclh zá
vodů byla tato skříň přelllesena do jiné místnosti stranoU' od 'hlavní,h o
sálu. Talkt'O zbyla v oné malé kruhové mÍstnols ti v mezipatru jen vzdu
chotechnioká potrubí. Vhodnou změnou projektu byla místnost od nioo
uvolněna a místo obyčejného žebří:ku umožněn k ni ·přístup z podlaží
foyeru točitými schody. Ta!k vzniklo srdce celéiho astronomického pod
niku - astronomická laboratoř.
Na druhé straně vytvořil Frágnerův proje,k t 'Okolo celé budovy širo
kou třídílnou terasu. Tato terasa .ie ve výšce asi 13 m nad zemí, to jest
ve výšce, Ikdy ·o.k olní stromy ještěodc1ánějí rušivá světla domů v okolí,
zatímc'O volnou oblo'h u nad nimi nechávají už volnou.
Aby tyt'O dvě ;při znivé olk olnosti - uvolněná mJ:stnost pod hJavnim
sálem a vhodllloSt terasy - se m'o hly stát podnětem k zmíněn.ému zlep
šovacímu návrhu , k tomu byl'O ještě třeba třetího prv,k u - prvku instru
mentálního. Tím se stal Jenschův c'Oelostat, výrobek Zeis:sových závodů.
Jenschův coelostat dovede uskutečnit to, co dovedou i jiné vodorovné
coelostaty: svést ,P'Omocí dvou ,rovinnýc h zrcadel 'P,a prs'€'k z libovolné ·části
oblohy do v'Odorovného směru k s everu a udržovat je j v tomto směru po
celou dobu pozorování. Ale Jenschův coelostat dovede to učinit způs'Obem
nadmíru jednoduchým, a to nastavením ce lého přístroje pomocí dvou
souřadnic jako u Ikaždého 'p aralakticky montovaného dalekohledu, to jest
pomoci deklinace a hodinového úhlu (u d'Osavadních c,o,elostatů bylo tře
ba vykonat s oběma zrcadly celkem 6 operací, aby ,pří:str:oj "zachytil"
žádaný objekt). T'Oto nastave:ní je u Jenschova coelostatu 'Pohodlné
i v noci, a to na osvětlených dělený;chkruzí.ch. Dál~kově Ip a'k možno coelo
staJtu udílet pomocí elek tromotoru jemné pohyby a kore!kce.
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Obr. 3. Ve výši 25

metrů

nad územím pražské Stromovky se montuje kopule
planetária.

V Ikoncepci zlepšovacího návrhu splnil Jenschův coelostat dokonale
svoji úlohu jark ožto onen instrumentální ,p rvek, který umoŽTIí periskopic
ké pozoIlová:ní oblohy bud' z astronomické laboratoře nebo přímo z pro
story hlavního sálu. Stane se to takto: Vodorovný paip rsek, vycházející
od zrc:3Jdel J ensc:hova coelostatu, postaveného na jižní terase,
pIlojde objektivem umístěným v otvoru stěny cylindrického ukončení te
m ls y a to tak, že ,se dostane Iprávě mezi diva stI10py - strop železoheto
nový, který je podlažím sálu, a zavěšený profilovaný ,s trop nad foyerem.
Poté projde dalším otvorem v železobetonovém pruvlaku do astronomické
l!aboratoře, kde vytvoří fokální obraz. T-ento fokální obraz se využije bud'
k účelům laboratorním, nebo se mu :postavÍ do cesty rovinné zrcadlo,
skloněné pod úhlem 45 °, které jej odrrazí směirem vzhůru', kde projde
otvoI1em ve rstropě a tak se dostane do hlavního sálu v těsné blizrkosti
Zeis sova proj·ekčního :přístroje.
Tato druhá možnost je s to obohaJtit pražské planetárium o něco, co
dosud nebylo uskutečněno u žádného jiného podohného zařízení: o ohraz
skutečného Slunc.e ' (popř. i Měske, ukáže-li zkušenost, že půjde o obraz
dosti světelný, aby byl dostatečně patrný v této jinak takřka dokonalé před
váděcí temnotě) ----i obraz promítnutý do nadhlavníku projekční kopule.
Stejným z,působem Ibude zajisté možno promit:nout ta:ké obraz slunečního
s.pe,ktra. A v olkamžidch slunečních Ci měsíčních) zatmění by taková ,pří
má projekce ovšem předčila vš echny mo'ž nosti, jak tento vzácný úkaz
předvést zrakům mnoha diváků najednou.
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Obr. 4. Trubkové pletivo nosných věží) připravených uchytit celkem 216 pre
fabrikov aných dílců o váze průměrně 750 kg, z nichž bude sestavena kopule
planetária o průmě1'u 25 metrů podle zlepšovacího návrhu dr. Béiumelta.

Na drU!hé straně je zde možnost pohodlného přímého pozorovam
slabších objektů hvězdné oblohy, především Měsíce a planet, a to tak,
že návštěvní.k ·bude hledět směrem dolů do okulárové části iPeri,s'k opu, vy
čnívající z .podla"hy sálu do výše asi jednoho metru. Tímto z,půsohem by
paM bylo možno předvádět taJké monochromatický obraz Slunce prostřed
nictvím spektrohelioskopu, umístěného pod okulárovým nástavcem v la
boratoři.

Pokud jde o laboratorní využití, nutno především 'zdůraznit o'kolnost,
že z důvodů s1 1 tuačních ipůjdeo dalekohl:ed s velkou omnisikovou dálkou 
11 metrů (při :průměru objektivu 20 cm). V ohnisku t:alkového dal'eko
hledu dosahuje obraz Slunce (nebo Měsíce) ,průměru 10 cm. Této o,kol
nosti bude možno plně využít k přímému fotograď,ování sluneční fotosfé
ry, povrchu Měsíce, popř. i planet.
Ve srovnání s dalekohledem vkopuE má vodorovný dalekohled, jak je
plánován v pražském planetáriu, velikou př-ednost v tom, že na jeho ·ko
nec je možno namontovat aparaturu jak/kolí těžkou. Mimo jiné vnucujie
s:eLu myšlenka na aparaturu televizní, kte.rá by ele:ktronkkou cestou
uskutečnila obvyklé zvětšení optické, takže obrazovka místěná v hlavním
sále nebo kdekoli jinde by mohla značně obohatit !předváděcí progir am
planetária. Na pevný 'konec dalekohledu bude možno připojit také apara
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turu fotDelektrickDu a pDkusit se mimo. jiné o. registraci

