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CITAT MĚSÍCE
7vfám velkou radost nadznačrým počtem všech, kterzjste se sem dnes sešli a tím projevili též ochotu ku práci na
poli populární astronomie v našich Cechách. Chovám v srdci přání, aóycham se sešli časteji v dnešní těžké a vážné
době, v do6ěstarostí a obav, a6ychom si po sousedsku popovídali o tom, co nás sem všechny pňváóilo — a astronomii.
Dále, a6ychom svojí přítomností přispěti kpospotitosti a ((povznesení družnosti v našem spolku a zájem o astronomii šířiti.
9i(ení to taksnadné udržeti spotek. neustále na stejné výši. 'Výbor bude míti velmi těžkou práci.
Chceme—ti, aby společnost něco vytvořila, je potřebí, a6y všichni členové dali své síly výboru ((dispozici. Ný6or
chce spojiti všecky lati stejného smýšlení, které nadchla astronomie a uvésti je na cestu, po které 6y kráčeli ((cílům,
které si Společnost vytkla. 9e nás hodně, pravďa, ale přece mnozí nevytrvají, jako jest top všem.
Doufám pevně, že to není poprvé, co jsme se v ta((hojném počtu saští. Pijdíe vždy, když Nás výbor vyzve,
proneste svá přání a stesky bez oóatu, abychom se navzájem poznati a mohu spolu ru((u v ruce pracovati!"
Projev profesora Františka Nušla na ustavujícím sjezdu České astronomické společnosti 8. 12. 1917
Říše hvězd
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NOVINKY Z ASTRONOMIE

~

Z cirkulářů Mezinárodní astronomické unie
• Radioastronomická pozorování provedená mezi 15. a 20. říjnem pomocí
Nancay Radio Telescope (Observatoire de Paris, Francie) potvrdila ve spektru
přítomnost radikálu OH s maximálním tokem na 1667 MHz 86±14 mJy (modrý
posun čas vůči jádru komety byl 0,3 km.š r). Z naměřených hodnot toku a posuvu
čas byla určena produkce OH na 8x102' molekul za sekundu.
Kolem 11. XI. byly zaznamenány denní variace produkce OH s průměrnou
hodnotou 2,5x1029 molekul za sekundu při střední rychlosti molekul 0,8±0,1
km.š r. Velmi ostrá čára 18 cm svědčí o velké anizotropii toku, který má charakter
výtrysku zjádra komety — takovéto výtrysky mohou vyvolati významné negravitační efekty v pohybu komety.
• V oboru milimetrových vin byla pomocí 30—m radioteleskopu IRAM detektována molekula HCN (J.= 89 GHz) a určena její produkce na —1,5x1026 molekul za sekundu. Detekována byla i molekula CH3OH s produkcí --2x102' molekul
za sekundu. Čáry obou molekul měly ve spektru vesměs modrý posuv 0,5 + 0,7
km.š'.
• Poslední nejpřesnější dráhové elementy pro ekvin. 2000.0:

Kometa P/Grigg-Skjellerup na snímku pořízeném 3,6—m dalekohledem
ESO dne 10. července 1992 právě 15 hodin před největším přiblížením kosmické sondy Giotto k jádru této komety. K průletu sondy kolem komety došlo
v /Shod 30min UT ve vzdálenosti —200 km od jádra komety, přičemž vzájemná
rychlost obou těles byla --14 km.š r (tedy 5—krát menší než při setkání s kometou
P/Halley (1986 111). V této době byla kometa P/Grigg—Skjellerup vzdálena od
Slunce 1,01 AU, resp. od Země1,43 AU.
(foto — ESO)

m
S2
i
P

T= 1992 Dec. 12,330TT
e=0,963589
q=0,958221 AU
a= 26,31682 AU

=
=
=
=

153,00427'
139,44526`
113,42559'
135,01 let

• Efemerida na druhou polovinu prosince 1992 a leden 1993:
den
12.12.1992
14.12.
16.12.
18.12.
20.12.

a000

5250)

~

r

mt

19"29m56,9'
19 34 30,8
19 38 54,9
1943 10,2
1947 17,6
19 51 18,1
1955 12,4
19 59 01,2
20 02 45,3
20 06 25,3

—06`3658"
-08 1653
-09 52 27
-11 23 56
-1251 35
-14 1540
-15 36 23
-16 54 00
-180844
-19 20 45

1,565
1,600
1,634
1,668
1,702

0,958
0,959
0,960
0,963
0,967

5,3
5,3
5,4
5,4
5,5

Neutronová hvězda Geminga
Dalekohledy družic EGRET, ROSAT a COS—B v uplynulých letech odhalily,
že neutronová hvězda Geminga je jedním z nejvýraznějších zdrojů tvrdého gama
záření. Bylo také zjištěno, že intenzita toku tohoto záření kolísá s periodou 237 ms
22.12.
1,735 0,973
5,6
s vysokou stabilitou. Zároveň byla Geminga ztotožněná se zdrojem IE 0630+178.
24.12.
1,767 0,979
5,6
V letošním roce proběhla řada měření pomocí 100—m radioteleskopu v Effels26.12.
1,799 0,987
5,7
bergu (Max—Planck—Institute, Německo) s cílem detekovat radiové záření při- 28.12.
1,830 0,995
5,8
cházející od Gemingy. Měření se uskutečnila na vinových délkách 1,41 a 1,675
30.12.
1,859 1,005
5,9
GHz s rozlišovací schopností 230 µs. Výsledek tohoto experimentu byl překva01.01.1993
20 10 01,8
-20 30 17
1,888 1,016
5,9
pující — žádné radiové záření přicházející od Gemingy nebylo zachyceno. Zna03.01.
20 1335,4
-21 3730
1,915 1,028
6,0
mená to tedy, že Geminga je první známou neutronovou hvězdou, která má vyso05.01.
20 1706,5
-22 42 33
1,942 1,040
6,1
kou hodnotu emise v oboru gama záření, ale v oboru radiových vin neemituje
07.01.
20 20 35,6
1,967 1,054
-23 45 37
6,2
žádné záření. Z toho plyne, že teorie emisního mechanismu neutronových hvězd
09.01.
20 24 03,3
-24 46 50
1,991 1,068
6,3
není zcela správná, nebo že neexistence radiového záření má původ v geometrii
emisní oblasti.
(/AUC 5649,5650,5653,5654, MPC 21082)
K rozřešení této záhady by měl napomoci průzkum optického protějšku Gemingy, který se podařilo odhalit teprve v letošním listopadu. Podle posledních
Kometa P/Swift—Tuttle (1992t) na snímku Z. Moravce — Fotografie byla
zpráv se optický protějšek podařilo nalézt při porovnání snímků z dalekohledů
NTI' a CHF, a to na hranici rozlišovací schopnosti obou dalekohledů — objekt má pořízena desetiminutou expozicí dne 24. XI. 1992 v 18hod 08min OOs = 18 hod
jasnost 25,5 mag a jeví vlastní pohyb --0,2'za rok. Na analýzu těchto pozorování 18min 00.r .SEČ pomoci reflektoru (570/2950) na hvězdárně na Kleti (materiál
si však budeme muset ještě počkat.
(IAUC5532,55415583,5612,5651) Orwo-ZU-' l r
Planetka 1992 Q8t
D. Jewitt a J. Luu oznámili, že dne 30. VIII. objevili pomocí infračerveného
CCD—detektoru umístěného na 2,2—m dalekohledu na observatoři Mauna Kea (Hawaj) velmi pomalu se pohybující objekt (-3'za hodinu) o jasnosti pouhých 23 mag.
Z dalších pozorování a výpočtů vyplynulo, že se jedná o planetku pohybující se ve
vzdálenosti 37 až 59 AU od Slunce s periodou kolem 140 let; velikost planetky byla
odhadnuta na 200 až 500 km. Planetka 1992 QB i je tedy dosud nejvzdálenější pozorované těleso sluneční soustavy! V prosinci se bude planetka pohybovat souhvězdím
Ryb ve vzdálenosti —41,2 AU a její jasnost bude —23,6 mag.
(IAUC 5611,5622,5633, MPC 20935.20937)
Kometa P/Swift—Tutt/e (19921)
Kometa P/Swift—Tuttle překonala všechna očekávání a stala se nejjasnější kometou posledního desetiletí. Koncem října došlo ke zvýšení její aktivity, a tak začátkem listopadu dosáhla jasnosti --6 mag ajejí ohon měl délku více než 2'. Není
tedy divu, že v současné době je kometa P/Swift—Tuttle nejen jedním z nejsledovanějších objektů většiny světových observatoří, ale i hlavním cílem pozorování
astronomů—amatérů. V prosinci a v lednu se bude kometa pohybovat souhvězdím
Orla, Střelce a Kozoroha a měla by být za velmi dobrých pozorovacích podmínek
pozorovatelná i pouhým okem.
162
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(kz)
Vysvětlivky k tabulkám:
dráhové elementy: T - okamžik-průchodu perihelem, e - excenaicita, m - argument perihelu, S2- délka výstupného uzlu, i - sklon k ekliptice; a - velká poloosa, P- oběžná doba;
efemeridy: všechny údaje jsou vztaženy k Oh TT příslušného dne; a, S - souřadnice pro
ekvin. 2000.0, 0 -vzdálenost od Země "AU, r - vzdálenost od Slunce v AU, m, - zdánlivá
celková jasnost" mangnitudách.
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75. výročí vzniku
ceskě astronomické společnosti
~

-'

Česká astronomická společnost slaví své jubileum. Tentokrát bez cenzury,
autocenzury či samoregulace, jako tomu zhusta bývalo dříve či dosud jé, ale
naštěstí jinde. Tak tedy České astronomické společnosti je 75 let. Poměřováno
lidskými měřítky věk požehnaný; jen hrstka jejích členů je ještě starších.
Přesto nás tito pamětníci nemohou ve svých vzpomínkách zanést až do doby
zrodu společnosti, běh času zastavit nejde.
A tak bude pod drobnohledem vzpomínek doba poněkud pozdější. To jim
jistě nic neubírá na půvabu a oné zvláštnívlastnosti, kterou má každé vzpomínání: ačkoliv bývá piné osobních zážitků, přesto jen lehce a nesměle prozrazuje skutečně vnitřní vazby mezi jednotlivci, pravé pohnutky, které vedly
k jednotlivým činům. Zkrátka sluší se, aby vzpomínky byly uhlazené. Minulost ve vzpomínkách se nám vždy zdá lepší než opravdu byla, a je zajisté dobře,
že to tak funguje.
O nestranné zhodnocení se postarají historikové až za dlouhou dobu. Jejich
pohled bude v mnohém přesnější než pohled náš, ale co naplat, ani oni už nemohou zrekonstruovat to stěží postižitelné předivo lidských vztahů, které pině
zažijí jen současníci. Velké osobnosti, které stály u zrodu České astronomické
společnosti, se nám proto mohou jevit jen jako bytosti velice vzdálené, patřící
pouze do minulosti. Jejich dtto však přetrvalo. A my můžeme právě nyní rozhodnout, v jaké podobě toto dílo uchováme a pozměníme. Bez sentimentu, ale
s rozvahou.
Zdeněk Pokorný
místopředseda ČAS

Baron Artur Kraus podle pasovéfotogra(foto - archív ČAS)
fie (dvacátá léta).

Jeden ze zakladatelů Společnosti ing. Jaroslav Štyeh fotografuje částečné zatmění
Slunce u svého domku v Praze 4, na Boh(foto - archív ČAS)
dalci (1914).

Pobočky české astronomické společnosti
(kresba - P. Příhoda)
—současný stav.
Říše hvězd
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ČAS v čase
Neúpiný průřez historií
Ceské astronomické společnosti (ČAS) a dalších
událostí podle materiálů archívu ČAS, Říše hvězd,
Kosmických
rozhledů,
vzpomínek pamětníků a
publikací J. Klepešta: Dvacet let mezí přáteli astronomie, ČAS 1947; J. Klepešta:
Třicetkrát kolem Slunce,
ČAS 1947; J. Sadil: Průvodce po lidové hvězdárně
v Praze, Osvěta 1951. Historická sekce ČAS bude
vděčna za jakékoli poznámky a vzpomínky i na
nedávnou dobu, které by
pomohly dopinit chystanou pamětní publikaci
o působení CAS v celé re-

publice.)

1910- Při příležitosti průletu
Halleyovy komety přísluním
se konají různé populární
přednášky. Před válkou přednášeli hlavně prof. F. Nušl,
ing. J. Štych, prof. J. Zdeněk,
dr. A. Dittrich, prof. B. Malíř
a další.
1911 - Ing: J. Štych začíná
přednášet
o
astronomii
v pražském Sdružení dělnických abstinentů.

Z počátků přednášek pro veřejnost
Ing. J. Štych:
«...Společně s Klepeštou jsme jezdívali občas na venkov pořádat astronomické přednášky. Pan Klepešta
promítal světelné obrazy přístrojem, opatřeným lihovou lampou. Jednou na přednášce v Dubí u Kladna
přednášel právě o výbuších na Slunci a při tomto výkladu náhle vybuchla lampa projekčního aparátu.
Sklidili jsme hodně posměchu a museli jsme ráno ještě
za tmy z Dubí utéci...»

Prof. F. Nušl:
«...V Hradci Králové jsme chtěli pro reálku postavit
observatoř. Abychom získali potřebný peníz, vzponměli jsme si, že uspořádáme řadu přednášek. Neměli
jsme však promítacípřístroj a tak jsme si ho sami zhotovili. Obrázky se prosvětlovaly éterovým plamenem.
Kyslík jsme měli ve třech velkých balónech. Prvá přednáška byla v hradeckém divadle o Bursko—anglické
válce. Diapositivy jsme si částečně sami zhotovili,
něco objednali z Prahy. Ty z Prahy nedošly. Počátek
přednášky byl dobrý. Obrázky byly dobře prosvětleny,
ale později stále více a více osvětlení sláblo, až úpině
zhaslo. Kyslík nám vyprchal. Omluvili jsme se, že došel
kyslík a nedošly obrázky a přenášku že budeme opakovat za 14 dnů.
Na druhou přednášku jsme si vypůjčili kyslíkovou
bombu ze školní laboratoře. Kyslík však za půl hodiny
došel a přednášku bylo nutno ještě jednou opakovat.
Obecenstvo bylo nespokojeno a na třetí přednášku došly obrázky a i kyslíku bylo dost, ale nepřišlo obecenstvo. Místní list tehdy napsal: „Na prvnípřednášku nedošly obrázky a došel kyslík, na druhou přednášku ob-

rázky došly, ale kyslík nestačil a na třetí přednášku již
obecenstvu došla trpělivost. "...»

