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Československá astronomická společnost vzpomíwi s celým národem 
75. narozenin svého velkého příznivce, náměstka předsedy vlády, aka
demika Zdeňka Nejedlého a projevuJe mu svou hlubokou vděčnost za 
.ieho nepomíjejicí životní dílo, které vykonal jako bojovník za socia
lismus, jako vědec a universitní učitel, jako organisátor našeho 87001
ství, jako strážce našich národních .tradic v umění, jako nedostižný 
lidový řečník a popularisátor. Přeje mu .ieště mnoho let životní pohody 
a další tvUrčí činnosti pro naši socialistickou kulturu. 



CO NOVÉHO 

v astronomii a vědách příbuzných 


K o met a Mrkos o v a (1952 f) byla podle zprávy dr. V. Gutha 1 
z Tatranské Lomnice po svém objevu 9. XII. m. r. pozorována 10., ll. a 2 
a 12. XII. jako difusní objekt s centrálním zhuštěním s chvostem men- . Pej
ším 1°. Na Harvardské observatoři pozorovala sl. Roemerová kometu ješ
13. XII. a odhadla její jasnost na gm. Podle vypočtených efemerid je'
pohybuje se kometa na jih a kolem 18. 1. měla dosáhnouti deklinaci a \ 
až _670 při jasnosti 7,7m. kOl@.! 

SpEH v ě z d Y typ u T. T a u r i tvoří podle sovětského astronoma 
v 1P. N. Cholopova více než deset T-asociací. Nacházejí se ve vzdálenos
níktech ne větších než několik set parsec. Ježto jejich hvězdy mají níz

kou luminositu, nejsou vzdálenější T-asociace přístupné pozorování. 
neT 

Po h Yb pIa n e tyP 1u t o n a je v současné době jedním z hlav týč
ních problémů theoretické astronomie, studovaný na Institutu theore liU, 
tické astronomie Akademie nauk SSSR. Ředitelem ústavu je prof. 1M. F. Subbotin. Přesné stanovení dráhy této poslední známé planety cizíumožbí a usnadní pátrání po dalších možných členech planetární sou rod
stavy obíhajících za dráhou Plutonovou. aH 

Fotoelektrické záznamy průchodů hvězd na A' 
P u I k o v s k é h v ě zdá r n ě byly prováděny malým průchodním mo 
strojem s objektivem o průměru 81 mm až do gm,7. Pravděpodobná tur 

lar;chyba určení času byla snížena až na ± 0,005 sec. 

S pe k t rum h v ě z d Y 32 C Y g n i ukázalo zajímavé změny ve teč 
( 

dnech 8., 9.,' 14., 17. a 18. prosince. Zřetelné oslabení B-složky nastalo vel
v prosinci 18,76 SČ a bylo předcházeno změnami, které naznačovaly pr~
příchod prvního kontaktu kolem 17. prosince. Předpověď trvání čás kl
tečného zatmění byla čtyři dni. 

( 

Met han v o v z d UŠÍ Zem ě zjistil Goldberg a ze svých mě ně 
ření seznal, že hustoty methanu v atmosféře ubývá stejně jako hus pOl 
toty ovzduší s výškou nad Zemí. Na základě posledních měření ve nA' 
výši 3580 m na Jungfraujochu bylo zjištěno, že kolmý sloupec ovzdu při 
ším Země o základně 1 cm2 obsahuje 2,1 X 1019 molekul methanu. Zll! 

Zář í c í mez i g a I a k t i c k o u h mot u ve skupině tří galaxií I 

v Panně ve vzdálenosti 13,2 milionů parsec zjistil dr. F. Zwicky na zer 
po:snímcích získaných 48palcovým Schmidtem. Podélné rozměry tohoto 
mEmezigalaktického mraku hmoty jsou nejméně 72 000 svět. roků. Podle , 
vy.názoru dr. Zwickyho existuje v mezigalaktickém prostoru také značné 

množstvÍ temné kosmické hmoty, která patrně má značný vliv na "na 

odhad vzdálenosti galaxií. 
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NAŠE ÚKOLY 

L. LAN DOVÁ - ŠTYCHOVÁ 

~tha 	 Tak zni název úvodníku soudruha Ing. Jaroslava Štycha, iniciátora 
11. a zakladatele Čs. astronomické společnosti a Lidové hvězdárny na 

len- , Petříně. Úvodník tento byl napsán a uveřejněn 1. března 1918, tedy
Letu ještě v bouři první světové války, kdy mnozí pochybovali o tom, zda 
erid je vhodné společnost v takové kritické době zakládat. Štych nepolevil
laci a ve Věstníku, který redigoval a který vycházel 4krát ročně až do 

konce roku 1919, stanovil úkoly Společnosti a soustředil první při
spěvatele pro pozdější Říši hvězd. Veškeré doklady jsou uloženy)ma 
v Ústavu dějin KSČ. Zde jsou některé odstavce ze Štychova úvod10S
níku:llÍz

ání. a) "Česká astronomická společnost byla ustavena přes všechny 
nepříznivé momenty a zdánlivě nevhodnou do bu. Co se nevhodnosti 

lav tÝče. nemohu být toho názoru. Usilu;eme-li o svoji samostatnost ať po
ore- litickou nebo kulturní, není nikdy doba nevhodná ..." 
Irof. b) "A proto také 	usilujeme o českou astronomii, neodvislou od
lety cizích knih, příruček. přístrojů a observatoří. Chceme míti svoji ná:;ou rodní a vědeckou i lidovou hvězdárnu, svoji astronomickou literaturu 


a konečně i své vlastní ústředí. jako .ie maií .iíhí šťastnější národové. 

na A považu;i právě za demokratické, že v nyněiší bouřlivé době bylo 


ním možno založiti u nás novou vědeckou společnost. Svědčí to o naší kul

bná turní síle a neutuchajícím zájmu širokých vrstev pro vědecké a popu


larisační snahy." 
c) Naše Společnost nebyla založena z chvilkové nálady, ale ze skur ve 

tečné potřeby. Přednášky z oboru astronomie těšily se vždy u nástalo veliké účasti a bylo proieveno několikráte uřání, aby se astronomi~káraly práce v Čechách organisovala a aby zvláště amatérská práce přišla
~ás- k platnosti. 

d) "Podmínkou ovšem není a nemůže býti. aby každý člen se aktiv
mě- ně účastnil práce vědecké a uozorovací, ale'Snolečnost chce co nejvíce 
ms- pomáhati a nab,ádati k studiu astronomie a šířiti iejí poznatkv mezi 
[ ve llf~;širšími vrstvami. Tím ve spo;ení s .iinými osvětovými institucemi 
;du- přispěje jistě k povznesení kulturní úrovně našeho lidu. poněvadž 

znalost přírodních věd je podkladem moderního ná.?:oru světového ..." 
. e) ,.Proto předním úkolem České astronomické společnosti 5e zříudí 
zení lidové hvězdárny v Praze, kde bv měl každý přístup a příležitostna 
pozorovati dalekohledem. poznati zařízení observatoře a pozorovacích oto 
method, fotografie 	hvězd, stanovení času a pod., Tento cíl bude však,dle , 

čné 	
vyžadovat značného finančního nákladu a proto v nynější době n~ní 
'na nějaké definitivní řešení této otázky pomyšlení ..." . " " 

,na 	 
f) · "Bude snad možno zříditi prozatim nějakou provisorni obser
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vatoř, s menšírrii dalekohledy a diazenitálem k stanovení času, což 
pro prvý čas postačí ..." 

Dalším důležitým úkolem je zřízení astronomické knihovny a čí. 
tárny, kde by měl každý mOŽNost sledovati pokroky vědy a vypůjčiti 
si potřebné knihy k studiu ... 

g) Astronomické museum, kde by měly být vystaveny staré pří
stroje, obrazce, knihy, pomocí diagramů a fotografií znázorněn 
dnešní rozvoj astronomie, bylo by přirozeně nejvhodněji umístěno ve 
spojení s lidovou hvězdárnou. ..."Hlavni a nejdůležitější činností Společnosti bude pořádání popu .. 
lárně vědeckých přednášek z oboru astronorriie pro širší veřejnost, 
učebných kursů, pozorování a členských schůzí s rozpravami o otáz
kách odbornějších. V tomto směrů možno s povděkem konstatovati, 
že pro tuto činnost jest zajištěna podpora našich vídeňských pracov
níků, kteří se ve značnéin počtu . přihlásili za členy Společnosti ..." 

