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B S AH : Růžena Studničková: Hvězdy temporérnl. - Jak j sem si polldillaciný
dale'cohled.
lak si určime podle polárky poledník.
Příloha: Karel Anděl
Souhvězdi naší oblohy .
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Rů~a Studničkov.á:

'H V ě Z d Y tem por é r n i.
nebeské, zd~livě tak tiché a klidné, jsou de
proti kterÝll1l i nejstr"Elšnější pohromy! po
zemské
.
Jakkoli ohromná jest vzdálenost, která n,ás dělí od světů, pohy;t>u...
jících se nekonečnlenI, pře'de biY~i jSlI11le za posled'l'tictJ asi dvou tisíc let
svě{l'IqJ, vzplanutí přečemých požárů nebeských, Jež mohly býti stejně
Hlubiny. klenby

jiště.rn

rozvratů,
nejsou ničím.

katastrof a

hVězd', jako známklou vmiku světu nový,cth.
FJammarion má d1e úkazů spektrální anaI,y~ ~a to, ~ jedIná se
tu .o skutečné p!Ožár;y~ způsobené explosemi rozžhaveného vodíku ft o
zjeVIY pooolbn.é výljevům, · odtehráN'ajícím se ve fotosféře sluneční; má
za to, že na tuhnoucím povrchu chladnoud hVězdYt trhá! se tvořící S'e
kůra a to bud 1J.,ásledlkem výp.uchů vtnitřního žáru, bud následkem ná
r8ZU jiného tělesa jinde míJní, Ze vztniká hvězda temporémi srá~kou dvou
proudů meteorických: v obou případech nastává vzníooní, Vlmik.á
hvězda počasná.
•
K 'Oběma těmto h,ypothesám přibyly nové, z nichž ~ozoruhodny
jsou zejména: oživmí se temné hvězdjy, průc'hodem mlhovinou a odPoUr-.
táln!í' se třetího tělesa. pfi sb1'iren'í se dvou sluncí až k do~ku.
Ze všech těchto hlYIP0ťhes zdá se první nejsprávnějSí .n vý,jev
nebeským nejčastěji odpovídající, kdežto -druhá i třetí. příč! se pra:
podobnosti, nebet, dají-li dvě slunCe, mítivŠí závratnou r!Jphlostí p
, sobě, původ hvězdě [lOV~, neb celému StY~tému hvě;zd', noolmášéla, by
existenc2 jejich pouze několik měsíců, II1Iebo let, ale miliQi11YI roků; rovněž
potřebovala by hv.ězd'a miliony let, a~ prošla mlhovinou.
Pokuď se týče hY'PlOthesy Nvrté, jest nesnadno vysvětliti ' si. . k~rak
!b,y. dva příliv'y" v!:Jlučufí,~í segmoot hvíěz'dy dosud tekuté. propůjčilYi tiit}.
'nově vmiklému t,ělesu třetímu jas v:yšší, nez 'hy měly. 'Samy; zejmélna
nesnadno · jest objasniti příčinu, proč b;YI se tímto ' rychlým' setk~m'f

známkou agotnie

odloučiti mělo těleso třetí.
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Nejpravdepodobnějším zůstává tediY, vysvětlení záhady, účinkem roz
tržení povrchní ku rYl hasnoucí hvě.zdly" s násleďujiclm na to VÝJron~
velkého množstvÍ vnitřních rozžhaven~h ply~nů, výjev to p~voďu růz
ného; může jím býti prudké ~'etkání se s jiným nějakým tělesem ne