Prof

B. Malíř:

«...5 profesorem Hronem jsme rovněž pořádali po celém kraji řadu přednášek, ale kromě přednášek jsme
pořádali i loutková představení. Byl jsem totiž i principálem loutkového divadla. Odpoledne jsme hráli pro
děti divadlo a večer měla být přednáška. Koupili jsme
od cikánů obytný vůz a s tím jsme jezdili ostravským
krajem. Obecenstvo si však vždy vynutilo, aby se pro ně
opakovalo nejprve loutkové divadlo a pak teprve vyslechli přednášku. Výbuch lampy jsme také jednou zažili a popálil jsem si přitom pravou ruku. Ve škole jsem
pak musel kreslit kruhy a psát na tabuli všecko levou
rukou...»
Pik. Dvořák (z Voj. zeměpisného ústavu):
«,,.Když byl prof. Hron pensionován, přišel do
Prahy a dal se zapsat na medicínu. Nosil klobouk zvláštního tvaru, jako homolku cukru,
a podrážky tvaru obdélníkového. Říkal si, že je
c.k. výslužník. Na fakultěpodporoval štědře studenty a když dělal rigorózum u prof Janouška,
řekl mu tento, že nic neumí. Prof Hron mu však
odpověděl: „Pane zpytáku, to vy nevíte. Za prvé
jste se mě na všecko neptal a za druhé jsem Vám
všecko neřekl."Při druhém rigorózu ho přece jen
přemluvili, aby medicíny nechal, a proto přešel
na teologii...»

1912- V Pardubicích zřizuje
na své náklady baron A.
Kraus první „lidovou" hvězdárnu, otevřenou pro veřejnost, a postupně ji vybavuje
i knihovnou.
1913 - Dr. L. Pračka, pozorovatel proměnných hvězd,
vyzývá v časopisu Živa k založení astronomické společnosti.
1915 - Po velkém úspěchu
podzimního cyklu přednášek
pro veřejnost Ing. J. Štych zakládá astronomický kroužek
z jejich posluchačů. Kurs
astronomie v Lidové domě.
1916-Ing. J. Štych aj. Klepešta se radí s prof. F. Nušlem a dr. J. Fričem o způsobu
vytvoření astronomické společnosti.
1917-Ing. J. Štych aj. Klepešta zvou do přípravného
výboru několik astronomů
amatérů - učitele K. Anděla,
manžele Ludmilu a Ing. Viktora Rolčíkovy, K. Nováka.
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Pamětní list potvrzující přijetí dr. Vladimíra Gutha za činného člena
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ČAS - 23.

únor 1924.
(archív ČAS)

75 let CAS

Prof. F. Nušl:
Přátelé, já to takhle nemohu nechat. Co se týká těch
100 let, to není tak jednoduchá věc, jak si to představujete. Já bych se snažil, ale je tady přede mnou jeden,
který to má spachtováno. Je to Křižík. Ten dokonce
prohlásil, že se dožije nejen sta let, ale pak že se ještě
Ožení!
Co se týká toho Rožmberka, to byla celá velká historie. Mně ten nápad přišel tak, jak bych řekl: Zkusme to,
snad se to dá udělat. Prohlížel jsem, odkud kam to udělat, aby měření bylo snadno možné. Pomáhali mi dva
synovcové, studenti. Bohužel oba již jsou na pravdě
Boží. Ti mě doprovázeli. Tj věděli, jak je rybník kde
hluboký. Povídali „Strejdo, tam vprostředku se dá vrazit kůl". Zjistil jsem si, že vrchol rybníka jest skutečně
o těch 30 cm vyšší. Doprostřed jsme zarazili kůl, na ten
dali rýsovací prkno a z jednoho břehu měřili druhý
břeh. Na druhé straně je most, který má několik
oblouků a z té strany bylo vidět krásně v několika večerech, kdy byla klidná a hladká hladina, jak ry oblouky
toho mostu se odrážely v té vodě tak, že tvořily úpině
symetrický obraz. Ten se dal měřiti. Tím způsobem se
dal ten rybník dokonale proměřit. Odstěhovali jsme se
tam asi na týden a rozbili tam svůj tábor. Dokonce jsme
tam i spali. Po celý den až do večera jsme pracovali.
Triangulovali jsme celý rybník kolem dokola. K tomu
nám panství propůjčilo loď. Na té lodi byli rybáři, kteří
rozváželi pr•aporečky tam, kde jsme je potřebovali.
U nás bylo také několik rybářů, kteří nám při měření
pomáhali. Aby neměli dlouhou chvíli, půjčili jsme jim
dalekohled a oni se jím dívali přes rybník a pozorovali
své kamarády na druhém břehu, jak vykonávají naše
rozkazy. Abychom se mohli dorozumět, vypůjčil jsem si
zfyzžkálního kabinetu hlásnou troubu a když jsme Jim
chtěli dát znamení, vystřelili jsme do té hlásné trouby.
Rybáři byli strašně překvapeni, že jejich kolegové na
druhé straně ihned nereagovali na náš výstřel a proto
hubovali: „Oni si tam krájí chleba a mažou ho máslem
a nedávají pozor na to, co mají dělat!" A najednou po
chvíli ti rybáři vyskočili a dělali to, co bylo ujednáno.
Jak se potom naši rybáři divili, že zvuk tak pomalu letí
a že tedy nemohli náš výstřel hned slyšet.
Ty rybářské řeči byly nádherné. Takové zajímavé
názory. Tak například vypouklost rybníka vysvětloval
jeden druhému takto: „No to máš jako kapka vody na
skle — taky je vypouklá".
Ta celá doba byla nádherně vypiněná prací a pozo-

a

(Výše uvedené vzpomínky Z počátků přednášek pro veřejnost a Jak jsme měřili Rožmberský
rybník jsou převzaty ze stenografického záznamu ze slavnostní večeře na počest dvacetiletého jubilea ČAS a sedmdesátin prof. Františka Nušla v pražském Autoklubu dne 5. 12.
1937.)

1918- Po skončení války začíná vycházet Věstník ČAS,
dva ročníky po čtyřech číslech,
předchůdce
Ríše
hvězd. Společnost má 147
členů.
1919 - Ustaven výbor pro
Uctění Štefánikovy památky,
předsedou je básník S. Machar. Začínají sbírky na.
stavbu hvězdárny. Pokus
o pobočku ve Vsetíně, jako
u, dalších však zůstává
u kroužku nespojeného administrativně se Společností.
Podobné vznikly mezi válkami v Železném Brodě,
Plzni, Budějovicích; Užhorodě, HradciKrálové, Táboře,
Ostravě, Valašském Meziříčí,
Rokycanech a Brně.
v

Dovolte mi, abych vzpomněl na to, jak kdysi prof.
Nušl se odvážil na celou Zemi. Pomocí Rožmberského
rybníka měřil velikost naší Země. Tento rybník je tak
rozsáhlý, že když se pozoruje jeho zakřivení, je vidět
jeho vypuklost, který jest 30 cm. Pomocí několika studentů prof. Nušl změřil toto zakřivení a vypočítal velikost Země. ...(Vyprávění o tom slíbil dr. Kaván vydat
tiskem) ... a ted'pořád jistě prof. Nušl jej tlačí do toho,
aby to konečně vyšlo. Ale to by možná muselo počkat až
na tu dobu, dožiji—li se toho stoletého jubilea pana
prof. Nušla.

rováním okolí. Na jednom břehu jsme si postavili malou observatoř. Když jsme vystoupili s dalekohledem
poněkud výše od břehu, viděli jsme na druhé straněpasoucí se husy. Když jsme poněkud sestoupili, husy
a břeh už nebylo vidět. Když se šlo ještě níž, hladina
stoupla až ke střechám domů na protějšístraně a nakonec zmizely i střechy domů. Dr. Moural, můj strýc, na
to pozval celou společnost. Byli tam panští úředníci,
úředníci z pivovaru a celá honorace z města. Paní
správcová uměla dobře vařit a tak pro celou společnost navařila v kotlích guláš. Pan sládek tam nechal
dovézt několik soudků dobrého piva zvlášť vybraného
a tak se celá společnost výborně bavila. Oni ti lidé
tehdy měli takový zdravý rybářský humor a vtip, legrace bylo přitom dost. Byli jsme tam celý den a vesele
se přitom bavili. Přijel tam nějaký cyklista, inteligentní
mladý člověk, podívat se na rybník. Pan sládek ho
energicky zastavil, co že si to dovoluje a že bude souzen. Ustavil ihned polnísoud a milý cyklista se nesměle
omlouval, že nevěděl, že se tam nesmí. Ale pak pochopil, že to jest jen žert a nechal se odsoudit. Byl odsouzen k vypití tolik a tolik piva a snězení veliké porce guláše. Výsledky měření byly uveřejněny v Živě a popsán
celý průběh měření, až na ty podrobnosti zábavy, které
ovšem uveřejněny nebyly. Výsledky měření Rožmberského rybníka krásně souhlasily se skutečnou velikostí
Země.

Zmožen pravidelný
1920
Časopis
hvězd, v prvním ročníku vycházejí v nákladu 1000 kusů 4 čísla (první v březnu), (II. ročník měl
10 čísel, další ročníky pak
dvojčísel a později se Ríše
hvězd stává pravidelným měsíčníkem. Redakci vedli poŘíše

Prof. B. Malíř:

Po delším úsilí barona A.
Krause c.k. místodržitelství'
pro království České schvaluje dne 21. 9. stanovy'
Společnosti
vypracované
přípravným výborem. Na
ustavující valnou hromadu
České astronomické společnosti přichází přes 50 hostů,
mezi nimiprofesionální astronomové prof. F. Nušl, prof.
B. Mašek, prof. J. Jeništa, dr.
V. Rosický, dr. J. Svoboda,
dr. J. Kaván. Zvolen je výbor
ve složerní předseda prof. J.
Zdeněk,
místopředseda
JUDr. K. Pokorný, ing. J.
Štych, jednateling. V. Rolčík,
zapisovatel K. Anděl a knihovník J. Klepešta.
Stanoveny jsou hlavní cíle
Společnosti, aby byl uspoko
jen zájem členů (i veřejnosti);'
jak o výsledky výzkumu ves-,!
míru, tak á vlastní odbornou
práci na poli astronomie:
sdružiti všechny přátele
hvězdářské vědy
—zříditi v Praze lidovou hvězdárnu
— vydávat pravidelný popufarní astronomický časopis
— za/ožit knihovnu odborné
popularizující literatury.
Tyto úkoly Společnost napinila již během prvních deseti let své existence.
o

Jak jsme měřili Rožmberský rybník

Momentka ze třicátých let — Karel Anděl a nad
(foto — archív ČAS)
ním stojícídr. K. Otavský.
Říše hvězd
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75 let CAS
stupně

Ing. Petrák, prof. J.
Svoboda, prof. B. Mašek, dr.'
O. Seydl, dr. H. Slouka, dr. B.
Šternberk, po druhé válce H.
Slouka,prof. J. Mohr $ výkon- `
ným redaktorem doc. J.
Bouškou a přesedy' redakčních rad doc.` A. Mrkosem
a dr. J. Grygarem.)
ČAS má 200 členů. Kancelář Společnosti se stěhuje
z Kaulichova domu (ČVUT)
na Karlově náměstí do levé
věže Wilsonova (hlavního)
nádraží. Prof. B. Mašek zahajuje vydávání Hvězdářské`
ročenky (první' je na rok
1921).

ně

1921 - Rada hl. m. Prahy
dává pro ČAS k dispozici
baštu ě.p: 8 na Pohořelci. Velkolepý projekt novostavby
hvězdárny vypracoval Ing. J.
Záruba—Pfefferman. Výsledky sbírek Štefánikova výboru
nestačí; zakupují se za
menší přístroje — osmipalcový hledač komet, pěti,
a čtyřpalcové refraktory,
dvoje hodiny a literatura do
knihovny. V umělé jeskyni
v Havlíčkových sadech (Grébovice) je zřízena prozatímní
observatoř vybavená 95-mm
refraktorem pro veřejná pozorování dvakrát týdně.
1922 - Společnost má 564
členů,
hvězd vychází
v nákladu 800 výtisků. 1. 5. '
přejímá od K. Anděla administraci Společnosti F. Kadavý.

Říše

1923 - Zrušena prozatímní
hvězdárna v pražské Grébovice pro přílišnou vlhkost
jeskyně. Začíná organizo
vaně pozorování meteorů,
především pod vedením J.
Klepešty a později dr: V. Gutha. Klepešta pořizuje v Ondřejově světoznámou fotografii mlhoviny v Andromedě
přeletem bolidu.

s

1924 = Počátkem roku přeneseno sídlo Společnosti do'.
budovy ředitelství ČSD u Wilsonova (hlavního) nádražC.
Vzniká sekce _ pozorovatelů
Slunce (vede dr. V. Guth)
a proměnných hvězd pod vedenim prof. B. Hacara v Pro- `
stějově. Klepešta zakládá
meteorickou sekci, k níž se
následující rok přidává A.
Bečvář se
hvězdárnou
V Brandýse.