zákrytů

hvězd

Měsícem tDutD takřka ahsolutní metodou.
Uskutečnění zlepšDvacíhD návrhu, ja1
k

zde byl naznačen, neDbejde se
Dvšem bez jistých obtíží. První z nich vyplynula z DkDlnDsti, že 'kDn
strukčnÍ důvody, především daný systém železobetDnDvých průvlaků, ne
dDvolil postavit hDrizontální dal'elkDhled :přesně k 's everu, nýbrž v od
chylce 7 stupňů Dd t DhDtD směru. Naštěstí mDžnD tuto. nevýhDdu Ddstranit
příslušnDu předjust:ací J.enschDva co.elostatu ještě v dílnách ZeissDvých
závodú. BudDu zde jistě pDtÍže s tUIlbulencí vzduchu nad rDzehřáto.u tera
SDU, popř. i v tubusu tak velké délrky. I zde částečně ,pDmahou z!kušeno.s
ti Zeissových inženýrů; mnDho. však čeká na vlastní dovednost. Přes vše
chny tyto. potíže je vš:ak mnoho. důvodů 'k .p.r;esvědčení,ž,e uskutečnění
zmi.něnéhDzlepš'DvacíhD náv:rhu bude dalším krokem :na cestě k hlavní
mu cíli, jejž si při hudování pražské;hD planetária klademe: a:by tDtD vě
decko.-DsvětDvé zařízení nejen pDučilD všemi možnými prostředky ná
vštěvníkaD pDvaze a zákDnech hvězdného. světa o'kolo nás, ale také mu
pom'DhlD vni:knDut do pDdrDbnDstí tohDtD světa i do. pDdstaty meto.d, PD
mDcí nichž zde 'hvězdář PDstupuje vpřed. A bude-li návštěvník chtít, bude
moci jako. člen kDlektivu spDIUlpraeDvní;ků .planetária vyzkDušet některDu
z těchto. metDd v astronomické laboratoři. VyzkDušet k prospěchu vla"st
nímu i širšímu. A zde nabývá ;pra,k tického významu DkDlnDst, že plane
tárium , propůJčí své místnDsti ČeskoslDvenské aS ~TDnDmické společnosti,
která bude odtud Hdit své pDzDrDvací sekce.

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ GALAXIÍ
B.

A.

VORONCOV-VELJAMINOV

Vzájemně působícími jsme nazvali takDvé' dvojice galaxií nebo. více
násobné galaxie, u nichž jsou pDzDrDvána zřejmá pDrušení nor
málnÍ-ho. tvaru, nejrůznější anDmální ,přívěsky Dbyčejně ve tvaru ChVDStu,
nebo které JSDu spDjeny navzájem spDjkami. K vzájemně působícím ga
laxiím také řadíme trukové případy, kdy dvě nebo. více galaxií ie DbalenD
spDlečnDu svítící mlho. v inDu', která jakoby byla jejic:h společnDu atmD
sférou. DDsud jsme zde mluvili o' pozDrovatelných jeveclh, avša:k kdy
byehDm měli ,pDdrDhnější přehled o. neviditelném nesvítícím neutrálním
vodiku, pak by procento. vzájemně působících galaxií mDžná 'bylD značně
větší. Tak napří:klad nedávno. bylo DbjevenD, že Velké a Malé Magella:nDvo
mračno, jež pozorujeme jako dvě navzájem Dddělené galaxie nepravid el
ného typu, JSDu Dbaleny sp·alečnDu vDdíkDVOU atmDsférDu. To. bylo zjiš ~ ě
no. rua základě rádiových \pozorDvání, prDtože neutrální vodí,k září na vlnD··
vé dé}ce 21 cm, jež leží v ohlasti rádio vých vln. A vša.k nejen to'; JSDU dú
vody předpokládat, že vDdíkové mračno obaluje nejen Ma.gellanova obla
ka, ale i naši Galaxii. Jak víme, MagellanDva mra,čna JSDu sDupu~níky
naší Galaxie a jejicn vzájemná vzdále nost je menší než jejich vzdálenost
Dd Gala.x ie. Rádi,Dvá POzDTování s'vědčí talké o tom, že tenká vrstva di
fuzní plynné hmDty v Galaxii, soustředěná ,p odél rDviny galaktického
rDvníku, je trochu zvednutá na straně Magellanových mračen a opačně

150

vychýlená na ·protější straně. Takové zešikmení rovinné vrstvy di
fuzní 'hmoty, tentokrát však prachové, bylo objeveno. u některých gala
xií a je způsobeno nepo.chybně jejich sousedy. Avša.k bereme-li v ,počet
jen přímo viditelná vzájemná působení, nalézáme, že z cel:kového počtu
galaxií je takových případů ne méně než 5 %. Tak vysolké procento již
samo. o 'Sobě svědčí o tom, že takové soustavy nemo,h ou představova t ná
hodná setkání galaxií, ale že se tvořily současně. Jedním z pádných dů
kazů negravitační podstaty twkovÝ-G'h vzájemných !působení je fak l, že
v řadě případů tvary členů dvojice, nepochybně vzájemně si značně
blízkých, nej'Sou deformovány, zatím co. v jinýc'h p.řípadech j:sou deforma
ce patrny ,při značné vzdálenosti 'obou členů. Obyčejně jSo.U vzdálenosti
mezi vzájemně působícími galaxiemi menší, než jejich rozměry. Nejmar
kantnější je případ galaxií NGC 5221-2 a NGC 5226, jež jso.u velmi silně
deformovány a přitom vzdálenost mezi nimi je pětkrát větší než jej,i ch
průměr.
Skutečná