SoučasÍlě Ing. J. Štych usiloval o nalezení vhodného místa pro bu
doucí Lidovou hvězdárnu. Našel Petřin. 

'NAŠE J U BIL E A A JEJ leH D ~JI N N Ý V Ý Z NA M 
(K 35. výročí ~S a ostatrum výročim, která s Um souvis!' 

Výtah z přednášky na jubilejnim večeru CAS.) 

L. LAN DOVÁ - ŠTYC H OVÁ 

Je třeba znát minulost) abychom pochopili přítomnou dobu a tak 
nalezli správnou, jasnou perspektivu do nejbližší i vzdálenější budouc
nosti. Je třeba znát klady i nedostatky, obtíže i omyZy celého vývoje 
naší ČAS a souvislosti tohoto vývoje s celou řadou dějinných faktů, 
abychom dovedli oceniti hodnoty) které naše Čs. astronomická společ
nost přinesla nejen generacím astronomů) kteří se účastnili jejího 
budování a rozkvětu od prvních počátků) ale i těm, kdož přicházejí po 
nich a i pro ty další. Naše astronomická mládež má věnovat svou po
zornost historii) zkoumat historická fakta) ověřovat si je, aby roz
poznala) v čem záleží pokrok a v čem jsou skryty prameny zp~tečnic~ 
tví. Jde o to, aby naše mládež nesešla s cesty skutečného pokroku, 
který slouží životu.lidí, činí ho bohatým, plodným a bezpečným. Není 
jiného hlubšího a trvalejšího štěstí nad plodnou práci pro zvýšení 
hospodářské a kulturní úrovně pracujícího národa. Tuto prostou 
pravdu poznáme během lidského života a platíme ji někdy bolestnými 
zkušenostmi. 
~ Tato prostá pravda je obsažena v revolučních heslech naší doby. 
Tato hesla slouží nám k tomu) aby ostře se všech stran ozařoVala 
cestu pokroku) tak) aby na ní nezbylo nic ze skresl'}kjících stínů. . 
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což Tato dnešní hesla navazují na naše revoluční signály z dob těžkých 
třídních a kulturních zápasů s kapitalisty a klerikály. Zijeme na roz

čí- hraní dvou věků, kdy starý svět se křečovitě brání svému nevyhnu
ičiti telnému zániku - a kdy nový řád a nová kultura se již zakořenily 

a v překvapujícím tempu se vyvÍ.iejí a rozrůstají ve veJiké zemi Stali
pří nově. Nelze tento fakt ani popřít, ani skreslit. Zeměmi velikých
něn nadějí lidstva byly dříve země západní, zejména Francie, Anglie 
, ve a Amerika, leč jejich vládci zradili hesla revolucí lidu těchto zemí, ta 

hesla, která jsme kdysi i my vyznávali. Dnes klesly tyto země pod 
pu- .,~. 

patou kapitalismu na úroveň nejnižší. Válečnou agresi a politické 
ost, gangsterství nelze zakrýt žádnou z obvyklých quasi-demokratických
:áz mlhovin. Namítnete - co to má co dělat s jubileem naší Čs. astro
ati, nomické společnosti? Vdmi mnoho. Mějte trpělivost - čtěte dále 
:ov hned se k tomu dostaneme. 

" Stalinská doba v Sovětském svazu nám dala ta ostře ozařující hesla,
bu navazující na slavnou Leninovu revoluci z r. 1917, největší revoluci 

všech věků, revoluci ří.inovou, je,iíž 35. výročí slavíme od 7. XI. m. r. 
Tato revoluce začala klíčiti v daleké minulosti z veliké bídy a bo

lestného zdeptaného života proletářů bývalé carské říše. Svědectví 

M a příznaky tohoto klíčení nalézáme v ruských a vůbec slovanských 
lidových zkazkách, v klasické, ruské a polské literatuře, v životo
pisech slavných slovanských vědců a také v lidových zkazkách car
stvím zotročených a dnes svobodně se rozvíjejících národů sovětské
ho Dálného Východu. 

Velká říjnová revoluce měla svou předehru v roce 1905 a dík ge
niální revoluční strategii Lenina a Stalina zvítězila v roce 1917. Tato· 

tak dějinná fakta má znáti dnes každý vzdělaný a kulturně politicky uvě
rnc domělý člověk. Sám sobě škodí, kdo tuto nutnost přehlíží. 
'oje S průběhem tohoto' klíčení a vývoje ruské revoluce podivuhodně, 
ctů, ale docela logicky souvisí i zápas našeho národa o hospodářskou apo
leč litickou svobodu. Souvisí s ním i kulturní zápas našeho pracujícího 
:ího lidu s vatikánskou římskou reakcí, která spolu se šlechtou má lví 
~ po podíl na smrtelné .mdlobě našeho národa po bitvě na Bílé hoře. 
po Proto náš president soudruh Klement Gottwald tak naléhavě se 
'oz stará o to, aby každý občan našeho státu pochopil veliký kulturně 
úc politický význam zápasů našich národních buditelů a aby poznal naše 
·ku~ národní klasiky i životopisy velikých slovanských vědců. Neboť je
·ení jich činnost, ať umělců nebo vědců, vždycky je těsně spjata s úsilím 
:ení o kulturně politické probuzení a uvědomění našeho lidu. Náš geniální 
tou J. E. Put'kyně stejně jako polský genius novodobé astronomie Mikuláš 
ími Koperník, velmi účinně zasahovali do politických zápasů o pokrok. 

Koperník svým velikým vědeckým dílem, na němž pracoval 36 let 
,by. Cl které musil skrývat před slídivýma očima agentů inkvisice - způ
'<Lla sobil veliký myšlenkový převrat, skutečnou myšlenkovou revoluci 

proti náboženskému po.ietí stavb'!J Vesmíru - i když sám ve filoso
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fických a politických závěrech svých theorií nešel zatím tak daleko, 
jako jeho italský stoupenec Giordano Bruno. Ale kdož ví? V jeho 
politické činnosti se docela jasně rýsuje jeho láska k lidu a vlasti. 
Koperník jako vedoucí varmijské Kapituly, v Západních Prusích pro
kázal své vřelé vlastenectví jako Polák, a to v těžkém boji s řádem 
Německých Křižáků. Tito stáli v čele germánského hnutí "Drang 
nach OstenU , tehdy do východního Pobaltí. Koperník vedle své vědec
ké práce našel si dostatek času, aby se pevně rozkročil proti násilné 
germanisaci slovanského světa. Bojoval politicky nejen za národ pol
ský, ale i za nás. A tak nejen svým dílem vědeckým, ale i svou činností 
politickou, se octl v těžkém rozporu s církvemi - nejen římskou, ale 
i. s luteránskou. 

A celá řada i jiných přírodovědců spojovala a spojuje své úsilí proti 
nástrahám reakce - kt(írá chce náš lid přivést do těžkého názorového 
zmatku, ochromit jeho soustředěnou sílu a poznenáhlu ho zbavit své
právného rozhodování o svých potřebách, a to nejen hospodářských 
a p-olitickÍjch, ale i kulturních. Tyto potřeby spolu souvisí, nelze je od 
sebe oddělovat. Pokrok ve všeobecném měřítku je ochromen, jakmile 
jedna z těchto potřeb lidu je nesprávně odhadnuta nebo dokonce pře
hlédnuta. Proto nesmíme dopustit, aby lupičská protisovětská propa
ganda placená kapitalistickou Amerikou, náš lid otravovala a ochro
movala jeho vůli k tvůrčí práci a zápasu za podmínek všeooecného 
blahobytu, pokroku a světového míru. 