svou

Další pozorování :
1925
byla Společnosti umožněna
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Můj život s hvězdami
Záviš Bochníček
Můj první a od té doby už trvalý kontakt s Českou astronomickou společností se datuje z roku 1934, kdy jako
čtrnáctiletý student jsem se stal členem Společnosti. Bylo
to vyvrcholení podivných náhod a událostí, které začaly
pádem velikého meteoritu na pole mého pradědečka, pokračovaly nadšeným obdivem mého dědečka pro krásy
hvězdné oblohy a přenesly se i na moji maminku, která mi
čítávala z tehdy oblíbené knihy C. Flammariona O mnohosti světů obydlených. Dodnes mám zachované sešity, ve
kterých nevypsanou rukou prvňáčka jsem si zaznamenal,
že „Slunceje 300 000—krát těžší než Země, je od nás vzdálené 150 miliónů kilometrů a přitahuje Zemi k sobě silou,
že ani tolik a tolik koní by ji nepřemohlo". Také si vzpomínám, jak ve druhé třídě obecné školy jsem nakreslil na tabuli docela správně sedm hvězd Velkého vozu. Svým kamarádům jsem vysvětloval, že padající hvězdy, které jsme
za teplých srpnových večerů občas zahlédli, nejsou skutečné hvězdy, ale meteory. Přes začouzené sklojsme spolu
s maminkou v ranních hodinách někdy na začátku léta
1927 pozorovali zatmění Slunce.
Pak přišla klukovská léta s četbou všelijakých dobrodružných knih, ale i zde se uplatnila astronomie: mou nejoblíbenější četbou bylo vyprávění E. Buroughse (autora
Tarzana) o podivných příhodách prvního pozemšťana na
Marsu, což byla vlastně knížka odpovídající dnešním sci-fi.
V roce 1931 jsem vyhrál v jakési soutěži knížku Populární astronomické přednášky, jejímž autorem byl V. V.
Stratonov, profesor Moskevské university a ruský emigrant, který našel útulek i zaměstnání na Státní hvězdárně
v Praze. Tato velmi hezky psaná knížka byla tou jiskrou,
která zažehla můj aktivní zájem o astronomii. Bylo to
v době, kdy v astronomii se stala řada významných objevů:
1929 rudý posuv ve spektrech mimogalaktických mlhovin, 1930 nalezení Pluta, 1931 těsné přiblížení planetky
(433) Eros k Zemi, 1932 první příjem rádiových vin z vesmíru atd. Z našich událostí to bylo pozorování meteorického roje Leonid několika hvězdáři z letadla. I když jsem
ještě ne všemu rozuměl, uvedené události podněcovaly
moji zvídavost. Maminka přinesla několik čísel Říše hvězd
a z nich jsem se dozvěděl, že za jistý příspěvek je možné se
stát členem ČAS a požívat výhod s tím spojených. A tak
jednoho dne roku 1934 mne maminka zavedla na Lidovou
hvězdárnu Štefánikovu na Petříně, kde nás přijal pan F.
• Kadavý, vyřídil formality zápisu a řekl, že „pan student
může nyní už bez placení navštěvovat hvězdárnu, přečíst
si zde knížky a časopisy o hvězdách a v případě dobrého
počasí může se dalekohledem podívat na hvězdy".
Pan Kadavý byl tehdy — jestli se nemýlím — jediným
placeným zaměstnancem Společnosti. Pro mne byl pánem
hvězdárny: on ovšem věděl, všemu rozuměl a ovšem rozhodoval. Jestliže jsem něco potřeboval, byl tu on, na něho
jsem se mohl vždy obrátit a on vždy vyhověl. Občas sice
zavrčel, když jsem ho vyrušil v jeho práci, ale nakonec
všechno vybavil.
Pánem přes dalekohledy byl Ing. K. Čacký, mladý
vzhledný muž, který suverénně ovládal velký dvojitý dalekohled ve střední kopuli i s jeho tajemným hodinovým pohonem. Když po setmění vyprávěl v kupoli o Měsíci, planetách nebo hvězdách, návštěvníci byli ticho jako v kostele a potom jeden po druhém přistupovali k dalekohledu,
aby vlastníma očima zhlédli vzpomínané astronomické
podivuhodnosti.
Kromě takových návštěvníků chodila na hvězdárnu
také malá skupinka jiných zájemců — aktivních astronomů
amatérů. Ti se mne velmi brzy přátelsky ujali. Setkávali
jsme se zpravidla v sobotu odpoledne a hovořívali jsme
o hvězdách až do pozdních nočních hodin. Moji noví přátelé na hvězdárně mne seznámili se zařízením hvězdárny,
pod jejich dohledem jsem se mohl podívat na hvězdy nejen
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'K6nigem' ve střední kupoli, ale také 0,18—m Heydenovým refraktorem v kupoli západní anebo vynikajícím
Zeissovým 0,2—m hledačem komet v kupoli východní.
Tento svoj jsme pro sebe nejvíce používali, byl výborné
kvality a zacházení s ním bylo jednoduché a rychlé.
Z časopisů přicházejích na hvězdárnu si pamatuji na
Astronomische Nachrichten, Die Sterne, ľ Astronomie a
Coelunt. Doma mi mezitím začala vznikat astronomická
knihovna. K pravidelně přibývajícím číslům Říše hvězd a
ke Stratonově knížce přibyla zanedlouho Newcombova
Astronomie pro každého, z oblíbené Gbschen Sammlung
Astronomie od MSbia a z Ameriky Ingallsovo Amateur
Telescope Making (1933). Neuměl jsem tehdy ani německy ani anglicky, ale zájem o astronomii byl tak velký,
že jsem se knihami prokousával slovo za slovem se slovníkem v ruce. Moje znalosti o hvězdách se pomalu zvětšovaly a protože jsem vícekrát sledoval výklad Ing. K. Čackého u dalekohledu, směl jsem vypomáhat při provádění
návštěvníků hvězdárnou a také jim sám něco vyprávět, a to
— jak se později ukázalo — byla výborná příprava pro moji
budoucí profesionální pedagogickou a přednáškovou činnost.
Na hvězdárně se ale neprovozovala jen popularisační
činnost, na hvězdárně se také odborně pracovalo. Přes den
to byl pan Kadavý, který při své administrativní práci nevynechal ani jeden jasný den pro pozorování Slunce
0,12—m Heydenovým dalekohledem v západní kopuli. To
byl přístroj s vynikající optikou a polarizačním filtrem. Já
jsem tímto dalekohledem několikrát viděl sluneční granulaci tak krásně, jako snad už nikdy potom. Také se na hvězdárně všelicos počítalo, např. mapové posice hvězd pro
vznikající gnomonický atlas. Ve dnešní době elektronických počítačů se mi zdá až neuvěřitelné, že jsme takovou
práci vydrželi dělat ručně. Také se zde konala celonoční
pozorování meteorů. Patronem byl doc. V. Guth, ale výkonným organizátorem byl A. Vrátník, tehdy asi dvacetiletý, který snad všechen svůj volný čas věnoval hvězdárně
a spolu s F. Kadavým byl — aspoň v mých očích — druhou
nejdůležitější osobou observatoře. Zjeho podnětu jsem se
zúčastňoval celonočních pozorování v kouzelném Růžovém sadě před hvězdárnou. Bylo nám dovoleno pozhasínat světla v blízkém okolí a tehdy se nad námi rozprostřela
krásná noční obloha s hvězdami až do šesté velikosti.
Kromě skupinového pozorování jsem zakresloval meteory také sám doma. Zde, v Modřanech, byly ještě lepší
podmínky než v Praze. V. Guth mne zapojil do sítě pozorovatelů teleskopických meteorů v celosvětovém měřítku
v rámci programu spojeného s Byrdovou výpravou do Antarktidy. Byla to pozorovaní namáhavá — dívat se bděle po
celé dvě hodiny triedrem na vybrané hvězdné pole, kde se
nic neměnilo, přičemž výsledkem bylo zachycení jednoho
či dvou meteorů za celou tu dobu. Také jsem pozoroval
proměnné hvězdy, když jsem předtím prostudoval dvě Kopalovy publikace Hvězdy proměnné (1931) a Stálice
a hvězdy proměnné (1933). Používal jsem přitom Vandův
Malý atlas proměnných hvězd.
V tu dobu jsem už velmi dobře poznal celou oblohu.
Usnadnila mi to Klepeštova otáčivá mapa oblohy, snad nejhezčí, jakou jsem kdy viděl, a která dodnes zdobí stěnu mé
pracovny. A tak se stalo, že 18. června 1936 v Mléčné
dráze, kde je hvězd jak smetí, jsem zpozoroval hvězdu třetí
velikosti, která tam nepatřila. Byla to Nova Lacertae 1936,
označená později jako CP Lac. Rozhodla o celém mém dalším životě. Jediný místní občan v blízkém okolí měl telefon, ale nedovolil mi ho v noci použít. Tak se stalo, že
zpráva o vzplanutí nové hvězdy, kdy každá hodina je
cenná, se pozdržela o více než šest hodin. Teprve ráno
mohla maminka zatelefonovat na Státní hvězdárnu a dr. O.
Seydl, který zastupoval ředitele, mne nechal vyvolat
z gymnázia a teprve, když se v osobním rozhovoru se mnou
přesvědčil o spolehlivosti mých údajů, poslal telegram do
Kodaně, kde tehdy bylo středisko pro náhlé astronomické
objevy. Objev byl oznámen v Cirkuláři lAO No. 595 a
vzbudil značný ohlas u nás i v cizině. Příčinou bylo asi to,
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Soukromá hvězdárna dr. A. Bečváře — stavz r. 1989. (foto - M. Šolc)

na Klementinské věži Státní
hvězdárny, vybavené 0,12-m
Heydenovým dalekohledem,
ostatní přístroje zůstávají uloženy v Národním technickém

muzeu.

7925 Rada hl. m. Prahy
uvolňuje v prosinci 200 000
Kč na stavbu hvězdárny
v Riegrových sadech, pro odpor Sokola je však využito nabídky na úpravu domku č.
205 na Petříně u Hladové zdí.
1927- Dne 29.8. společné
pozorován[ částečného zatmění Slunce z Klementina.
Pro nevoli nájemníků domku
č.p. 205 se dotace použije na
přístavbu východního křídla,
původní projekt Ing. J Stycha
upraven a hvězdárna v budoucnu dostane tři kopule.
ČAS má 800 členů a tento
stav zůstává přibližně stejný
až do roku 1938.
1928- V kruté zimě a na jaře
dostavěno východní křídlo
hvězdárny kopulí podle návrhu Ing. J. Boreckého.
V dubnu se stěhuje admjnístrace Společnosti na Petřín,
28. 6. je hvězdárna slavnostně otevřena pro členy,
Z pozůstalosti vídeňského
sefenografa R. Koniga
zakoupen za 80 000 Kč dvojitý
refraktor od Zeisse,. který je
dodnes hlavním přístrojem
hvězdárny. Pokladní' hotovost Společnosti 15 000 Kč
byla dopiněna řadou darů;.•
včetně 20 000 Kč od presidenta T. G. Masaryka. Vzniká
fotografická sekce pod vedením J. Klepešty. Vychází'
Andělova Mappa Selenographica.
je

návodů, článků a několik knih, dvě jsme dokonce napsali
spolu. Nejznámější a také tou nejlepší jeho knihou byly Pohledy do nebe, kterou i dnes považuji za nejkrásnější českou
populární knihu o astronomii. Po válce byla zakázaná z ideologických důvodů. Slouka byl zapleten do záhadné aféry, zasvěceným známé pod jménem „Kaltenbrunner". Aspiroval
na místo ředitele Lidové hvězdárny Štefánikovy a na místo
ředitele Státní hvězdárny, ale to už bylo po r. 1948, kdy
„všichni byli proti všem" a Slouka jako vyslovený individualista měl mnohem více nepřátel než spojenců. A tak z velkých ambicí se naráz octl ve vakuu, zneuznaný a bojující už
jen o holé přežití, což si určitě nezasloužil.
Zdeněk Kopal, dnes emeritní profesor univerzity v Manchesteru, člen mnoha učených společností, má šťastnější
osud, i když jeho cesta ku hvězdám také nebyla lehká. Poznal jsem ho ještě jako studenta Karlovy university už před
rokem 1936. Na hvězdámě se konaly každý měsíc odborné
přednášky o astronomii, které byly pravidelně navštěvovány
asi třemi desítkami vážných astronomů amatérů. Kopala
jsem na takových přednáškách párkrát vyslechl. Vždy hovořil o nových, u nás ještě neznámých objevech či problémech,
a to způsobem, který posluchače úpině zaujal. V r. 1936
vyšly jeho překlady dvou knih předních astronomů, Jeansův
Tajemný vesmír a Bddingtonovy Hvězdy a atomy. Obě knihy
patří mezi skvosty astronomické literatury. Po návratu z expedice za zatměním Slunce v roce 1936v Japonsku mne sám
vyhledal a vyprávěl, jakou měl radost, když se v cizině dozvěděl, že mladý český astronom amatér objevil novou
hvězdu. Stal se mi rádcem i přítelem na celý život. Věnoval
se tehdy zákrytovým proměnným a fotometrem, který mu
vyrobil jeho známý mechanik Izera, jsme pozorovali Algola
z východní kopule petřínské hvězdárny. Za války byl Z. Kopal v cizině a v krátké době si získal věhlas u nejznámějších
hvězdářů. A bylo vlastně štěstím, že jeho žádost o místo profesora na Karlově universitě po válce byla zamítnuta: Kopal
by nevydržel tehdejší režim a režim by nevydržel jeho. Dnes
nás může profesor Kopal svobodně navštěvovat a je vždy
všude radostně vítán.
Kopal mne v roce 1937 seznámil s Antonínem Bečvářem.
Jeli jsme do Brandýsa v trojici Kopal, Izera a já. Bečvář byl
v astronomické obci známý překrásnými fotografiemi nebeských objektů, které pořídil amatérským dalekohled@m,
jehož optiku sám vybrousil. Kdo z nás při návštěvě jeho
skrovné hvězdárničky v Brandýse by byl tušil, že Bečvář za
necelých sedm roků vybuduje na Slovensku velkou hvězdárnu v Tatrách na Skalnatém
Plese, jejímž se stal prvním ředitelem, a já, tehdy studentík a astronom amatér, budu za sedmnáct roků
třetím ředitelem této známé observatoře! Ale stejně jako H. Slouka
i A. Bečvář přes nesporné zásluhy
o československou astronomii
a slovenskou zvlášť — vzpomeňme
třebas jen jeho po celém světě po
dlouhé roky používaný Atlas Coeli
— se dožil na Skalnatém Plese
nevděku a trpkého konce. Ovšem
o nic lépe se tam nevedlo ani jeho
nástupci V. Guthovi a ani mně.
Byla to snad pro nás předzvěst
událostí, jakých jsme dnes svědky?
Ale to už jsme v době dávno poválečné, zatímco mým úmyslem
zde bylo vzpomenout Českou astronomickou společnost, Lidovou
hvězdárnu Štefánikovu a lidi okolo
astronomie z éry první republiky, z doby, kdy Společnost prožívala svůj krásný a čistý dětský
věk.

