Kometa Jur-lo·v -Achrnarov -Hass eZ 1939 III. Expo zi.ce 20 minut 21. IV. 1939
astrografem 400 / 1600 mm hvězdárny v Sonnebergu. Na prvni stra;ně
obálky Nova Hercul'is 1960. Expoz'ice 2 1ninu,ty dne 10. III. 1960 (3 dny p<J
objevu) 60 cm r etZektorerrr~ hvězdárny na Skalnatém Ples e (M. Antal a
A. Višňovcová)
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Řiěe hvězd - 1960, vydává ministerstvo školstvi a kultury v nakladatelství Orbis

Říše hvězd

Roč.

41 (1960),

č.

5

František Kadavý

ROZVOJ LIDOVÉ ASTRONOMIE
V OSVOBOZENÉM ČESKOSLOVENSKU
Obdivuhodné úspěchy sovětské raketové techniky, umělých družic a
kosmických raket vyvolaly u nás neobyčejný zájem o astronomii. Tisíce
přednášek a startisíce jejich posluchačů ve městech i na vesnicích jsou
toho dokladem. Přednášky konají lektoři Čs. společnosti pro šíření poli
tických a vědeckých znalostí, kteří jsou většinou členy a spolupracovníky
astronomiclkých kroužků a lidových hvězdáren. Talk se projevují výsledky
naší práce v popularizaci astronomie, která se v osvobozeném Českoslo
vensku po r,oce 1945 za'čala tak bouřlivě rozvíjet. Práce astronomických
kroužků a lidových hvězdáren navá;zala na úspěšnou činnost České astro
nomické společnosti, založené 8. prosince 1917, tedy krátce po Velké říjno
vé revoluci v Rusku, která otřásla celým světem a rozbila 1918 i pouta,
kterými náš národ po staletí svíralo staré Rakousko-Uhersko.
Květnová revoluce 1945 a osvobození Československa slavnou Rudou
armádou Sovětského svazu umožnilo další radostný rozvoj lidové astrono
mie u nás. Ustavovaly se nové a nové astronomické Ikroužky, které se sta
raly o stavbu lidových hvězdáren. Do roku 1945 byly u nás jen lidové
hvězdárny v Praze, v Českých Buděj,ovicích, v Plzni a v Táboře. Dnes je
v Československu 35 lidových hvězdáren a pozorovatelen, které byly po
staveny s velkým nadšením a obětavostí při osvětových besedách, domech
osvěty, závodních klubech Cl- na školách. V činnosti je asi 300 astronomic
kých kroužků, v nichž je na 10000 členů.
Práce kroužků a Edových hvězdáren je finančně zajištěna národními
výbory, závodními kluby i správami škol. Osvětová práce kroužků i lido
vých hvězdáren je stále lépe oceňována a podporována. Ministerstvo škol
ství a kultury svolává prostřednictvím Osvětového ústavu v Praze
celostátní konference, kde pracovníci astronomických kroužků a lidových
hvězdáren diskutují svoji dosavadní práci a radí se o další činnosti.
V ce'l ostátních semináHch jsou jejich pracovníci informováni odborníky
z astronomických ústavů akademií a vysokých školo nových objevech
v &stronomii a instruováni ve všech oborech amatérských pozorování.
Lidové hvězdárny a astronomické kroužky mají značné úspěchy nejen
v práci osvětové, ale některé z nich i na úseku amatérs'ké práce astrono
mické. Jejich podíl na pozorování během MGR a MGS byl příznivě hodno
cen jak na konf.erenci příslušné komise ČSAV ve Smolenicích v květnu
1958, tak v Liblicích v březnu 1960. Byla to zejména úspěšná pozorování
umělých družic Země, Slunce, meteorů a polárních září. Mezi úspěchy lidové
astronomie u nás jistě můžeme zahrnout i celostátní expedice na pozoro

81

vání meteorů, kterých se zúčastňuje 50 až 100 členů kroužků. Tyto expe
dice jsou vedeny zkušenými pracovníky z řad odborníků i amaterů a byl
na nich získán cenný pozorovací materiál, zejména při pozorování tele
skopických meteorů. Další odborná pozorování se budou jistě rozvíjet
ještě lépe ve spolupráci s Československou astronomickou společností při
ČSAV a za ochotné a obětavé pomoci odborných ,pracovníků v astronomii.
Předpokladem dalšího rozvoje naší amatérské astronomie je prohlubo
vání vědomostí členů astronomi ckých kroužků a pracovníků i spolupra
covníků lidových hvězdáren. Vedle zmíněné spolupráce s Československou
astronomickou společností a pomoci odborných pracovnílků, je tu nutné
lepší využití bohaté literaltury původní i přeložené, která vyšla v posled
ních letech. Nikdy u nás nevycházelo tolik odborných i popularisačních
knih, map a atlasů, jako v současné době sovětských úspěchů v astrono
mii a astronautice. Amatérští pracovníci mohou čerpat z bohatých pra
menů sovětské vědy. Díla předních sovětských odborníků jsou -jim dostup
ná v původním znění i v četných p.řekladech.
Závěrem můžeme říci, že jsme si vědomi ještě mnohých nedostatků, ale
zároveň, že úspěchy naší popularisa,ční práce jsou nemalé. Spolupráce na
šich lidových hvězdáren na pozorování sovětských sputníků byla oceněna
i sovětskou Akademií věd. Význam astronomických kroužků a práce lido
vých hvězdáren jsou vysoko hodnoceny i v Sovětském svazu, Ik de jsou
v poslední doibě rovrlěž astronomické kroužky zakládány a zahájena roz 
sáhlá výstavba lidových hvězdáren, jak se o tom přesvědčili ředitelé
některých lidových hvězdár e n při zájezdu do Sově t ského svazu v pro 
sinci 1958. Podro1bněji o n aší práci informoval čtenáře Říše hvězd můj
článek ve 2. čísle ročníku 1958. Za tyto úspěchy vděčíme nejen obětavým
členům kroužků a spolupracovníkům lidových hvězdáren, ale především
porozumění příslušných pracovníků národních výborů a ministerstva
školství a ,k ultury, kteří nás v naší práci co nejvíce podporovali.

B. J. L evi n

o

PŮVODU KOlVIET'

Otázka původu komet dostala svůj moderní charu'k ter zásluhou vyn'ika
jídch prací Oortových, kiteré hyly publikováJllY asi před desíti léty 1,2).
"Zkoumáme-li původ komet" - napsal Oort roku 1952 3 ) - "ukazuje se
účeln ým zřetelně rozlišovat dva pro1blémy, a to : (1) jalk komety vznikly,
(2) odkud přicházejí v současnosti". Sám Oort odpověděl na druhou z otá
zek, když dokázal existencí ohromného kometárního oblalku (přesněji
ablaku Ikometárních jader) kolem sluneční soustavy , z něhož pocházejí
tzv. quasiparabolické komety, a ;kIterý je zdrojem doplňování všech pozoro
vaných komet. N ezbytnost doplňování s'tá,rající.ch komet vzniká proto , že
při přiblíženích k Slunci se ,k omety postupně rozpadají.
1)
2)
~<)

8'2

JH. Oort Bull. Astl'. In s t. N e th.. XI, 91 (1950 ).
J. H. Oort· Obs e rva tor y , 71, 129 (1951).
J. H. Oort· Mem. Soc. S ci. Li ě ge, 13, 45 (1953).

Hojnost komet, pohybujících se po téměř parabolických drahách, už
dávno k sobě poutala pozornost astronomů, Laplace vyslovil domněnku
o mezi'hvězdném původu těchto ;komet. Kvúli chybě ve svých výpo6tech
pustil však ze zřetele, že v tomto případě by se značný počet komet po
hybovat] po hyperboli ckýc;h drahách, což ve skutečnosti není.
Mezitím se ukázalo, že dokonce i ty nemnohé komety, které měly v blÍtZ
kosti Slunce nevýrazné hyperbolické dráhy, pohybovaly se za hranicemi
pla:netární soustavy po velmi pro!táhlých elipsách. Nejdříve to Ib ylo obje
veno p:ři konkrétním propočtu primárních drah -- t.j, drah, po nichž se
přibližovaly ke sluneční soustavě řady komet, později byla 'zjištěna
i o:becná příčina "hyper'b olizac,e l l drah. Jde zde o to, že, blíží-li se k slu
neční (vhodněji snad planet ární, 'p ozn. překl.) soustavě, pohybují se pod
vlivem so'učtu gravitace Slunce a planet. Současně se však jejich pohyb
uvnitř planetární soustavy 'Zkoumá tak, jako by byl působen samotným
Sluncem a púsobení planet 's e považuje za porucb_y. Pokud hmota planet
činí asi 10- 3 slunečních hmot, dostáváme zvětšení excentricity asi o 10 3 .
Je-li primární dráha velmi blíz!ká parabole, působí t,ento vzrůst mírně hy
pe r bolickou oskulační dráhu v oblasti přísluní.
Podrobnou analýzou primárních quasiparabolických (a hyperbolic'k ých)
komet zjistil Oort exis tenci kometárního obla'k u, který se rozprostírá ve
vzdálenosti 100-150 tisíc astronomických jednotek a oibsahuje řá:dově
10 11 komep,2). Tento obla,k se skládá ,z kometárních jader bez chvostů
a kom, jejich přísluní leží za ~1ranicemi planetární soustavy. Proto (1)
jsou tato jádra zahřívána Sluncem tak má:lo, že neztrácejí :svou zásobu
plynu, (2) neexistuje rušivé půsolbení planet. (Vzhledem k tomu, že tyto
úvahy jsou více méně kvalitativní a většinou se jedná jen o odhady, lze
tato tvrzení pokládat za 'přesná; pozn. překl.) V ohlasti odsluní se jádra
nalé'Zají ve velmi velkých vzdálenostech od Slun ce. Proto jsou jejich dráhy
často rušeny hvězdami, jejichž působením se mění, takže někdy jádro na
vždy opouští oblak. Občas některé kometární jádro pod vlivem hvězd
ných poruch se dostane na dráhu, procházející nejbližšfm okolím Slunce.
Pa!k pozorujeme kometu, pohybující se po quasiparabo'lické dráze. Exis
tují však i neviditelné quasiparabolické komety, jejichž přís:luní se nalézá
v oblasti obřích planet.
Jakmile se kometa dostane do planetární soustavy, okamžitě nastává
rušivé půsohení planet. Urychlují-li poruchy pohyb komety, může se ko
meta navždy vzdálit od Slunce po hyperbolické dráze. Brzdí-li její pohyb,
zmenšují se rozměry dráhy, odsluní se při1bližuje k Slunci a kometa se
může vymanit z vlivu hvězdných poruch. Při dalších návratech do perih elu
mohou planetární poruchy bud' vrátit kometu do Oortova ohlaku, nebo
dále zmenšit rozměry' dráhy, čímž se 'kometa změní v periodidkou, či do
konce krátkoperiodickou.
Tedy tím, že Oort objevE existenci kometárního oblaku, odpověděl na
otázku, odkud přicházejí nyní pozorované komety. Podívejme se nyní
na otázku vzniku komelt.
První Oortův článek o kometárním oblaJku1 ) byl napsán v době, kdy
jádra komet byla považována za kamenná tělesa a kdy se mnozí astrono
mové domnívali, že asteroidy vzni1kly po výbuchu planety, Ikterá kdysi
existovala mezi Marsem a Jupiterem. V tomto článku Oort ukázal, jak
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lze vysvětlit vznik kometárního obla!ku a hypotézy, že komety se vytvořily
spolu s asteroidami při uvedeném výbuchu. Úlomky, přiblíživší s,e k Ju
piit eru, mohly 'být vymrštěny na dlouhoperiodickou dráhu silnými po
ruchami této planety, načež hvězdné poruchy zvětšily vzdálenost přísluní,
čímž odstranily další vliv poruch Dd planet.
Téhož roku (1950) však publikoval Whipple práci'), v níž, hlavně na
základě analýzy sekulárních poruch některých komet, rozvíjel myšlenku,
že kOlmelt ární jádra jsou z ledu. Počátkem ro:ku 1951 vyslovil tento názor
na záJkladě kosmogonických úvah Kuiper~). Podle něho vznikaly komety
ve vzdálenosti 40--50 astronomkkých jednat'e k od Slunce tak, kde hus
tota protoplanetárního oblaku byla nedostatečná k vytvoření velkých
protoplanet. Docházelo tam ke kondenzaci plynů a vznikaly "sněhové
vločky", dále se shlukující. Kuiper předpokládá následující přechod takto
vznilk lých kometárních jader do Oortova oblaku: Změny drah kometár
ních jader, způsobené Plutem, byly příčinou jejich sbližování s Neptu
nem, který vymrštil ně,které z nich na protáhlé dráhy, prostírající se až
do oblastí, kde už jsou efelk tni hvě~dné poruchy.
Vznik "ledového modelu" Ikometárního jádra způso'bil, že na přednášce
o Halleyovi, proslovené r. 1951, Oort třeba připomenul hypotézu
o vzniku komet a asteroid na tomtéž místě - ukázal také možnou sou
vi!s lost mezi původem komet a celé planetární soustavy: Mo'h ly vzniknout
při určitém kosmogonickém procesu buď mezi planetami, nebo u samé
hranice soustavy, j:ak předpokládá Kui'per.
Ko,slmogonické teorie O. J. Šmidta 6 ) dovo'l uje prostě objasnit tvoření
kometárních jader a jejich přechod do Oortova oblaku 1 ) . Podle této teo
rie vývoj protoplanetárního oblaku probíhal zhruba tak, že pevné částice
v důsledku tření o plyn a vzájemných nepružných srážek se soustřeďovaly
v centrální rovině oblaku a vytvářely tam stále se zplošťující di,s k. V dů
sledku jeho nepTll:zračnosti !byla pouze úzká vnitřní část zahřívána Slun
cem, kdežto velká vnější část byla chladná. Ve vnitřním pásmu pevné
částice mohly být pouze z těžce tavitelných látek, zatímco ve vnější ob
lasti se na obdobných částicích kondenzovaly téměř všechny plyny, na
lézající se v oblaku ('8 výjimkDu vzácných plynů a snad i vodíku). V dů
sledku gravitační nestability se disk rozpadl na množství shluků, které
se 'potom změnily v množství těles asteroidálních rozměrů. Při srážkách
těchto těles docházelo nejen k jejich spoiování, ale často také !k rozpadu.
Vznikající úlomky se vša'k 'znovu zúčastň,ovaly spD.iovacích nrocesů, které
v této době převládaly, a jako výsledek se látka těles v příslušné oblasti
spojila v dnešní planety. Rozdíly v chemickém složení částic zploštělé'ho
disku se projevHy v podóbě existence dvou skupin planet: planet zem
slkého typu a obřích planet.
V pásmu obřích planet se asteroidální tělesa a jejich úlomky musily
skládat ze směsi těžce tavitelných částic a různých "ledú" - tj. musily
mlt takové is ložení, jaké předpDkládáme u kometárních jader podle ..le
dového" modelu. Mechanismus poruch drah, který předpokládá Oort pro
-I)