vzájemná blízkost galaxií v talko.vých dvojicích se potvrzuje
analýzou radiálních rychlostí. V několika desitkách případů jsou známy
radiální ryohlOlsti obou složek. Ve všech tě'chto případech, až na jeden,
je rozdíl těcht'o rychlostí u ohou složek jen nělkolik set kilometrů za vte
řinu a je menší, :než by odpovídalo případu, 'kdy j'edna z těchto gal,a xií by
se náhodou, promítala dobezprostře,dní blízkosti druhé. Navíc je tato
ryc'hlost menší než pM'aholic.ká rychlost, odpo.vídající jeji'c h vzdálenosti.
J sou to. tedy rychlosti eliptického pohybu a dokazují tak rotaci obou
složek kolem společného těžiště i společný ,původ. Galaxie, jež jsou od
nás stejně vzdáleny, mají chaotické neboli Ipelkuliární rychlosti 800 km/s,
tj. značně vě:tší, než pozorované dráhové rychlosti. Nemoho.u tedy takové
dvojke galaxií vzniknout náhodným polapením, k čemuž jsme dospěli už
na základě četnosti jejkh setká:ní. Zatím CiQ první kritéri'um svědčí o je
jich společném původu' s::atist'icky, kritérium rychlosti .potvrzuje totéž
pro. jednotlivé konkrétní soustavy. Nejčastějším případem vzájemného
vlivu je existence "c:hv:ostů", často velmi úzkých a dlouhých, převyšují
ócl1 dOikonce průměr samotné galaxie a směřujících pryč od soustavy.
Protože přitom spojka spojující galaxie, rrmohdy méně jasná, bývá ,krat
ší a často úplně chybí, lz.e v tom spatřovat analogii se zvláštním "odpu
zováním".
Déllk a spojek mezi galaxiemi v některých příp:adecn něJk,olikráJt převy 
šuje průměr samotných galaxií. Přitom mají tloušť/ku desateronásobně
menší než svou délku. Je jalstné, že tyto útvary, stejně jako chvosty, ne
mají nic společného s obyčejnými slapy, jež by mohly tvořit jen krátké
kuželovité výběž.ky jasnější na začátku, kde je hmoty více.
Ještě ,pádnějším do/kladem vyvracejícím slapovou p,o dstatu pop'isova
ných deformací tvarů galaxií je e:xistence dvojttých spoj'erk autorem ob
jevených. Dvě galaxie jsou navzájem spojeny dvěma, více či méně ten
kými vláJkny. Z nich bývá často jedno vlákno přímé a druhé zahnuté. Jak
by to mohlo ,být způsobeno slapy?
Krajně zajímavé a dúležité je, že v řadě případů, ale zdaleka ne ve
vš,e ch, je spoj,ka zároveň jednou ze spirálních větví jedné z .obou ga;la
xií. Nejlepším příkladem toho je známá blízká dvojice galaxií NGC
5394-5. Jedna ze spirálních větví velké galaxie zasahuje menší galaxii,
jejiž typ je přechodný mezi eliptickým a nepravidelným. Dosud se před
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po:kládalo, že t~to menší galaxie se náhodou ,p romítá na Ikonec spirální
Ale n~šli jsme celou řadu ,poddbnýc:h soustav, :kdy sou:putník
mnohdy bývá galaxií 1ihovolného jiného typu. Přitom je nutno pozname
nart, že u vel!ké gaLaxie NGC 5394-5 v Honiciclh psech je spirální větev
(mnohem více než druhá větev), zasa:hující souputnílk a, narovnána. Ta
kové narovnání spirální větve Is e často ,po:zQlruje i u jiných soustav to
hoto typu. V jiných přítladech vidíme dvě - galaxie vzájemně od sebe
oddělené, :ale spirální větev jedné z nich se táhne ·k dru1hé a rovněž se na
rovn.ává.Často je ,p rodloužena. Je nepoehybné, že se větev buď postupně
k souputníku natahuje, nebo naopak se tato vě' bev, která dříve obě sloŽlky
dvojice spojovala, trhá.
U nělkterých dv·ojic autor ve spojkác.h obj-evil modré zhuštěnmy, jež
jsou ne,poc1hybně analogické zhuŠttěninám ve spirálních větvích galaxií
pozdníeh typů a jež se skládají ze žhavých hvězd. Srovnání ,tohoto faktu
s galaxiemi typu NGC 5394-5 ukazuje na velmi důležitý závěr: spojlky
a chvosty u galaxií 's e !s kládají z téhož materiálu jaJko spiirální větve, tj.
v podstatě ze žhavých h.vězd, a dále z plynu, j!e:h ož hmota i záření však
hrají vedlej;ší roli. K témuž závěru rpřišli i američtí vědci Zwicky a Gar
penter, kteří se opírali o spektrální ;pozorováni.
Stejné složení s,poj€lk a chvostů na jedné straně a :s pirálníc:h větví na
straně druhé zároveň svědčí ve prospě·ch týchž podmíne!k jejich vzniku.
Sn~a vy,svět1it existenci spirálních VětVL ČiiStě mechanickými :příčinami,
např. vlastnostmi drah jednotlivých hvězd, neho slož,ením slapů a rota,ce,
se ukázala neúspěšnou. V posledních letech se vytváří názor, že plynná
spkální větev může bÝ'b stabilním 'exi:s tence určitého magnetického ;pole
v rovině galaxie. AvšaJk spirální větve se s:kládají :především z hvězd
a hmota plynu v nich činí jen asi desetinu ce'l:kové 'h moty ne,bo ještě
méně. To se vysvětluje tím , že někdy a nějak vznikla stabilní plynná
spirální větev a její plyn se postupně kondensuje v žhavé obří hvězdy,
jež tvoří ,kontury pozorovaných spirálních větvL Pak lze ovš,e m stěží
o'čekávat,že .by spirální větve byly asi bak staré jako galaxie vůbec, ale
zatím tomu ta:k j,e. Kdyby spirální větve byly útvarem, nemohli bychom
je pozorovat zároveň ti' nejbližších galaxií i u těc'h, ikte.ré vidíme t'ruk, jak
vypadaly ,před miliardami let. Jinak by bylo nutno předpokládat, že tvo
řeni spirál začalo zprvu v o'k rajovýcTI částec:h sféry M-atagalaxie, kter,o u
vidíme .a teprve nedávno tento vývoj prošel v blízkosti nás. To je ale
zvláštní případ ge,o eentrismu.
Tak hychom museli připustit, že u spirálnícTI větví a jiných prO':a:že
ných útvarů, jež ,s e skládají z velkého počtu hvězd, ,e xistuje nepochopi
telná vaz/kost, jež je činí stabilními. K závěru o velké vazkoSíbi uvni tř ga
laxií dosp:ěl i Zwic'k y p.ři studiu soustav vícenásobných galaxií, jím ob
jevených. Ve prospěch tohoto závěru lze uvést ještě dva důvody. Spojky
a chvosty se pozorují i u eliptických galaxií, jež obsahují málo plynu
a jež jsou, jak se předpokládá , velmi ,s tarými útvary. Vedle toho jsme
svého času uvedli celou řadu důvodů pro to, že galaxie v mezích své
spirální struktury musí rotovat jako tuhé těleso a tedy být ,značně vaz
ké, což }:ze těžiko vysvětlit přitažlivostí mezi h-vě'zdami.
Velmi zajímavé jsou rovně·ž skupiny galaxií, jež jsme nazvali rodinami
nebo hnízdy galaxií. Od ,o!byčejných skupin se liší tím, že se v nich gala
xie nacházejí v těsném styku a často jsou obaleny společnou ml:hovinou,
větve.
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Galaxie NGC 5364 fotografovaná 200" reflektorem na Mt. Palo11wru.

Galaxie NGC 1300 v

sóuhvězdí

Eridanu>· snímek 200" reflektor em na
Mt. Palomaru.