1929- Dne 1.5. slavnostně
otevřena petřínská Lidová
hvězdárna Štefánikova pro
veřejnost. Roční návštěvy
se pak pohybovaly kolem
10000, po obnovení lanové
dráhy v r, 1932 se zdvojnásobily'a od 50. let se pohybují
kolem 40 000. Přístrojovou
sekal vede Ing. K. Gacký, časovou azákrytovou K. Novák.
Založena Astronomická spofecčnosty Hradci Králové.
1930 - V dubnu se dokončuje stavba hlavní 7,5 metkopule petřínské hvězdárny, dodané litevskou firmou Anneniekí. Od podzimu
střídá dr; R. Rajchla ve ve
dení sekce pozorovatelů prorové

že jsem byl tehdy velmi mladý, měl jsem teprve šestnáct roků. Když později o deset roků jsem zaznamenal druhou novou hvězdu T CrB 1946, nebyl ohlas už téměř žádný. K objevu Novy Lac 1936 jsem dostal vlastnoruční dopis od T. G.
Masaryka a president Beneš mi daroval malý triedr, který
rozšířil moje možnosti při pozorování proměnných hvězd.
Objev byl komentován i v cizině a ředitel největší německé hvězdárny Babelsberg v Postupimi u Berlína, P.
Guthnick, mi nabídl pobyt a studium astronomie v Německu, což — bohužel — pro rychle se zhoršující politickou
situaci před druhou světovou válkou se už neuskutečnilo.
Objev novy mi umožnil přístup ke členům výboru Společnosti, které jsem do té doby pravidelně na hvězdárně vídával
a s respektem vždy uctivě zdravil, ale hovořit s nimi jsem se
jako malý studentík přece jen neodvážil. V následujících letech jsem je poznal dobře, neboť se stali mými příznivci
a rádci v různých problémech. Každý z nich přispěl svým
dílem k budování ČAS a každý z nich by si zasloužil aspoň
jednu či dvě stránky v Říši hvězd. Prostor i čas mne nyní nutí
omezit se jen na globální charakteristiku: Jací to vlastně byli
lidé? Byli různí vzhledem, chováním,,povahou, profesí, atd.
atd., ale jedno jim bylo společné: měli lásku k astronomii,
pro kterou pracovali rádi, obětavě a nezištně. Odměnou jim
byla radost a klid duše, jaké pociťujeme ve vzácných chvílích, když jsme něco dobrého vykonali. Byli pravými milenci hvězd a pro svou lásku vždy nalezli trochu volného
času — a toho bylo za první republiky mnohem méně nežjak
jsme si zvykli za posledních čtyřicet roků. Pro Společnost
pracovali nezištně netoužíce po žádných osobních odměnách či uznáních, byli to praví amatéři, nikoliv profesionálové. Společnost spravovali seriózně a důstojně i přes mnohá
finanční úskalí, o jakých se dnešní generaci zhýčkané statisícovými dotacemi ani nezdá. Tenkrát se psaly žádosti na magistrát o pár stokorun a s takovým obnosem se pak opatrně
zacházelo. A kupodivu, všechno šlo.
Přes omezení, které jsem si uložil, že nebudu žádného
z těchto lidí individuálně vzpomínat, u třech z nich z osobních důvodů učiním výjimku —jsou to H. Slouka, Z. Kopal
a A. Bečvář.
Hubert Slouka byl po O. Seydlovi od r. 1936 redaktorem
Říše hvězd. Byl temperamentní, průbojný, někdy snad až
útočný, byl sečtělý a měl spoustu nových a nových nápadů.
Byl vynikající publicista a výbomý vyprávěč. Agitoval pro
astronomii na každém kroku. Udržoval osobní kontakt
mezi všemi lidovými hvězdárnami. Napsal mnoho různých
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ČAS: Mnoho

díků a hrst

val snadné nalezení Jupitera v opozici. Hledal jsem jej
1, srpna, ale byl ještě v mlhách u obzoru; zato se mi po
jistém úsilí podařilo seznámit se s Altairem a Arkturem. A byl jsem lapen. Od té doby jsem žil v domnění,
že 1. srpna 1938, ve věku necelých třinácti let, jsem se
rozhodl stát astronomem, a od toho rozhodnutí jsem
Mirek J. Plavec
nikdy neuhnul. To je ovšem asi naivní zjednodušení.
V mladých lidech se zájem o nejrůznější aktivitu proRoku 1945 se z válečného přítmí vynořila dosti budí snadno, ale musí pak být něco, co jej udrží. Já
velká plejáda mladých lidí, odhodlaných studovat na našel doma Chantovu knihu Divy vesmíru, která tam
univerzitě astronomii a pak se jí v životě věnovat. Při- léta ležela a čekala na svoji příležitost. Zní mi utkvěly
rozeně i tehdy to byl statisticky malý počet, ale udivu- v paměti jen dvě věci: snímky z královského parku
jící v porovnání s první republikou. Ještě překvapivější v Torontu a mapky oblohy. Po létech jsem se o těch
1933 - Dr. V. Nechvíle fotoje skutečnost, že se tento sen mnohým z nás spinil. Po Chantových obrázcích zmínil, když mne pozvali
grafuje hlavním dalekohleněkolik let předtím jsme skoro všichni byli činní jako přednášet na Torontské univerzitě, a oni mi pak přidem Stefánikovy hvězdárny
astronomové—amatéři, a to je vlastně taky dosti vzác- nesli jako dárek jejich originály. Mapky oblohy,
pozice planetky {433) Eros
nost. Jen málo profesionálních astronomů, se kterými velmi jednoduché, zobrazovaly zcela odděleně rovnírámci mezinárodního projsem se v životě setkal, měli tuto amatérskou minu- ková pásma jako obdélníky a cirkumpolární hvězdy
gramu na,zpřesněni paralaxy
v kruhu. Tak jsem se setkal s problémem zobrazení
lost.
Slunce.
Proč jsme byli jiní? Byla to doba, kdy i ve městech polokoule na rovinu, a zápasil jsem s ním od srpna do
7936 - Výpravy za úpiným
bylo málo jasných světel, a od podzimu 1939 bylo října, než večer vyšly Plejády; s jistým zadoszatměním Slunce do SSSR
přísně dodržováno dokonalé zatemnění. Hluboké tiučiněním pozoruji, že mnoho mých studentů na unispolu se Státní hvězdárnou. hvězdné nebe se nám dívalo přímo do oken. Bylo verzitě prožívá tentýž zápas ve značně pokročilejším
— V. Guth, F. Link, B. Nová- snadné počítat meteory, kukátkem odhadovat jasnost věku.
Vlček, do Japonska K.
Každého z nás asi připoutal k astronomii jiný její
proměnných nebo se prostě dívat na Mléčnou dráhu
Hujer, K. Jaschek (Vídeň), Z.
a přemýšlet, co to asi je. Odpovědna podobné otázky aspekt. Já jsem chtěl především vidět: to jest, vědět
Kopal, H. Slouka.
zdaleka nebyla snadná. To, co je dnes běžné — řada o zajímavých objektech na obloze a vyhledat je. To mi
knih, televizní a rozhlasové přednášky, filmy o letech zůstalo; i dnes vesele „amatéřím" se svým dvaceti1637 - Na Slovensku zalodo vesmíru, hustá síť lidových hvězdáren — z toho nic centimetrovým Celestronem. S obdivem se dívám na
žena Štefánikova astrono
nebo skoro nic nebylo.
perfektní barevné snímky Růžicové mlhoviny v soumická společnost; která po
Odpusťte mi, že budu trochu osobní. O astronomii hvězdí Jednorožce, na univerzitě podrobně analyzuji
válce stává součástí ČAS Československé astronomie-. jsem se začal zajímat 31. července 1938, shodou okol- se studenty její strukturu a vývoj, ale pak se úporně
ké společnosti, navrženo Zříností přesně na den o deset let později než profesor Z. snažím zahlédnout její slaboučké stopy svým dalekození lidové hvězdárny v BratiKopal. Podmínky jsme ale měli hodně odlišné: on syn hledem (zatím marně). Takový zájem, navíc zpočátku
slavě. Otevřena hvězdárna
univerzitního profesora v Praze, já venkovské klučisko až přehnaně jednostranný (zavrhl jsem knihu Jamese
v Českých Budějovicích.
na dosti zapadlém maloměstě. Pravda — možná, že mně Jeanse Vesmír kolem nás, protože mi neřekla;co a kde
byl vesmír za okny blíže, ale v Sedlčanech se nikdo mohu vidět na obloze), musí být stále živen nebo po7939 Otevřena hvězdárna
o astronomii nezajímal, městská knihovna neměla je- hasne. Brzy jsem poznal všechna souhvězdí a našel
.
v Táboře.
dinou knihu a místní knihkupec mi nabízel naivní ro- i těch pár objektů popsaných v Chantovi a dostupných
máň o prázdninách na Venuši. Aby se zájem o vesmír starému „mašinkveráckému" triedru z I. světové
7941 Společnost má 990
probudil, musí asi být nějaký podnět. Tím byl pro mne války. Od ztráty zájmu mne uchránil — pro mne
členů. V Sudějovicich založil
..sekci pro ;pozorování planet článek doc. F. Linka Co nového na nebi v srpnu, jeden vzácný — zájezd do Prahy, kde jsem stydlivě velkým
prof. B. Polesný. V Přerově
z jeho každoměsíčního cyklu, který po jistou dobu pra- obloukem obešel petřínskou hvězdárnu, ale přece jen
vzniká první pobočka ČAS vevidelně uveřejňoval v nedělním Českém Slově. Slibo- uviděl ve vitrínce časopis Říše hvězd. Koupil jsem si
dená M. Venclíkem, sdružující
jej v Praze, a zklamal mne jako
pozorovatele Slunce, proJeans. Bylo tam ale oznámení, že
měnných a meteorů. Při
dr. Hubert Slouka vydává bropřírodovědecké společnosti
žurku
„Poznejte
souhvězdí
vOstravě se konstituuje astro—
pouhým
okem,
kukátkem
a danomická sekce — iniciátoři Ing.
lekohledem". Kdo se na ni pamaV. Gajdušek a novinář B. Čurtují, pochopí, že to byl prvotřídní
da—Lipovský. Ihned po válce
záchranný pás hozený tonouse stává pobočkou ČAS.
címu. Navíc dr. Slouka nabízel
V.Praze prof. F.-Nušl ubrání
sadu jednoduchých čoček, a tak
existenci Společnosti proti nařčení, že její vzdělávací ,pro
jsem si vyrobil slavný pěticentigram obchází nařízení o uzametrový „brejlák", což mělo pro
vření vysokých škol.
mne dvojí význam: předně při zaclonění na tři centimetry se chro1941- Vychází Gnomonický
matická vada zmenšila a bylo
atlas pro pozorovatele metepřece jen všelicos vidět, a za
orů. Doc. F. Link zakládá podruhé po této zkušenosti se svými
četní sekci.. .:
konstruktérskými schopnostmi
jsem dával přednost tomu, aby
1943 - Vychází I. díl Astropro mne (tedy ovšem: z jednoho
notnie autorů V. Guth, J. M.,
promile také pro mne) dalekoMohr, F. Link, B. Šternberk.
hledy
postavil někdo jiný, což se
Do ČAS je přijata Valašská:
mi bohatě spinilo — od dvoumetru
hvězdárna postavená amaPrvní betlém ČAS (1937, použity fotografie z pamětnilio tabla
přes kosmický dalekohled k detéry
zahradě A. Ballnéra.
ČAS ke dvacátému výročí).
(foto — archív ČAS)
setimetru!
měnných hvězd tehdy šestnáctiletý st€Jdent 7. Kopal.
Později vychází Atlas proměnných hvězd (Z. Kopal,
Vand} a Schůllerův—Novákův
atlas hvězdné oblohy. Začíná
se rozesílat í do zahraničí
řada odborných. článků a po
zorovánf pod názvem Memoirs and Observations of
the Czech Astronomical So
ciety.
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A přihlásil jsem se za člena České astronomické
společnosti a už jsem nebyl sátu. S jinými mne spojoval časopis Říše hvězd a pozorovatelská činnost v sekcích. Snad ještě důležitější byl nezapomenutelný pan
František Kadavý, tehdy administrátor (a všechno
ostatní) petřínské hvězdárny, který neúnavně zodpovídal dotazy a balil a posílal knihy z knihovny ČAS.
Druhá světová válka byla dobou nesmírného utrpení
pro stamilióny lidí a mnohý podobný životní sen jako
ten můj v ní skončil tragicky. Za nás, kdo jsme šťastně
přežili, postlám pravidelně příspěvky americkým válečným invalidům. Roku 1943 nacisté vystěhovali širokou oblast Sedlčanska a Neveklovska a zřídili tam
cvičiště SS. Mnozí, zejména zemědělci, ztratili majetek. Podařilo se mi, že naši rodinu (bez otce, který zemřel v koncentračním táboře) „násilím" vystěhovali — do
Ondřejova.
Ondřejovská hvězdárna je dnes všeobecně známá.
Tehdy tomu tak nebylo ani mezi amatéry. Věděl jsem
o ní dílky tomu, že jsem pozoroval meteory v sekci vedené doc. V. Guthem a pracoval v početní sekci vedené
doc. F. Linkem. Tak jsem přišel mezi profesionály
a pokud denní putování 2—krát 5 km na vlak a studium
na benešovském gymnáziu dovolovalo, trochu jsem
pomáhal. Dva vědečtí pracovníci tam byli obklopeni
štábem, který sestával z jednoho mechanika, jednoho
zahradníka a dvou pomocných dělníků. S přístroji to
nebylo o moc lepší. Není divu, že oba astronomové se
opírali o práci amatérů z ČAS, a dokonce jejím
prostřednictvím a nákladem i vydávali své práce.
A jsme u roku 1945, a začíná druhá kapitola, kterou
píši opět s hlubokou vděčností Astronomické společnosti. Po přestěhování do Modřan jsme se Závišem
Bochníčkem každou sobotu napůl jezdili, napůl chodili na Štefánikovu hvězdárnu na Petříně a soboty byly
nejkrásnější dny z celého týdne. A do značné míry pro
moji budoucnost i nejužitečnější! Prostředí tam bylo
pro mne báječné. Nad naším mladým kamarádstvím
a nadšenou prací v pozorovatelských sekcích vévodili
tři dobří mužové. Předně starostlivý vládce hvězdárny
pan Kadavý, všeobecně nazývaný prostě „pan Ký".
Potom jednatel Společnosti, srdečný a neúnavný František Matěj. A konečně, ale zdaleka ne v poslední řadě,
redaktor Říše hvězd a skutečná hlava ČAS dr. Bohumil
Šternberk. Každou sobotu přednášel něco, co dnes dr.
J. Grygar provozuje s takovým úspěchem písemně: žeň
objevů v astronomii. Věčná škoda, že z nepochopitelných důvodů nepřednášel na Karlově univerzitě. Ne-

být jeho, nevěděli bychom o soudobé stelární astronomii a astrofyzice prakticky nic.
Moje vděčnost jde ještě dál. Záhy nám mladým bylo
umožněno, abychom v pravidelných „večerech mládeže" cvičili své přednašečské schopnosti i my. Sálek
hvězdárny býval piný a tak jsem se naučil postavit se
nebojácně před publikum a mluvit srozumitelně. Později, na velkých veřejných přednáškách, na kterých
jsme se podíleli vedle tehdejších vedoucích astronomů, jsme mívali až tisíc posluchačů. Díky všemu
tomu jsem se odvážil ještě později postavit se před několik set světových astronomů nebo před podobný počet amerických univerzitních studentů (ted' nevím, co
je horší) a mluvit k nim jazykem, kterému jsem se nikdy ve škole neučil.
Poválečné období přálo rozvoji přírodních věd daleko více než první republika a našlo i schopné a průbojné organizátory. Na Slovensku už od válečných let
budoval Skalnaté Pleso dr. Antonín Bečvář, který
v ČAS doslova vyrostl. Ondřejov se prudce rozrostl
nejprve díky iniciativě doc. Františka Linka. Dílky jim
i ostatním (dr. B. Šternberkovi, V. Guthovi, J. M. Mohrovi, E. Bucharovi...) se mnohým z nás spinil životní
sen — stát se astronomy. Ale nezapomínejme, že oni
i my jsme společně zavázáni za mnohé Astronomické
společnosti.
Doba se jistě v mnohém změnila a domácím poměrům již nerozumím a nemohu do nich mluvit. Nastupující generace budoucích astronomů to má v mnohém
ohledu jistě snazší. Máte velikou síť lidových hvězdáren a nepřekvapovalo by mne, kdyby se mezi jejich
pracovníky objevila celkem přirozená snaha po jakési
skoro odborové organizaci. Dobře si ale pamatuji
dobu, kdy se ČAS, aby přežila, musela stát výběrovou
organizací, jakýmsi výlučným společkem profesionálů
a aktivních členů pozorovatelských sekcí. Dnes to vidím jako hrubou chybu, které jsme sice úpině zabránit
nemohli, ale rozhodně jsme tu izolaci od ostatních zájemců o astronomii nemuseli tak přehánět. Dodnes
mne to mrzí. Doufám, že mladší generace se z našich
chyb poučí a nezopakuje jev jiném provedení. Domnívám se, že jednotná astronomická společnost je základní podmínkou toho; aby se i nadále vydávaly kvalitní populární i odborné knihy, aby tento časopis
— Říše hvězd - pokračoval v současném velmi slibném
rozletu, aby byly časem k dostání kvalitní amatérské
dalekohledy a aby se lidové hvězdárny udržely
a vzkvétaly. Nikdy nás zájemců o astronomii nebude
velká armáda, a proto držme pohromadě. Vnitřní boje o drobné
věci odvracejí pozornost od ušlechtilých cílů a na to doplatila
i velká politická hnutí. Vynikající
vědci, přednašeči, autoři, dobří
pracovníci lidových hvězdáren,
zdatní amatéři — ti všichni nejspíše vyrostou tam, kde se společným úsilím všech vytváří a udržuje zdravé podhoubí. Dnes se
v demokratickém světě astronomie rozvíjí nikdy netušeným tempem a musíme napnout všechny
síly, aby se na tomto rozvoji
mohly pině podílet i naše národy.
Věřím, že tento úkol dokáže ČAS
spinit a že jí příští generace budou
tak vděčny jako ta moje generace.
VladiŠtěpánek,
dr.
Astronomické čarování— zleva dr. Jaroslav
(foto — archív ČAS)
mírGuth, dr. František Schi ller.