Nic nedejte na ty, kdož kolem vás ať už z vlastní hlouposti nebo 
záměrně trousí falešná hesla o t. zv. "čisté vědě«, o tom, že politika 
nemá nic společného s astronomií. Uvažte, že stejně by mohli mluvit ti, 
kdož pro nás kopaJí uhlí, vyrábějí stroje a pracují na polích. Také oni 
by mohli říci (a pod vlivem téže reakční propagandy to i leck,.de řek
nou!) ,,- dejte nám pokoj s hvězdičkami. Na takové hračky nemáme 
času. Zdá se vám tato odpověď hloupou? Ale uvažte, že stejně hloupá 
.je námitka: - ,)a k čemu:. prosím vás, my astronomové potřebujeme 
politiku ?(( 

Politika, dra.zí přátelé, je věda o státním zřízení, o státní správě, 
o státním občanském prámt atd. - Základní znalosti této vědy má 
míti každý státní občan. Proto se naše velká Čs. společnost pro šíření 
politických a vědeckých znalostí ujala popularisace nejen věd přírod
ních, ale i společenských. Politiku lze jako vědu buď popularisovat 
nebo vulgarisovat - překrucováním minulých i současných dějin
ných faktů. A tak, jako vedle astronomické vědy se vyskytují pavědy, 
na př. astrologie, .tak i vedle skutečné, vážné vědy politické se rojí 
pavědy, mezi nimiž rozhodující slovo má kapitalistická ekonomie, 
vedoucí zcela logicky k chronické chudobě pracujícího lidu a finanč
ním i hospodářským zmatkům a katastrofám - konečně pak nezbyt
ně k válkám. 

Proti této nebezpečné pavědě postavili Marx a Engels, Lenin a Sta
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reko, lin skutečnou politickou vědu) která dnes je zpracována v marx-lenin
jeho skou na,uku. Nazýváme ji vědou všech věd) a to) moji drazí čtenáři) 
:asti. není hluchá fráze! Neboť v této marx-leninské nauce jsou obsaženy 
pro výsledky veškerého dosavadního lidského vědění. Lenin a Stalin jsou 
~dem d'f bezesporně největšími genii všech věků) protože veškeré lidské vě
rang dění) které je v marx-leninském učení soustředěno) dali prakticky 
~dec do služeb živých lidí. Osvobodili srdce i mysl sovětských národů a bu
silné dujíce s těmito osvobozenými lidmi nový řád výroby a spotřeby) a to 
pol~ 

.~. 
na vědeckém základě politické socialistické ekonomie, současně do

'/,Ostí sáhli) že vyrůstaly nové, docela jiné ušlechtilé typy aktivních) inicia
~, ale tivnich lidí) jimž ve zkratce říkáme prostě "sovětští lidé"! 

00 znamená astronomie a přírodní vědy vůbec v nauce marx-lenin
oroti ské a pro vývoj tohoto nového ~ypu lidských individualit, to seznáte 
vého během studia nauky. Ostatně vezměte Engelsovu "Dialektiku pří~
své rody«,a pochopíte úzkou souvislost vývoje přírodních věd s velikými

"-ých revolučními převraty v dějinách lidské společnosti. Kdysi - za feu
íe od dalismu a kapitalismu mohli si někteří vědci hrát na žrece vědy a uza
:mile vřít se v palácových a chrámových věžích nebo šlechtických parcích 
pře před vnějším světem. Velicí) skuteční vědci to však nedělali. Opět se 
·opa vracím k našim geniům Purkyňovi) Koperníkovi) Divišovi a jiným.'*' 
hro Lid k nim přicházel a oni ho svým lékařským uměním zbavovali zby
ného tečných muk) chránili ho před vražednými nemocemi, Stykem s lidem 

mohutněl jejich intelekt a násobili tímto stykem své vědomosti a zku
nebo šenosti. Máme důkazy o tom) že vědomosti a zkušenosti těch) kdož 
itika jsou uzavíráni před lidem) jsou omezené, nepevné a nelze ani jinak. 
,it ti, Páše zločin na mladých lidech) kdo je isoluje od lidí a života. Odevždy 
éoni jsme usilovali o spojení vědy se životem. A toto vroucí přání uvědo
řek mělého dělnictva se dnes splňuje. Jak předpověděl veliký učitel ná
~áme rodů Jan Amos Komenský: vládu svých věcí má náš lid ve svých 
Dupá rukou, a to v dnešních národních výborech a jeho pomocných služ
jeme bách) v nejrůznějších organisacích a institucích. Je to výsledek naší 

. ? revoluce a náš lid se tedy učí vládnout. Učí se - to tedy znamená, že 
"ávě, i chyby tu a tam dělá - ale chybami se učíme a kdo nic nedělá) nic 
I má nepokazí. 
íření Tyto národní výbory budou stavět a někde už i pomohly postavit 
írod lidové hvězdárny a pozorovatelny. Uskutečňuje se starý sen štychův 
:ovat z let 1912 JJ- do každé obce lidoVO'l'(' hvězdárnu«. Ovšem mimochodem 
ějin řečeno - není jedno, kde se taková hvězdárna umístí. Ale to je otázka, 
)ědy, se kterou se zde nebudeme zatím zabývat. Ohci tu jen upozornit, že 
rojí bude velmi záležet na výsledcích naší první a druhé pětiletky, zda se 

>mie) bude tento náš sen uskutečňovat během dalších pětiletek. A na vítěz
~anč ném nástupu socialismu u nás směrem ke komunismu bude také zá
~byt- ležet uskutečnění druhé části našeho úsilí ,,- a do každé rodiny 

hvězdářský dalekohled". Tak jako je dnes v každé rodině radio jako 
Sta- něco samoz1~ejmého) tak také bude mít každá rodina hvězdářský da
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la:á 
lekohled. Vždyť se najdou v ní členové, kteří se rádi podívají na Měsíc hled 

v jeho různých fázích) na Jupitera a jeho měsíčky, na polohuSaturno
vých prstenců) na Mars, Venuši a nádherné mlJwviny našich sou
hvězdí a Mléčné dráhy, nebo na Sluneční skvrny, jejich defilé po slu
nečním disku a mizení atd. - což všecko bude tak patřit k dennímu 
zvyku mnohých našich občanů, jako poslech uměleckých pořadů 
v rozhlasu. 

Uškodí to vědě na vážnosti ? Neuškodila socialistická popularisace 
našemu umění - neuškodí tedy ani vědě. Naopak. A jestliže už dnes 
iásluhou manželů s. L. Pajdušákové a A. Mrkose ze státní hvězdárny 
na Skalnatém plese - je naše vlast proslavena v hvězdářském mezi
národním prostředí .iako kometární velmoc (což nám prozradil s. dr. 
Emil Buchar, člen delegace na římském mezinárodním kongresu hvěz
dářů, konaném na podzim 1952), pak si .jen představte, jak se roz
rostou řady vážných pozorovatelů amatérů, kteří svým zájmem 
a stálým stykem s profesionálními odborníky uspoří těmto mnoho 
času a práce. Tak bude mít vlastně každý vědec celou svou spec. 
školu amatérských spolehlivých spolupracovníků. Praha - jako 
staroslavné středisko hvězdářských kapacit, bude korunována nej
dokonalejší novou Lidovou hvězdárnou) planetariem a snad i celou 
alejí přírodovědeckých pavilonů rozestřených v pohádkově uprave
ných zelených, kvetoucích stráních Petřína. Zde bude lid v bez
prostředním styku se svými vědci, kteří ve volných svých chvílích 
budou přicházet ze svých studoven, observatoří a laboratoří, aby po
besedovali o otázkách Vesmíru, Země, Života. Co bylo za antických 
dob vyhi'a.zeno vyvoleným - to bude v socialistickém, a zejména pak 
v komunistickém útvaru právem každého občana. 

Aby se tento sen uskutečnil - musíme dnes především e.bhájit 
světový mír, rovnoprávnost všech národů a ras a musíme ze všech sil 
pomáhat uskutečňovat podmínky takové skutečnosti. Proto tak úzce 
souvisí potřeby naší Čs. astronomické společnosti a všech našich lido
vých hvězdáren i hvězdáren státních s vítězným průběhem našich 
pětiletek a 8 moudrou politikou naši strany a vlády. 

VEDEC A POPULARISÁTOR F. J. STUDNiČKA 

Často se domýšlíme, že jedině naše generace plodí obětavé vědecké pracovníky. 
Zapomínáme na ty, kteří za mnohem těžších národnostních i sociálních podmínek 
pracovali vědecky i vědu samotnou popularisovali. Dnes v době nadbytku před
nášek není také problémem zajet si elektrickou drahou z jednoho konce města 
na druhý a vyslechnout přednášku, jejíž thema nás zajímá. Před sto lety by to 
byl veliký chodecký výkon a předpokládal obětavost přednášejícího i posluchače . 