MayelZanoua mračna podle snímku Harvardovy hvězdárny. Nahoře je Velké
mračno, vlevo dole Malé,· jasná hvě.zda v pravém dolním. rohu je Achernar ze
souhvězdí Eridanu.

slož.enou .z hvězd. V těc:hto hnízdech jsou jednotlivé galaxie ve vzájem
ném působení t3.ikového druhu, ja:k ,bylo výše ,po.psáno. Pozoruhodné však
je, že něk:~€ré galaxie 'V hnízdec.h nereaguji -n a tě:snésblížení .s ostatními
členy, což znovu potvrzuje negravitační podstatu těchto vzájemných pů
sobení.
Jak ve hnízdec:h, tak i ve dvojicích galaxií se vyskytují galaxie vzá
jemně se pronikající, Hkáme, že jde D "sráŽIky galaxií". Mezi 500 vzá
jemně a:>úsobícími galaxiemi, jež jsme objevili, jen několik může být zto
tožněno :se zdroji rádiového záření.
Na obrázku (viz 3. str. obálky) jsou uvedeny zvětšeniny fotografií
některýoh vzájemně půsohících galaxií, námi o:bjevených, z nichž většin.a
není obsažena v 'katalogu NGC. Na obr. 6 a 10 vidím,e dvoj:ité ,spojlky.
Na obr. 5 a 11 jsou ,p:říklady řetíz,ků galaxií, v,posledním případě 5 elip
tickýc.h galaxií ,slp ojenýclh ,s vítídclh pásem. Obr. 2 a 3 jsou 'h nízda ga
laxií. Obr. 12 ukazuje zeši'k mení vrstvy difuzní hm'o ty vlivem sousední
galaxie. Ostrutní obrázky znázorňují příklady galaxií se s:pojkami 'n eho
vzájemně splývajících.
(Psáno pro Říši hvě,zd, překlad Z. Sek'Cvnina)

EFEMERIDOVÝ ČAS
.JIŘÍ

BOUSKA

Počínaje rokem 1960 budou záJkladní efemeridy Slunce, Měsíce a Ipla
net v astroinomickýchro'čenkách uváděny v tzv. efemeridovém čase. Jruký
to má význam a proč se k nyní u!Žív:aným ,dTuhŮIn času rpfidává další?
Dosud .se užívalo času, který je definován otáčením Země; jeden den je
doba, která uplyne mezi dvěma po sobě následujícími kulminacemi urči
tého přesně defilIlovaného bodu. Užije-li se např. skutečného Slunce, do
stáváme pravý sluneční den. PrDto'že se však Země nepohybuje rovno
měrně na své el1ptidké dráze kolem Slunce, jeví se pohyb Slunce po eklip
tice nerovnoměrný; kromě toho se SI unce nepolhybuje po rovní-ku, aI.e po
eklipti'ce. Těmito vlivy Je způsobena rozdilná délka pravého slunečního
dne (který např. ukazují sluneční :hodiny) během roku. Proto bylo zave
deno tzv. druhé střední Slunce, klteré se myšleně pohybuje rO'ViIloměrně
po rovní1ku. Toto druhé střední Slunce definuje pak střední sluneční den.
Kulminace Slunce se pocho,pitelně vztahuje na místní polední'k pozoro
vacího místa. Tím je způsobeno, že v různýcTI míistech zemského povrchu
nastávají 'k ulminace v různou dobu a je:dno'Uivá místa mají pak navzá
jem různý místní čas. Aby se tato časová nejednotnost ,odstranila, byl
zaveden čas !pásmový. Celá zeměkoul,e byla proto rozdělena na 24 pás,em,
v nichž se čas. liší přesně o 1 hodinu. Šfřka pásem je 15° a všechna
místa v jednom pásmu ležíd mají čas Ipoledníku, procházejícího středem
pásma. Tak nap,ř. země střední Evropy mají čas poledníku 15°, kterému
říkáme středoevropský. Pásmo středoevropsiké sousedí na východě IS pás
mem východoevrops1kým, ,kde platí čas 'Poledníku 30° - čas východoev
rops:ký a hodiny v tomto pásmu ukazují o 1 hod. více než 11 nás. Na zá
padě sousedí středoevropské pásmo se západoevropským, kde platí čas
poledníku 0°, který prochází Greenwichem. V tomto pásmu se užívá času
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západoevrop,ského, čili greenwichského a hodiny zde ukazují o 1 hod. méně
než u nás. V astronomii se západoevropskému času říká světový a dosud
se ho všeobecně používalo jako tabulkového argumentu pro všechny astro
nomické efemeridy.
.
Kr'0mě časU! sluneční:ho se v astronomii rpoužívá též času hvězdnéhD.
Kdybychom definovali hvězdný den jako dobu, která uplyne mezi dvěma
po ,sOlbě následujícími kulminac,emi něja:ké hvězdy, pa,k by vlivem pre
cese a nutace nebyla déllka dne během roku stálá. Pro1t'O se zavedl rovno
měrný hvězdný den, ,který ie definován jak'0 doba mezi dvěma po sobě
následujícími kulminacemi jarního hodu. Podobně jako sluneční čas je
i hvězdný čas vztažen k místnímu polední,ku pozorovacího místa, a proto
mají různá mÍlsta na povrchu Země vzájemně rozdílné hvězdné časy. Za
základ byla zvolena j!akási obdoba světového času, hvě'zdný čas green
wichského poledníku, který je uváděn v astronomických ročenkách.
Světový čas zahrnuje v sohě rotaci Zem,ě a lpo,hyb Země 'k olem Slunce;
je (případně ve formě pásmového času) praiktickou časovou mírou.
Hvězdný čas je skutečným měřítkem rot:ace Země. Hvězdný i světový čas
jsou závislé na rotaci zemské, '0 niž však víme, že není zcela pravidelná.
Nerovnoměrnost ro tace Země má tři složky: (1) sekulární, která je půso
bena patrně stapovým třením a projevuje se hlavně v 'p ohybu Slunce,
Měsíce a [planet; dosa1huje 'hodnoty asi 0,002 s za stDletí; (2) 'periodickou,
která se projevuje především na denním pohybu hvězd; hlavní periodická
složik a má peri'Ůdu zhrub.a 1 r'Ůk a amplitudu asi 0,06-5 ; (3) nepravidelnou,
u niž ne'byly zatím příčiny bezpečně zjištěny (snad ,pohy'by zemské kůry
a :pohyby velkých vzdušných a vodních mas); způsobuje změny v délce
dne řádo,vě tisícin vteřiny.
I když nepravidelnosti v zemské rotaci jsou poměrně malé a mohly být
zjištěny srovnáváním nejpřesnějších křemennýC'h hodin s pozorováním
průch'0dů hvězd, přeslo je jasné, že světový ani hvězdný čas nemohou být
u ŽÍl ty pro exaktní měření času. To je zřejmé např. z odchyletk vypooČte
ných poloh Slunce, Měsíce a planet oproti pozorovaným polohám při užití
světového času. Z hlediska dynamické astronomie .i e dMežiLé mít rovno
měrnou časovou škálu, k níž by bylo možno vztahovat pohyby těles slu
neční sous~avy.