1944 - ČAS má 2700 členů,
náklad Říše hvězd omezen
a nesmí překročit 2000.
1945 - Lidová hvězdárna
Štefánikova přístupna až do
února, pak polovinu místností
zabrali němečtí vojáci (Luftwaffe). Optika byla vymontována a uložena do trezoru
v bance, kde pracoval K. Novák. Dne 6.2. zakládá prof. A.
Peřina astronomickou sekci
při Přírodovědeckém klubu
vBrně, za pomoci Jednoty čs.
matematiků a fyziků. Při pražském povstání trefí dělostřelecký granát okno knihovny.
(Ještě v roce 1990 se při revizi knihovny nacházejí střepiny zaryté do starých ročenek.) Vydávání Říše hvězd
zastaveno ad ledna, ale už 1 i
7. se objevilo první poválečné j.
číslo. 2. 7. zahájeny pravi- i
delné populární rozhlasové :
pořady „Čtvrthodinka ve vesmíru" (vydržely pět let). Klub::
mládeže CAS odklízí trosky;!'
opravuje dalekohledy a zachraňuje knihovnu CAS asi
o 5000 svazcích.
K ČAS se přihlašují
kroužky a pobočky v Bratislavě, Ceských Budějovicích,
Brně, Ostravě, Olomouci,
Přerově, Vsetíně, Plzni, Táboře, Valašském Meziříčí, Jičíně, Rokycanech atd.
1946 — Ustavena Společnost pro vybudování lidové
hvězdárny v Brně — iniciátor
A. Peřina.
1947 — Od ministrů V. Kopeckého a Z. Nejedlého získává ČAS 280 000 Kčs na Popularizaci a publikační činnost:
1948 — Ihned po 25.. únoru
vzniká Akční výbor CAS,
v němž se iniciativy ujímá L.
Landová—Štychová. Odkazuje na pokrokové tradice
ČAS — spolupráci se Skautem, populární ateistické
přednášky — a připravuje politickou změnu v orientaci Společnosti. Dne 24.4. na 30. ju.bilejní valné hromadě je zvolen místo osmdesátiletého
prof. F. Nušla do funkce předsedy učitel V. Jaroš, kulturní
a školský referent Národního`
výboru hl. m. Prahy. Prof. F.
Nušl zůstává s mnohými poctami předsedou čestného
výboru CAS. Dne 12.6. zahájena první celostátní výstava
Vesmír (výsledky třicetileté
činnosti CAS). Na vstupném
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se vybralo přes 100 000 Kčs.
ČAS má 3000 členu a je nejvěší populárně vědeckou
společností v republice.
7959 — Návštěva prof. Kulikova, V, A. Ambarcumjana
a dalších předních sovětských
astronomů v Praze na Lidové
hvězdárně. První poválečný
celostátní sjezd československých profesionálních astronomů na Skalnatém Plese.

Brně

1954 — Vzniká meteorická
sekce v
(dnes sekce meziplanetární hmoty).
7956 První z celostátních
meteorických expedic, jaké se
budou pořádat pravidelně
každý rok.

dice

1958-1. meteorářskáexpev Úpici.

Úpici.

1959 v listopadu otevřena
hvězdárna v

rium

1960 — Otevřeno Planetáv Královské oboře
v Praze,kam se stěhuje z Petřina administrace, archiv
a knihovna Společnosti a kde
sídlí ČAS dosud.
7962 - Ustavuje se skupina
pozorovatelů:
zákrytových
proměnných hvězd:
7963 — 2. celostátní sjezd
ČAS. Začínají vycházet Kosmické rozhledy, neperiodický
věstník ČAS, jako členský ča-

výbor

Slovenský

sopis Společnosti a z jejich
prostředků. Na Slovensku začíná vycházet Astronomicky
zpravodaj; působí
ČAS a svolávají se SInvenskě sjezdy CAS.
1964 — Celostátní meteorická expedice Bezovec. Konference o vltavínech v Třebíči.

v

7965 — Konference o výuce
astronomii
Plzni. 1. letní
kola astronomie v Ondřejově
— 1 týden. 2. seminář o výzkumu proměnných hvězd.
Semináře o zpracování optických ploch a o původu Země.

a

Slunce,

1966 — 4. celostátní sjezd
GAS. Semináře o proměnných hvězdách, galaxiích, Pozorovatelů
meteorický -á-ö planetách Měsíci.
1967 — V Praze se schází
Xll. Valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie.'
Ao provozu je slavnostně uveden 2-m dalekohled observatoře Astronomického ústavu
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Astronomické vzpomínky
Ivan Šolc

Následující týden jsem se spolužáky z vysoké
školy odjel na povinný lyžařský kurs. Večer se diskutovalo o všem možném, ale nejvíc bylo tenkrát aktuální téma víry a ateismu. Jako křesťan jsem se dost
tvrdě utkával s bezvěrci a jeden student filozofie, jehož jméno si dodnes pamatuji, mi dokazoval, že věřící
člověk nemůže přijít na nic nového. Tento kolega byl
pro mne velkým stimulem, abych se snažil dokázat,
že se mýlí. Proto jsem celou dobu kursu intenzívně
přemýšlel, jak asi mohl být udělaný Lyotův filtr, který
tak zajímal prof. Bečváře. Ke konci pobytu na horách
mi byl princip výroby v podstatě jasný a po návratu
domů jsem se hned pustil do práce. Vybrousil jsem
stejně silné křišťálové destičky, dvojnásobnou
tloušťku jsem chtěl realizovat tím, že dám dvě destičky na sebe atd. Nesehnal jsem však víc než dva polarizátory. A tak jsem měl řadu stejně silných destiček
mezi dvěma polarizátory. Bylo to na optické lavici
spektroskopu, s destičkami jsem nahodile otáčel. Fascinovalo mě, jak se měnila spektrální charakteristika
soustavy. Věnoval jsem pokusům řadu dní, dokonce
i nocí. A najednou zde bylo čárové (přesněji řečeno
kanálové) spektrum, právě takové jako u Lyotova filtru. Ale ne s celou řadou polarizátorů, stačily na to
dva. Pak jsem nešel tři dny domů a snažil jsem se postihnout obecný princip. Konečně jsem na to přišel.
Ten památný zápis je v mém starém deníku dodnes.
Šel jsem v povznesené náladě noční Prahou domů
a pak jsem prospal celý den. Za čtrnáct dní byl hotov
první dobře fungující filtr. Přemýšlel jsem, kde jej vyzkoušet při sledování Slunce.
Neuplynulo ani mnoho dnf a volali- mne do vrátnice, že mám návštěvu. Byl to dr. Karel Otavský, jehož jméno bylo pro mne pojmem. Naše seznámení
trvalo nejvýš půl minuty; Otavský hodil svůj klobouk
na zem a hned spustil, že se kdesi dozvěděl, že mám
nějaký filtr, jakousi novinku. Filtr jsem mu přinesl,
ještě jsme chvíli povídali a rozloučili jsme se. Týden
nato mi nadšeně volal, že s ním vidí nádherně protuberance a zval mne k sobě do Černošic. Tam jsem zažil fantastický den, bylo krásně, Slunce se předvádělo
a já jsem se nemohl vynadívat na dílnu a astrofyzikální observatoř Otavského v podkrovním pokojíku
a na přilehlé terase. Karel dělal všechno stavebnicově, všechno fungovalo, nápady hned v dílně realizoval.
Jezdil jsem pak k němu častěji, byla to krásná spolupráce, piná radostných překvapení. Naše rodiny se
přátelsky sblížily. Karel Otavský, Franta Hřebík
z Ondřejova a Tonda Mrkos jsou ti největší a nejpil-

Tohle vzpomínání je na úpiném okraji astronomie,
ale také k ní patří; protože jestli jsem byl astronomům
nějak užitečný, pak snad krystalovou optikou, kam řadíme polarizátory, kompenzátory, fázové destičky
a další vymoženosti. Ve sluneční astronomii se nejvíce
uplatnil dvojlomný monochromátor nové koncepce,
často nazývaný řetězový filtr. Díky dr. Karlovi Otavskému se tento filtr osvědčil pro koronografy a později
ve spolupráci s odborníky ondřejovské observatoře
(dr. B. Valníček a další) i pro chromosférické dalekohledy.
Úpiné začátky těchto filtrů jsou pro mne spojeny
s řadou nezapomenutelných přátel a osobností, kteří
k nim neoddělitelně patřili. Byla to především má
první žena Dáša, která předčasně zemřela na rakovinu.
Dále můj výborný kamarád a spolupracovník Jirka
Kotler, který dnes žije se svou ženou v Kalifornii, a
v neposlední řadě Arnošt Mikulaschek, fyzik každým
coulem, první, kdo pochopil fyzikální podstatu řetězových filtrů a pak se stal i jejich propagátorem. Když se
probojovával k teoretickému zdůvodnění, zavřel se na
tři měsíce do svého kumbálu a nevnímal okolní svět.
Pak sešel do druhého suterénu bývalého VUPEF (na
Karlově náměstí, kde jsme spolu tenkrát pracovali),
podíval se velkým spektroskopem skrze filtr, chvíli
cosi mručel a pak zvučně prohlásil: „Bon!" — Tím se
potvrdilo, že jsem vyhrál.
Historie vzniku tohoto filtru spadá do roku 1952,
kdy jsem na podzim nebo začátkem zimy navštívil se
svou pozdější ženou Dášou manžele Bečvářovy, kteří
poté, co prof. Antonín Bečvář musel pro své přesvědčení křesťana opustit své místo ředitele hvězdárny na
Skalnatém Plese, bydleli v domě jeho otce v Brandýse.
Se svou paní si tenkrát právě chystal velký pantograf
pro kreslení svých slavných hvězdných atlasů; viděli
jsme dokonce několik prvních listů map. Dozvěděli
jsme se také, že celý náklad učebnice astronomie, který
už byl ve vazbě, musel být zničen, neboť prof. Bečvář
dedikoval svou knihu básníku Otokaru Březinovi jako
věřícímu člověku, který bez dalekohledu pronikl do
vesmíru hlouběji než astronomové. (Většina obrázků
této krásné knížky, jejíž recenzní výtisk i s vepsaným
ortelem recenzenta jsem měl možnost si u Bečvářů
prohlédnout, vyšla samostatně jako malá publikace
Zrcadlo kosmu.) Poseděli jsme
tehdy na návštěvě až do večera,
bylo stále o čem povídat. S úžasem jsem sledoval, jak profesorův
elán zůstal nezlomen, běh událostí
totiž chápal jako Boží řízení;
funkce ředitele hvězdárny by mu
prý nedovolovala věnovat se kreslení hvězdných atlasů. (Jak
známo, prof. Bečvář zemřel
krátce po ukončení závěrečných
korektur posledního svazku.)
Když jsme se tenkrát již loučili,
rozhovořil se Bečvář ještě o francouzském astrofyzikovi Bernardu
Lyotovi a o jeho novém vynálezu
dvojlomných slunečních filtrů.
Dokonce mi navrhl, abych se
Stavba jižního křídla Lidové hvězdárny Štefánikovy, zima
o něco podobného pokusil.
1927/8.
(foto —J. Klepešta; archív ČAS)
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Ondřejově. Výstava
Vývoj astronomie v CSSR
v
pražském
Belvederu.
Ustavena pobočka ve Valašském Meziříčí. Slovenský vý. bor ČAS se mění ve Slovenskou astronomickou společnost při SAV. Nadále
konány celostátní sjezdy
a slovenské sjezdy SAS. Mimořádný sjezd ČAS k padesátiletému jubileu. '
1968-2. konfernce o vyučování astronomii v Olomouci.
Seminář o pozorování umělých družic.
1969 — Meteorický seminář
ve Veselí nad Moravou
Oslavy 150. výročí Theodora
Brorsena v Žamberku.
1970 Stelární seminář ve
Starém Smokovci.

Hlavní dalekohled lidové hvězdárny Štefánikovy v Praze na Petříně, jak vypadal po transportu z Vídně.
(foto — archív ČAS)

Naposledy jsem se s prof. Petržrlkou setkal krátce
před jeho smrtí v Han achově. Šel s manželkou po silnici u Rýžoviště; přijeli se tam trochu zotavit, Petržílka byl po infarktu. Dali jsme se do řeči a já jsem si
v té chvíli uvědomil, že ten dobrý a moudrý pan profesor je už opravdu v letech, kdy člověk neví, zda setkání s ním už není poslední. Tak jsem mu ze srdce
děkoval za to všechno, co se nás snažil naučit a co nás
většinou opravdu naučil. Byla to taková hezká chvíle,
všichni jsme se cítili dobře, jako když se něco podaří.
Najednou Petržílka povídá: „Ano, ano, učil jsem vás
fyziku i něco navíc. Však jsem to dělal rád. Ale něco
jsem vám tenkrát zapomněl
říci. Budce tak laskavý,
kolego, vyřidte to také těm
ostatním: Nenechte se ucukat!" Vysvětlil mi to tak, že
když někdo napino a pořádně pracuje, tak na něj nakládají postupně stále víc
a on jako dobrý vůl (i tohle
slovo použil ten slušný Petržílka) táhne a táhne, až mu
dojdou síly. A přitom by
mohl občas udělat něco
mnohem užitečnějšího, než
je táhnout za ty, kdo se ze
svých povinností dovedli
vyvlíknout.
Ten vzkaz jsem několika
kolegům vyřídil a tady to ted'
tlumočím znovu.

Stavba Lidové hvězdárny Štefánikovy v Praze na Petříně — stav
(foto — archív ČAS)
v r. 1929.