F

L. Whipple: Ap. J . 111. 375 (1950).

5) G . p . Kuiper : kap, VIII. v knize ., Astrophysics" (Hynek, 1951)
6) O. J. Šmidt: Četyre lekcii o těorii proischožděnija ZemlL III. vydán! (1957).

7) B, J . Levin: Die Sterne, 35, 188 (1959),
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vymršťování části asteroid do kometárního o!JYlaku, musí hýt efekJtivnÍ
v celém pásmu obřích planet. Souvisí to s tím, že ve ve1Jkých vzdálenostech
od Slunce dochází Ik podstatným poruchám drah už při menších hmotách
rušících těles. Proto nejen Jupiter, ale i Saturn, Uran a Neptun se po
dílely na tvoření kometárního' oblaku
Chaotické rychlosti, které může hmotné těleso po mnohých sblíženich
udělit menším tělesům, jež kolem něj prolétají, jsou přibližně úměrné úni
kové rychlosti na povrchu tělesa. Pro jednotlivé planety jsou hodnoty
únikové rychlosti a rozdíly para'bolické a Ikruhové rychlosti (v závorce):
Země 11,3 (12,4) Jupiter 60 (5,4), Saturn 36 (4,0), Uran 21 (2,8) a Nep
tun 23 km/s (2,4 km/s). Jak je patrné, jsou u všech obřích planet úni
kové rychlosti o řád větší, než rozdíl parabolické a kruhové rychlosti
v dané vzdálenosti od Slunce, kdežto u Země jsou téměř stejné. Proto
Země a ostatní 'p lanety zemského typu časem vyčerpaly téměř všechna
asteroidální tělesa a jejich úlomky ve svých pásmech. Zárodky obřích
planet v určité etapě svého růstu dosáhly tak ve]kých hmot, že začaly
svými poruchami vymršťovat asteroidy a jejich úlomky na značně dlou
hoperiodické, nebo dokonce hyperbolické dráhy. V tomto údobí 'hy ly obří
planety ještě obklopeny množstvím nevelkých těles (jejichž záshihou
samy rostly), takže tvoření kometárního oblaku probíhalo nejintensiv
nějL V předešlých etapách bylo malých těles ještě více, ale hmoty všech
'byly celkem malé; později dosáhly hmoty (planetární; pozn. překl.)
dnešních velMosti, ale zásoba malých těles byla vyčerpána. V závěreč
ných etapách růstu ob.řích planet zmenšování zásoby malých těles způso
bovalo spíš jejich vymršťování z dané oblasti, než jejich pohlcování pla
netou.
Pomocí hodnot, určených Oortem, lze ukázat, že pouze asi 1 % (ne:bo
dokonce méně) vymrštěných těles ,s e mohlo dostat do kometárního ob
laku. Tento fakt se vysvětluje tím, že střední změna energie (vztažená
na jednotku hmoty), při jedné perturbaci, je o dva až tři řády větší, než
energetická změna, která musí nastat, a:by se těleso malo součástí Oorto
va obl'a ku. Proto většina vymrštěných těles navždy opustila sluneční sou
stavu.
Podle Oortových výpbčtů musí obla;k obsahovat asi 1011 komet po'zoro~
vatelných rozměrů. Při střední hmotě jádra 1016 gramů to představuje
celkovou hmotu 10 27 gramů, t. j. řádově desetinu hmoty Země. Jak po
znamenává sám Oort, je tento odhad velmi nejistý. Hmota ohlaku v době
jeho vzniku byla alespoň o řád větší , takže hmota vymrštěná z pásma
vzniku obřích planet činila pravděpodobně stovky zemských hmot.
Podle moderních odhadů průřezy kometárních jader jsou od stovek
metrů do desítek kilometrů. V oblasti obřích planet musila však Ibýt
v době vzniku kometárního oblaku i větší tělesa, z nichž některá se mu
sila stát součástí kometárního oblaku a zřejmě tam dosud jsou. Pro,to lze
oče!kávat objevy jednotlivých, výjimečně ja$ných 'k omet.

(Psáno pro Říši hvězd) překlad P. Andrle)
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Josef Sadil

VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ MARSU
V OPOZICI 1958-59 V ČESKOSLOVENSKU
Mimořádně špatné počasí, zvláště koncem roku 1958, zavinilo, že po-čet
pozorování vykonaných našimi amatéry během poslední Marsovy opozice
byl menŠI než r. 1956. Na Oblastní lidové hvězdárně. v Praze se pozorování
Marsu zúčastnilo 7 pozorovatelů, kteří v době od 20. srpna 1958 do
3. února 1959 zhotovili 55 kreseb této planety. Byli to tito pozorovatelé
(v závorce počet jimi vykonaných pozorování): Buřitová (1), Hainz (1),
Kmeťová (1), Kunovská (1), Pavlousek (16), Příhoda (28), Sadil (7).
K pozorování bylo, podobně jako v uplynulých letech, používáno hlavního
dalekohledu hvězdárny , výborného 180mm Zeissova refraktoru (f =
3,4 m); nejčastěji používané zvětšení bylo 190krát, 274krát a 340krát.
K ověření některých výsledků vizuálního pozorování bylo užito pozoro
vání vláknovým pozičním mi,krometrem (Příhoda). Kromě toho nám
zaslali výsledky svých pozorování Marsu V. Lajfr z Poděbrad (celkem
28 kreseb zhotovených v době od 12. 7. 58 do 7. 2. 59 210mm reflektorem
při zvětšení 265kráJt), F. Kordík z Košova u Lomnice n. P. (10 kreseb,
25. 8. 58-9. 10. 58, 200mm reflektor, ·zv. 200krát) a B. Čurda-Lipovský,
z Oblastní lidové hvězdárny v Ostravě (6 kreseb, 1. 12. 58-4. 1. 59,
160mm refraktor, zv. 90krát).
Rozměry Marls ova kotoučku byly v době opozice (16. listopadu 1958)
19,2"; kulminační výška byla 60°. K Zemi byl přivrácen jižní pól planety
(šířka středu kotoučku se pohybovala mezi - 8° a-20°). Počátelk
léta (zimy) na jižní (severní) polokouli planety připadal na 15. srpna,
začátek podzimu (jara) na 22. ledna 1959 pozemského datování.
Povrchové útvary. Krajina I: mezi 250° a 10° (Syrtis Maior - Sinus
Meridiani): Ztemnění východně od Syrtis Maior, charakteru sekulární
změny, objevené námi r . 1950 CŘ H 8/1950 a 7/1956), stále ještě velmi
intenzivní. Jeho jihových'odní část, pro niž se nyní ujal na návrh japon
ského planetografa Siro Ebizawy (1953) název Nodus Laocoontis 1 ) se
zdá šířit dále směrem k jihu. Útvar sám byl velmi dobře patrný jako ná
padně tmavá skvrna zhruba čtyřúhelní1kového tvaru. Dne 29. 8. 58 za
chytil Lajfr a po něm Příhoda zřetelné tmavé difúzní spojení mezi ob
lastmi SyrUs Minor (260°, - 5°) a Nepenthes-Thoth (kanál Parnes ?).
Na zmíněné Lajfrově kresbě je krom toho zachyceno i zřetelné spojení
N odu Laocoontis s Mare Cimmerium, resp. jeho se zálivem Tritonis Sinus.
Syrtis Maior se zdála být podle našich po'z orování v měsících září - pro
sinci tmavší než v červenci" a srpnu. Lajfr ke kresbě z 12. 7. 58 pozna
menává: "Syrtis Maior špatně viditelná" a 13. 7. 58 píše: "Syrtis Maior
téměř neviditelná (zákal ?). Hellas byla ještě v září světlá; později ztma
věla až na severní část. Dne 3. 12. 58 zakreslil Příhoda uvnitř Hellas
"jezero" Zea L. a východně od něho kanál Peneus. Počínajíc zářím bylo
pozorováno enormní ztemnění krajiny Mare Serpentis připomínající ob
1) Název s ám nebyl pojat do nomenklatury k mezinárodním
o pozorováni Marsu naleznou tuto mapu otišt ěnou v Ř H 6/1959.
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mapě

M a rsu. Zájemci

Obr. 1. Kresby Marsu z opozice 1958-59. 1-20. 8. 196~, L=275° (Pavlousek),
2-28. 8., L=195° (Pavwusek), 3-6. 9., L-113° (Příhuda), 4-14. 9., L=355°
(Příhoda), 4-27.9., L=219° (Přthoda), 6-29.9., L=243° (Příhoda), 7-3. 10.~
L=182 0 (Sadil), 8-8. 10., L=131° (Příhoda), 9-22.10., L=343° (Přihoda ),
10-22.10.) L=2° (Příhoda)) 11-30.10.) L=255° (Příhoda)) 12-18.11., L=75°
(Příhoda).

dOlbnou situaci v r. 1956. Edom Promontorium viditelné jako nápadně

světlá skvrna 18. 8. (Lajfr), 14. 9., 22. 10. a 2. 12. 58 (Příhoda); v lednu

a únoru 1959 již tato krajina nepůsobila dojmem světlé skvrny. V září
a říjnu spatřeny několikrát náznaky kanálů Phison, Euphrates a Hid
dekel.
Krajina II: mezi 10° a 130° (Margarititer Sinus - Aonius S.). Oxia
Palus byla v září nezřetelná splývajíc s Margaritifer S. Zachycena teprve
22. 10. Příhodou. pyrrhae R. v září a říjnu dohře viditelná, zasahujíc hlu
boko do Mare Erythraeum; ke konci r. 1958 se její viditelnost zhoršuje. Ni
1iacus L. se ještě v říjnu nacházelo blízko okraje severní čepičky; začátkem
prosince již leží daleko na jih od ní a z čepičky se začíná vynořovat i se
verněji ležící Mare Acida1ium, které lz.e již na Příhodově kresbě z 1. 1. 59
rozeznat téměř celé. Vyhlíží jako tmavá, ale poměrně ještě značně difúzní
skvrna. Lunae P. vyhlíží v polovině listopadu jako velká tmavá skvrna
zhruba čtyřúhelníkového tvaru, bez zřetelného ohraničení; začátkem led
na 1959 se zdá být neviditelná. Ganges (65°, + 10°) široký, difúzní. Po
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Obr. 2. Kresby Marsu
z opoziDe 1958-59. 13