Dnes na přednášce vykouzlí nám promítací přístroj krásné fotografie nekoneč
ného ' prostoru naplněného rameny Mléčné dráhy anebo obrazy vzdálených ga
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laxií. Na lidových hvězdárnách mťl.že každý občan nahlédnouti velikými daleko
'ěsíc hledy k Měsíci a planetám. Brzy budeme mit v Praze i planetarium a zde pod 

rno- umělou oblohou bude výklad o vesmín~ pravou pohádkou. Tyto všechny vymože
nosti před osmdesáti lety nebyly a proto úloha přednášejícího byla o mnoho obsou tížnější. A přece byli naši lidé, kteN se úkolu nebáli. Chceme dnes vzpomenouti

slu- jednoho z nich. Byl jím prof. dr. František Josef Studnička. Narodil se 27. června 
~ímu col 1836 v Janově u Soběslavi a zemřel v Praze 20. února 1903. Jak bohatý byl jeho 
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život! Překonal bohatým nadáním a pflí všechny obtíže studijních let, aby vstou
níky. pil na pftdu university v době, kdy kariéra českého učence byla takřka vyloučena. 
'Línek Ale Studnička se na boj dťl.kladně připravil a když konečně byla universita roz
před- dělena na českou a německou, byl on mezi prvními, kdo počali česky na univeT
něsta· sítě vykládat. Jeho prvním úkolem bylo napsat učebnice a pojednání z obont 
by to matematiky a sférické trigonometrie pro ČI;ské posluchače. Toto prťl.bojné období, 
'hače. naplněné intensivní prací vrcholilo, když prof. Studnička byl pro rok 1888/89 
oneč- zvolen rektorem české university. Jeho publikační činnost byla obd'ivuhodná 
't ga
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a těžko dnes nalezne obdoby. Studnička napsal 321 publikací a knih v jazyku 
českém i německém. Mezi nimi bylo veliké trojdílné dílo "Všeobecný zeměpis" 
o 886 stránkách. To byla malá část vědecké činnosti. Přirozeně dostalo se mu 
náležitých poct, a to nejen doma, ale i za hranicemi. Byl jmenován činným členem 
'1'Iú),tematických institucí ve Francii, Německu a členem Matematického ústavu 
v Moskvě. Jednota českých matematikll jej zvolila za protektora a řada dalších 
spolk1i a studentských organisací se dožadovala jeho spolupráce. Tu nikdy ne
od'1'l1jtal, jsa od přírody dobrosrdečné povahy. V záplavě práce Studnička nikdy 
nezapomínal na lid, z kterého vyšel. Třebaže došel poct, z kterých by mnohý 
zpychl, dovedl mluvit srozumitelnou řečí ke všem vrstvám národa. Často spoju
jeme dějiny popularisace astronomie s roky, těsně předcházejícími založení České 
společnosti astronomické. Ale nezapomeňme, že již 15. ledna 1865 uskutečnil 
prof. Fr. Studnička první lidový kurs astronomie pro české ženy. Kurs byl uspo <*. 

řádán v čítárně Náprstkova musea v Praze J. Sešlo se celkem čtyřicet poslu
chaček vynikajících srdcem i duchem, mezi nimi Augusta Braunerová a Zdeňka 
Havličková. Pod heslem "Zvýšené vzdělání žen vede k zvýšenému vzdělání celého 
národa" zahájil Studnička prvni ze sedmi přednášek z oboru astronomie. Veliké 
diagramy a obrazy nakreslené mladším bratrem prof. Stttdničky, byly jedinými 
pomllckami, které usnadnily posluchačkám představy o záhadách vesmíru. Trva
lou základnou Studničkovy popularisace astronomie byly malé spisy doprĎvázené 
fotografiemi i dřevoryty. Můžeme-li dnes ve velkém obra.zovém díle ukázati na 
bohatou hvězdářskou činnost našich předků, předešel nás Studnička s jedno
duchými prostředky již před šedesáti lety. Ve spisku "Až na konec světa" v zá
bavné formě dialog?t několika hostí z KárZových Var seznamuje čtenáře s čin
nosti těch, kteří jeho dobu předcházeli. Mll1V?, o Mistrl1 Pavll1 a Václavl1 ze Žatce, 
o Vácslavn z Plzně, který roku 1416 stanovil sklon ekliptiky, o sporu Václava 
Žateckého před l1čenou společností a Koperníkově rukopisu a pobytu Tycho 
Brahe a Jana· Keplera v Praze. Ve spisku "Bohatýrové ducha" seznámil české 
čtenáře s významem a pracemi Marca Marei z Kronštátu, Descarta, Newtona, 
Galilea, Gausse, Stanislava Vydry a Jana Ev. Purkyně. Populární spisy neváhá 
Studnička osvěžit citáty z Nerudových "Kosmických písní". V době, kdy nebylo 
hvězdářských časopisll ani ročenek, spočívala veškerá obtížnost popularisace na 
bedrech několika lidí, mezi nimi vynikající místo zaujímá prof. Fr. Studnička. 
Ke konci devatenáctého století rozrllstá se generace, budující snadněji na polo
žených základech. Roku 1896 vydává prof. G. Gruss skvělé zpracování Newcomb
Engelmannovy populární astronomie pod názvem "Z říše Jivě.zd" a z jejího obsahu 
již vane dech nového století. Prof. Vojtěch Šafařík pozoruje již oblohu velkým 
Clark01!!ým dalekohledem a v jeho blízkosti pracují budoucí zakladatelé Ondře
jova. Kontinuita s budoucností astronomie je zajištěna. V únoru tohoto roku bylo 
tomu padesát let, co odešel prof. dr. František Josef Studnička na vě,čný odpo
činek. Vykonal za svého života kus poctivé práce, za ktero1t .1sme mu vděčni! 

J. K. 

• 
CASTOR, 

mnohonásobná hvězdná soustava 

Dr HUBERT SLOUKA 

Když začal Vilém Her s che 1 (1738-1822) svými velkými 
reflektory zkownat hvězdný Vesmír, tu mezi množstvím zajímavých 
problémů, které se mu skýtaly, považoval určení hvězdných vzdále
ností. za jeden z nejdůležitějších. Proto se rozhodl použít k tomu me
thodu, kterou první navrhl již Gal i 1 e i. Tento správně usuzoval, že 
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Obr. 1: Souhvězdí Blížencu s Castorem (z Bečvářova atlasu) 
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ze dvou hvězd, zdánlivě blízko vedle sebe na obloze zářících, avšak 
nestejně od nás vzdálených, musí bližší jeviti zdánlivý posuv, způso
bený ročním oběhem Země kolem Slunce. Tento pohyb se zrcadlí 
v periodické variaci v relativních polohách obou hvězd. 

Se svými mocnými reflektory objevil V. Herschel v krátké době 
značný počet dvojic, které,. jak se domníval, budou pro jeho měření 
vzdáleností hvězd vhodné. Brzo však seznal, že je věc značně složi
tější, než se původně domníval. Ve svém "Katalogu 500 nových 
mlhovin, mlhových hvězd, planetárních mlhovin a hvězdokup", který 
vydal v roce 1802, věnoval samostatnou kapitolu tomuto problému 
pod názvem ,,0 podvojných hvězdných soustavách neb dvojhvěz
dách", kde již rozeznává zdánlivé, t. j. optické a skutečné, t. j. fysické 
dvojhvězdy. O těchto posledních uvažuje jako o dvojicích spjatých 
gravitačním zákonem Newtonovým. Avšak teprve o rok později, 
9. června 1803, vydal pojednání, v kterém dokazoval na základě mě': 
ření, která vykonal, že některé hvězdné dvojice jsou vskutku dyna
mické soustavy, kde pohyb jejich složek se řídi Newtonovým záko
nem přitažlivosti a které proto obíhají kolem společného těžiště. 