197`1` - 2. seminář rentgenové astronomie v Praze. 3.
celost, konference o vyučováni astronomii ve Smolenicích. Stelární seminář v Cikháji. Výstava Kepler a Praha
v pražském Belvederu.
1972-6. sjezd ČAS v Praze
Stelární seminář. v Peci pod.
Sněžkou. 3. seminář rentgenové astronomie.
1973 — Seminář k 500. výročí narození M. Kopernika
v Praze. Členové ČAS na
Kopernikových, slavnostech
V Polsku.
1974 — Semináře o paleoastronomii, stelární astronomii, rentgenové astrohomii,
radioastronomii, sluneční koráně. Zřízena elektronická
sekce ČAS.
1975 - Semináře elektro:nické sekce, o paleoastronomii, stelární astronomií. Výstava „Tadeáš Hájek z Hájku.
a jeho doba" v Klementinu.
1976 — Volební shromáždění
delegátů ČAS v pražském Planetáriu (jako 7. sjezd ČAS).
1977 — Panelová diskuse
o popularizaci astronomie.
Obvyklé semináře sekcí — stelární, meteorické...
1978.— Pracují tyto sekce:
meteorická, pro pozorování
proměnných hvězd, elektronická, měsíční
planetární,
optická, astronautická, stelární, historická, časová a zá-
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nější pozorovatelé nebeských dálav, jaké jsem za
svého života poznal. Spojovali velkou lásku a obdiv
k této práci s naprostou vědeckou přesností.
Teoretické zdůvodnění funkce řetězových filtrů je
však velmi náročné. V začátcích jsem se pokusil
o analytické řešení, ale s přibývajícím počtem destiček se výpočty staly nereálné. A. Mikulaschek to řešil
pomocí Poincaréovy koule, což je stará, ale výborná
metoda, rovněž vhodná pro menší počet destiček. Pak
jsem zkusil použít maticový počet podle Hsien Yü
Hsi, což je výborné i pro větší počty destiček. Ale
snadný výklad, proč to funguje, ten opravdu neexistuje. Při tom všem se všeobecně i na vysokých školách vykládá krystalová optika značně povrchně. Měl
jsem to štěstí, že nás obecnou a experimentální fyziku
učil pan profesor Václav Petržílka. Jemu budiž věnována závěrečná vzpomínka v tomto malém medailónku. Můžeme ji nazvat třeba Letní přednáška fyziky.
Byl parný letní den, po obědě přednáška — dvouhodinovka z experimentální fyziky. Jak říkával Lifšic,
přednáška před obědem je zápas s hladem, přednáška
po obědě zápas se spánkem. Tahle tedy byla po obědě
a bylo parno. Prof. Petržílka přichvátal do posluchárny jako obvykle, pod pažemi obou rukou pino
knih, tabulek a diagramů. Pak řekl, že má zpoždění ve
svém výkladu a aby ho dohonil, bude mluvit rychleji.
Začal výklad a nás přemáhal spánek. Zatímco my
jsme podřimovali, pan profesor se rozohňoval. Okno
bylo dokořán otevřené, ale ani vánek. Najednou se
pan profesor zarazil, utřel si zpocené čelo a povídá:
„Nezlobte se, ale ono to rychle nejde. Já tady pořád
říkám theta, ono to má být éta, ale píšu fí. Já musím
pomalu, fyziku nejde uspěchat". Ale toho podstatného si ani nevšiml a to bylo také to jediné, co nás
předtím probudilo. Tam kdesi ve výpočtu byl malý
přírůstek rychlosti c, což se početně vyjadřuje delta
c (Oc). Ale pan profesor místo delta cé začal v tom
spěchu od určité chvíle říkat „celta delta". Jste—li trochu přírodovědecky založení, jistě pochopíte, že častěji opakovaný výrok celta delty probudí i spáče.
Když jsme v úžasu viděli, jaký vliv má tepelné přehřátí na fyzikální terminologii, dalo nám dost přemáhání zachovat vážnost. Pan profesor Petržílka se posadil, odevzdaně mávl rukou a povídá: „Ty vedřiny byly
moudře vymyšlené, to věděl už Komenský. Dnes to
necháme a půjdem do Vltavy".

AS
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krytová, sluneční. Oslava 50
let petřínské hvězdárny.
1979 Meteorický seminář
v Brně, stelární konference
v Karolinu Praha. Společnost
má 5 čestných, 207 řádných,
452 mimořádných členů.
1980 — 8. volební shromáždění Společnosti. Panelová
diskuse „Vztah astronomie
a umění". 4. celostátní konference o výuce astronomie
v Brně. Semináře sluneční,
meteorický,
radioastřonomii, Celostátní konference
„Úspěchy čs. stelární astronomie" naBezovci.

o

1981 — Semináře k výročí J.
Keplera, stelární, meteorický.
Začíná televizní seriál „Okna
vesmíru dokořán" J. Grygara
a V. Železného.
1983 - Panelová diskuse
„Astronomie a kultura." Mimořádný sjezd ČAS v Brně
Kraví hoře —přijetí nových
stanov. Seminář -Problém života ve vesmíru". Semináře,
konference o hvězdné astronomii (11.)

na

1984 - 9. sjezd ČAS v Prostějově. Semináře „Člověk ve
svém pozemském a kosmickém prostředí` (6.), proměnářský, sluneční, konference
o hvězdné astronomii (13.)
v hotelu Bobrava u Brna.
1985 - Semináře a konference o radioastronomii, meteorický, stelární, „Člověk
v pozemském a kosmickém
prostředí" (7.). Mezinárodní
konference Evropské fyzikální společnosti v Praze
„Směry ve fyzice". Výkoným
redaktorem Říše hvězd se
stává E. Škoda.
1986 - Semináře - Halleyův,
historické sekce, proměnářský, meteorický, 10. sjezd
ČAS ve Valašském Meziříčí.
Ustavuje _ se terminologická
komise. CAS má 773 členů
a pobočky Brno, České Budějovice, Hradec Králové,
Ostrava, Praha, Rokycany,
Teplice, Úpice, Valašské Meziříčí.
1988 - Seminář Kosmických
rozhledů „Astronomie a filosofie" (jako 6. panelová diskuse
Kosmických rozhledů) 17. 11.
na petřínské hvězdárně.
1989 29. a 30. 9. se sešel
11. sjezd ČAS v Rokycanech.
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Zdrávas česká Astronomie
Zdeněk Kvíz
Někdy kolem roku 1948 jsme chtěli s několika přáteli založit v Třebíči pobočku ČAS a napsali jsme na
ústředí. „... jste tam samí mladí chlapci a měli byste
požádat třeba učitele Havlíka, aby Vám pomohl pobočku založit" — tak nějak zněla odpověd' z ČAS. Učitel Havlík pomohl, i když moc chuti neměl. „Víte, vy
mladí se pak rozutíkáte po světě a ten starý to pak tady
hude muset dělat sám", řekl po velkém přemlouvání.
Zní to někomu povědomě?
Podařilo se nám dát dohromady hrstku lidí. Učitel,
lékař, zahradník, knihař, architekt, student, hodinář,
účetní — co tito lidé měli společného? Lásku ke hvězdám a k poznání vůbec; amo, amare — miluji, milovat,
jak znalci latiny jistě vědí, a tedy astronom—amatér je
ten, který má astronomii rád. A to nás všechny spojovalo. S překvapením jsem zjistil, když jsme s přítelem
Lorencem chodili prodávat dům od domu vstupenky
na první astronomickou přednášku prof. Peřiny z Brna
(tehdy ještě státně organizovaný nábor neexistoval), že
mohou být lidé, kteří astronomii a hvězdy nenávidí. Jeden člověk nás téměř vyhodil při zmínce o hvězdách.
K mému překvapení se mi později dostalo vysvětlení,
že ten člověk byl letcem v bitvě o Anglii. Bylo to určitě
po roce 1948! Uspěli jsme zapinit sál, dílo se podařilo
a tak první astronomické diapozitivy.- světelné obrazy
se tehdy říkalo — jsem viděl až na přednášce, kterou
jsem sám organizoval a prodával na ni lístky.
Pak jsme začali pozorovat meteory, přešel jsem na
univerzitu do Brna, dali jsme se dohromady s J. Grygarem a L. Kohoutkem a vznikly meteorické expedice.
Jasné noci vedly k zajímavým výsledkům pozorování,
zamračené ke Grygarovým písničkám... A byl čas i příležitost pro legraci unikající cenzurnímu dohledu.
Snad pro ty, kteří si nemohou pamatovat, několik
kuriózních postřehů z oněch složitých dob. Bylo to období státní podpory veřejných přednášek o astronomii.
Na takové přednášce se posluchač zeptal, ve které zemi
jsou největší dalekohledy na světě. Přednášející astronom, snad náš nejznámější ve světě, odpověděl po
pravdě, že ve Spojených státech. Měl z toho velké problémy a snad jen jeho vynikající schopnosti ho zachránily před perzekucí. Já sám si vzpomínám na jedno
školení o tom, jak popularizovat astronomii. Landová—Stychová tam přinesla publikaci sovětských astronomů Šajna a Gazeové, fotografie mlhovin v infračerveném světle. Jistě to byla významná a záslužná vědecká práce. Komentář však zněl: „Řekněte na přednáškách, že Američani mají sice větší dalekohledy, ale
sovětští asu•onomové vidí dál." Později se proslechlo,
že ten slavný infračervený dalekohled, se kterým Šajn
a Gazeová pořídili slavné snímky, byl vlastně dalekohled vyvinutý koncem války německou armádou pro
noční fotografování na frontě. Prý byly vyrobeny dva
a jeden se stal kořistným materiálem sovětské armády.
Jestli mi paměť dobře slouží, tak hezkou řádku let po
tomto školení volala čs. armáda astronomy z Ondřejova podívat se na barel, ve kterém je „nějaké sklo".
„Barel" byl ten druhý německý infračervený dalekohled, vedený ve vojenském skladu pod názvem „plechový sud". Tak mi napadá, co by se bývalo stalo,
kdyby tehdy hned po válce zavolali vojenští činitelé
třeba tehdejšímu řediteli ondřejovské observatoře doc.
Linkovi. Bývali bychom tehdy viděli dál my?
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Co dnes mohou amatéři v ČAS dělat nejen pro své
potěšení, ale i pro přínos vědě? Samozřejmě proměnné
hvězdy se stále více stávají doménou amatérů, neboť
technický pokrok umožňuje, aby i amatéři používali
fotoelektrické fotometry, počítače a detektory CCD,
tedy přístroje, o kterých zakladatelé ČAS i z hlediska
profesionálů nemohli mít ani tušení. Zdá se, že skutečný pokrok jde rychleji, než si fantazie může představit. Může dnes astronom—amatér soutěžit s profesionální astronomií? Může, má—li dost houževnatosti,
jisté technické vybavení a čas! Před pěti lety jsem byl
pověřen předat medaili Francouzské astronomické
společnosti australskému amatérovi Robertu Evansovi
za objevy supernov. Žije v Modrých horách blízko
Sydney a tak jsem se za ním vypravil. Znali jsme ho už
z astronomických konferencí v Austrálii a nahrával
jsem si i jeho příspěvek na konferenci Mezinárodní
astronomické unie v Dillí v roce 1985. Byl úspěšnější
než různé automatické nejmodernější dalekohledy. Jak
se naskytne příležitost, prohlíží svým 30-cm dalekohledem blízké galaxie a jakmile se tam objeví nová
hvězda, pozná to, protože má dobrou paměť na obrazy
galaxií. Porovná obraz v dalekohledu s mapou a supernova je objevena. Když jsem za ním přijel, musel jsem
chvíli čekat; jeho manželka mi vysvětlila, že se právě
vrátil z pohřbu a než se převleče, bude to chvilku trvat,
protože má hodně knoflíků na svém kněžském hábitu.
Je totiž anglikánským knězem a ve volném čase se baví
astronomií, zejména objevováním supernov. Chtěl
jsem vidět jeho dalekohled a tak jsme šli ven. Otevřel
garáž a z ní vytáhl dalekohled před dům — tedy žádná
kopule či odsuvná stříška. V noci jen vytáhne dalekohled ven (sice s paralaktickou montáží, ale polární osu
nastaví jen zhruba) a hned začne prohlížet galaxie...
... vzpomínám si na ostře formulovaný článek o nedávné slavné supernově ve Velkém Magellanově oblaku, že je to „supernova 1987A" a ne „supernova
Shelton". jak někteří novináři psali. Když se komety
mohou jmenovat po objevitelích, proč ne supernovy?
Myslím, že by se mělo slevit z hesla Tychona Brahe
„Ni zisk ni slávu". Trocha poezie, trocha zisku, trocha
slávy nikoho nezabije!...
A co by mohla dělat česká astronomie, profesionální i amatérská, při přechodu k tržnímu hospodářství? Inu, přizpůsobit se nové situaci co nejrychleji.
Ani v USA nebylo dost peněz na velký desetimetrový
dalekohled na Havaji. Až vdova po panu Keckovi se
rozhodla zajistit slávu svého manžela tím, že dala 70
miliónů na „Keckův dalekohled", který právě začíná
zkoumat stříbrné hlubiny vesmíru. Tržní hospodářství
s sebou nese i negativní stránky, jako reklama a honba
za penězi. ...A tak čeští astronomové, přesvědčujte
o krásách vesmíru spíše než vládní činitele své bohaté
nebo bohatnoucí soukmenovce. V historii ČAS by se
jistě našly příklady. Nemyslím, že by se astronomové
měli znovu dát na horoskopy, pornografii či pašování
drog, ale jít tam, kde peníze jsou a ne tam, kde nejsou.
A tak bych rád zakončil výzvou: „Milionáři českého
původu všech zemí s jakýmkoli počasím, spojte se
a pomozte českým astronomům se špatným počasím postavit observatoř v nějaké zemi s dobrým počasím. Pojmenujeme po Vás dalekohled, hvězdárnu, planetku či cokoliv jiného a vaše sláva hvězd
i kvasarů dotýkati se bude!"