2. 12. 1958, L=348° (Pří
hoda)
14-3. 1. 1959)
L=356° (Příhoda) 15
30.
10.
1958, L=32°
(Kord~k) 16-5. 9. 1958,
L=183°
(Lajtr)) 17
13. 9.
1958) L=107 0
(Lajtr) 18- 15. 1. 1959)
L=264° (Lajtr ).

dohný vzhled ma 1 Nilokera::s. Solis Lacus veli'k é , tmavé (Hainz 6. 9.,
Kordík 9.10., Příhoda 18. 11. 58). Thaumasia v listopadu normá'lně ztma
vělá (světlejší než sO'Usední moře), její západní část v listopadu o něco
tmavší (kanál Bathys?). Tithonius L. dobře viditelné; začátkem září di
fúz'n í a značně široké, v polovině listopadu se zmenšuje a současně se zdá
tmavnout. Nectar dobře patrný na Lajfrových kresbách z 13. 9. 58 a
1. 1. a 3. 2.59; stejně tak Coprates (dřívější Agathodaemon). Na Přího
dových kresbách z 18. 11. 58 a 1. 1. 59 však je zachycen toHko Coprates.
Phoenicis L. je zřetelně zachyceno na Hainzově kresbě z 6. 9. a na Lajfro
vě kresbě 'Z 13. 9. 58. Na ostatních kresbách jen jako rk jihu směřující vý
běžek ztmavělé Amazonis (Příhoda, Sadil). Na zmíněné Lajfrově kresbě
z 13. 9. 58 (obr. 17) jsou dále zřetelně zachyceny i !kanály Nox (100°,
_15°), Eosphoros (l000, - 20°) a zajÍ!mavý tmavý pruh vycházející od
Nix Olympica a směřující k Phoenicis L. Lajfr doprovází tuto kresbu po
známkou: "báječné pozorovací podmí'I1Jky! Tak nesmírně klidný Mars
ještě letos nebyl ..."
Krajina III: mezi 130° a 250° (Mare Sirenum - M. Tyrrhenum). Mare
Sirenum dobře viditelné. Dne 9. 10. pozoroval Sadil poblíž severního okraje
tohoto moře malou tmavou skvrnu - Gorgonum S. Kanály Tartarus (?)
a Titan několikrát spatřeny jako tmavý dirfúzní pruh na rozhraní Memno
nie a Zephyrie. Trivium Charontis a Cerberus v srpnu a září dobře patrné,
ale zprvu slabší, difúzní; později (v říjnu) lépe viditelné, tmavší, zvláště
Cerberus. V srpnu zachytil Lajfr prodloužení Cerbera až k Mare Cimme
riUID (Cyclopii). Pavlousek pozoroval v srpnu tmavý lem na západním
okraji Elysia (Morpeheo'S L., Hyblaeus, Hephaestus ?). Příhoda a Sadil
pozorovali v . září severně od Elysia ztemnělou Phlegru a oblast. Pro
pontis. Lajfr zachytil 5. 9. za výtečných atmosférických podmínek jižně
od Propontis ještě jedno význačné ztemnění (175°, + 30°). Na Příhodově
kresbě z 28. 9. 58 je v západní části Amazonis (120°, + 10°) zachycena
tmavá difúzní skvrna prodloužená směrem k jiihozápadu (Nodus GordU,
Bi,b lis F. ?).
Krajina IV.: jižní polární oblast. Polární čepičlka v červenci a v srpnu
malá, ale většinou dobře partná; byla lemována tmavou polární páskou.
V některých dnech se stává nezřetelnou, snad tím, že byla překrývána
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mlho.u anebo. mraky. Podle po.zo.ro.vání uskutečněných v Praze byla v led
nu a úno.ru 1959 téměř zcela neviditelná. Mare Australe, Depressio Hel
lespo.ntica a Hellespontus v červenci .a v srpnu velmi tmavé; po.zději. se
stávají méně zřetelnými, difúzními. Depressio Hellespo.ntica v září a říjnu
izolovaněj;ší, její Oko.lí zesvětluje. Mare Chro.nium v září a říjnu do.bře
patrné, tmavé; na východě splývá s tmavým Palinuri Fr. a Palinuri S.
Oblačné útvary. V 'So.uhlasu s roční dobo.U na Marsu ·bylo v o.po.Zici
1958-59 po.zoro.váno. jen velmi málo. úkazů, které by vylo možno. o.značiJt
za žlutá o.blaka nebo typické prachové bo.uře. Daleko. častější byl zato. vý
skyt bělavých skvrn a ZáVo.jŮ, zvláště při okrajích Marsova ko.to.učku.
Celkem bylo. během celé opozice zachyceno. 26 o.blačných útvarů (viz 'Při
po.jenou situační mapku).
Zvlášť zajímavý byl případ ro.zsáhlého. o.blaku (prachového. závo.je ?)
Z 4, pozo.rovaného v lednu 1959 nad pevninami MOaJh, Thymiatou a Cy
do.nií (o.br. 13 a 14). Začátkem prosince 1958 zaznamenal Příhoda v těch 
to. končinách VýVo.j žlutavého závo.je, 'který se zdál v po.zděj:ších dnech
postupně rozšiřo.vat směrem k jihu. Dne 3. ledna 1959 zakrýval již tento.
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3. Situační mapka pozorovaných oblačných útvarů: V-oblaka pozoro
poblíž západtního okraje planety) 'b----ooblaka pozorovaná poblíž východ
okraje) S~oblaka pozorova;ná poblíž C61'htrálního poledníku. Vl-21. 7.
8. 1958 (Laj/r)) V2-28. 8. (Lajfr)) V3-2. 9. (PavJ;oru;sek)) V4-6. -9.
(Příhoda)) 9. 10. (Sadil)) V6-14. 9. (Příhoda)) V7-27. 9. (Pří hoda) Sadil))
28. 9. (Příhoda)) 29. 9. (S'a dil)) 30. 9. '(Příhoda) ) V8-29. 9. (Příhoda) ) V9
30. 9. (Příhoda), Vl0-3. 10. (Příhoda)) V11 - 8. 10. (Příhoda) v elmi jasmý
v zelerném filtru) , V12~22. 10. (Pří1wda)) V13-30. 10. (Přího{f;a), V14
18. 11. (Příhoda)) V15-2 . 12. (Příhoda); Zl-6. 8. 1958 (Lajfr) , Z2-7. 2.1959
(Lajtr) ) Z3-3. 12. 1958 (Příhoda) , Z4-1. 1. 1959 (Příhoda); Sl-18. 8_ 1958
(Lajfr)) 14. 9. (Příhoda)) 22. 10. (Příhoda)) 2. 12. (Příhoda)) S2- 26. 8. 1958
(Lajfr), S3- 28. 8.) '3.9.) 5. 9. (Laj/r)) S4---.20. 8.) 26 . 8.) 27. 9.) 28. 9. (pavlou
sek)) 22. 10. (Pří hoda) jasný jako polární čepička)) 24. 10. (Sadil)) S5-5. 9.
I{ Pavlous ek) .
Obr.
vwná
ního
a 1.
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závoj :8'Z část Sinu Meridiani a na jv zasahoval až k Deltoton S. Lze-li
závoj z 3. 1. 59 skutečně ztotožnit se zmíněným závojem z počátku pro
since, vychází velmi malá rychlost jeho postupu k jihu - jen asi 1-2
km/ho Je zajímavé, že krajiny na severní polokouli směrem na západ od
poledníku 0° současně s tím silně ztmavěly (možná, že to bylo částečně
způsobeno též kontraSftem mezi světlým závojem a normálně odstíněným
povrchem planety) a v okolí ustupující severní čepičky bylo možno po
zorovat řadu nových podrobností, ja,ko např. rozsáhlé M. Acidalium, před
tím neviditelných anebo špatně viditelných. Celek připomínal ()ibdO'bnou
situaci 'z 2. 10. 1956 (viz Ř H 4/1957). Je zřejmé, že tyto krajiny byly
s nastupujícím severním jarem postiženy řadou náhle postupujících pře
měn, o jejichž podstatě se zatím můžeme jen dohadovat. Bylo by jen na
příklad možno považovat za jakousi vzdá'lenou obdobu přeměn prováze
jících nástup jara ve středoasijských pouštích, kde "jaro se dostavuje
velmi rychle, teplota prudce stoupá a několtk teplých dní stačí k zahla
zení příznaků zimy. Vysoký tlak vzduchu a bezvětfí je rychle vystřídáno
nízkým tlakem a zesilujícím větrem. Následují vpády studeného vzduchu
ze severu přinášející jemný sprašový prach, který je vynášen výstupnými
proudy do svrchních vrstev atmosféry. Tím je vytvářena mlha, od níž je
obloha bělavě zakalena, průzračnost vzduchu se silně zmenšuje. Podle
Mušketova přispívá k mlhavosti pouštního ovzduší i nerovnoměrná vlhkost
a rozředění vzduchu, :střídání studených proudů s teplými apod."2)
Z předlož.ené zprávy je zřejmé, že vizuální pozorování Marsu prováděná
amatérskými prostředky mohou i dnes ještě přinést mnoho zajímavého
a dokonce i nového. Nutnou podmínkou toho je - vedle určité zkuše
nosti a dostatečného technického vybavení (alespoň 150mm refraktor
nebo 200mm reflektor) - hlavně píle, svědomitost a sYlstematičnost
v práci. Nahodilá pozorování, byť sebepečlivější, nemohou mít zda'l eka
,takovou cenu jako systematicky, den po dni prováděné pozorování, třeba
i menším přístrojem. Nejcennější jsou ovšem kolektivně prováděná po
zorování, kdy u dalekohledu se vystřídá jeden večer několik pozorovatelů
po sobě ). Přál bych si, aby se nám letošního roku přihlásilo k spolupráci
při pozorování Marsu co nejvíce nových zájemců·).
3

Observations de la planete Mars an 1958-59 (Rapport du Groupement pla
net,a ire de la Société ast1'onomique tchécoslovaque) . .AJsso.mibri'ssement II l'est

de SyI'tis Maior o'Oservé pa,r noUlS déja en 1950, tres evident. Le 29. 8. 58
M. Lajfr et M. Příhoda voyaient une la'l',g e trainée allant du N epenthe's a Syrtis
2) A. A. Bori,sov: Klimaty SSSR, Moskva 1948.
3) Z. Kvíz (viz jeho článek "Hvězdáři, pozorujte" v ŘH 3/1960)

nemá podle m ého
názoru pravdu, tv,rdí-li. že "zakreslování podrobnosti na povrchu planet začíná mU
vědeckou cenu až při pozorování velkými dalekohl e dy s průměrem objektivu nejméně
30 cm". Přijde na to, co chceme pozorovat. Je samozřejmé. že např. k sledování d e
tailní struktury zálivů, moří a kanálů na Marsu je zapotřebí dalekohledů co největších
rozměrů; k povšechnému sledování průb ě hu sezónních změn a k hrubé registraci
atmosférických jevů na této planetě (zvláŠť důležité) nám však postačí dalekohl e dY
výše uved e ných rozměrů. Nejlepším důkazem toho jsou velmi hodnotná pozorováni
Marsu, uskutečněná v uplynulých letech dvaceticentimetrovým dalekohledem hvězdárny
v Charkově.
4) Adr esa: Planetární sekce Československé společnosti astronomické, Praha J...
Petřín.
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Minor (parnes ?). M. Lajfr voyait en plus une tralnée grise entre Nodus
Laocoontis (250°,
10°) et Mare Cimmerium (Triton1s S.). Hellas parut claire
encore en septembre; ensuite enfumée sauf dans sa partie nord. Zea L. avec
Peneus visibles le 3. 12. 58. Syrlis Maior parut plus foncée en septembre-dé
cembre qu'en juillet et aout (nuages?). Mare Acidalium visible au commence
ment du décembre. Solis L. gros et sombre; sa couleur rappelle la grande
t.ache rouge de Jupiter (Lajfr). Nectar touj'Ours visible ainsi que Coprates.
Phoenicis L. plutót fai,b le. Lunae P. groset diffus. Trivium Charontis et
Cerberus évidens. Les canaux Titan et Tartarus (?) ont été plusieurs fois
notés. Mare Australe, Depressio Hellespoíl1:tica et Hellespontus en juillet et
aout tres fOncées. Depressio Hellespontica plus isolé en septembre et octobre.
Mare Chronium tres evident en septembre et octobre; conflue avec Palinuri
Fr. et palinuri S. Le 1. 1. 59 tres mauvaise transparence de l'atmosphere
martienne sur continents Moab, Thymiata et Cydonia; Sinus Meridiani par
tiellement invisible (voiles jaunes ?). D'apres les observations micrométriques
de M. Příhoda la calotte polaire australe a été excentrique a peu pres de
7° vers la latitude aréographique de 20°-50°. Le 3. 12. 58 la diametre de la
calotte a été 8" 79, c'est-a-dire 355 km.