Konference o zá:kladních konstantách v astronomii, která se konala
ve dnech 27. března až 1. dubna 1950 v Paříži, a 'k terá byla organizována
francouzským národním střediskem vědec,kého výz'k umu ve spolupráci se
,s ubkomisí Mezinárodní astronomické unie pro astronomické konstanty,
prO':o doporučila, a,by ve všech případech, kdy střední sluneční č'as je ne
dostačující vzhledem ke své proměnnosti, 'byl za jednDLku zaveden tro
pic-ký rok pro ep:o chu 1900,0 a čas vyjadřovaný v t ěc,hto jednotkách aby
byl označ'ován jako čas efemeridový. Ro~díl mezi středním slunečním ča
sem ef.emeridDvým je roven
Ll T

=

+ 24,349 s + 72,3165s

T

+ 29,949s

'P

+ l,821s

B,

kde T z.načí počet jurliánskýC'h stol'e tí od epoC'hy 1900 leden O (greenwich
ské střední poledne) a člen B obsahuje fluktuace ve střední délce Měsíce.
Efemeridový čas je tedy rovnoměrnou časovou škálou, je to nezávislá
proměnná veličina v te'0riích ipo:hybu Slunce, Měsíce a planet. Hlavní jeho
význam j,e v ~om, že .ieh'0 definice zůstává beze změny po dlouhou dobu
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a tak znacne usnaanuJe porovnam pozorovam s teorií. Efemeridovy ča.s
podle naši.ch

splňuje nejlépe požadavek ro'moměrně probíhajícího času
současných znalostí. Rozdíl efemeridového a světového času

Ll T = EČ -

SČ

je uveden pro ro'ky 1900-1959 v tabulce. Údaje pro roky 1900 až 1948
jsou vyrovnané a byly vypočteny D. Brouwerem, hodnoty pro rOlky 1949
až 1952 jsou definitivní a byly vypočteny NámořnÍ: hvězdárnou USA;
ro~díly pro roky 1953 až 1955 jsou provizorní a byly .získány na podkladě
nejlepších údajů, které byly k dispozici. Hodno1ty pro roky 1956 až 1959
byly extrapolovány. Extrapolací získaná hodnota pro rok 1960,5 je + 35 s .
Rozdíl efemeridového a
Rok

\

LlT

I

I

I

Rok

I

<1T

světelnéh

I· Rok

\

o

času

LJT
I

I

lS00;6
1901,5
1902,5
1903,5
1904,5
1905,5
1906,5
1907,5
1908,5
1909,5
1910,5
1911,15
1912,5
1913,5
1914,5

-

3,79 s
2,54
1,13
0,35
1,80

+
+
+ 3,26
+ 4,69
+ 6,11
+ 7,51
+ 8,90
+ 10,28
+ 11,64
+ 12,95
+ 14,18
+ 16,31

1915,5
1916,5
1917,5
1918,5
1919,5

+

1920,5
1921,5
1922,5
1923,5
1924,5

+
+
+
+

192i5,5
1926,6
1927,5
1928,5
1929,5

+
+

16,39s 1930,5
17,37 • 1931,5
18,27 1932,5
19,08 1933,15
19,83 1934,5

+
+
+

20,48
21,06
21,56
21,97
22,29

1935,5
1936,5
1937,5
1938,5
1939,5

22,55
22,72
22,82
-- 22,92
+ 23,05

1940,5
1941,5
1942,5
1943,5
1944/5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

I

T

+
+
+

+

_L

I

+
+

I

Rok

I

I

LJT

\

23,18s
23,34
23,50
23,60
23,64

1945,5
1946,5
1947,5
1948,5
1949,5

23,63
23,58
23,63
23,76
23,99

1950,5
1951,5
1952,5
19153,5
1954,5

24,30
24,71
25,15
25,61
26,08

1955,5
1956,5
19157,5
1958,5
1959,5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

26,57s
27,08
27,61
28,15
28,94
29,42
29,69
30,31
30,8
31,0

I
1

31,5
32
33
33
34

V efemeridovém čase budou tedy ve smyslu usnesení sjezdu Meziná
rodní astronomické unie v Dublinu ro,ku 1955 počínaje příštím rokem
uváděny některé efemeridy ve všech astronomic1kých r,očenkách. Budou
to polohy Slunce, Měsíce, planet, planetek a komet. Ostatní, především
fyzikální efemeridy Slunce, Měsíee a planet, efemeridy .satelitů, údaje
o zatměních apod. budou i nadále uváděny v čase světovém, připadně
u nás v čase středoevropském. Roz,díl mezi efemeridovým a světovým ča
sem je však poměrně malý, takže v amatérské a:s,tronomii se nijak ne
projeví; lze proto údaje uváděné v efemeridovém 'čase považovat prak
ticky za totožné s údaji v čase světovém. Větší rozdíl je pouze v případě
Měsíce, Ikde rozdíl 35 vteřin v čase znamená rozdíl v p·oloze asi 20". Za
nedbáme-li rozdíl efemeridového a světového času u 'Slunce, dopustíme
se ehyby pouze asi 1,5". Řádově stejná je i chyba v případě vnitřnkh
planet a Marsu, u ostatních planet je menší než 1". J,i·naik je tomu ovšem
při přesných měřeních poloh nebeských těles na vědeclkých ústavech,
kdy bude nutno užívat efemeridového času, a,by chyba způsobená rozdí
lem ohou časů nepřesáhla případně i o několik řádů přesnost měření.
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drobné zprávy
KONFERENCE POZOROVATELŮ METEORu V BRNĚ
Oblastní lidová hvězdárna v Brně
dne 18. 'června t. r. již III.
cel<ostátní
konferenci
pozorovatelů
meteorů, jíž se zúčastnilo 41 delegátů
rz celé republiky. Část jednání sledo
vali hosté z NDR a z Maďarska, kteří
do Brna přijeli na VI. celostátní astro
nomickou konferenci. V první části
programu ,byly předneseny následující
odborné referáty: (1) Zhodnocení prá
ce dobrovo'lných pracovníků v meteo
rické astronomii za dobu od minulé
konďerence v červm:u 1957 (L. Kohou
tek). (2) Předběžné výsledky celo
státní meteorické expedice 1958:
ZpráVa o pozorování mimořádného
meteorického roje a - Lyrid (Gry
gar), Pravděpodobnost spatření tele
skopických meteorů a funkce svíti
vosti (Kvíz), Určování výšek telesko
pických meteorů (Grygar), Subjek
tivní vlivy pozorovatele na údaje
o teleskopických meteorech (Kohou
tek). (3) Některé výsledky systema
tického
pozorování
teleskopických
meteorů (Mikušek). (4) Zpráva o pá
du meteoritu "Luhy" z 7. IV. t. r.
(Kvírzová). (5) O štruktúre meteoric
kých rojov (Kresák), Jednotlivé re
feráty ukázaly, že v uplynulých le
tech získali naši amatéři obsáhlý po
zorovací materiál, jehož zpracování
nyní přináší řadu cenných poznatků.
Druhá část jednání byla věnována
organisačním otázkám, .zejména uspo
řádání celostátní meteorické expedice
v červenci t. r. na Bezovci v Pováž
uSlpořádala