' Tato Herschelova práce je základním dílem astronomie dvojhvězd. 
Její poněkud dlouhý název vyjadřuje však přesně důležitý výsledek 
Herschelových výzkumů. Zní: 

,.Zpráva o změnách, které se odehrály během posledních dvaceti 
pěti let v relativních polohách dvojhvězd; se zkoumáním příčin, které 
to způsobily." 

V úvodu k této zajímavé práci píše Herschel mimo jiné: "Podám 
nyní zprávu o serii pozorování dvojhvězd, konaných v období 25 let, 
která, nemýlím-li se, dokáží, že mnohé z nich nejsou dvojhvězdami 
pouze vzhledem, nýbrž binární kombinace dvou hvězd, které jsou na
vzájem úzce poutány pouty vzájemné přitažlivosti." 

Svou theorii dokazuje Herschel na C a s to r o v i, jasné hvězdě 
alfa v souhvězdí Blíženců, jako na prvním, nejvýznamnějším případě. 
Podvojnost Castora objevili Br a dle y a P o u n d již v roce 1718, 
avšak teprve Herschel zkoumal tuto dvojhvězdu s hlediska gravitač
ního zákona ovládajícího tuto dvojici. Na relativním pohybu jejich 
složek dokázal, že jde o skutečný pohyb, nezaviněný snad pozorova
cími chybami a podal tím důkaz, že Castor je pravou, tedy fysickou 
dvojhvězdou. (Obr. 1.) 

Je tedy Castor historickou dvojhvězdou, na které byla po prvé 
pravá podstata dvojhvězd dokázána. Patří mezi nejkrásnější dvoj
hvězdy severního nebe, které deseticentimetrový dalekohled snadno 
rozloží. Naši pozorovatelé, kteří za jasných zimních nocí namíří své 
dalekohledy na tuto dalekou dvojici, z které k nám letí světelný 
paprsek 44 roků a budou obdivovat třpytící se její bílé složky, krou
žící kolem sebe za 380 let, nechť se pokusí najít třetí složku ve zdán
livé vzdálenosti 73". Je to proměnná hvězda známá jako YY Gemi-
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Plynné mlhoviny 10 131Sa, S57, SG7, S'213 
mi-

Tento, jakož i další tJ-i snímky z Mlécné Dl-áhy, jsou z velkého so'větského fo to 
grafického dí la "Atlas di/usních plynných mlho·vin", k terý vydc,la Akademie nauk 
SSSR t- /"oce 1952 CI :: něhož jsme phnesli již v min ulém ročnikn "Říše Hvě.zd" 

nělcoli7~ nká.zek 



JVlLĚČNA. DRlÍHA V SOuHVĚZDJ GEPHEA v 
Po.conlhodná oblast s plynnou mlhovinon JG 1396 

l 



MLEČNA DRABA V SOUHVĚZDÍ LABUTE 

V této oblast i j i1l ouípadné in'ě.zdy Deneb nalézáme plynné mlhoviny S57 a skupinu 
mllwť in S67, obje'ven é sovětskými hn3.zdáfi 



l'vlLEéNfi DRAHA V OKOL! HVĚZDY y V LABUTI 

Z'1t se fl,alé~ají tyto ml7wriny. lG 1318b, lG 131Sc, S 58, S 60, S 61, S 62, S 64, S 66, 

S 68. VŠ i:chny mll/01;iny o.',naccné S .isou objevy sorětských hvě.s·dáhi 
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norum. Zatím co první dvě složky, Castor A neboli a 2 Geminorum a jInÉ
Castor B či a 1 Geminorum mají hvězdnou velikost 2m O a 2m8, má dvo 
třetí složka velikost 9m O. Jejich vzájemnou polohu v nynější době uka nob 
zuje obr. 2. Z pozorování a výpočtů víme, že zatím co skutečná vzdá rád 
lenost složek A a B je nyní asi 75 astron. jednotek, tedy o něco málo jsOl
menší než je průměr dráhy planety Pluto, je vzdálenost složky C od měl 
obou asi 1000 astron. jednotek a její doba oběhu kolem společného sou 
těžiště soustavy je nejméně řádově 25000 roků. I když to bude trvati bud 
velmi dlouho než se podaří hvězdářť!m podati důkaz o pohybu této vin' 
vzdálené složky, nelze pochybovat, že ke Castorově soustavě náleží. hvě 

Tato visuální dvojhvězda je však složitější než se první pozoro nás 
vatelé domnívali. Ruský hvězdář Bělo pol s k Ý z Pulkovské hvěz sou 
dárny nalezl roku 1896, že Castor B je spektroskopickou dvojhvězdou dílů 
o nevelké periodě 2,9 dne. Pouhých osm let později, v roce 1904, obje tak, 
vil Cu r t i s z Lickovy hvězdárny, že také jasnější. C a s t o r A je visl 
spektroskopickou dvojhvězdou o periodě 9,2 dnů. Konečně i vzdálená a r( 
třetí složka C, slabá červená proměnná YY Geminorum měnící svou S 
jasnost od 8m 6 v minimu do 9m14 v ,maximu, je rovněž spektrosko to : 
pickou. dvojhvězdou , jak nalezli A dam s a Jo y v roce 1920. Na měř 
základě fotometrických pozorování a měření radiálních rychlostí bylo obl( 
zjištěno Joyem, Sanfordem a van Gentem, že jde v tomto případě nep 
o zákrytovou proměnnou, kde dráhy oběhu obou složek jsou téměř Zná 
zcela ve směru zorného paprsku. Perioda této zákrytové proměnné koh 
byla vypočtena na 0,81 dne a v každém cyklu nastávají tedy dva zá .rovi 
kryty v době 19% hod. Hmoty obou složek byly určeny pomocí Keple Cas 
rova zákona, jasnější složka má hmotu 0,630, slabší 0,57 O, hustoty vznj 
obou jsou 1,400 a 1,800, poloměry 0,76 0 a 0,680. Vzdálenost obou jich
složek je zhruba 2,8 X 106 km, tedy asi 2/100 astron. jednotky. Nej býv 
pozoruhodnější na této dvojici je to, že nejméně jedna z obou slo 116 
žek prochází bouřlivým vývojem na svém povrchu, kde se pravdě co 1= 
podobně tvoří velké skvrny, a to někdy značně rychle a prudce, mizí těcl 
v nepravídelných intervalech a znovu se objevují. Jelikož je doba pok
axiální rotace hvězdy stejná jako doba oběhu 19% hodin, jsou skvrny tečn 
unášeny na povrchu rotující hvězdy, což se zřetelně projevuje ve svě Z:
telné křivce získané z fotoelektrických měření. Opakující se zákryty sna(
u této zákrytové proměnné .isou příčinou náhlého zmizení a znovu kryj
objevení skvrn, což se rovněž projevuje ve světelné křivce. zorr 

Soustava C a s t o r a se tedy skládá z šesti hvězd, které jako tři aB 
těsné dvojice obíhají kolem společného těžiště a mají některé vý dvo' 
značné společné vlastnosti, které již známe. Tak na př. víme, že vzá zad 
jemná vzdálenost složek těchto tří dvojic je pouze asi 2/ , 09 astron. pral
jednotky, to je zhruba asi osminásobek vzdálenosti Země-Měsíc. Am] 
Vzdálenost obou modrých složek je, jak již bylo řečeno 75 astron. kter 
jednotek a vzdálenost složky C od obou zhruba tisíc astron. jednotek. ruje 
Tyto poznatky, jakkoli důležité, nejsou však přece jenom úplné. Ze- v o~ 
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na jména by nás zajímalo, V jaké poloze jsou všechny roviny drah těchto 
má dvojic vůči sobě, zda jsou navzájem rovnoběžné a mimo to ještě rov
lka noběžné s rovinou dráhy vísuální dvojice A a B. Rovněž bychom 
:dá rádi věděli, zda rovníkové roviny jednotlivých hvězd těchto složek 
lálo jsou totožné s jejich rovinami drah. Zodpovědění těchto otáze~ by 
: od mělo velký význam pro kosmogonii dvojhvězd a mnohonásobných 
ého soustav. Zdálo by se samozřejmé, že dvojice mnohonásobné soustavy 
vati budou mít za předpok~radu společného a snad i současného vzniku ro
této viny drah navzájem rovnoběžné. Zkušenost však učí jinak. Sovětský . 
leŽí. , hvězdář P. V. G r i g o r jev z Moskvy prozkoumal známé troj
)ro násobné soustavy za předpokladu, že rozdělení drah oběhu v takových ' 
věz.. soustavách musí se zrcadlit také v pozorovaném rozdělení jejich roz
,dou dílů v posičních úhlech. Proti očekávání nalezl, že nelze zde na žádnou 
bje takovou pravidelnost usuzovat a že není pravděpodobně žádná sou
l je vislost mezi drahami oběhu těsných dvojic v jejich orientaci na obloze 
lená a rovinami drah jejich vzdálenějších složek. 
IVOU Studium mnohonásobné 'soustavy Castora potvrdilo poznatek toho
,ko- to sovětského hvězdáře. Od roku 1826 bylo vykonáno několik set 
Na měření složek A a B visuální dvojice, takže nyní známe značně velký 