2
beskýpI, aneb jen p'ouhé těsné sblí~ní se dvou těles, vy;volávaJcí
silný příliv. Příkladlem toho je nám' ifIaŠQ Země, obě:žJnice to, klerá je
vlastně vlYMslýro sluncem, pokrytým osti tenkou korou. 1<) Působením
Slunce a Měsíce podrobena je stá . TI vnitňním .pnlivům, ltteré denně
střídavě vzdouvají a sploš ují ~lou zeměkouli, aniž toho pozorujeme.
Příliv silnější, vy.volaný! přibližením se massivtniho tělesa do 'I!ašeho
sousedství, pří hoď asteroidy i ještě menší než jest náš Měsíc, aneb
pr.ud'ké tnapětí eruptivní, ~kají. . zevnitř a pů obíci účinkem stonásoh
Iného vulkánu, mrohLo bjyl pak přivoditi 1 ztržení tohoto ten.kého obalu s
(výtbuchem třeba jen zoela malé části koul-e, obná ~ ejíd na příklad pouze
!velikost Francie a zpUsobiti takto částečný) ne-li úpLný zánik lidstva
lV21l1ícením a otráv,ern;ím atmosféf!J.. }\ katastrofa taková byla b~ jett1
bezvýznamným zjevem v dějinách vesmL·u, zjevem
tva , atrným pro
lI1aše sousedy ll1a Martu J1Jeb lna Venuši a zcela neviditelným pro všecky
ostatní hvěL4:t.
Druhou, výše zmměnou příčinu vzniku hvězd temporémích - p0
rušením kůry nárazem liné o těl a - d.osvě.dčuje zeiména znamější
počet takových vmÍoemí v mlé~ dráze, v končinách to, kde hvězdlyt
jsou hustěji seskupen,y.
.
. Celkem objevují se hvě1Jdtyr templOrérní dosti často, uvážíme-li. že
na cifemíku hodin ne'b ký,ch jest pouhou jen sekundou doba dvou tisíc
let, za kterýž čas jich prostým okem bylo pozorováno 'Přes .30; v no
~výQh dobách oproti tomu s"liáJvá se fotografi~ téměř každého roku svěď
k:eIll takových požárů, jevících 52 nám co nádherné hvězdy krátkeho
trvmí a dosvědčuj Ídích, ~ ja1ro lna Zemi, tak i v říši hvězdné stálý!
je ruch, stálé změnU:Jl, a ·.2le jako ~a Zemi, tak i tam jsou lwlébky a
hroby!

si

pořídil

laciný dal kohled.

J

Každý miloVil1ík astronomie touží po dal~ohlQdu, abYl mohl na
hlédnouti do tajů nebes bá.nk. N '2fi1 Í však každ~mu popřáno, aby! si
\l11Johl kouptiti dobrý dalekohLed, k rý zvlášt n,ypí jQ pro velkou
nu
takřka nedosažitelný,. Pro·1D prrozradím na sebe, jak jsem se dostal k
tadnétnu dalekohledu. Koupil jsem si od Kreidla (obchod s uč bnými po
mtlckmni v Praze) oo&LIj 80 lm
V průmlěru a a31:1 m olhniis Vi'
d:áI~.. Klempíř mi zhotovil k ní rouru. Okulár jsem vzal z drobnohl~du.
Také můžern~ si j~j vZ'íti z .jinbho ob1}frejného dalekohledu pozem- ..
ského; ale ' jen piV II sous~avu ČO ~k, bez vnitiní. Ten.TLiO .dalekohled
zvětšoval asi 3oOkr,át. .Měl sice vad'u chr matick u, ale při pozorován í
stálic mnoho nevadila. Dooela rozložil dvo jhvQzdu Zé fl V ~kého Med
vroa. M.ěsíce ]upiterovHt i kruh Satu úv ukázal'. Také iá i Venuše,
ale Jen za dn:~. Pro pozorovsní t~ hlo oběz;lic a . Měsíce jsem zakry~
čočku prapíľov~11 kotoučem j upro~tř~:j
vy třiženým otvol 'em kruho
vitým asi 3 cin v 1Yrům~ru. Tím se chromatická :vada značně zmen
šila, takte stín~ hor měsíárlí~h tSe Jevily jJ3 ii ostře. ROlTn~ž pro pozo
I

. *) Dnešní badatele nesouhlasí s n;\~orem
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l'ování Slunce jsem otvoróočklYl zakrýiVal. Slunm jSeln ovšem ;nepůzo ...
I'oval JYřímo, nýbrž ob-raz jeho js'e'J11 si p'romítnul na papdr. Kdo !nemá
dia~ekohl,ed'u, ikus' Obtížnější OVŠl2'ID .už' je d'a1eKohled tak velký, si p0
staviti. K tomu účelu: jsem' si sáTI zhotovil za pomod místního zá....
mečníka paralIaktický stativ. To 'Však už popisovati nebudu!
Pro plOzorovální Slunce (tíim, .7Je si leho obraz promitnem.e :na papír)
stačí i malý! (školní) dalekohled' ptO~·ký. V~r;Oubu~eme-li středni sou
stavu čoček, dal~kohled se změní v astronomický.. Dělá iiž dobrou
sluZbu je-li čočka · 2112 cm~. 1m l11UPÍ býjt upevněn, ab/yj se nechvěl.
Měsi c a hvězdg takovýp.n d~kohled0m dají se pozorovati. Jupitei'ov,Y' měsíce už obtíimě, ploněvad'ž' ZVě!tŠ2nl te J1Ta1é.
--tl. '
j