+

Co nového v astronomii
Pf0NEER V Dne 11.

března

TŘETí UMĚLÁ OBĚŽNICE SLUNCE

t. r. byla ve 13 hod.
na mysu
Canaveral pátá americká kosmická
raketa, která vynesla na oběžnou
dráhu třetí umělO1u O'bě'žni.ci Slunce.
Podle plánu měla /být raketa vY'PUš
těn,a již 10. března, ale start by,l o den
odložen. K vymesení o'běžnice bylo
UiŽito ttístwpňorvé rruk.ety Thor-AJble,
oběŽ'nj,ce byla oddě'lena od lPosledního
stulImě
mikety rá.diovým povelem
z
rádioastronomiClké
oibservatoře
Jodrell Bank v Anglii. Obělž:nice má
kulový tvar, rv prů.tměru měří 66 cm
a váží 42 kg; IZ oběžnice vyčnívaja
4 'l opatky, v nichž jsou UtlYl~stěny slu
neční b~terie. V o'běžnici je umí'stěna
'řada ~řistro,jť1, ikteré měří ultrafialo
vé a rentgenové záření, magnetické
pole, meteori.ty, kOlSmkký pr.ac!h aj.
Oběžnice um ož:ní df1ílda:dné studium
mezůplanetárního
,prostoI1u, vztahů.
mezi Sluncem a Zemi a UTČe'l1f astro
nomioké jednotlky. Měřené údaje jsou
předávány na Zemi dvěma vys~lači
(50 W a 5 W), které pra'cují na frek
venci 378 MHz. První vYlSíla'č bude
pra,cov.aJt lPo dOlbu 5 měsíců., druhý po
světového

času

vYlPuštěna

nělkoliik

desetHeltí, [proto'že je ll'3Jpáje:n
bateriemi. VY'sí,lače nejsou
v prorvozu trvale, ale zapínají se pou
ze na povel ze Země, a toz 'rádio
astronomických stanic v Jodrell Ban
ku a na Ha'vaj.slkÝ.oo ostrorvéoh. Oběž
nice bude rádiově sledovatelná do
vzdálenosti 50 000 000 a'ž 80 00:0 000
Ildlometrl'l. Piolleer V se pohY'buje ko
lem Slunce po eliptické dráze mezi
dra;h!ami Země a Venuše, jeden olběh
vylkoná za 311 dní. MaxLmální vzdá
lenost od Slunce (v aďelu) hude
150000 000 km, min~máLni rvzdálenoS!t
(v p.erůhelu) 106 ono 0'00 ,kIm. Za 120
dní po vypuštění, tedy počá:tkem
července t. r., nastane první dotyk
oběžnice s drahou Ven:uše; v té QOIbě
bude Pioneer V vzdálen 80 000 000 od
Země a 240000000 od Venuše, která
bude ;právě ·na opa.čné straně své .
oběžné dráhy než umělá oběžnice.
V ptíJSlluní bude Pi'Ů'neer V za pět mě
síců.
po vypuštění, tedy pDčátkem
snpna t. r. Třetí umě.Iá olběžnice Slun
ce vý!znarrnně pNspětje 'k IPn'llZlkuJIllJu
mezÍlplanetárnÍfrlO prostoTu mezi Ve
nuší a Zemi.
slumečnÍ>rfli
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MAPA ODVRAcENÉ STRANY MĚSíCE
Zvláštní ~omise presi:dia Akademie
věd SSSR vYlpracovala mapu odV'rá
cené strany Měsíce. Mapa byla zhoto
vena na podkladě snímkfi, z:skaných
sovětskou
automatickou me'z:iplane
tární stanicí 7. říijna 1959. K·omise
pojmenovala nově :zjištěné útv3Jry na
odvTácenéstramě měsíční po vyni:ka
jkích 'předsta vitelkh světové vědy a
kultury. Tak k již dříve pojmenova
nýtm .k·ráterficrn CiolJkovsiký, Joliot
Currie a LomonO!Sov přibyly útvary

Giordano Bruno, Maxwell a Edison
severovýchodně od Sovětského hieJbe
nu, LobačeV'Slkij, He'rtz a Popav vý
chodně

teur a
ně od

od

SOivětského hřeibenu,

Pas

Stklodavsiká-CuT~e jihovýchod
Sově·tského rh:řebenu, Klurčatov

severovýohodně

od Moslkevsikého mo

ře, Cu Čching-e jižně od MoS'ke'Vs.ké
ihomoře, Jules Verne ca Mendělejev
v blízkosti Moř.e touhy. Teči]{Q!VI3,ně
jsou na m3Jpce 'Vyznačeny útvary vi
ditelné ze Země.

OPfl~/eur
~
....... ~

~ Clo/xQvsklj

Sklodors/(ó - CU""

julu

KOMETA WILD 1960b
Podle zprávy prof. M. Schlirera
z Bernu nalezl druhou kometu letoš
ního roku Wild v ranních hodinách
dne 5. dubna. V době objevu byla
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v souhvězdí Lva a jevila se jako di
fuzní objekt 15. hvězdné velikOsti bez
centrální kondenzace a bez ohonu.
J. B.

NOVA HEHCULffi Hl60 (HAS:SEL)
Dne 7. března t. r. olb je'v il Hassel
novou hvě~du, jejÍ!Ž souřadnice jsOlU
a
18h 51m, o
13°00' (1855,0).
V době objevu .byla jeji jasnost asi
5m. Podle zprávy tokijské hvězdá'rny
fotografov:lJ Ha'slSelovu novu před je
jÍim Olb<jevením Honda. Ve dneclh 24.
a 27. úno,ra hyJa slabší než 10m , 4.
března měl-a jalSnost 3,Om, 5. března
3,5m a 7. března 4.,4m . Bffi'taud z meu
donské o'bserv~toře udáNá jasno,st

=

=+

8. března 4,8 m , 10. března 5.,Om. Po
dle Richtera z hvězdárny v Sonne
beI'lkm je !Spektrum Hasselovy novy
ty,piclkým spektrem nový'CIh hvězd
IV oboI'lu rvlnorvýc'h délek 3900 A 
6,6 00 A a je velmi 'Podobné spektru
novy DK LaceI"tae z 3. března 1950.
Ve Sipe!ktru jsou velmi j'asné em~sní
čáJry Ba1L'11eI'O'Vy série vodÍJku, :př.ede
VišÍm Ha, coiŽ je P řič in ou červenavého
zaJb~rvení novy.
J. B.

PRVNí LETOŠNí UMĚLÉ DRUŽICE
PrV'ní letošní UID€lá dru!Ži:ceZerrně,
1960 a, byla vypuště.na dne
1. 'Cl'Ulbna z ameriCiké záJkJladny na
mysu CanaVffi'al. Satelit byl vynesen
na oběžnou dráhu třístupňovou raMe
tou Thor-AJble a lPohylbuje se ve výšce
asi 700 km nad zemlSlkýtrn povrchem
rychlostí asi 29 000 1kIm/lhod. Obě!ž:llá
dolba je 90 minrut. Druži'ce váží
122 kg a má tVaJr válce o průměru
106 .cm a výšce 48 cm. Je vybavena
dvěma kruneratmi k fotograďolVáni 'Pá
sem mrrruků; IprVInÍ ši,rOlkoúhlá katmera
zachYltí oblast o 'ploše 800 čtvere:Ča1kh
označená

R.ÁD]ovA

mtl, druhá iZískává Ipodrobné sní:mky
o ploše 30 čtverečniůh mill ve ,středu
oblasti, zaooycené první kamerou.
ZruehYlcené rsnímky se ráiliově přenáší
z dl'lužÍCe na zemi a jlSou IZpracorvá:ny
během 30 minut. MaJteriál, z~sikaný
dtrU'žid 1960 a bude mít 'Veliký rvý
znarrn pro studium drlkul'ace atmosfé
ry. Druhá družice Transit lb (1960 (3)
byla vypuštěna 13. dubna na mysu
Canaveral. Váží 130 kg a slouží jako
naJVig'ruční stanice. Třetí druž1ce Disco
verer XI (1960 y) byla vypuštěna 15.
dubna na základně Vandenberg.

OZVĚNA OD

Rádiooastro:nomové U1Iliv€,r sity ve
Slal1ifoI"du 'Vysílali rádiové signáJly ke
Slunci a podařilo ,s e jim !Zachytit i je
jich odraz od Slunce. Rádiové Vllny
se po vysílání ,ze Země vrátily po od
razu od sLuneiční:ho pov·rcihu 'Za 1000
vteřin. SiJgnály byly vys11ány na vlně
25,6 MHz. ŠíVka Ipásma odraženýcl1
stgnálů byl,a 2000 1kHz. Zvětšení šíř
ky 'pá!sma je 'PabrněZlpi'LsOlbeno rotrueí
SLunce a celkovýtrni pohylby hmaty ve
sluneční koroně (DoPlplerúv
efekt).
Frrekvence 25,6 MHz byla zvolena
přede'V'ším z :toho dflvodu,že rádiové
v,l ny o frekvenJCi !kolem 3'0 MHz nej
snáze 'Proni'kají Islune,čn.Í ,koronou.
Pokusy o úSlká:ni ra'darovéoz'věny
od Slunce IbYlly prováděny v září
1958, v dUlbnu 1959 a v září 1959.
Pro konečné iZlprrucorván í byla Jako
nejvhodnější
,použita
.p ozo'rová:ní
z dulbna 19'5 9. Anténou 'b yLa antennÍ
řa"doa s bo,čným iZářenÍlm (čtyři rom
b1C1ké antény) ípokrývajkí plochu

,SLUNCE

240 X 220 m. Anlténní paprrs.e'k nyJ
na výrchod a a!Si 10°
nad OIhzOT. Z tOho 'dŮivod:u bylo S,l unce
v anténním :P'él1Prskru jen po dobu asi
30 minut brzo po východu Slunce a
jen několiJk <lni kolem ll"ovnoden1il10Siti.
Signály byly VYlsílány 'VMy asi 900
vteřin, načež bylo ~ařÍiZení přepnuto
na 1P1řťjem, alby bylo i1TIo~nO včas při
jímat signály ordrraJžen'é od Blun:ce a
wacej:íd Ise 'zpět ik Zemi.
TaJk se stává I"adar opravdu již vel
mi účinným 'Pomocníkem astronomů
při ,Zikoumání naší planetární sOUlst-a
;vy. Nejp,rve byl 'ZÍ'slkán odraJz od Mě
ske, nedávno též od Venuše a nyni
již od Slunce. Jisrme sóVěd:ky nástUjpu
nových metod v rusrtronomii, které
Ulmožňují a!SŤlronomům a'kti,vně Zlkou
mrut vesmir, ne jen 'pasivně pozorovat
j'aJko dříve. Radaro'vé o:zvělI1y, umělé
družilce a tkosmioké raJkety j's ou ,t'ako
vými prvními 'aJstronomi;c lkými ,,1rubo
ratorními" pokusy.
Zd. Kvíz
namířen téměř
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DEFINITIVNí RELATIVNÍČÍSLA V ROCE 1959
V následující tabulce uvádíme definitirvní 'relaJti'w1í čísla pro jednotlivé dny
roku 1959 podle prof. dr. M. Waldmeiera. Průměrné relativní číslo bylo v ir oce
1959 rovno 159,0.
D en

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

221
225
229
231
243
238
247
246
245
224

141
141
140
137
128
114
124
90
87
100

158
151
151
146
152
148
150
155
164
156

243
242
174
159
124
108
107
136
161
177

120
112
113
105
112
138
156
188
238
262

152
133
152
166
162
180
181
192
188
160

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

218
203
192
128
120
143
168
179
202
240

100
101
106
129
133
144
170
170
175
160

148
126
159
173
216
225
228
230
234
238

197
189
178
193
174
153
126
114
117
135

287
276
257
227
204
182
187
198
185
187

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

255
278
270
261
255
252
263
239
213
167
143

163
171
186
190
181
176
163
186

230
208
194
178
199
190
178
173
217
233
248

128
138
186
186
203
204
175
172
160
141

217,4

143,1

185.7

163,3

Prů.měr

VIII.

IX.

X.

XI.

XlI.