75 let
Dovětek o jubilejích ČAS
Zdá se mi, že je příznačné, jak významná jubilea České astronomické společnosti spadají
do údobí, která pro občany našeho státu jsou doslova kritická. Už samotný vznik CAS
v nejtěžších chvílích první světové války a v podmínkách Čechům nepříliš nakloněné rakousko—uherské monarchie mi připadá jako malý zázrak: zdálo by se, že lidé v té době měli
jinačístarosti než pohlížet na nebe.
Slavit 25. výročí CAS se ovšem nedalo vůbec: historické země byly německým protektorátem a právě doznívaly hrůzy heydrichiády. O něco lepší to bylo při 50. výročí vzniku
ČAS, kdy komunistická diktatura proletariátu se chystala představit navenek svou lidskou
tvář — přesto však právě tehdy nebylo možné připomenout dějiny CAS bez zkreslení a bílých míst, a tak je letošní výročí vlastně výjimečné: poprvé mohou naši odborníci — především členové historické sekce CAS — pojednávat o minulosti Astronomické společnosti objektivně a bez jakékoliv autocenzury. Abychom to však ani tentokrát neměli jednoduché,
prožíváme souběžně rozpad Československa, a pochybuji, že by to mel být důvod k radosti.
Astronomové jsou z povahy své profese či koníčka nutně světoobčany, ba přímo občany
kosmu, a tak snad dokáží sloužit za příklad porozumění a úcty mezi národy, v čemž lze
spatřovat politický význam letošního docela úctyhodného jubilea — jen málo evropských
astronomických společností se může pochlubit tak dlouhou tradicí jako právě ČAS.
Připadá mi proto mírně kuriózní, že právě v poslední době se ozývá tolik pochybností,
zda má existence Astronomické společnosti ještě nějaký smysl. Pochybují mnozí profesionálníastronomové, kterým připadá práce pro ČAS jako ztráta času, a pochybují i astronomové—amatéři, tvrdící, že jim CAS nic nedává.
Myslím, že oba druhy kritiky souvisís nedostatkem smyslu pro tradici — a tomu se z již
uvedených důvodů nelze u našeho národa příliš divit. Nemáme prostě zde v centru Evropy
nikdy dost klidu na souvislou práci, trvající nejen desetiletí, ale spíše staletí. Vyspělé státy
$ nepřetržitým civilizačním vývojem jsou na tom v tomto směru lépe. Tam lze astronomům snadněji položit otázku, co udělali pro své astronomické společnosti, o jejichž účelnosti se prostě nepochybuje.
Astronomové — na rozdíl od sebevědomých astrologů — dobře vědí, že budoucnost jednotlivců i lidských společenství není předvídatelná, takže jev tuto chvíli zajisté nemožné
odhadnout, zda se CAS dožije kulatého stoletého jubilea, a pokud ano, zda bude mít co
oslavovat. Pohlédneme—li zpět na cestu, kterou ČAS urazila od skromných počátků do současnosti, snad se však můžeme odvážit jisté extrapolace. Do příštího jubilea by ČAS mela
vyřešit pochybnosti o vlastníexistenci a stát se respektovanou a jednotnou organizací profesionálu, amatérů i pouhých příznivců královské vědy — astronomie v zemi, která bude
respektovanou součástí prosperujícího kontinentu i celé zeměkoule.
Jiří Grygar
předseda ČAS při ČSAV
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Předsedou Společnosti je
zvolen doc. L. Perek: V Praze
se konstituuje pracovní skupina kosmologie. 6. = celostátní konference -o vyučo
vání a popularizaci astrono
mie v Bratislavě.
1990 Kosmické rozhledy
přestávají vycházet; dochází
"ke splynutí redakčních rad
Kosmických rozhledů a Říše
hvězd;- výkonným redaktorem Říše hvězd se stává Ing.
J. Pavlousek.
Mimořádný sjezd ČAS 15.
6. v Praze na Petříně schválil
nové stanovy a zvolil nový výkonný výbor. Obnoveno členství astronomům, kteří v minulých letech emigrovali.
Společnost se stává Ceskou
: ,astronomickou společností
a přestává sledovat asymetrické uspořádání akademií
věd ČSAV a SAV.
1991- Řada poboček a sekcí
se probouzí z letargie: Kritické a otevřené diskuse
o smyslu Společnosti.
1992 - Šéfredaktorem Říše
hvězd se stává Mgr. Tomáš
Stařecký, časopis zvětšuje
tradiční formát B5 na A4
a dostává pině barevnou
obálku:
12. sjezd ČAS ve Valaš..
ském Meziříčí dne 4.4., předsedou zvolen dr. J. Grygar.
(Zpracoval M. Šolc)
0

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Karel Novák - 105 let ad narození
Je to nepochybně dobrý' zvyk připomínat si okrouhlá výročí spojená s lidmi, kteří se zasloužili
o rozvoj některého oboru. Patrně vlivem značného časového odstupu a tedy i malého počtu přímých pamětníků nepřipomněla si pražská astronomická obec 100. výročí narození pana Karla
Nováka. Budiž tedy dovoleno alespoň neastronomovi, aby ses odstupem pěti let pokusil oživit
vzpomínku na tuto svéráznou osobnost. Autor, který se s panem Novákem osobně sešel jen
několikrát, za svého působení v časové službě Astronomického ústavu ČSAV měl téměř denně
po dobu téměř 30 let co činit s jeho sice drobným, zato pro časovou službu významným výtvorem.
Pan Karel Novák se narodil 24. listopadu 1887v Praze a od dětství žil ve Zborovské ul. č. 27/
716 na Smíchově, ve velkém rohovém domě. Od mládi se zajímal o přírodní vědy a uvažoval
o studiu astronomie na univerzitě, avšak první světová válka způsobila, že se stal úředníkem
Zemské banky a později jejím bankovním radou. Toto zaměstnání mu dovolovalo věnovat se
astronomii alespoň jako zálibě. Na půdě domu, kde žil, si v létě 1918 postavil pozorovatelnu (je
viditelná ještě v únoru 1992) a doma si zařídil mechanickou dílnu. Mnoho podrobnost( o práci
pana rady Nováka uvádějí jeho přátelé dr. K. Otavský a F. Kadavý a prof. V. Guth v Říši hvězd
slet 1953 a 1957k příležitosti jeho životních výročí či "nekrologu po jeho úmrtí v červnu 1958.
Připomeňme si tu jen jeho zásluhu o vznik České astronomické společnosti v r. 1917, kde jako
její zakládající člen mnoho let aktivně pracoval.
Ve své odborné práci se K. Novák zaměřil nejprve na pozorování planet, nakonec ho však
pině zaujal přesný čas, jeho určování a konstrukce i stavba různých časoměmých zařízení. Na
své hvězdárně téměř 35 let pravidelně pozoroval zákryty hvězd Měsícem a ke kontrole svých
hodin si sám určoval čas Nušlovým—Fričovým diazenitálem. Již v r. 1920 však, jako první amatér u nás začíná s příjmem časových signálů bezdrátových'. Tento výrok dr. Otavského dokládá
pokrokovost myšlení pana rady Nováka. Uvedené vzpomínky se také zmiňují o překvapivé bohaté Novákově publikační činnosti; nepovšimnuta však zůstala jeho spolupráce s časovou službou Státní hvězdárny v Praze. Snad proto, že šlo jen o epizodu v jeho činnosti, i když důsledky
byly významné.

Je známo, že už v začátcích vystlání pražského rozhlasu byl od prosince 1924 jeho pravidelnou relací občanský časový signál z Klementina. Když se v září 1940 musela časová služba
odtud přestěhovat do Budečské ulice na Vinohradech, převzala vytváření signálu pražská pošta.
Po skončení války usiloval staronový ředitel Státní hvězdárny dr. O. Seydl o návrat signálu zpět.
Podle názoru dr. Šternberka, který v té době časovou službu řídil, měl být nový signál moderní,
odpovídající tehdejšímu evropskému standardu, signálu anglické BBC. Aby svůj záměr uskutečnil, spojil se s radou Novákem, kterého znal z Astronomické společnosti, a s diplomovaným
mistrem hodinářem panem Čestmírem Chramostou. Společně pak navrhli a zhotovili přídavné
zařízení ke kyvadlovým hodinám Božek (1812) a Kosek (1855), jež jako sekundární k primárním Satori a Rapf byly základem tehdejší časové služby.
Byl to důmyslný mechanismus— výběrový automat poháněný přímo kyvadlem, který' každou
čtvrthodinu vybavil ladičkový generátory rozhlase tak, že vznikl šestitečkový signál se značkami trvání 0,1 sv intervalech I s. Ten se začal vysila[ od 1. října 1947 a výběrový automat jej
vytvářel až do února 1959. Pak se souprava kyvadlových hodin stala zálohou k eldktronickému
zařízení spojenému s křemennými hodinami a s konečnou platností byla zcela vyřazena v lednu
1984, po zavedení nového typu občanského rozhlasového časového signálu.
Zdařilým vyřešením odvozování signálu však spolupráce pana Nováka s časovou službou
neskončila. Tento hodinář—samouk totiž navrhl a ve spolupráci s Jindřichem Brejlou, mechanikem univerzitní hvězdárny ve Švédské ulici na Smíchově, postavil tři exempláře volného vakuového kyvadla s elektromagnetickým pohonem typu Satan —Novák. Jeden z nich sledoval
dr. Štemberk v časové službě v Budečské ul. mezi prosincem 1950 a březnem 1951. Výsledky
pak publikoval v Bull, of tóe Cmíral Asir, lita,. ofCzechoslovakia, Vol. 2, No. 11-12, Dec 1951.
Další kus měla univerzitní hvězdárna ve Švédské ulici, třetí používal pan Novák doma. Přestože
pražská časová služba tyto hodiny nikdy nevyužila, jsou v Národním technickém muzeu jako
doklad vynikajících konstruktérských schopností pana rady Nováka, který' významně přispěl
i k rozvoji novodobé pražské časové služby.
V. Ptáček
O
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Časové údaje uvádíme v celé rubrice ve středoevropském čase SEČ.

OBLOZE
MARS svítí na oblou po celou noc,
protože je 7. I. v opozici se Sluncem. Jelikož je v severní části ekliptiky v souhvězdí Blíženců, je tato opozice velmi
výhodná pro pozorování ze severní zemské polokoule. Mars se navíc pohybuje severně od ekliptiky
a 30. I. dosahuje rekordní hodnoty deklinace za období let 1975-2005: +27Y11'. K největšímu přiblížení
Marsu k Zemi dojde již 3.I. v 15h na vzdálenost
0,626 AU. Pak se již Mars od Země vzdaluje, do
konce ledna na 0,706 AU. Průměr jeho kotoučku přitom činí 15,0až 13,2"ajeho jasnost dosahuje —1,4 až
—0,9 mag. Po celý leden se pohybuje zpětně.

SLUNCE vychází 1., 15. a 31.I.
v 7h59min, 7h53min a 7h35min, zapadá
v 16h09min, 16h27min a 16h52min.
Den se během ledna prodlouží
O I h07min. V uvedených dnech dosahuje deklinace
Slunce hodnot —23,0°, —21,2° a —17,4°. Polední výška
Slunce se tedy v lednu zvětší ze 17° na 23°. Azimut
západu Slunce (počítaný od jihu) činí pro uvedená
data 54°, 57°a 64°. Pravé poledne nastává v průběhu
ledna později než poledne střední, 1. I. o 3min38s,
15. I.0 9min28s a 31. i. 0 13min29s. Rozdíl pravého
a středního slunečního času („časová rovnice") naJUPITER je viditelný ve druhé polobývá tedy v lednu záporných hodnot. 4.1. ve 4h provině noci v souhvězdí Panny. Jeho přímý
chází Země přísluním dvě dráhy. Vzdálenost Země
pohyb se zvolňuje, až 29. I. je planeta v zaod Slunce v tomto okamžiku dosáhne nejmenší hodstávce a začne se pohybovat zpětně. 1.1.
noty během celého roku: 147,1 miliónu km. Dne
20. I. ve 2h23min se ekliptikální délka Slunce zvětší vychází Jupiter v 0h25min, 31.1. již ve 22h30min.
Vzdálenost od Země se zmenší z 5,41 na 4,94 AU
na 300° a Slunce vstoupí do znamení Vodnáře.
a jasnost dosahuje —2,1 až —2,2 mag. Čtyři nejjasnější
měsíce Jupitera spatříme již triedrem a jejich zatmění
můžeme pozorovat malým dalekohledem. Zatmění
MĚSÍC je 1. I. ve 4h38min v první nastávají u západního (v převracejícím dalekohledu
Čtvrti, 8.1. ve 13h37min v úplňku, 15.1. levého) okraje planety. Zatmění měsíce Io nastanou
v 5h0lmin v poslední čtvrti, 22. I. (vstupy do stínu Jupitera) 7. I. v 5h46min, 16. I. ve
v 19h27min v novu (začíná lunace Č. 867) 2h07min, 23. I. ve 4h00min a 30.1. v 5h53min; zaa 31. I. v 0h20min opět v první čtvrti. V přízemí je tmění měsíce Europa (vstupy)11. I, v 1 h05min,18. I.
Měsíc 10. I. ve 13h, v odzemí 26. I. v l lh. Na připo- ve 3h40min a 25. 1.v 6h 15min a zatmění měsíce Gajené mapce zvířetníkových souhvězdí můžeme sledo- nymed 17.1. v 1h25min (výstup), 24.1. ve 2h21min
vat polohu Měsíce pro každý den. Můžeme tak zjistit (vstup) a v 5h21min (výstup) a 31.1. v 6h18min
data konjukcí Měsíce s hvězdami blízko jeho dráhy. (vstup).
Ke konjukcím Měsíce s planetami dojde:
> 8.1. ve 13h s Marsem (Mars 7,4° severně)
> 14. I. v 15h s Jupiterem (Jupiter 7,4° severně)
SATURN můžeme pozorovat nízko nad
> 24.1. v 6h se Saturnem (Saturn 4,9° jižně)
jihozápadním obzorem večer po západu
> 27.1. v 6h s Venuší (Venuše 3,9° jižně).
Slunce. I. I. zapadá v 19h10min. 31.1. již
I5. I. můžeme na ranní obloze pozorovat seskupení
v 17h32min a jeho období viditelnosti poMěsíce, Jupitera a Spiky (a Vir).
Do 6. I. se vlivem librace v šířce přiklání k Zemi stupně končí. Promítá se do souhvězdí Kozoroha jako
jižní polokoule Měsíce, od 7. do 19. I. polokoule se- objekt o jasnosti +0,8 mag. Průměr kotoučku planety
verní a od 20.1. opět jižní polokoule. Vlivem librace je 13,7', rozměry velké a malé osy prstence 35" a 9"
v délce se do 10.1. přiklání k Zemi východní (z hle- Prstenec přitom vidíme u severní strany, protože
diska pozemského pozorovatele) polokoule Měsíce, ekliptikální šířka Satuma je záporná. Nejjasnější Saod 11. do 25. I. polokoule západní a od 26. I. opět vý- turnův měsíc Titan o jasnosti 8,3 mag je 2.1. v největší východní elongaci (ptá pozorování v převracejíchodní polokoule Měsíce.
cím dalekohledu vpravo), 10. I. v největší západní
elongaci a 18.!. opět v největší východní elongaci.
Vzdálenost Satuma od Země dosahuje v lednu 10,65
MERKUR není v lednu pozorovatelný. až 10,83 AU.
Směřuje do horní konjukce se Sluncem,
která nastane 23. I. Dne 7. I. projde odsluním své dráhy a jeho vzdálenost od Slunce
dosáhne 0,467 AU. Vzdálenost Merkura od Země je
URAN není pozorovatelný, protože je
z těchto důvodů po celý den velká a pohybuje se
8. I. v l0h v konjunkci se Sluncem. 26.1.
v rozmezí 1,361 až 1,428 AU. 14. I. v 9h dojde ke
ve 2h je Uran v konjunkci s Neptunem
konjunkci Merkura s Uranem a téhož dne ve 12h ke
(Uran 1,1' jižně). Jde o první ze tří konkonjukci s Neptunem.
junkcí těchto planet, které nastanou v roce 1993.
K dalším dojde 17. IX. a 28. IX., na rozdíl od konjunkce lednové připadnou na období viditelnosti
obou planet. 9.1. dosáhne Uran největší vzdálenosti
VENUŠE září jako večemice ve vyso- od Země 20,56 AU.
kém lesku, protože 19. I. dosáhne největší
východní elongace 47°04. 1.1. zapadá ve
20h11min, 31.1. až ve 21h14min; po celý
leden tedy zapadá více než 4h po Slunci. Její jasnost
NEPTUN není také pozorovatelný.
se přitom zvýší z —4,3 na —4,5 mag. Průměr kotoučku
I jeho konjunkce se Sluncem nastává
se v průběhu ledna zvětší z 20,2'na 27,6', fáze se však
8. I., avšak až ve 23h. Největší vzdálezmenší z 0,60 na 0,45. K Zemi se Venuše přiblíží
nosti od Země dosáhne Neptun 9.1.:
z 0,825 na 0,603 AU.
31,17 AU.
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Mapka vpravo nahoře - Hvězdná obloha v 6h
hvězdného času, tj. na začátku ledna ve 23h, koncem
ledna ve 22h a začátkem února ve 21h SEČ. Obvod
mapky značí obzor na rovnoběžce 50° severní šířky
a poledníku 15° východní délky. Kotouček Marsu určuje polohu planety na začátku roku 1993 a šipka
zdánlivý pohyb do 31.1.
Mapka vpravo dole - Polohy planet a Slunce
v souhvězdích zvířetnticu během ledna 1993. Značka
Slunce a kotoučky planet odpovídají poloze l.I.;
u těles s větším pohybem mezi hvězdami určuje šipka
zdánlivý pohyb do 31. I. Dále jsou vyneseny polohy
Měsíce pro každý den v 0h TT (černé kotoučky).
Čísla u poloh Měsíce značí data. Nahoře uvádíme
dobu viditelnosti objektů. Na spodním okraji mapky
je stupnice rektascenze, na svislé ose deklinace.