PŘÍ'ČLNY

.zjišťování
meteorů,

pravděpodobnosti

spatření

(b) porovnání údajů o me
teorech, pozorovaných současně růz
nými přístroji, (c) stanovení výšek te
leskopických meteorů, (d) statistika
směrů teleskopických meteorů ve vy
braných polích na obloze, rzvláště po
dél €I1di<ptÍlky, (e )zjiĚtění !ZávislolSti
frekvence
rojových
teleskopických
meteorů na vzdálenosti od radiantu.
( 3) Fotografická pozorování: (a) U r
čování geocentrických, případně heli'o
centrických drah meteorů, (b) Stano
vení barevných indexů meteorů uži
tím různých kombinací filtrů a emul
zí, (c) fotografie meteorických spek
ter. Pro podrobnější informace o všech
bodech programu se mohou jednotliví
zájemcí .obrátit na meteorickou sekci
OLH v Brně, kam též mají být zasí
lány opisy protokolů, nebo alespoň
přehledy o pozorování skupin. V zá
věru odeslali účastníci konference po
zdravný telegram dopisujícímu členu
SAV doc. dr. V. Gurthovi.
mg

SCINTILACE

V Ottawě Ibyla sledována ,během ce
lého \t()iku 'sd:ntHace dis:kcr'etního zdro
je raooovéh.o ,záření v sooovězdí Ka
siopee n'a <50IMHtz. Při tO!mto výzku
mu byJo zljištěno, že veliJkost scinti
lace disk,retnihozdroj'e radiolVé!ho zá
řeni Inezáv~sí Jen na výšce tohoto
zdroje inad o(b,zorem, aRe systematiJcky
také na denní době a roón,Í,m ohdobí.
Za základ výZ1kumu byla přijata do
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ském lnovci (24. VII.---6. VIII. 1959).
Pro nejbližší období doporučila kon
ference tento program porzorovam:
(1) Vizuální pozorování: (a) určová
ní frekvence meteorů ve vymezené
oblasti v okolí zenitu, (b) stanovení
závislosti frekvence meteorů na zeni
tové vzdálenosti rovněž pozorováním
ve vymerzených oblastech. (2) Telesko
pická pozorování. kterým má být vě
nováno nejvíce pozornosti: (a) skupi
nová pozorování týmiž přístroji pro

RADIOHVĚZD

mněnlka,

'že scintíl1acera:diových
se <vyskytuje tehdy, lkdyž ,od
i'olllolSďéry dopadají zvenčí v;e větším
množ's<tví !částice mezihlVě'ZJdné hmoty.
Rozborem [pT!ovedených výz<kumů prů
běhu scimti1ace di:skretních zdrojů 'ra
diového záření byQo zjištěno něJko:liJk
rúzných druhů částic mezihvězdné
hmoty, které scintilacd. působí.
rzdrojů

A. N.

KOMETA AREND 1959c
Podle telegra,mu Harvardovy hvěz
,dámy na:lezla 6, červen ce ElisaJbeth
Roemerová na Námořní observatoři
USA ve Fla~s:taffu periodickou ko
metu Arend, která byla předběžně

označena 1959c. V době objle vu byla
v sOlhll'Vé:odí Belrana, a jevila se jako
diflUlzní o'bjekJt 19m S centrální kon
denzací; ,ohon nebyl pozorován. Ko
meta projde příslli'n~m 2. září t. r .

BAREVNÝ INDEX CE,F EID
G. V. Zajcevová zkoumala závislost
barevného indexu cefetd na délce pe
riody. Ke své statistické práci použila
hodnot pertody a barevného inde~u
pro 216 cefeid, :přičemž předpokláda:la
lineární závislost mezi pozorovaným
bar€lViYlým indexem, logaritmem délky
perLody Sovělelné změny a absoTipcí
světla směrem k dané cefeidě, porně
vadž tuto a'hsor,p ci bylo možno stano
vLt jen u nej:b ližšíclh 18 cefeid (do
vz,dálenosti 500 parseků.) , není tento
člen 'z ávislost na hodnotě a;b sorpce

světla v obecném vzorci, odvoze
né m na zákJladě řeše;ní soustavy 216
rovnic (čímž 'byly získány hodnoty
k,oefidenttt A a B) UV'8Jžován. Výsled
ný takto zíS1kaný vlZorec pro 'prů.měof
ný barevný index cefeid zni

Clo = A

+B

a po dosa:ze:ní hodnot

aB
Clo

. log P
koeficientů.

= 0,087 + 0,377

A

log P.
A.N.

VYZKUM STA VBY STŘEDU GALAXIE POMOCÍ PROMĚNNÝCH HVĚZD
V květnu 1956 byl zaháj'en 48"
Schmidtovou komorO'una Mt. Palo
maru nový 'roz:sMllý ,pr'Ogram - sou
stav.né pátrání p:o S'l8Jbých proměn
ných hvězdách, předevšLm popr:oměn
ných tYlPU RR Lyrae Po101pravidel
ných proměnných a cHoWhoperiodic
kých proměnných s cílem rozšířit na
še vědomo:soti o stavbě středových olb 
lasU Ml éčné dráhy na záikladě prosto
rovéiho .rozLožení hvězd těchto typů..
K tomuto účelu byla vyhrána 4 pole,
z nichž tři leží ve směru řezu galak
J

středem !kolmo ke galaJktické
rovině a ' čtvrté srovnávací pole 
'v souhvěl~di La;butě, tedy téllněř kO'l
mo ke smětrm ke středu Galaxie. Vše

tickým

chna vyhraná pol.e Ježí v o:hlastech
téměř s,tejné meziihvělzdné absorpce.
Z každého pole bylo pořízeno 100
snimků., dávajících fotorgrafilClké a 20
snímků. dávajících fotoviz.u:áLní veli
kosti. Tyto snrmky jsou nyní zkou
mány a proměřovány na hvě'Zdárně
v Gro1ningen.
A. N.