Jak si určíme podle polárk·y poledník..

r:,

[1' c")

V nej~odušším případe námi poslou~ roh zdi. StDupll1eme si
tak; ab;g-chom vide1i polárku právě za rohem. Zarazím·e si v místě,
kde stojíme; svislý kůl, ab!y' s rohem zdi a ,polárkou tvořil přímku.
Kd!Hž máme směr poledníku určený, zarazÚTIe si kdelOOli v tomto .směru
krátký kůl do ze.nlŽ; .dVa h~ ta~3i 11/2 až ;2 ID od s;~be db rohu zdj
a spojíme nití toba · hň2t{YJ S kULelm), k němuž jsou v témž bodě ll·
V~. Obě niti jsou kólrmo na~1 sebou a ve směru poledníku. Po.zorujeme průchod hw.zd!J, tak, ~? shojím'e př,esně poo oběma nítěmi
m vidím~ jen jakoby tedlnu !I'1Ít. Když' hvězda je v poledníku, ob
jeví se prá~ za nitÍt. Známe-li rek1lasoonsi hvězd;y" vypočteme ~ čas
hvlězdný a pak. převed2'JTle na sluneční. tas se dá určiti na několik
sekund spráVll1ě.
Nemůžrzmle-li um:Ístiti nití v rohu, ~ si je up.evníane .n a zdi.
V!!}hledáme si 'místo1 odkud plOlárku přes zeď (střechu) vidíme. Na zdi
si zatluč0me hřebíky svi~!e pod sebe, a uvážeme niti, které druhÝnI
~oncem p'řivájj~12 ke kůlu lehoe v zemi zaraiJenému přibližně ve směru
píoledníku. Pátf'íme-li přes niti s11'1ěrem k poLárůe, snadno ~ ch,y;bu
opravíme a niti po il1ělro1ikerém pozorování do poledníku upevníme.:
Polárka oVšem m'usí k.iulminovati. I k<Íjypy nám hodin~ nešly pŤeSně;
nevad'í. ?řídfune si je dle nejbližšího pozorovoo~ hvěZdy! a ~ěr po~
Ledtníku si záse p!OZúroVíá!ním polárk,yi opravuJeme, až dhyba téměř :zmizm.
Trvá ovšem ob~pejně několik dní, trnež máme směr přesný.. Prťt~hod
Slunce, takovb"Lrrl ;,pat á2nÍlkl2tl11" p.ozorujem·e tak, že zachYiť u jeme stin nití'
na papír) a~ s:e obě !krl.YÓ~. Dle časové rovnice odčitámt2 čas :-třední, a J
zná.me-li vzJálenost tnlr\ltedníku sv~ho cd' Gl~enwiehsk:2ho J
, tak2 čas ' '
stře_o
I
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J
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doevľ{)pský. .

I . '

Polarka kulminuje 1. ledna o 6 h 47 m ve~r a každý, den'
na to (o 3, lITl 56 sek . d'říve. Po druhé kulminuje 13. května '0 ' 10 ' h .
5

In

več 2i .

a '~p:~t

'(Í'e-ť1n'2

o :3 m 56

~ek . dříve. *)

..
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11\.

*) Tyto údaje platí jen pro poledník autorův. Jinde lze přepočítati dle efemerid.
AR polárky pro poledn :k Orř'enwichský je 1, ledna 1920: 1 .b 32 m 25'65 s a 13,
května 19W je 1 h, 3t m 21'775. Obě platí pro ho;~i ~ulminacj."f~+n. red,.oboru.
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H v ě zd nám ap a. Rozměr: 52 X 52 cm. Provedení: V modrém
poli bité hvězdy, krycí list hnědý, vše ze siiné lepenky, pohodlně k otáčení
t

přizpůsobeno.