:lylo oblouk této dvojice. Dříve uvedená doba oběhu 380 roků je dosud 
ladě nepřesným odhadem, neboť může být v rozpětí od 340 do 477 roků. 
měř Známe však sklon roviny dráhy oběhu těchto dvou složek k rovině 
~nné kolmé na zorný paprsek. Činí 1160 a liší se zhruba asi o 260 od sklonu 
zá roviny dráhy zákrytové proměnné YY Geminorum, třetí složky ...... 


~ple Castora. Rozdíl však přece není tak značný, aby vylučoval společný 

toty vznik všech tří složek. Neznáme však sklony rovin drah složek v dvo

Ibou jicích A a B. Struve, který se studiem této soustavy podrobně za

~ej býval, zkoumal otázku za předpokladu, že tyto sklony jsou rovněž 

slo 1160 • Pak obdržel výpočtem pro hmoty složek A 3,00 a 0,2 O, zatím 

vdě co pro hmoty složek B nalezl 2,0 O a 0,4 O. Malé hmoty lehkých složek 

mizí těchto dvojic jsou však značně nepravděpodobné a proto tak i před

loba pokládaný sklon a rovnoběžnost drah v soustavě A-B není usku

TYny tečněna. 

svě Zatím co tedy tato otázka zde zůstává nerozřešenou, byla poměrně

ryty snadno zodpověděna u Castora C, který, jak jsme-již viděli, jako zá
::lVU krytová proměnná má rovinu dráhy složek téměř zcela splývající se 

zorným paprskem. Složka C je však velmi daleko od obou složek A 
) tři a B, takže je téměř nemožné si představit současný vznik všech tří 
vý dvojic z hvězdné mlhoviny. Není proto vyloučeno, že složka C byla

vzá zachycena soustavou A a B při vzniku hvězd, anebo, což je ještě 
.ron. pravděpodobnější, vznikla celá mnohonásobná soustava Castora podle 
ěsíc. Ambarcumjanovy domněnky současně z mraků kosmické hmoty, 
.ron. která se nachází ve stavu předhvězdnéhovývoje. Tento názor podpo
Itek. ruje velký počet dvojhvězd a mnohonásobných sousta(;. zjištěný 
Ze- v okolí Slunce, který činí 2/3 počtu všech hvězd. Kdyby některé složky 
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mnohonásobných soustav vznikly jen zachycením, nemohl by jich pýt 
tak velký počet, jaký je známý. Podle Ambarcumjana by musel počet vB 

nýrr
dvojic, jejichž složky jsou 1000 až 10 000 astron. jednotek navzájel'9- S 
vzdálené, být 10skrát menší než je z pozorování známo. K ještě vět pOpl 
šímu poměru docházíme, když zkoumáme počet dvojic se vzdále část 

pOZInostmi 10-20 astron. jednotek mezi složkami. Tyto úvahy vedly astr
Ambarcumjana k přesvědčení, že nedávný a současný vznik dvoj znal 
hvězd a soustav mnohonásobných nelze vysvětlovat mechanickými nom 

pIanpochody, ani rozpadem původních mateřských hvězd, nýbrž základ
abyním fysikálním pochodem kosmogonického charakteru. ~, 	 tak 
spoj 
jov]" 
jejic 

r:KONFERENCE 
v Tl 

zástupců lidových hvězdáren a závodních astronomických nOVE 
sled: 


kroužků o jejich osvětově výchovném poslání v ji, 

micl 
ve spolupráci s osvětovými besedami 	 z 29 
o pr 
na lKAREL STRNAD všec 

]'i 

čes:HVe výchově nového myšleni občant't v duchu vědeckého světového názoru je 
dobinutno se opírati o popularisaiCi výsledkt't bádání v oboru astronomie. Rozšíření 

p
vědeckých poznatkt't o vesmíru je jednou z nejúčinnějších zbraní v boji proti za

výclostalosti, přežitkfim, pověrám a falešným církevním vlivt'tm. Poznatky získané 
spolv tomto oboru přispívají k snazšímu pochopení marx-leninské theorie. 
larieDosud byla popularisačnl činnost soustředěna hlavně kolem lidových hvězdá p

ren, které dosud spravuji odbočky Čs. astronomické společnosti (některé odbočky 
doststavbu lidových hvězdáren teprve připravují). 

Zatím máme v provozu 12 lidových hvězdáren, .ve stavbě jsou 4 mimo malých nom 

pozorovatelen. Státní observatoře jsO'U v Ondřejově, kde pracuji vědečtí pracov vm 
nikl<níci Ústředního ústavu astronomického v Praze a na Skalnatém plese, kde pracují tak,

vědečtí pracovníci Slovenského ústředního ústavu astronomického v Tatranské r:Lomnici. kýcl 
Mimo to se ustavují astronomické kroužky v rámci závodních klubfi národních kter

podnikt't a při osvětových besedách. cOVl 
Dosud chyběla koordinace spolupráce všech těchto středisek astronomické rová 

popularisačni činnosti, vytyčování úkolfi a zajišťování jednotného řízení osvětově r: 
výchovného posláni ve spolupráci se státní péčí osvětovou, využiti lidových hvěz jak
dáren a schopností 'amatérfi-astronomfi a navázání spolupráce amatérfi s vědec přis
kými pracovníky pro odborné i vědecké výzkumy. kýrr 

Proto ministerstvo informací a osvěty svolalo konferenci zástupcfi všech těchto E 
složek, která byla první tohoto druhu u nás. Konference se konala ve dnech mon 
6. a 7. prosince m. r. v hotelu "Tanečnica" na Pustevnáoh na Radhošti. Účastni nikf 
byli zástupci astronomických kroužkfi závodních klubfi ROH, místních odboček týk, 
Čs. astronomické společnosti, vědečtí pracovnici z astronomických ústavt't a insti  Z 
tucí, odborní pracovnici a popularisátoři v celkovém 'počtu 72 osob. QSV~ 

Konferenci řídil zástupce ministerstva informací a osvěty s. J. Vinárek, který krm 
při zahájení zdůraznil, že úkoly lidových hvězdáren a astronomických kroužkti je plár. 
třeba řešit v du-chu usneseni J. ideologické konference vědeckých pracovníkfi a pi 

setk 
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být 
v Brně a že je mftžeme konkreti!sovat poučeni už XIX. sjezdem KSSS, význam

)čet ným projevem s. Klementa Gottwalda i přípravou konference KSC.
jem Soudruh dr. Vl. Ruml se ve svém referátu zabýval otázkami materialistické 
vět popularisace astronomie. Rozšiřováni přírodovědeckých poznatků. je nutnou sou

části výchovy našich pracujících. Šíření přírodovědeckých, tedy i astronomickýcl}ále
poznatků. pomáhá lidem zbavilt se nevědeckých předsudků.. Aby popularisátoří~

~y astronomové plnili tento velký úkol, k tomu je třeba, aby se opírali o hlubokou
voj znalost soudobého stavu vědy, zvláště pak vědy sovětské, jež má v řadě astro
ými nomických drsciplin světové prvenství (zkoumání proměnných hvězd, otázky 

planetární 	i stelární kosmografie). Při rozšiřování poznatkfi je třeba dbát toho,lad-
I , 	

aby posluchačů.m byly vysvětleny methody, které vedly k zjištěni p'l-avd. Jedině 
tak upevníme v posluchačích přesvědčeni o síle vědy. Výklad astronomie je třeba 
spojit zvláště s osvětlováním materialistické tradice naši i sovětské vědy. Bo
jovně je třeba vystupovat proti reakčnímu idealismu typu Eddingtona a Jeanse, 
jejichž názory jsou u nás značně rozšířeny. 