147
118
138
158
136
127
120
131
129
127

194
210
213
225
212
207
179
175
170
155

290
256
202
161
148
152
135
136
157
141

65
76
89
101
115
128
130
115
103
91

136
121
97
103
91
98
114
131
136
142

170
165
160
163
142
147
141
145
94
89

172
176
165
170
15&
172
161
174
182
173

133
135
160
180
176
190
193
195
184
160

180
160
125
139
144
157
166
174
182
180

155
170
148
151
161
130
87
100
120
149

87
81
78
102
96
116
107
116
111
108

153
154
149
137
127
113
83
73
69
65

82
75
73
88
123
113
107
117
134
133

151
145
149
143
178
188
177
132
99
106
131

162
170
188
157
180
184
186
160
158
147

132
94
113
108
118
134
156
181
182
193
190

200
204
205
217
212
220
231
274
301
292
284

143
157
143
155
132
110
102
91
87
86

111
129
135
143
137
126
128
129
129
131
141

70
110
131
151
162
161
157
151
161
175

131
126
122
116
121
124
132
127
136
127
153

172,0

168,7

149,6

199,6

145.2

111,4

124,0

125,0

VELKÁ ERUPCE NA SLUNCI 23. BŘEZNA 1958, POZOROVANÁ
V INTEGRÁLNÍM SVĚTLE
Prvé pozorování tohoto vzácného
úkazu se podařilo 1. září 1859 R. C.
Carringtonovi a R. Hodgs'o novi. Od té
doby se vyskytlo velmi málo erupcí,
které byly vidi,telné v integrálním
světle. Jedna z nich by.la pozorována
23. března 1958 (I. Izsák v Curychu,
S. Cortesi v LocaPnQ-Monti a M.
Waldmeier v Arose). Viditelnost této
eru.pce v integrálním světle trvala 50
minut, zatímco dosud pozorované
erupce tohoto druhu byly pozorovartel-
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né jen 5 až 10 mLnUJt. S. Oortesimu se
podařilo zhotovit dva snímky této
erupce v integrálním světle, což je
prvý případ toho druhu. Viditelnost
erupce byla usnadněna její polohou
poblíže východního okraje .slunečního
kotouče. Jasnost erupce převyšovala
072 % jas·no-st okolní fotosféry. Je za
jímaNé, že v období největšího jasu
této mohutné eTupce nebyly ve struk
tuře sluneční korony zjištěny žádné
změny,
které 'Obvykle dOlprovázeji

erupce mnohem méně intenzivní.
Teprve v po.zdějším 'Období, kdy již
erupce ztratila na jasnosti a byla
pozorovatelná jen ve spektrohelio
skopu, 'Objevily se změny ve struktuře
korony. Tato mohutná erupce se vý
razně projevila mocnými vzpl'anutími
intenzity rádiového záření Slunce,
která přesně sledovala obdúbí maxi
mální-ho jasu erupce. Během této silné
erupce a bezprostředně po jejím zá
niku nebyl zaznamenán pozorovatelný
přírů.s1tek Í'ntenzity kosmického záře
ní. Naproti tomu byla tato erupce d'O
provázena
silnými Ílonosférickými
i

poruchami, které byly ZJaznamenáJ1y
jak :na registračních páskách pří-stro
jil, udávajících změny zemského mag
netismu, t3.lk při registraci atmosfé
rických parazitil. Zde na frekvenci
27 kHz stoupl při začátku erupce pú
čet atmosférických parazitfl na dvoj
násobek. Zvláště silný Mogel-Dellirn
gerilv efekt byl pozorován po dobu
5 hod. 37 min. Všechna evro.pská
krátkovlnná spojení byla pře,rušena,
kdežto spojení v oblasti dlouhých vln
zilstala po celou dobu trvání erupce
nepřerušena.

A. N.

MAPY SLUNEčNí FOTOSFÉRY
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Ladislav Schmied
ČERVENÉ SLUNE'ČNí

První sdělení o r'Ozdílnosti v bar
vách slunečních skvrn pochází od
Schwabeho, 'Objevitele periodicity slu
nečních skvrn, který 25. září 1852
zřetelně pozoroval ohmivě hmědoče'r
vené zbarvení centrální skv.rny jedné

SKVRNY

skupiny. V nové době se zabývá úd
roku 1936 s'oustavně studiem jevu
červených slunečních skvrn ředitel
curyšské hvězdárny M. Wal:dmeier.
Tyto s,kvrny pozoroval Waldmeie'r
v letech 1937-38 přímo a od roku
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1938 až do roku 1955 v projekci. Cel
ok em je publikováno Mi 90 pozorování
tohoto úkazu, -k te-rá autor do'provází
kresbami, z nichž je patrno, která
část skvrny jevila zřete,lně červené
zbarvení. Z těch<to pozo-r ování vyplý
vá, že červeně zbarvená místa slu
nečních skvrn jsou velmi obtížně po
~olI'ovatelná, přičemž červenavé zbar
vení se vys,kytuje v celé řadě odstínil
od vým~né červeně přes če,rvenohmě
dou až k sotva zbarvené šedi. Pozoro
váiní může s úspěchem provádět jen
velmi zkušený pozorovatel slu:ne6nich
skvrn. Takto zbarvená mlsta se vy
skytují jen u větších skvrn, které jsou
obklopeny penumbroru. V penwubře
ani největší'ch s.kvrn nebylo červe
navé zbarvení .pozo1rováno. I v samot
né umbře vyplňují zba;rvená místa
jen její mal10u část, nikdy ne více než
pOlovinu umbry. Tato červeně zbar
vená místa mÍ'vají lna okraji umbry

tvar kruhové výseče, uvnitř umbry
jsou kruhovitá nebo oválná. Byly po
zo.rovány i případy, kdy červeně
zbarvené místo přetínalo jako pás
jádro skvrny.
Nejmenší skvrny,
u nichž bylo červené zbarvení pozo
rová:n o, měly průměr a:si 2000 km,
největší asi desetkráte větší. Nejlépe
je možno powrovat červeně zbarvená
místa u skvrn, která jsou v centrálni
z'oně, přičemž jas červeně zbarvených
míst je vždy větší než jas umhry,
obklopující tato místa. Dosud prove
dená pozorování mají pouze imforma
tiV'ní charak!ter, pfio další studium
tohoto úkazu bude třeba řady foto
metrických měření v 'Oboru fotogra
fické fotometrie za použití brurevných
filltril, spektroskopických měřeru, mě
řeni
intenzity magnetických poli
skvrn, j-a kož i studia struktu.ry chro
mosféry v oblastech v okolí těchto
míst.
A. N.

VÝSLEDKY ;POZOROVÁNÍ SLUNEóNíHJO ZA'TIM:ĚNí 2. ŘÍJNA 19-5 9
NA OBLA,S'DNÍ LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ V PLZNI
V Říši hvě;~d 9/19;5 9 :podal spolu
pracovnik O'blrustní lidové hvězdárny
v Pl:zni Jarosll8JV ŠUngl výsLedlky, -k e
kterým vedlo použití grafické meto
dy vyřešení slunečního zatmění. Svoji
zprávu končí větou: Ne;j!spolehlivější
ho oceněni se ji dOSlbMlJe po.rovnáníllTI
výSlledJkil ji dosažených svýs'l edlky po
zorování.
~a plzeňské hvězdárně (A
13 o
24'17,51/ cp = 49 0 43'44,71/) bylo za
tmění fotografováno sluneční .koono
rou (tří'palcovým Mevzovým OIbjelkti
v.em f
1200 mm) v pxojetkci. Pril

== -

==
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měr ,S.lunce na matnitCi 'byl asi 84 mm.
Bylo použito desek Repro-Ol'lto f01'Yná
tu lt3/ 18 cm. Bylo !Získáno 37 sním
kil, jež byly jemnozmně vyvolány.
BěJhemzatmění 'b yly přijímányčaso
vé signály OMA a ulZávěI1ka Iby,la
otv1rána při celých minutách. Foto
grafovali spolU!pr8JCovnki hvě1zdárny
Pánek, Šlpringe:r, Zacha\r, protoko~
vedl'a Minaříková, 'promHení negati
Vll !provedl Za-c 'har a Benešová.
V g,ra:5u jisou 'Předpavěděn.é tetilVy
zolbr8Jzeny křiv,kou, kdežto hodnoty
naměřené 'kroužky. Z gn'af.u j.e taiké
zřejmo,že před-pověděné OIkrumlŽi1
ky
počátku,
maxima a konce z,3!bmění
dohře
souhlasí s tp<růJbělhem kři:V1ky.
Z neg3!tivil ,p ak dá se soudit, že nej
větši zatmění bylo asi 25 %, tedy a'si
o 1fz procenta větší, než 'P'ř~dpovědě
né a než lplylne ze vzorcil Ročenky.
Tím je podán důJka.:z o vhodnoslti
gfi8Jficik.é metody. !která byla ulVeřej
něna v Pokrocíc:h m -a tema'tiky, f}'lzi
ky a astronomie (1/1960).

Em.a;nuel Klier
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zÁNIK SPUTNIKU 3
Třetí
sovětská
umělá
družice
1958 8 2 zanikla dne 6. dubna t. r.,
když se dostala do hustých vrstev
ovzduší. Stalo se tak při jejím 10037
oběhu kolem Země. Sputnik 3 byl vy
puštěn 15. května 1958. Dne 4. dub
na letošního roku dokonči'l 10000.
oběh kolem Země a urazil celkovou
dráhu asi 450 miliónů krn. Množství
údajů , které družice naměřila , si vy
žádá ještě dlouhé doby ke konečnému
zpracování, ale již nyní je jisté, že
tato měření poskytla velmi cenné
informace o nejbližším okolí Země.
Sputnik 3 obíhal kolem Země 692 dnů
a až do poslední doby byl v činnosti
jeho ráJdiový vysÍ'lač. U nás byly za
chyceny poslední signMy družice
v Ústavu radiotechniky a elektroni
ky ČSAV 6. dubna při 10033 oběhu,
tedy pouze někoEk hodin před záni
kem. Nosná raketa Sputniku 3
(1958 8 1) obíhala kolem Země do

3..prosince 1958, kdy by}a naposled
pozorováJna n~d Novou Anglií.
Dne 8. března t. r. zanikla v zem
ské atmosféře americká družice Di
scoverer 8 (1959;\), MeTá byla vy
puštěna 20. listopadu 1959. V součas
né době obíhají kolem Země tyto sa
telity: 1958 a 1 (Explorer 1, vypuště
ný 1. 2. 1958), 1958131 a 1958132
(Vamguard 1 a jeho nosná raketa, vy
puštěná 17. 3.1958),1959 a 1 a 1958 a 2
(V~ngua,rd 2 a jeho nosná raketa, vy
puštěná
17. 2. 1959), 195981 a
1959 8 2 (Explorer 6 a jeho nosná ra
keta, vyp. 7. 8. 1959), 1959 E 2 (pouz
dro družice Discoverer 5, vyp. 13. 8.
1959), 1959 1] (Vanguard 3, vyp. 18. 9.
1959), 1959 ~ 1 a 1959 ~ 2? (lmnik 3
a snad i jeho nosná raketa, vyp. 4. 10.
19'59), 1959 L 1 a 1959 L 2 (E~plŮ'rer 7
a jeho nosná ra,k eta, vyp. 13. 10. 1959),
1960 a (vyp. 1. 4.1960),196013 (vyp.
13. 4. 1960) a 1960 y (vyp. 15. 4.
1960).
J. B.