.
Jsme ochotni dodati ji členům za výrobní cenu K 10'-, zdarma
obal t poštovné, přihlásí-Ii se aspoň 50 denů. Pražským členům udalo
oy s místo, kde by si ji vyzvedli. Kdo na mapu reflektuješ, přihlas se
lístkem na Č. A. S. Vršovice 498. Jest to pomůcka velmi praktická
a proti jiným malým, otáčivým mapám přece jen velmi levná. Spokojen
bude každý! Původní návrh, dáti ji členům zdarma je vůbec neprove
ditelný s ohledem na spoJkové jmění a Věstník.
Čl e n s t v f. Naše Společnost při~lásil a se již v mě~. dubnu t. r.
za člena Société Astronomique de France v Paffži. Tento měsíc došlo
vyřízeni z Paříže a ochránci naší Společnosti byli ustanoveni pp.
Canrille Flammarion, první president S. A. de France a de la Baume
Pluvinel, atd. nynější president.
Z jejich časopisu dovídáme se o konu choti Flammarionovy.
Stařičkému učenci poslán byl projev soustrasti.
Ph! ášk/y.. V listopadu a prosinci pře.dnáŠieIi: i in gt. Jar o s 1. Sty cll
~.Kterak vznikají a um'Íra}.í sVět.!J" {3 pii0d a i II g(. Jo s. P,e t r ái k ,,0
J

.)

rozměrech

a vzdlále!nostech těles !lebeských a kterak je lze měřiti." 
p!avštívilo přes 1000 ooQl:>'. - Dne 15. ptr.a,si.nce přednášel prof. dr. Fr.
ušl ,,0 konci sv;ěta('. Protože předr1ášku mohla v'y~lechI1lOuti pouze
menšina 'Clostavivškh ? lOS ob, piíednášel IJ)laTI profesor ieště následu
jícího dne odpoloo!J1le a to Opc2.t ty piíepblě.nw sále.
.
V'ěstn1k. Spějeme J<wší dbbě ijž 'VStřlc. Naše sny už se určitěij.
rgsují, tiieba ještě v dáli. Získárvej každý nové členy! Svoje nedoplatky
zaprav! Přestáváš-li býti -členem, řádně svoje v iY\s t'0 u 'p e ní o z na ml
~()VU žádáme svoje tlenstvo ú zasílání p'ř;íspěvků pro Věstník. Je
iI1lI1Oho členů, kteří dbbi"é wci plÍŠti a 11J2cbá!vají ležet ladem. Příspěvky
se ~chúvají a . časem se jistě hQl(n. Tož, členové, chutě l< plráci! Nikdo

se !neostýchej;
nikoli osobyt!

m budleš tt1eI11Í1Sn

'kritisovoo! Nikoli. Posuzujeme věc a
(

~ Stav IěleDstva. Počet přihlášek neustále stoupá, takže Společnost
v době dvou rokU ~ítá již skortml '2 00 členů. Za zakládajíáho člena

.ořihlásH

se d1áJe pan fcfr. JiN KaV'án, adjunkt astrdn. ústavu čes. llni
Versity.. - Chof n8Š:2ho mil2ho př:edsed'y, členka, pí. Božena Pokorná,
přihlásila se znoVu za zakl.ád'ajk'í'ho člma s přisPQvkem Kč 500'
'[{rom,ě toho 'VěInjoval pan ;předSeda, JUDr. Kazimír Po kornÝI, Fondu li
dov€ hV<ězdárn:y Stef ánfklOvg Kč 1.000.-. Sl:echetné duše naše, dík
~terý Vám!
Dar. Ceská Obec Sokolská pt>volila Fondu lidové hv,ězdámg Ste
fánikovlY Kč 20.000.
Valná hromada bude 9. únorfl v 6. hod. večer v Náplavní ulici
číslo 6. (posluch prof Nušla.) ~(lv.rhy pí;;emně předt'm.
Společnost vypisuje če~tnou soutěž na jednobarevnou výplň (pro
linkografii) obálky Věstníku. Navrhy větší furmát zašlete co možno nej
dříve, nejpozději do 31. ledna 1920.
Vydavatel: Česká astronomická společnost v Praze. - Zodpovědný redaktor:
Ing. Jaroslav Štych. - Tiskem f\nt. Reise na Král. Vyšehradě.