Doc. dr. Vlauimír Guth, ředitel Slovenského ústředního astronomického ústavu 
v Tatranské Lomnici mluvil o velkém rOl'ivoji sovětské astronomie od Velké říj
nové revoluce. Velký pokrok, který sovětská astronomie učinila, zvláště v po~ch 
sledních letech, si uvědomíme, srovnáme-li jej s celkovým pokrokem astronomie 
v jiných zemích. Vhodným polem pro toto srovnání bY'1 mezinárodní astrono
mický kongres, který se kO'l1al v září t. r. v tUmě za účasti téměř 500 delegátů. 
z 29 států.. Doc. Guth pak podal podrobnou zprávu o proběhu tohoto kongresu 
o práci jednotlivých komisi, jichž bylo 39. O tom, jak sovětští delegáti, jichž bylo 
na kongresu 12, si vynutili svým vystupováním, svými referáty a diskusemi úctu 
všech ostatních delegátů.. 

Naši delegaci tvořili: vedoucí prof. dr. Emil Buchar z astronomického ústavu 
české techniky v Praze, prof. Procházka a doc. dr. Vladimír GUJth, kteří velmi'U je 
dobře na kongresu naši astronomii representovali, o čemž byly v tisku již zprávy.iřeni 

Prof. dr. J. M. Mohr z astronomického ústavu v Brně promluvilo úkolech lidol za
vých hvězdáren všeobecně i o úkolech konkretních, wteré by zajišťovaly stáloumné 
spolupráci vědeckých pracovní-ků. s amaJtéry a J{teré by tvoříly náplň práce popu
larisáJtoro.zdá

Přečtený referát s. Luisy Landové-Štychové, která se nemohla na konferenci:>čky 
dostavit, pojednávlJ.'l o astronomii u nás, aby sodalistioká Popularisace astro
nomie bY'la prováděna v souv,islosti s ostatními i politickými vědami, zahrnutýmilých 
v marx-leninské nauce. Aby popul'artsace byla prováděna plánovitě, tak, aby procov
nikla do všech mim republiky. Dále o reorganisaci Cs. astronomické &polečnosti,lcuJ1 tak, aby SVO'U činnosti sloužila co nejvíce našemu pracujícimu lidu. ,n.ské 

Dr. Hubert Slouka ve svém referátu pojedlJ1áva! o způsobu vedení astronomic
kých kroužků., o jejich počáteční astronomické práci a dalšim postupu, o pracich,

ních kterým se mohou kroužky věnovat, a které by byly ku prospěchu vědeckým pra
covnikům. DMe o vhodnosti dalekohledů. rfizných prů.měrfi pro ta která pozo

ické rování. 
tově Di'skuse se zúčastnila velká většina přítomných svými hodnotnými příspěvky, 
věz jak pokud se týká osvětově výchovné činnosti, tak i zajišťováni astronO'mických
dec přístrojů. svépomO'cí, zlepšování dosavadních. Navázáni družby mezi astronomic

kými kroužky českými a slovenskými. . 
chto Byla projednána otázka spolupráce vědeckých pracovníků. s amatéry, a to jak 
lech mohou amatéři svými O'dbornými pracemi a výzkumy pomO'ci vědeckým pracov
LStní niků.m ověřovat rftzné nové poznatky a přispívat k usnadnění rů.zných propootů., 
)ček týkajících se vesmírných těles. 
lsti- Zástupci odboček 6s. astronomické společnooti, které budou začleněny do 

osvětových besed jakO' zájmové astronomické kroužky, i zástupci astronomických 
terý kroužků. závodních klubů. prohlásili, že jsou připraveni a ochotni zapojit se do 
ft je plánu činnosti osvětových besed jako populariAátoři poznatkft v O'boru astrO'nomie 
:tikfi a přtspěti co nejúčinněji při převýchově li>cl.u. V některých místech se však ne

setkávají s takovým zájmem u osvětových oddělení ONV a správcft osvětových 
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besed, jaiko na př. v Novém Jičíně a Vsetině, kde přesto, že Isoudruzi z lidových 1 
hvězdáren a závodních kroužků. svou spolupráci nllJbízejí, nejsou do plánu Čii11- jak( 
nosti osvětových besed 2Japojeni. výc: 

Jak se většina účastníků. vyslovila, byla konference skutečnou školou, která 1 
velmi pNspěje k rozvimutí široké činnosti v astronomii a její popularisaci. nosl 

Večer pak dr. Plavec z a;stronomického ústavu české tech'!liky a dr. Vanýsek mor 
z astronomického ústavu v Brně uspořá)dali kurs asi se 30 zájemci z řad amatérů. tov~ 
o meteory a planety, s kterými pohovořili o nových výzkumech v oboru zkou 1 
máni meziplanetáJrni hmoty a možnostech pro práci amatérů. v tomto oboru. Vě lido 
deMí pracovníci právě v tomto oboru potřebuji spolupracovníky z řad amatérů prfi] 
pro jednodušší výpočty při zprac<YVávání poznávacího materiálu. 1 

Z této konference vzešlo toto jednomyslné usnesení: zem 
Českoslove'!lští pracovnícd z řad odborníkfl i amatérfl v astronomii, shromáž Slo\ 

děni ve dnech 6. a 7. prosince 1952 na konferenci pracovnrků. lidových hvězdáren, vem 
zástupců. Čs. astronomické společnosti a zástupců. zájm<YVých kroužků. astrono 1 
mických závodních klubů. ROH, vycházejíce z pouče'!li XIX. sjezdU Komunistické nou 
strany Sovětského svazu, v duchu přípravných prací nastávajícího sjezdu KSČ, Z 
přijali manifestačně tato 1J1Snesení k další své práci. osv~ 

Na základě usnesení I. celostátní ideologické konferooce vědeckých pracov nom 
niků. v Brně zaměříme svou ČiJUlOst k účinné podpoře boje proti kosmopolitismu výcl 
a objekti\ntsmu na po.Ji lidovýchovy pro šíření vědeckého světového názoru marx odb, 
leninského a ta!k budeme účin'!lě bojovati proti pověrám a přežitků.m zakOltvených aru 
v myslich lidí. . Z 

Tohoto cíle chceme dosáhnouti těmito opatřeními a prostředky: 	 aby 
1. zajhstime plné využiti dosavadních lidových hvězdáren a pozoro;vllJtelen pro 

práci populariSlační i vědeckou; 
2. budeme usilovat o to, aby výstavba dalších lidových hvězdáren se dála 

s ohledem na potřeby krajů. s hlediska zájmfl celostátních i přání širokých mas; 
3. připravíme návrhy na standardisacQ staveb i vnitřního vybavení Iidových 

hvězdároo a pozorovatelen; 
4. budeme podpOO"ovat opaJtřování potřebných pomficek a vydávání pů.vO'dnÍ 

odborné i populární astronomické literatury a překladů. astronomické literatury :2 
táctsovětské; 

5. 	 budeme zajišťovat ve větší míře mistní i putovní výstavky astronomické; COVI 

činIl6. 	 zapojime se do přednáškové činnosti ČS. společnosti pTo šíření politických 
činila vědeckých znalostí, asvětových besed a závodních klubů.; 
ním,7. zajistíme, aby osvětové besedy a zájmové kroužky astronomické seznamo

valy naše pracující na vesnicích a 'závodech s pOZ'!latky vědeckých pracovníkfi uve, 
ObOlo vesmÍ1ru v rámci plánu osvětových besed na přednáškách, besedách i praktic
podlkých pozorováních; 