OKAMŽIKY VYSÍLÁNÍ ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V BŘEZNU 1960
OMA 50 :kHz, 20 h ; OMA 2500 kHz, 20h; Praha I 638 kHz, 12h SEČ
(NM - neměřeno, NV - nevysíláno)
Den
OMA 50
OMA 2500
Praha I

1
018
016
017

2
017
015
017

3
016
015
016

4
016
015
015

6
5
015 014
013 013
013 NM

7
015
012
013

8
015
012
013

9
016
012
013

Den
OMA 50
OMA 2500
Praha I

11
014
011
012

12
13
015 015
012 012
012 NM

14
015
012
013

15
015
012
NV

16
014
013
014

17
015
013
013

18
015
013
013

20
19
015 014
012 012
013 NM

Den
OMA 50
OMA 2500
Praha I

21
014
012
013

22
014
012
NV

24
014
011
012

25
013
011
011

26
27
013 013
012 011
011 NM

28
014
011
011

29
014
011
NV

23
014
012
012

10
014
012
012

31
30
013 NV
011 011
011 012
V. Ptáče k

SÍRIUS POZOROVANÝ NA DENNEJ OBLOHE
S myšlienkou vyhl'adania Síria na
dennej oblohe som sa zaoberal už
dlhší čas. K tomuto účelu potreboval
som nájsť pevný bod, ktorý by mi
slúžil ako pomocka pri tejto práci.
Pozorovanie ďalekohl'adom s para-

laktickou montážou a delenými kruh
mi by vel'mi usnadnilo moju prácu.
Toto som však nemal k dispozícii a
tak moja práca bola značne sťa
žená.
V'o svojich začiatkoch <prevádzal

97

som pozorovanie planét vo dne pri
ich vhodnej konjunkcii s Mesiacom.
Pri tejto príležitosti som si potom
vyhťadal pevný bod, podYa ktorého
som z tohto miesta mohol nájsť pla
nétu aj v iné dni. Sírius však leží
40° pod ekliptikou, takže Mesiac k ne
mu nikdy nezavíta a ani planéty. Ta
kýmto sposobom teda Síria nebolo
možno vyhYadať na dennej oib lohe.
VyhYadanie niektorej hviezdy na
dennej oblohe je veYmi chúlostivá vec,
aj s paralaktickou montážou, lebo
stačí nepatrná odchyYka a
hviezda
nám minie zorné pole nášho d'aleko
hYadu. Pri takýchto pozorovaniach
obloha musí byť mi.mori'adne čistá,
inak na lesknúcom sa vzduchu Yahko
sa rozplynie hYadaný o'bjekt a ani pri
sebavačšej námahe
neuvidíme nič
v d'alekohYade.
S pozorovaním som započal dňa
2. marca 1959 medzi 15-17 hodinou.
Deň pred týmto pozorovaním večer
som si presne určil miesto, kde sa vte
dy Sírius nachádzal. K tomuto účelu
ako pomocný bod slúžil mi ,komín na
budove. Nebolo ťažko vypočítať po
tom, koYko stupňov može sa od to

holo bodu nachádzať Sirius o jednu
alebo dve hodiny skorej. Po tejto prí
prave začal som ho uvedeného dňa
hYadať binarom 25 X 100. Ale nemal
som šťastie, lebo obloha sa začala po
krývať cirrostratom a tak pre zlú vi
diteYnosť museI som pozorovanie pre
rušiť. Ani na druhý deň sa viditeYnosť
valne nezlepšila a ja som síce spatril
Síria, ale až pů západe Slnka, tj.
o 17hOOm.
Pre neodkladné práce nemohol som
pokračovať vo svojich pozorovaniach.
Konečne dňa 18. 3. 1959 nadišiel deň
pre mojepozorovanie. Ovzdušie sa
trochu schladilo a obloha 'b ola krišťá
Yovo čistá. Teda ideálne podmienky
pre pozorovateYov hviezdnej oblohy.
Na vypočítanom mieste začal som bi
narom hYadať Síria a našiel som ho
o 16h50m. Aj na dennej oblohe bol ná
padne lesklý a dobre viditeYný. Na
základe tohto pozorovania som mo
hol určiť miesto, kde ho budem mocť
spatriť na druhý deň o hodinu sko
rej. A tak nasledujúceho dňa o 15h
48m spatrU som v zornom poli binaru
jagajúcu sa hviezdičku, Síria.
Ján

Očenáš

Z Československé astronomické společnosti
SLUNEČNí SEMINÁŘ
Československá

astronomická spo
ve sp'o lupráci
s Osvětovým ústavem ve dnech 4. a
5. prosince 1959 první seminář slu
neční se,k ce na zámečku ve Štiřh1ě.
ÚčaSJtnilo se ho celkem 33 členfi ČAS
a zástupcfi lido'vých hvězdáren z celé
republiky. Na programu byly tyto
přednášky: V. Bumba: Moderní vý
zkum 8lunce a jeho výsledky, Zd.
Švestka: Chrornosférické erupce, J.
Kleczek: SIUJlleČiní protuberance, V.
Bumba: Sluneční skv'rny, M. Kopec
ký: Statistika slunečních skv'Iil1, B.
Valníče, k: Přístroje a methody pro
pozorování Slunce.
Přednášky byly doprovázeny pro
mí,táním diapozitivfi a filmem o slu
nečních
protube:rancích. S velkým
zájmem se setkala též výstavka pub
lečnost
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uspořádala

časopisu BAC s pracemi ze
fyziky. Po přednáškách pak
byly diskuse, jichž se účastnila větši
na přítomných. Večer se sešli zájemci
o jednotlivé pracovní obory, aby si
pohovořili podrobně o problémech, tý
'kajících se jejich vlastní práce.
Z těchto diskusí vyplynulo pak
usnesení, které se týká jednak vlast
ního pozo'r ování SIUJllce, jednak zpra
covávání dosažených výsledkfi a má
za úkol jak zpřesnit poZ'o'r ování, tak
po stránce orgrunisační je z'a jistit a
zlepšit. Nově bude organisováno po
zorování protuberancí na několika
vybraných hvězdárnách po dobrých
zkušenostech získaných při fotogra
fickém sledování fotosféry.
Ve spolupráci s Lidovou hvězdárnou
v Praze bude se,kce měsíčně vydávat

likací a

slu:neční

zvláštní oběfulík, v němž budou sy
noptioké mapy Slunce a další poz'O-ro
vání slunečních skVTn.
Celkem lze říci, že seminář spJmil
svflj úkol a byl úča.stm.iky velmi kl,a d-

Z lidových

hvězdáren

ně

hodnocen, jak po stránce odborné,
tak i po sbránce organizačního a pro
v'Ozního zajištění. Bylo by vhodné, aby
podobný seminář byl po nějaké době
opět opakován.
František Hřebík

a astronomických kroužků

OBLASTNÍ LIDOV A HVĚZDÁRNA V BRNĚ V ROCE 1959
Brněns-ká hvězdárna

l~oovou,

a proto kladla

je

hvězdárnou

největší

váhu
na činnost vědecko-osvětovo'U. V roce
1959 .navštívilo hvězdáI"nu 9495 osob,
které pozorovaly aswonomickými da
lekohledy 'rfizné kosmické objekty.
Za prvních šest let činnosti, od roku
1954, vzrostl tedy počet návŠltěVlIlíkfi
na 71 250. Do uvedem.ých čís€ l nejs'Ou
pojaty početné skupiny zájemcfi,
kteří přicházeH na hvězdárnu sledovat
přelety sově:ts'kých umělých družic,
dopad měsíční rakety, nebo pozorovat
, zatmění Slunce. PI"avidelná večerní
pOZ'OI"ování byla doplňována po-z oro
váním slunečních skvrn a fakulových
polí za jaooých s'Obo<tních odpolední a
o nedělních dopolední.
Velmi podstatné rozšíření osvětO'Vé
činn:osti znamenalo otevření planetá
ria počátkem září. Za 105 návštěv
Illích dní navštívilo do konce roku pla
netárium 21 316 'Osob, z nichž bylo
14 743 žákfi středních a vysokých ško,l
a mládeže. Za uvedenou dobu bylo
u~s.pořádáno 516 pořadfi, prfiměrně pět
denně. Prfiměmá návštěva na jednom
pořadu byla 41 'Osob. Ve fyzikální
posluchárně nové budovy bylo pro
sloveno 489 úvodních přednášek o po
hybech Země, 'O letech sovětských
kosmických raket a o některých ji
ných astronomických otázkách. Před
nášky _o metodách astron'Omického
výzkumu p'Omocí spektrální analý
zy byly doprovázeny demonstracemi
u šesti, později u čtyř spektroskopfi.
Rychle se vžna též filmová předsta
vení pro mládež, p'Ořádaná každou ne
děli dopoledne.
Významnou sl-o žkou práce byla čin
nost předinášková mimo hvězdárnu.
Spolupracovníci hvěZdárny pmslo-v ili
v uply;nulém roce 423 veř e iné př ed
nášky na astronomická témata. Na-

pI"osrt:'Ou převahu v přeooáškové téma
tice měly výzkumné problémy umě
lých družic a raket 'a otázky vzniku
a vývoje sluneční soustavy.
S rostoucím zájmem o výzkum ve
smíru s-ovětskými družicemi roste po
několik rokfi soustavně počet veřej
ných předm.ášek. (V roce 1957 jich by
lo 235, v ro-c e 1958 již 316 a v uply
nulém roce opět o 107 více.) p.roto
se pracovníd hvězdárny snažili inf'Or
moV'at o nové problema,tice co největ
ší počet externích lektorfi a pracov
n~ků. a-stronomických kroužkfi, neboť
tím byla posilována aktivita před
náškové činnosti v celé oblasti b€ z
přímé účasti spolupracovníkfi hvěz
dárny. V uplynulém -r oce byly uspo
řádány tři semináře pro lekt'Ory a
učitele, jichž se účastnil-o prů.mě,rně
76 zájemcfi. Pro rozšíření okruhu zá
jemcfi o astronomii byl uspořádán zá
kladní astronomický kurs, obsahující
12 přednášek a pro vážnější zájemce
značně ná:ročuý kurs astrofyziky, kt€ 
rý obsáhl 9 přednášek. V listopadu a
prosi.nci byl uspořádán cyklus 5 před
Illášek o problémech astronautiky.
Chceme-li posoudit rozsah předonáš
k'Ové činnosti v celé obJ<asti , je nutno
uvážit, že astronomické kroužky uspo
řádaly samy po,dJle došlých hlášení 203
přednášky,
67
členských
schfizí
s přednáškami, 60 veřejných pozoro
, vání a 19 relací v místním rozhlas e.
Astronomický kroužek v Třebíči
uvedl na lidové hvězdárně při 42 po
zorovacích večerech 476
občanfi
k astronomickému dal€ k ohledu . Lze
tedy pfedpoklá:da;t, že v celé obl asti
vyslechlo přeclJnášky n,ejméně dalších
30000 osob.
Odborná činn'Ost brněns!ké Hdové
hvězdárny byla poněkUd omezena roz
sáhlými p'OvÍnnosltmi pracovníkfi při
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výstavbě

lnové

v níž bylo

umístěno

budovy h'Věz.dárny,
planetárium. Nej
aktiv, nější č1runost vyvíjela sekce me
teorická, která pokr,ačovala systema
ticky v POZ'OlI"ovámích vizuálních, te
leskopiokých i fotografických. (Bude
podána zvláštní zpráva.)
V roce 1959 byly pravidelně sledo··
vámy všechny v1di'teLné přelety .třetí
sIQvětské umělé družice Země. Při 38
přelet€,ch byl'o zaznamenáno 85 po
lloh a z toho měli pracovníci tl1Jaší
hvězdárny 33 pozorování, pracovníci
a.stronomiokého ústavu 43 polohy a
dobrovoLní pOZtoI"o'Va:telé 9 poz:o'r ování.
V druhé polovině roku bylo provádě
no pravidelné sledování zákrytů. hvězd
Měsícem a zák,ryt Re'g ula Vellluší. Při
fotografickém sledovámí částečného
zactmění Slunce dne 2. října pořídili
praoovmcl hvězdárny 48
snímků.
s př eSíl1ými časovými údaji, zachyce
nými na chrŮ'nogr'afu Foawag. Na ja
ře byla prováděna Po,kusná pOZúro
vámí proměnných hvězd vizuálním fo-

'tometrem, která však byl1a později pro
přem~ru povmností zastavena. Foto
grafické sledování proměnných hvěoo.
a malých planet nemohl'O být proV'á
děno, pl'otože Maksutovovakomora,
k tomu určená, byI-asňata z UllŮver
sitního reflektoru a namontována te
prve koncem roku v nové pozorova
telně.

V říjnu byla imstal'ováma doast,r o
!I1'omické pozorovatel:ny nová Zei'ssovl8.
montáž .s elektrickým pohonem, na
niž byl přemístěn tubus s objektiv€m
AS o průměru 15 cm.
VýstaViba planeJtária, zaříe;eni a vy
bavení všech mísbností a pracoven,
obstarání nut:ných přístrojů a přene
sení celé pů.sobnosti hvězdárny do no
vých míslbnů'stí 'Vyžádalo si . značného
úsilí a mnoho času.
Díky pochopení městského národ
ního výboru byly brněnské lidové
hvězdárně vytvořeny pr,a covní
pod
mínky, ktelr é umožní plné rozVÍlnutí
její {)IdbOlr né i osvětové činnosti. Ob.

Nové knihy a publikace
čs.
číslo

Buletim
mč.