SLOŽENÍ NITRA PLANETY JUiPITERA
W. de MSJfcUS ~ Union Ca rbide
Nucle:a;r Co., USA, se pokusil 'polpsat
slo'7Je:ní nitm Illej;větší :planety sLuneční
soustavy Jupitera. Vycházel při
tom Zle všeOlbecně uznávané předsta
vy. že J,upiter je v !podstatě složen
z v,odÍiku. Použil při s,v é ,práci zll ep
šené stavové rovnice ,pro vodí:k, která
byla odvozena na základě ne,dá vno
provedenýoh měření stlačitelnosti vo
díku při, Uacich kolem 20 000 atmo
sfér. Tato měření byla vykonána J.
W. Stewartem na univ ersitě ve Vi r 

ginU v USA. Nové pmpočty potvrdily,
že jádr,o J i'l l!pitera (i Sa;tI.l!fl11:a) J'e DVO
řeno peVným vodíkem ve formě po
dobné kovu, který mů.že existovat jen
za vysokých VI'aků. a nízkých teplot.
J ,ediným druhým Ip.rvkem, :který se
m'Ů'ž e podstatným <dílem <účastnit stav
by velkých .planet, j1e heLium. Z pro
vedených ,vý;počtů. byl zjištM íPomě:r
mezi vodílkem a heliem, :který u Ju
pitera čini 78 váhových dílů. vodík1!l
a 22 váhových dílů. helia.
A. N.
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ASTRONOMICKý KROUŽEK OSMILETÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V DĚčíNĚ
Měsíci

Z v ýstOlvky a,stronomického krouž ku

v

Děčf;ně

Astronomický kroužek při II. osmi
}eté Sltřední škole v Děčí,ně II v~ni:kl
v říjnu 1957, v době krátce po vy
puštěni první umělé družice Země.
Přednášky o družicích a o vesmíru
žáky školy tak zajímaly, že byl usta
ven kroužek, v němž pracuje nyní 24
žáků. Pravidelné schůzky s besedami
o vesaníru, souhvězdích, plia :netách,

a Slunci byly na programu
každý týden. Kromě schůzek ve škole
byla uspořádána i večerní pozoro'vání,
při nichž se da:lekohledem pozorovaly
planety. žáci se s eznámili se souhvěz
dími a ZJúčastnili se i pOlZoT'ování dru
žice. V naší práci nám velmi pomáha
la knížka " Astronomie jednoduchých
prostředků". O velikonocích 1958 jsme
uspořádali
astronomickou výstavku,
na níž jsme měli bohatý materiál ob
rázko vý i knižní, dalekohledy a mo
dely družic. Výstavku navštívilo 312
dospělých a 1284 dětí. P.ovzbuzeni tím
to úspěchem žáci pracovali ještě in
te:1Zívněji. Obstarali jsme si optiku a
zhotovili jsme si přístroje k pozorová
ní. Na konci minulého roku jsme měli
2 dalekohledy vlastní výroby a 1 Amat
a 1 Binar. Jelikož se okruh zájemců
neustále rOlZšiř'oval, rozdělil se krou
žek ve školním rOCe 1958/59 na dva,
pro začátečníky a pokročilé. Členové
druhého kroužku navštívili letos Lido
v·ou hvězdárnu na Petříně, což bylo ja
kousi odměnou IZa jejich činnost.
Členové kroužku pracují nyní na dvou
dalších dalek'o hledech, studují astro
nomické knihy a pozorují Měsíc a pla
::lety; ve školním roce 1957/ 58 se ta
kových pozorování usku tečnilo 24,
v roce 1958/59 zatím 54. V příštím
roce chceme začí t s fotografováním,
o- což se již jeden z členů polrouší.
Žáci, kteří letos vyjdou školu, se ~a
poji do astronomického kroužku při
Domě osvěty,
jeho,ž č;innost ohoeme
obnovit.
Jiří Dřízek

ASTRONOMICK Ý KROUŽEK DOMU KULTURY AUTOMOBILOVÉHO
ZÁVODU I. A. LICHAČEV A V MOSKVĚ
V nejvysslm patře domu kultury
ZlL pracuje od roku 1955 astrono
mický kroužek, který má k dispozici
kromě pracovny rozsáhlou terasu a
menší pozorovatel'llu s kopulí, v níž
je umístěn dalekohled Reinfelder
Hertel o prtlměru objektivu 17 cm ze
staré universitní observatoře. Je to
dalekohled, s nimž pracovali v dřivěj
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ších dobách na moskevské universi
mnozí význačni astronomové.
Hlavním obsahem práce kroužku,
který vede nadšooý učitel N. K. Se
makin, je spolupráce s učitelstv~m
při výuce astronomie a matema tic
kého zeměpisu a výcvik mladých po
zorovatelů. Školní žactvo a mladí
pracovníci v průmyslu jsou organi

tě

významných problémeoh současné
aS1troln orm.i,e.
Astronomický kroužek pořádá ~aké
přednáškové cykly z astronomie a
zeměpisu, ke kterým rovněž zve Jair.o
lektory pracovníky vědeckých ústa
vů. Dokonce jsou pořádány i zvláštní
přednášky pro pensisty. Kroužek prv
vádí velkory.sou propagaci své práce
pomocí plakát"Ů, tištěných brožur a
pozvánek. Pro spolupracovníky a po
zorovatele vydává tištěné pokyny a
informace.
Celá práce kroužku je určov <i na
nejen obětavou prací s. Semakina á.
zájmem člel1l"ů kroužku, ale i pocho
pením ZlL p r o jeho p.otřeby.
Ob .

zování v kroužcích Klubu mladých
astronomů. Procházejí tam teorebc
kou výukou astronomie, konají vý
cvik v astronomickém pozorování,
nebo si prohlubují znalosti v mat.e~
matickém zeměpise.
Klub mladých astronomů je zaniě
řen též k amatérské výrobě daleko
hled"Ů, otáčivých map, slunečních J:J.()
din a podobných přístroj"Ů. Aby se
zvýšil zájem o práci v Klubu, konají
členové
zlkoušky a jS10u oprávněni
nosit zvláštní odznak.
Pro učitele jsou pořádány dny
otevřených dveří, .při kterých se uéi·
telé dovídají od povolaných vědec
kých pracovníků o nových objevech a

OKAIVIŽIKY VYSÍLÁNÍ Č.A!SOVÝCH SIGNÁLŮ V ČERVNU 1959
OMA 2500 kHz, 20 h ; OMA 50 l\:Hz, 20 h ; Praha I 638 kHz, 12h30m SEČ
neměřeno)

(NM Den
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012
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V.