PLUTO je v souhvězdí Vah na ranní
oblou. I.I. vychází ve 3h21min, 21.1. ve
2h04min. Jeho souřadnice 1. 1. jsou
a = 15h42,7,,'", 8 = —5°08° jasnost 13,8 mag
a vzdálenost od Země 30,37 AU. Až do roku 1999 je
Pluto blíže Slunci než Neptun.

PLANETKY - Z jasnějších planetek
je v poloze vhodné k pozorování planetka (3) Juno. Je ve východní části
souhvězdí Oriona a pohybuje se
zpětně. Nad obzorem je téměř po celou noc. Polohy
(ekvin. data) : I. I. a = 6"20,7,,'", 8 =0'20' 11.1.
a = 6h12,9,,'", S = +1°26'; 21.I. a =
S = +253; 31.1. a = 6h04,3,,'", 8 = +4°33'. Jasnost
planetky je 7,5 až 7,8 mag a její vzdálenost od Země
1,14 až 1,32 AU.

KOMETY - 22. I. očekáváme průchod periheliem komety P/Ciffreo. Kometa by měla v lednu dosáhnout jasnosti
12,5 mag a bude se pohybovat na večerní oblou souhvězdím Ryb. O její zachycení se
můžeme pokusit fotograficky. (Informace o nové objevených kometách přináší Říše hvězd v rubrice Novinky z astronomie.)

METEORY - 3. I. brzy zvečera nastává maximum silného meteorického
roje Kvadrantid (hodinová frekvence
110 meteorů). Měsíc o stáří 11 dní
však bude silně rušit pozorování. Radiant tohoto roje
se nachází v severní části souhvězdí Pastýře, kde
dříve bývalo souhvězdí Zedního Kvadrantu, dnes již
neužívané.

PROMĚNNÉHVĚZDY- V lednu by
měly dosáhnout maxima jasnosti dlouhoperlodieké proměnné hvězdy R Boo
(2. I., 6,2 mag) a T Cam (29. I., 7,3
mag). U hvězd tohoto typu však musíme počítat s nepravidelnostmi jak v délkách jednotlivých cyklů jasnosti, tak v dosažených jasnostech v maximech světelných křivek.

(autor mapek P. Příhoda)

V. Novotný
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
O krásném dobrodružství vědy i života
(Poznámka redakce: Tento rozhovor připravil autor pro redakci Ahoje na sobotu začátkem podzimu 1991. Než mohl být příspěvek otištěn, životní cesta
dr. Pavla Andrle se právě před rokem dne 28. 11.1991 uzavřela (vizŘtše hvězd
1/1992, str. 10). Připomeňme si tedy alespoň dodatečně ,slova` našeho laskavého přítele...)
„Podíváme-li se na noční oblohu, vidíme hvězdy, které září díky termonukleárním reakcím ve svém nitru. Už malým dalekohledem můžeme pozorovat řadu mlhovin - v některé z nich třeba právě vznikají hvězdy. Když budeme patřit k ,vyvolené generaci, budeme pozorovat výbuch supernovy
v Galaxii. Při tomto procesu hvězda skončila svůj život; část její hmoty se
mohla zhroutit do neutronové hvězdy nebo dokonce do černé díry..."
P. Andrle, Vesmír 3/1980
Všichni se obyčejně pohybujeme od lákadel vzdálených k posuzování ožehavostí takříkajíc uchopitelných. Dr. Pavel Andrle, samostatný vědecký pracovník
Astronomického ústavu ČSAV, měl sice smysl pro jemný vtípek, ale především
vyznával analýzu, objektivní rozbor a dobrou dedukci, konstruktivní odhad.
Vždycky směřoval k přísně zákonitým postupům poznání. A přece byla na počátku jistá poezie. Nevážná literatura, jitření těch nejbujnějších zákoutí fantazie,
podpalování krásného rozletu a bujarosti kluků...
Až se za to stydím, ale všechno - tedy mé rozhodnutí pro astronomii - začíná
u comicsových seriálů, které vycházely po válce pár let v Právu lidu. Před časem mi
při úklidu přišel pod ruku Baxterův let na Měsíc, velice slabomyslné dílo. Jenomže
pro dětské představy to bylo tajemné a vzrušující. Pak, asi v patnácti letech, jsem už
probíral dobré knihy. Prostorem a časem od Jeanse, Poznávání vesmíru od Fesenkova. A na gymnáziu; na žižkovském Sladkovského náměstí, jsem věděl s jistotou, že
se chci k astronomii profesionálně dostat.

publikace — Základy nebeské mechaniky. Koncem šedesátých let něco podobného
v češtině neexistovalo. V současnosti je mnohé jinak, i já sám bych to po létech psal
jinak. Jenomže to je právě na vědecké práci krásné i špatné současně —tohle dobrodružství nemá svým způsobem trvalou hodnotu. Věci se mění, vše se dál zobecňuje.
Objevují se nové možnosti poznání.
Co například ovlivnilo způsob Vaší práce?
Zásadní změnu přinesly počítače. Původně se třeba vycházelo z toho (a nic jiného nezbývalo), že dráhy hvězd jsou vpodstatě kružnice. Pomocí počítačů se ukázalo, jak je to mnohem složitější. A bez výpočetní techniky dneška se modelovat
pohyby, odhalovat vzájemné ovlivňování více těles v soustavách vlastně nedá.
A málo nějaké praktické využití?
Snad ano, i když se u takto odtažitých oborů někdy neví v čem. Taje totiž další
krása vědeckého dobrodružství — předbíhání doby. Kdysi dávno se třeba říkalo, že
jedno těleso má nulovou hmotnost, aby se mělo od čeho začít a vycházet. Zároveň se
přiznávalo, že je to skoro nesmysl a že to nemůže nastat. A najednou jsme u toho:
staré výpočty a srovnávání se v současnosti uplatňují u malých těles sluneční soustavy, u planetek a komet, které mají velmi malou hmotnost. Ale nejvíc se to využívá
v problematice dynamiky, pohybu umělých družic. Sonda letící k Venuši nemůže
ovlivnit pohyb této planety, protože vzhledem k ní má skutečně nulovou hmotnost.
Dotknul jste se dobývání kosmu; přináší tato lidská činnost něco astronomii?

Kosmonautika sama třeba přímé zásahy do toho, co děláme, nepřinesla. Přinesla
ovšem veliké, převratné metody. Před startem družic a řízených kosmických letů byl
obraz vesmíru pouze z viditelné části spektra. Měli jsme údaje prostřednictvím dalekohledů a z rádiové oblasti. Potom přibyly, díky družicím, rentgenová astronomie, infračervená, gamaastronomie a další. Sondy Voyager poskytly nové pohledy
na sluneční soustavu. Dalekohled vynesený na oběžnou dráhu americkým raketoVšechno ostatní šlo stranou?
plánem zcela jistě dodá řadu novinek. Přistání na Měsíci znamenalo nové poznatky.
To ne. Jako kluk jsem prolézal křoviska pražské periférie, sbíral jsem známky, na Jinými slovy. to, co jsem se učil jako student o tělesech naší soustavy, taje dnes více
střední škole a dlouho po ní jsem hrál závodně šachy. Lákaly mě u nich příčiny než zastaralé, nahlížíme na to zcela jinak. Především zásluhou kosmonautiky.
a následky, určité strategie, volba nejlepšího řešení. To jsem právě nenacházel
Sledujete dění v jiných vědeckých či astronomických oblastech?
vždycky, takže jsem nakonec tenhle sport přenechal vyvolenějším.
Samozřejmě sleduji kolem sebe všechno, co jenom stihnu, a zvláštním zážitkem
Jaká byla Vaše vysokoškolská studia?
jsou přitom věci, o nichž se teprve později ukáže, jak byly významné. To není případ
Na Univerzitě Karlově na matematickofyzikální fakultě jsem měl po pěti se- 17. listopadu 1989; tehdy si člověk uvědomoval důležitost okamžiku ihned. Když se
mestrech společných s fyziky štěstí, protože se ten rok otevírala astronomická spe- ovšem začaly například objevovat zprávy, že někdo zachytil možná podivné signály
cializace a já se na ni dostal. Aniž bych chtěl něco zlehčovat nebo přehánět, musím neznámé civilizace z vesmíru, leckoho napadalo, že je to novinářská kachna. A po
říct, že studium mi potíže nedělalo. Horší to pak bylo s uplatněním. Po promoci čase z toho byl objev pulsarů, objev zcela nových forem hmoty, takzvaných neutromísto v Astronomickém ústavu ani jinde nebylo. Dva roky jsem přednášel v praž- nových hvězd. Nebo objev reliktního, zbytkového záření v polovině šedesátých let.
ském Planetáriu, což sice byla odbočka od vědy, ale rozhodně ne ztracený čas. Ná- To hezky zamotalo s teoriemi vesmíru. Nejprve jakési radiové šumy a vyplyne z toho
sledoval dalšípříznivý okamžik mého života, nabídka na aspiranturu na ústavu, kde vysoká teplota na počátku vesmíru. Jenomže to by chtělo opět větší odborný výklad.
zůstávám dodnes a už asi zůstanu dál.
Obávám se, že to je pro nás příliš sci—Ji. Ostatně, znáte rád populárně vědeckou
Jaká je Vaše vědecká specializace?
literaturu nebo vědeckou fantastiku?
Nerad bych unavoval odbornou přednáškou, ale od zadání aspirantského úkolu
Popularizace vědy je potřebná. A záslužná, když se to umí. Cením si toho, co dělá
se stále zabývám dynamikou hvězdných soustav. V popisu práce tedy mám zkou- dr. 1. Budil v rozhlase, velký kus
práce udělal v této oblasti dr. J. Grygar. A přiznámání a vysvětlování pohybu hvězd v mezihvězdném prostoru a vůbec chování vám, že se rád podívám nejen do
dobré vědeckéfikce, ale i do kvalitní detektivky. Je
hvězdných soustav.
to odpočinek i svým způsobem trénink myšlení; chcete—li, i vyhlížení inspirace.
Představuji si, že sedíte u dalekohledu a dlouhé hodiny usilovněpozorujete nebe... Jsem optimista, nicméně se přesto trochu obávám rozmachu časopisů. Protože to
Ani moc ne, snad tenkrát ze začátku. Snažil jsem se pracovat na metodě, která by nejžádanější nebývá často nejkvalitnější. Atrakce jsou zhusta pseudovědecké
umožnila výpočet jakýchkoliv poruch pohybu planet, to znamená odchylek od kla- a dosti zavádějící. V takových případech se podněty nedají příliš očekávat.
sických Keplerových zákonů. Rozrůstalo se mi to a nakonec z toho byla má první
(Připravil Jaroslav Kopic)
. o

0DCHYL(Y ČASOVÝCH S GNALU
ČERVENEC 1992

4• '

UTI-signál
UT2 signál
+0,4432 s
±0,4626s
+0,4348
+0,4512
+0,4286
+0,4417
+0,4240
+0,4336
+0,4169
+0,4229
+0,4100
+0,4123
+0,4024
+0,4010
Předpověď (neurčitost ±0,013 s):
I.XI.92
+0,210
+0,187
Upozornění: Zavedením vložené sekundy dne I. VII. 1992
byly signály posunuty o 1 s vzad.
V. Ptáček
Říše hvězd

ročník 73

'

LISTOPAD 1992

Den
I. VII.
6. VII.
11. VII.
16. VII.
21. VII.
26. VII.
31. VII.
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• 6. 11. — Jean Baptiste že Rond d'ALEMBERT
(6. 11. 1717-29. 10. 1783) —275. výročí narození.
Anglický astronom, matematik a filozof. Zabýval se
teorií gravitace a pohybem nebeských těles. Vypracoval teorii pohybu Měsíce.
• 30. 11. — Joseph L. PAWSEY (14.5. 1908-30.
11. 1962) -30. výročí úmrtí. Australský astronom.
Byl jedním z prvních astronomů, který se po 2. světové válce věnoval radioastronomickým pozorováním. Zabýval se též konstrukcí radioastronomických
pnstrolu a významně se podílel při stavbě 64—m
australského radipteleskopu.
—k—

TŘETÍ STRANA OBÁLKY
První poválečná výstava o vesmíru, uspořádaná
na pražské hvězdárně na Petříně k 30. výrocí
ČAS, jak ji viděl J. Sadil.
(foto archív ČAS)

j► P ČTVRTÁ STRANA
Současná podoba hlavního dalekohledu Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně, tradičně nazývaného „Kdng". V pravém horním rohu jsou
snímky desek, za nimiž jsou v pilíři dalekohledu
uloženy urny zakladatelů ČAS — Ing. Jaroslava
Štycha a Karla Anděla (takové ,hrobky` jsou na
světě jen dvě —jedna u nás a druhá na Lickcvě otiservatoři na Mount Hamiltonu v Kalifornii, kde je
v hlavním pilíři zazděna rakev s tělem zakladatele
JameseLicka).
(foto —T. Stařecký)
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