11,

(Jjstronomických ústavů)
2, obsahuje tyto vědec

'ké práce našich astronomů.: M, Ko
pe'c,k ý: Periodicita po'čtu rvzni'luý<ch
skupim. slunečníoCJh s!k'Vlrll 'a jejióh Iprů.
měrné ži'votní doby a Lillodnocení me
tody jeji,c h rvýlpOlčtu - L. K,ři'VlSlký a
V. Letf:us: Aktívníoblast na Slunci
5. května 1'9 58 L. Kollwutek:
O určení 'V',z dáleností ,planetárních
m1hovin R. BaJj:cár: Pozmámka
k změll1ám barvy X Cam - Z. Kv~z:
O objevování novýoh pmmě,nných
hvězd J. Lexa a M. Antal: Pozo
rování částečného slunečního Ztatmě
ní 2. října 1959 - J . BOUJška: POIZO
rovám částečného sLunečního zatměni
2. října 1959 J. Bouška: Po:zoro
'Vání ,záJkrytů. !hvězd Měsicem na UJni
v ersitn 1 hvě'zdárně v Praze v roce
1959. Práce jsou 'psány anglircky, rus
ky a německy.
A. Bečvář: Atlas Caeli II - Ka
talog 1950.0. Nakl. ČSA V, Praha
1959; st,r 368. váz 41 Kčs. - DrUJhé
vydání katalogu objektů. k Bečvářovu
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hvě~dnému atla's'll je' velmi cennou po
múClkou pro 'každého amalt éra, který
se vMmě ~a,bý:vá astronomií. Katalog
obsahuje nejdů.ležitější úd<ruje o jas
nějškh
hvězd ,

hvě'zdáCLh,

~ndex

o'značenýah

index čísel Ikatalo~u Henry
Dra:pera, nejdů:ležitější údaje o jas
nějšich dvojihvězdách, el.ementy vi
zuálních a spekt'rú'S1kopio ký,ch dvoj
hvězd, seznam proměnných a nový,a h
hvězd, galaktických 'a kulových hvěz
dokup, planetárních, difUJzní'oh a ana
galaktioký,ch mlhovin, Messiernv se
(Zn.am ja'sných ml'hovin a hvězdolku'P ,
jakož i údaje o význačnýoh zdrojích
rádiového záření. Na 'závěr jsou pří
pojooy tabulky, cfusahuj:cí seznam
souJwězdí, vlastní jména 'lwězd, dá:le
palk tabulky 'pro převod !paralaxy na
vzdálenost v parsedch, paralaxy na
vzdálenost
ve
světelnýc1h
rocích,
p'aJrseků na světelné raky a naopa:k,
sč~tání hvě'zd'llýoh veliJkosH, paralaxy
a rubsolutní j8!SIlosti, 'I'ů'čnÍ precese
v:rektascenci a deJklinaci, j.akOlŽ i změ
n u dekli'll'ace za 50 roků.. Bečvářů.1V
katalog by neměl chybět v kniJhcyvně

žádného 'a matéra, pro liJdo:vé h:vělZ
dárny a astronomické JH'ouiŽJky je IPU
blikací nez'bytn<YU.
J. B.
S. B. Pikelněr: Fizika mežzvezdnoj
sredy. Nakl. Akademie věd SSSR,
Moskva 1959, 216 str., 42 obrázků.. Knížka velmi srozumitelnou, jasnou a
ucelenou formou dává přehled o nej
modernějších poznatcích z fyziky me
zihvězdné hmoty. Vykládá o složitých
a mnohotvárných procesech, probí,h a
jících v mezihvězdném prostoru. a to
způ.sobem, 'k teTý .ie přístupný širo,k é
mu publiku. Vysvětluie dů.ležitost pů.
sobení mezihvězdných magnetických
polí 'na pohyb mezihvězdné hmoty,
všímá si vztahu pochodů. 'odehráV'ají
cích se v mezihvězdném prostředí a
ve hvězdách samých. Ukazuje, že stu
dium mezihvězdné hmoty je úzce
spiarto s nejdů.ležitějším problémem
astronomie --otázkou vzniku 'a vý
voje hvězd - a předkládá čtenáři
dnešní ,s tav kosmogonických názolI'ů.
nejen na hvězdy, nýbrž věnuje se
i vzniku a vývoji 'hvězdných soustav
- galaxií. A.by usnadnil črt ell1áři co
nejvíce čteni knihy. přináší lautor
v úvodu i neizákl,adnější úda ie
o hvězdách a hvězdných s'o Urstavách
a vysvětluje základní vlastnosti ato
mů.. V prvé kapitole knihy, věnova
né planeltárním mlhovill1ám, probírá
pozorovací přístroje. výsledky pozoro
váni i jejich ~nterp'retaci - z faktic
kého mate,riálu dělá závěrv pro dv
namiku 'a vývoi planetáJrních mlhovin.
V druhé kapitole s'e studují difuv.ní
mlhoviny, probírají .ieiich fyzikální
charakteristiky i jejich .souvislost
s hvězdami i zákony rozložení těch
to pracho-plvnových mlhovim v Ga
laxii. Ve -třetí kapitole. nazv'a né Me
zihvězdný plvn. věnuie auto,r velkou
pozornost úda iů.m o vl1astnostech me
zihvězdného plynu, získaným nejno
věišÍmi radioastroll1omic-kými metoda
mi. Je probráno i rozložení mezihvězd
ného plynu ,a prachu v Galaxii. Velmi
obsažná je i kapitola 'o vzniku hor
kých hvězd z pmcho-plynových (slo
žených) mlhovin. Čtvrtá kapitola Magnetické pole v Galaxii - mluvící
o vztahu pohybu mezihvězdné hmoty

·k magmetickým polím v Galaxii ,
o vzm.iku kosmického záření, netep
lového (synchrotronního) záření v Gq
laxii, vysvětluiící Vl1iv magnetického
pole lna rStabilitu ramen galra xií, do
sud nebyla .tak uceleně v přístupné
liteTatuře obsažena. ZávěreČlná kapi..
tolra, jedna z nejdů.ležitějších, je vě
nována kosmogonii hvězd a galaxií.
Celá knihas'Vědčí 'O tom, že aut'o r 
donedávna praeovník K,ryms·k é astro
fyzikální obs ervatoře Aka;demie věd
SSSR, dnes člen ŠternbergoVla stát
ního astronomického ústlavu v Mo
skvě je nejen výborným teoretikem
a pozorovatelem, nýbrž že umí i pou
tavě popularizovat.
V. Bumba

lssledovani.ie
stva. Gos. izd .

mirovogo

prostran

fiziko-matematičeskoj

lit., Moskva 1959, 272 str., 24 obr. a
27 tabulek v textu. 1 celostr. příloha,
váz. Kčs 8,30 . - Ruský překlad roku
1957 v LOIl1dýně za redakce D. R.
BaterSe vydaného sborníku "Space Re
search and ExploraHo:n" obsahu.ie
dv'a náct zásadních stati o problémech
raketových letů., umělých d.ružic Ze
mě. kosmických raket a výzkumu vy
soké zemské -atmosféry z pera západ
ních odborníků.. Po úvodní kapitole
následuje stať 'O historii tohoto věd
ního úhoru, poiednámí o raketových
motorech a pohonných látkách, vý
zkumu vyso kých vrstev zemrS,k é atmo
sféry, kosmickém záření ve vztahu
k letů.m do vesmíru, meteorických tě
lískách mimo zemskou atmosféru ,
pTogramu 'vypouštění umělých sate
litů. Země (již zas·baralé) , drahách
,r akelt při mezipl,a neltámích letech,
problémech navi~ace v mezi.planetár
ním prostoru., lékařských a biolog-ic
kých problémech, spoje:nÝch s těmito
lety 'a podmínkách, panuiících n.a nej
bližších tělesech sluneční soustavy.
Posledll1í stránky knihy 'o bsahují vy
světJlivky ,k jednotlivým staJtím a ob
sáhlý rejstří-k, jehož kladem je, že
vllasttní jména jrs,o u mimo ruské tr3Jn
skripce uvedena i v pů.vodním znění.
Sborník je vhodnou pomů.ckoupro
všechny zájemce o problémy astl!"o
nautiky a je bohatě doplněn tabulka
mi a přehlednými grafy.
A. N.
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Měsíc neznámý První fotografie
udVTácené stmny Měsíce. NČSAV,

Praha 1959; str. 40, obr. 9; váz. Kčs
8,60. - Publikace, zachycující histo
rickou událost v dějinách astronomie
- vyfotografování odvrácené strany
Měsíc e vyšla u nás skutečně v re
kordním čase krátce po vydání so vět
ského originálu. Je to jak zásluhou
překladatele Z. Ceplechy, tak i N a;kla
datelství Čs. akademie věd. I když
knížka byla v podstatě s es tavena ze
zpráv, uveřejněných TASS v denním
tisku, přece má velkou cenu, neboť
čtenář zde nalezne pohromad ě údaje
o třetí sovětské kosmické raketě,
o automatické meziplanetární stanici
a její dráze, o fotografování a přeno
su obrazů, jaJkož i popis od Země od
vrácené strany Měsíce. Grafické úpra
vě knížky byla věnována velká péče
a vzhledem k dobrému papíru vyšly
dokumentární fotografie velmi dobře.
dokonce lépe než v sovětském origi
nálu.
J . B.
Naučnyj e probZemy iskuss:t\vennych
sputnikov. Izd. inostrannoj literatury,

Moskva 1959, 526 str., řada obr. v tex
tu, váz. Kčs 20,55. - Sborník obsa
hu.ie v ruském překladu 25 nejdůle
žitějších
a nejzajímavějších stati
o problémech umělých satelitů. vy
braných z různých zahraničních pub
lilmcí. V těchto statích je podrobně
diskutována řada problémů, týkajících
se mechaniky pohybu umělého sate
litu po různých oběžných drahách a
popisována zařízení umělýCh družic,
sloužící výzkumu nejvyšších vrstev
zemské atmosféry a meziplanetární
hmoty. Zvláště dť!ležité jsou stati,
v nichž se autoři zabývají problema
tikou návratu uměléhO satelitu na Ze
mi. Sborník, jehOŽ studium předpoklá ..
dá značné předběžné znalosti vyšší
matema.>tiky, fyzil-{y a příbuzných obo
rů, je určen především pro pracovní
ky v oblasti raketové techniky a pro
všechny vědecké a technické pracovní
ky, kteří se při své práci setkají s tě
mi.to problémy. Poskytne řadu cen
ných informací všem vážným zájem
cům o problémy a výsledky tohoto
nejmladšího vědního oboru.
A. N.
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K. Stumpff: HimmeZsmechanik J.
Vyd. VEB Deu:t~,cher Ve/dag der
\tVi,ss., Berlín 1959; slbr. 508, viaz.
Kčs 125,20. -- Uč ebnica nebesk8ij me
chaniJky, ktorá saO'bjavi1la na našom
kni:žnom trhu alSi pre.d pol rokom.
Autorom jej je ,bý'valý 'dLhoročný pro
fesor na univ,erzilt e v Gottingen, K .
stumpff. K'niha má vel'ký vý1z!nam pre
liter1aJ túru tohto druhu v celosveto
vom merítku , lebo jedine dv e 'knihy
(Sieglova kniha z r. 1956 a menova
ná Ikniha K. Stumpffa), obohatili
v Iposlednom desaťr oč ísvetov'Ú litera
túru v obore neohe,s:kej mechani,k y,
Kniha mádesať kapitol. Prvá kapi
toLa pojednáva o antic'kej nebes1k e j
mech8Jnike a analyticky f0'rmuluje
PtolemaiO'V€ názory, poukazuje na
hils to:rtcký 'vývoj.. Končiac u Keplera.
Druhá obsahoJje analY'tické zdovodne
nie Kepl ero'výclh .zá:k onov a ich súvhs
.'lO všeobecným gra'vilačným zákonom
N ewtonovým. V tretej až šiestej ka
pitole je podaná podrobná analýza
divoch telies, výpočet nerušených efe
mer5d klasickou Gaus1s ovou a novými
metódami. Siedma 'kapitola pojedná
va o/použití rozvojov v polenčné a
Fournierove rady v probléme dvoch
telie.s. To je obzvlášť aktuálna otáz
ka, lelbo sa dotýka riešenia transce
dentných rovnic ne'b eske:i mechaniky.
Osma a deviata 'Podá vajú met6dy
určeni'a dráhy z La,placeovho a Gaus
'so/v ho 'princípu. Napokon desiata ka
pitola s,kúma pYů'blém dvoch teEes
z najvšeobecnejšieho hl'adiska a tiež
z hl'adislka theórie relativity. Uče,bni
oa má o,bzvlášť ve]kú cenu IP O stránke
me,todic'k ej. Vel':ký je je1j význam
i z ihl'adiS!l(a vedeckého a pra1k Ucké
ho , lebopři 'všetl{ej exalktno's ti, IS' kto
rou je tu 'riešený :prevá1ž ne problém
dvoch telies , ne1zostáva len pri t)'r,chJto
theoretioký·ch otázkach, ale ukazuje
na mnohé leh a.plikácie a ,podácva
pri,a:mo po·četné metódy ln a rie'š enie
transcedentný,c h
rovníc
rozvojmi
v rady a pO'U'ž mm po'čít'a,dch stroiov.
Zmieni.li Sille sa len o pr,v om 'dieli
tejto uČelhn ~ce ne beslkej mechaniky,
II. {:Hel zalial' nevyšiel. Možno oča
kávať, že nám iprinesie ·súhooll1é 'po
jednanie o 'p robléme troch telies a
o teórii porúch všeobecne.
J. Straka