Ptáček

nové knihy a publikace - - - - - 
S. A. Kaplan: Jak
fotografovat

umělé

vidět)

družice

slyšet a
Země.

SNTL, Praha 1959, 88 str., 26 obr.
v textu, 2 tab.
4 mapky hvězdné
oblohy v příloze. Brož. Kčs 3,25. Brožura podává návod pro amatérská

+

pozorování fUffiělýc!h :družic Země jak
pouhým okem m~ho jednoduchými op
tickými prostředky, tak ,p.ro p-ozo:ro
vání fotografická a :radiová; návod je'
podán takovým způ.:so'bem, aby t8!to
pozo'rO'váJú měla vědeckou cenu 
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·pečlivě prováděna a zasíláma
ze stanic pro pozorování umě
lých družk Země, jejichž seznam je
otištěn. v tab. II., i aby umažnila pozo
rovateli na základě vlastnich pozoro
vání určit vzdálenost družice, její
výšku nad zemským IPovrchem a do 'hu
oběhu, ja'k ož i předpověď dalšího po
zOIlo,V!atelného přeletu. Většill1a obsahu
je .proto věnována praktickým poky
nům pro pozorování a Iprovádění pří
slušných vý,počtů. Pouze v úvodU 'k níž
ky nalezne čtenář stručný .přehled
nej,l1IUitmějších
teoretických IZnalostí
{) pOhybech umělých ·cir:užic a .podmín
kách jeJich viditelnosti. V této části
jsou také uvedeny a vysvětleny v.z or
ce, k,teré IPaJk poz.o r.o vatel potřebuje ke
zpracování vlastnícíh pozo;r.oválÚ. Ně
k'Olik str.am je rovněž věnováno výkla
du o souihJvěz;díoh severní ob-lohy spolu
s návodem, ja;k použít hvězdných ma
pek ·v 'Při:loze k ident.ifikaci CLráhy
družilce mezi hrvézCLami. Bro,ž ur.ka je
opatřenačetný:mi :názornými obrázky,
k,teré usnadni poe:hopení výkladu,
který je mimoto podán sTo'z llmitelným
způso:hem a ani po stránce matema
ti:cké neklade na čtenáře zvláštní po
žadavky; po:stačí znalost zá:kladů al
gebry a trigonometrie. Vydáni této
brožurky, Její'ž čes/ký překlad ,s e stane
ll1epostradatelným pomo.c:ni'kem p.ro
všechny pozorovatele umělých dI1užic
Země, ktNých hude j.1stě v dohledné

hudou-li
některé

dolbě pOSltUlp'ně vypouštěn větší počet,

je třeba uvítat. Zarážející j.s ou vša.k
omyly, kterých se pře:k1ladatellka B.
La:nda.nová v textu př·ekladu dO'Pustila
a které mnohdy mění smysl výkladu
a mohly 'hy čtenáře uvést i v omyl,
ja:ko např . na str. 68 nailioře, kde dru
há věta má spráNlně začíniat: "Podl e
této meto.dy je třeba stanovit do,bu
průletu drUlžice po obloze, např .... ",

na str. 73 uprostřed, kde došlo ·k zá
měně
(CLvo jln ásobné) , neboť místo
sp.rávného "zenitu" je v překladu uve
deno ".OIbzOfU" a ma str. 83, 'kde je za
měněn čas místní s pásmovým (správ
ně má 'být v obou případech pásmový
čoas, tj. u ,náJs SEČ ) . Tat.o nedo'Patření
se neměla do hrožury dostat ani při
veLkém C!hvatu, se kterým byl český
'Překlad vydáván. Ostatní ,nedopatření
vcellk u nemění smysru vÝ'k ladu a čte
nář si je jistě sám opraví a pochopí,
oč v daném přLpa.dě jde.
A. N.
J. Janáček: Století zámořských ob
jevu. Orbi's , Praha 1959; Malá moder
ní encyklopedie - sv. 10; str. 232, obl.
příloh 16 str.; cena brož. 11 Kčs. Lí
čení velkých zámořských plaveb v 15.
a 16. století vždy čtenáře vábilo; pře
nášelo jej do doby dobr odružných pla
veb po neznámých mořích , seznamo
valo jej s odvážnými plavci, kteří si
vzali za životní cíl objevovat nO'~'é
země. Ale sama odvaha ru touha p o
znávat nebyla podnětem těchto plavch.
Hnací sHou dobrodružných cest a pře
vratných objevů byly neméně převrat
né a dramatické dějinné události. Sto
letí velkých !Zámořských objevů, počí
nající portugalským útokem na ma
rockou Centu roku 1415 a končící
první plavbou kolem světa v letech
1519-22, je významným obdobím svě
tových dějin, kdy se odehrávala ex 
panze evropských států do zámoÍ'Í.
VýsledkelTIj byl naprostý zvrat v hos
podářské i politické situaci ve svět e .
Janáčkova kniha, napsaná neobyčej ~18
poutavě a s velkou znalostí problem&
tiky, dá čtenáři jasný obraz o velkS'ch
objevných cestách i o jejich důsledcích,
které měly zásadní význam pro ho.sp c
dář3ký vývoj celého světa.

VYMĚNíM Casse grainův dalekohle d 0 105 mm, p a ralakt, mont. 4 okuláry 50-200 X .
-ocel. č ásti vrá sč itý lak, mos az le š těna za triedr 8-10 x , nebo Sport 20X50. Možnos t vým.
i za Admiru 8 IIa. Zašlu foto. - J a roslav Bís ek, Husinec 190.
KOUPíM n e gativní a chromat (Ba rlowovu čočku) , nejraději s ymetrické kon s t r ukce 0 15
až 40 mm, f = -40 až -200 mm. - Dr. Karel Fis cher, P raha 15-tP.odolí, Na Zl.i.l.tnici 16 .
ASTOGRAF s obj ektive m VoigtHind er (Petzwa ll) prům ě ru 135 mm, ohn. dálka 550 mm.
prodám za 1250 Kčs. lnž. Jan Venclík, Praha 16, Zborovs ká 3.

Vydává ministerstvo školstvi a kultury v naklad.atelství Orbis, národní podnik, Praha 12,
Stalinova 46. - Tiskne Orbis, tiskařské závody. národní podnik. závod č. 1, Praha 12,
Sl ezs ká 13. - Rozšiřuj e Poš tovní novinová služba.
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