Úkazy no obloze v če.rvnu
Slunce vychátzí 1. VI. na 50 ° sev.
ší řlky

a na 15 ° vých. dél:ky ve 3 hod.
56 min. a zapadá ve 20 hod. O min.
Upr,olStřed mésíce vychází 've 3 'hod.
50 min. 21. VI. v 10 ho,din 42 minuit y
vystupuje Slunce nejvýš nad rovnílk
a dosahuje obratníku RaJka . .Je to
olk amžlk letn:ho ,sluno'v'ratu aJ z'a,čá
tek astro nomic:kého léta. 30. VI. rvy
cháJzí Slul1ce 'Ve 3 hod. 54 Imin . a ·z a
padá ve 20 :hod. 13 mill.
1V['erkur proc:háJzí 19. VI. největší
vých odní elongací (25° vÝ'0hodně .od
Slunce), t8Jkže hude pozoroV'atelný 'po
větší čá, sit mě'sice 'po 'zá:pa'du Slunce
na zá.ipa;dní obloze. Na z'alčá't:ku č er vna
z8Jp8Jdá 90 min., koncem měsí,ce ho
di'nu po Slunci. Poněvadž sedeklina
ce 'planety lVIerkura neliší 'Podstab1ě
od delk linace Slunce, ,l ze jej hledat
blízko dráhy, Ikter,;oUi předtím prošlo
Slunce. Jeho jasnost ·k'l esá od -0,7 m
do
1,3 m , Iz dánlivý ,pn'llmě!r -roste od
6"do 10". 20. VI. je Merlkur ~ý kon
j'unkcis Poluxem (Mer'kur je 6° již
něji) a 26. VI. v ;konjuJ1Jkci s Měskem
(Merlkur je 3 ° sever,ně).
Venuše j-e 22 . VI. v hornikonjunkci
se Sluncem a je po celý měSÍ C nepo
zorovakelná.
Mars) kte'rý 'se jeví jaJko té-leso
1. hvězdné 'Vehko'sti oprů:měru 6",
pohyJbuje se 'po,čá,bkem 'čeJ:1vna s'ou
hv ě~dím Rylb a vychá'zí d:vě ho'diny
(po půlnoci, koncem .mě;síce je v SO'll
(hvě,z'dí Berana a vyohází již "půl ho
diny 'Po Ipúln oci. 1. VI. v 16 hodin
nastane' největší 'zdánlivé přiblí'žení
Marsu ,k hvězdě BD
4°166, ikterá
je 7,7 m . Ve Š.paně1sku a v sevelrozá
pa"dní Africe hude Y.ilOŽDO ,p ozorovat
e:á:k:ryt této 'hvě'zdy Ma:rsem. 9. VI. 've
4 ihodťny n3!stane arp'LUls M'8Jr'.se oS hvěz
dou BD
6°216, která je 9. hy. vel.
Jupiter je n ejljaJsnější:m objektem
noční oblohy a ,dos'ruhuje -2,2m. Jeho
prúměr pře .';,abuje
43". 20. VI. je
v olpozici.: se SLuD>cem. Vy,ohází 'po,čát
kem června v 21 hod. 30 min., Ikon
cem června již IPO 19. hodině . Pohy
buje 'Se souhvěZ!dim Stř e lce. Během
červ:na
nastá:vá
nělkolÍlk
zatmění
prvních tří JUipiterovýeh měsfbkÚ.

+

+

+

Ď-daje jls ou obsaženy v HR 1960.
22. VI. dojde k zákrytu ihvělzdy CD
- 23° 13662, která je deváté :h:vězd
né rvelí-kosti, ,planeto u Jupiterem.
V,sbup do z áJkrytu nastane ph S€1vero
vý1chodním okraji planety ve 2G ho
dj'n 24 minuty a tkonec je 2:3. VI.
v 1 hod. 30 min. p:h severozápadním
okraji Jupiter,a .
Saturn v SOUL.~vězdí S.třellce vyc'háJzí
po.čátkemčervna ve 2'2 hodm 30 min.,
konc em měsíce již o 2 Iho.diny dříve.
V HR 1960 j'S ou uvedeny !])OZO'fOVa
teIné elongace Saturnových měsíčkú
(T~tan, Tethys, Dione, ,R hea, Jrupe
tus). 31. V. :b y.la nejlepší m ,o žno's t rp,ro
nalezení mě'sice HYlperton, :k dyž :byl
blíz:ko konjlunlk ce s Titanem. 17. VI.
ve 22 hodin a 42 ,min. nastanewpuls
Satu:rna s hvě,zdou CD -22 °13730 ,
která je 8,8 hvězdné 'veliikosti.
Uram v souhvězdí Lva tZapa;dá před
'pů1nocí. J E!ho j3Jsnost 'kleslla na 6.m.
Neptun v souhvězdí Vah je 7,7 hvězd
né veliko'sti a za'Padá 3 hodiny ,po
půlnoci,koncem :če'rvna již o 2 hodi
ny 'dřÍ've. K nalezení olbou .planet
slouží ma'iJlky ve HR 1960.
M ěsí c je 2. VI. v Iprvní čtvrti, 9. VI.
v úplruku, 16. VI. v ,po's lední 6twti
a 24. VI. v noVlU. 10. VI. je v ,pří-ze
mí a 24. VI. v' odzemí. V čeJ:1vnu <do
Clhází k nělkolika záJkrytům jasněj
ších hvělzd Měsíc em. (Viz HR 1960.)
Zvlášlě up ozor ňujeme na ,zá:k,ryt Alde
ibarana na výchO'dní o!blozedne 22. Vl.
Začá:teik záJ{jrytu je ve 4 hod. 4 min.
a konec ve 4 hod. 3,6 :min. Mě'.SÍG vy
chálzi toh,o dne ve 3 hod. 4 min.
Pozorujt e promě;nné hv ězdy. POIZO
rování pro,iuěnnýd1 h:vězd 'patří Ik nej
vdě,čně'jším 'pr'8Jc.em milo'vní,kť1 a!stro
nomie, D 8:boť má veliký vědec:ký rvý
z:n am. Pfi:pra,v í,m e ipostupně pro 'z á
j emcepOlzo-rovací Ipro:g'ramy, vhodné
pro rŮJzné přístrojové vybavení. Vl>ast
n5ky menších 'PřílStroljů upo:zorňujem.e
na ;m~ntma zá;kirytový,o h promě'l1:nýc'h
(8Jlgo11d), jejichž sledování je žádou
cí. Pod.robné ,P O'kynys 'ma'p~>{ami okolí
a uvedením s,rovná;vaGÍch hrvě.zd zašle
zájemcť1m Oblastní lidová hvězdárna
v Brně, Kraví hora.
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ZZ Bootis) rozsah jélJSnosti 6,79 a"ž
7,50 m , perioda 4,99 dní, spektrum FO.
Minim,a 'V květnu: 3. 23h06 m , 8. 22h
5,5 m , 13. 22 h 36 m , 18. 22 h 20m , 23.
22'h15 m , 28. 22 h 05 m ; mi!nima v červ~
nu: 2. 21h50m, 7. 21'h:35 m , 12. 21h
20 m , 17. 21h10 m , 22. 21 h 05 m , 27. 20h
55m SEČ.
U COT. Borealis) rOZlSa;h jasnosti
7,56-8,92 m , 'perioda 3,45 dní, slpelk~
trU:ffi B5-AO. Minima v květnu:
2. 19ih55 m , 20. 2 h lO m , 26. 23 h 46m ;
mini:ma v červnu: 2. 21h35 m , 27. lh
25m SEČ.
TX Ursae lklaioris) rozsah jasnos1ti
6,83-8,92 m , perioda 3,06 (]mí, spek~
trum B:J-gl< '2. Minima v květnu:
9. 20h55 m , 12. 22h35 m , 16. OhOOm,
19. l'h25 m , 22. 3h10m, 25. 4 h 36m ; mi
nima v červnu: 4. 0'11'15 m , 7. 1 h 55 m ,
10. 31h 20 m , 13. 4h50m SE(::.
W Ursae Minoris) J'ozs,alh jasnolS,li
8,7-9,8 m , p.erioda 1,70 dní, speJktrum
A3. Mini:ma y :květnu: 2. 22h 50 m ,
8, 1 h 10 m , 13. 3h 50m , 25. 1h40 m , 30.
4h 05 m ; minima y červnu: 5. 230h15m,
ll. 1 h 55 m , 17. 21 h 10 m , 22. 23 h 48 m ,
28. 2h12m SEČ.
Údaje o dalších hvězdách hudou
u'Veřejřlo'vány v pří'šticlh číslech.
O. Obůrka

PRODÁM teleobjektiv zn. Bauart: blc:
1 :6,3, f = 75 cm. Objektiv je tzv. pravoúhlý
s výsledným ohniskem v 48 cm. Vykreslí
bezvadný obraz 24X18 cm. Cena 3200 Kčs.
Bohuslav Pokorný, Děčín I, Zámecká 1112.
PRODÁ se ROlčíkův 10 cm reflektor, pa
ralakt., s hod, strojem na 220 V. 4 okuláry
od 50-270 X, okul. spektroskopem, zenit.
oku!. a přísl. za 4500 Kčs. - K. Švestka,
Benešov u Prahy 486.
KOUPÍM Andělovu Mapu Selenographícu,
rok 1922-23 a 1929. Monaro
vou optiku a achrom. objektiv )!5 50 mm
F = 500 mm nebo achrom. objektiv o prů
měru 70-80. F, Kordík, Košov 15, p. Lom
nice n./Pop.
Říši hvězd

OBSAH
F. Kadavý: Rozvoj lidové astro~
nomie v osvobozeném Česko
slovensku - B. J. Levin: O pů
vodu komet - J. Sadil: Výsled~
ky pozorování Marsu v opozici
1958- 59 v Československu Co nového v astronomii
Z Československé astronomické
spOlečnosti Z lidových hvěz
dáren a astronomických krouž
ků Nové knihy a publikace
CO,llEP/KAHI1E

cD.
Ka,lJ.asbI:
JII06HTeJIbCKa51
aCTpOHOMH51
s
4exOCJIOSaKHH
B 1945-1960 rr. - 5. lG. JIe
SHH: DpOHCXO}K,lJ.eHHe KOMeT 
]/1. Ca,lJ.HJI: Ha6mo,lJ.eHHe Mapca
B npoTHBOCT05IHHH 1958-59 )'f.
B 4exOCJIOSaKHH - 4TO Hosoro
B aCTpoHoMHH - 113 4exocJIonau;
Koro aCTpoHoMHlleCKoro 06me
CTBa - 113 HapO,lJ.HblX o6cepBa
TOpHH H aCTpoHoMHlleCKHX KPY}K
KOS - HOSble KHHrH H ny6.TIHKa
U;HH - 51BJIeHH5I Ha He6e S HIOHe
CONTENTS
F. K8idavý: Progress oť Ama
teur Astronomy in Czechoslo
vakia after the World War II
- B. J. Levin: About the Ori
gin oť Comets - J. Sadil: Re
sults oť Mars Observation in
Czechoslovakia
d uring
the
Opposition 1958-59 - N ews in
Astronomy From the Cze
choslovak Astronomical Socie
ty - From Popular Observato
ries and Astronomical Clubs 
New Books amid PUlblicatioTI's

Říši hvězd řídí redakční rada: J. M. Molu (ved. red.), Jiří Bouška (výk. red.), V. Benda,
Zd. Ceplecha, Fr. Kadavý, M. Kopecký, L. Landová-Štychová, B. Maleček, O. Obůrka,
Zd. Plavcová, J. Štohl; techn, red. D. Hrochová. Vydává min. školství a kultury
v nakl. Orbis. n. p" Praha 12, Stalinova 46. Tiskne Knihtisk n. p., závod 2, Praha 12,
Slezská 13. Vychází dvanáctkrát ročně, cena jednotlivého výtisku Kčs 2,-. Rozšituje
PoMovní novinová služba. Příspěvky zasílejte na redakcí Říše hvězd, Praha 16, Švéd
ská 8, tel. 403-95. Rukopisy a obrázky se nevracejí, za odbornou správnost odpovídá
autor. Toto číslo bylo dáno do tisku 6. dubna, vyšlo 6. května 1960.
A-02'"01l20

Kom eta Whipple-Fedtkc-Tet:zaclze 191,3 J . E xpoz ice 60 1nVnut 26 . II. 194 3
astrografern 1,0 0/ 1600 mm (Sonneberg) Na čtvrté straně obálky okolí
Novy H erculis 1960,' reprodttkce z Paloma?' Sky Survey Atlas ( srovnej s první
stranou obálky).