8. budeme usilovat o to, aby osvětové besedy a zájmové astronomické kroužky kdťl 

rozvíjely svou popularisační činno'st ve spolupráci s astronomickými sekcemi pad, 
Čs. společnosti pro šíření politických a vědeokých zn2.:IO'stí na základě jednotného činil 

thematického plánu; hvěl 
II9. budeme usilovat, aby přípra;vě přednášek byla věnováma největší péče; toho 

dosáhneme tím, že příprava přednášek se bude díti methodou kolektivního pro	 hlás 
, objediskutováni a pO'suzování všech textů. v sekcich Čs. společnosti pro šíření poli

tických a vědeckých znalostí; podl 
10. zaji'stíme, aby astronomické kroužky, hlavně při lidových hvězdárnách v ur 

pomáha.ly při náboru a výchově přednašečů. (popul8Jri'sátorfl). kteří by se stali 'I 
vell;aktivními členy astronomlckých sekcí Čs, společností pro šíření politických a vě

deckých znalosti; šení 
11. aby se lidové hvězdárny stlaly účinnými pomocnÍJky vědec'kých pracovníkfi 

a vědeckých ústavfl, zajistíme, aby se lidové hvězdárny zabýva'ly kromě úkolů., 
popularisa6ních také úkoly vědeckými. K tomu cíli budeme usdlovati o to, aby S1 l 
lidové hvězdárny vychovaly amatérské kádry, které by obohacovruly jejich čin týk: 
nost v širším měřítku V oborech, jež s úspěchem se daji amatérsky zvládnout; I 
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rých 12. doporučujeme začleněni místních O'dboček Os. asbronomické společnosti 
člin- jako zájmových a:stronomiokých kroužků do osvětových besed a převedení lido

vých hvězdáren do jejlich správy; 
telrá 13. doporúčujeme zachO'VaJt a postupně pře-budov·at Čs. astronomickou 'Slpoleč

nost ve společnost sdružující aktivní vědecké a amatérské pracovníky, kteří by 
'1sek mohli býti instruktory a lektory zájmových astronomických l{roužků při osvě
térů tových besedách a rustronomických kIroužcích závodních klubll ROH; 
kou 14. kde budou dány předpoklady plného uplatněni doporučujeme, aby v čelo 
Vě lidových hvězdáren byly postaveny síly s dostatečnou ideologickou i odbornou 

térfi prllpravou (na př. absolventi odborného studia astronomie na universitách) ; 
15. ctoporučujeme astronomickým kroužkům a lidovým hvězdárnám v českýC'h 

zemích navázati družbu s astronomickými kroužky a Lidovými hvězdáEnami na 
náž Slovensku za účelem výměny získaných zkušeností a pomoci kroužkům na Slo
.ren, vensku v jejich práci; 
cmo 16. doporučujeme, aby tyio konference byly konány pravictelně, nejméně jed
ické nou za rok. 
~SČ, Z toho zaHm vyplývá pro krajské a okresni osvětové inspektory a správce 

osvětových besed, aby věnovali větší pozornost práci všech pracovníků v 8istro
cov nomU ve svých obvodech a spolu s nimi projednali, jak se budou v rámci osvěto
smu vých besed podHeti na lidovýchovné, osvětové práci. Dále, aby projednai1í se Čileny 
arx odboček Čs. 8iStronomické společnosti jejich převedeni do osvětových besed 
lých a ustavení j8Jko zájmových astronomických kroužků. 

Závěrem lze říoi, že konference splnHa svůj účel. Účrusbníoi vyslovovali přání, 
aby se konaly pravidelně. 

pro 

:lála ZVEME VÁS:'las; 
'ých do sekcí Čs. astronomické společnosti 
)'Clní 
:ury Život naší společnosti se rozvíjí na schůzích, přednáškách, společných deba

tách 2. při večerním pozorování. Společné odborné zájmy vedou k vytvoření pra
covních sekci vedených odborníky, v kterých začátečníci i poluočilí se mohou::'ké; 
činně zúčastnit pozorování a odborných astronomických prací. Letos zvyšujeme:ých 
činnost selwí velkým novým náborem zejména venl<ovských člentl, kterým umož
nÍIDo plno se zapojit do odborné astronomické práce. Pročtěte proto pozorně nížemo
uvedený ' stručný seznam sekcí s programem činnosti a přihlaste se do těchliků 
oboru, v lderých již pracujete nebo máte chuť pracovat. Jde o dobrovolnou práci 
podle časových možností l,aždého zájemce. Přilllaste se korespondenčním lístkem, 

žky kde uvedete své jméno, adresu, sekci, ve které míníte pracovat, a přístroj, v pří
emi 

~k

padě, máte-li nějaký. Vlastnictví přístroje není však nutnou podmínkou pro
lého činnost V sekcích. Nepoužijte lístku k jiným sdělením. Adresujte na Lidovou 

hvězdárnu, Praha IV, Petřín. Přihlášky :Gašlou i nynější členové sekcí. 
:oho Každý přihlášený obdrží zdarma návody a dotazníky sekce, do které se při
)ro hlásil a pokud již byly vydány. Rovněž bude podle potřeby informován o nových 
)oli- objevech a pověřen úkoly, které činná účast v sekcích vyžaduje. Zavazuje se 

podle svých možností konati pozorování, vyžadovaná vedením sekce. Tato budou 
ách v určitých obdobích v publikacích společnosti uveřejněna. 

Tato spolupráce všech zájemců o astronomii umožní každému se zapojit do~tali 
velkého kolektivu lidových vědeckých pracovníků, neúnavně pracujících na zvět
šení našeho poznání vesmíru. 

líkll 

vě-

Seznam sekcí a stručný přehled jejich úk01ů.wIll, 

y si I. H i s t o r i c k á s e k c e sbírá materiál a literaturu, zprávy a záznamy 

čin týkající se zejména české astronomie a obzvláště vývoje ČAS. 

)Ut; II. Poč t á ř s k á s e k c e provádí početní úkony nutné při zpracováni rtJ.z

,/ 
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ných astronomIckých problémů., studuje nejvhodnější početní methody v astro
nomii 2 pořádá schů.zky počtářů, kde obdrží návody pro své práce. 

III. Č a s o v á s e l{ c e udržuje hodinová zai'ízení hvězdárny a organisuje 
pozorování zákrytů hvězd Měsícem. 

IV. Pří str o j o v á s e k c e radí při stavbě hvězdářských přistrojÍ!, při
pravuje návody s plánky a vede k samostatné konstrukční práci. 

V. O pti c k á s e k c e pořádá kursy broušení zrcadel, zkouší a přeměřuje 
astronomickou optiku. 

VI. Fot o g r a f i c k á s e k é e se zabývá astrofotografickýmI pracemi 
všech odvětví astronomie, stará se o temnou komoru hvězdárny, buduje archív 
diapositivů, vydává pokyny k jednotlivým i odborným pracím a radí po stránce 
instrumentální. 

VII. S t, r á žní s I u ž b a n e b e organisuje systematická hlídáni určených 
důležitých úsekÍl oblohy za účelem objevu nov, komet, pozorováni důležitých 
proměnných a pod. 

VIII. S I u n e č n j _ s e k c e organisuje pozorování Slunce a propracování 
výsledklI. 

IX. S e k cep rop o z o l' o v á n í s e v e r n i zář e a z v í ř e t n í k o
v ó h o s vět I a organisuje pozorováni planet, připravuje a vydává návody k po
zorOvání a tabulky pro pozorovatele. 

XI. Lun á r n í s e k c e provádí systematický průzkum Měsíce s návody 	 Cl 
ke kreslení zajímavých objektů a sledování případných změn. daJlel 

odpoXII. 	 S e k c e k o met připravuje návody k pozorováni, kresleni a fotogra
da;le~fování komet, řeší astronomické i astrofysU,álni problémy. 
stroj:XIII. 1\1 e t e o r i c k á s e k c e organisuje pravidelné pozorováni meteorů a urno2vedo k zpracování výsledků. Rozesílá návody a -dotazníky k vyplněni dat pozo
Bočurování. 
rozši

XIV. S e k cep r orně n n Ý c h h v ě z d organisuje a plánuje pozorování puštE
proměnných hvě"d, vydává návody a mapky k pozorováni a vede k ZpI·acoVání 10--:
získaného materiálu. I'ro . 

XV. S e k c e g e o fy s i k á I n í pěstuje styčné obory mezi astronomií a g= dálk,
fysikou, vyžaduje zprávy o magnetických poruchách, zemětřeseních a pod. Zapu 

XVI. S e k c e met e o r o log i c k á organisuje meteorologická pozorování, zrcru: 
mající význam zejména pro praktickou astronomii a sbírá materiál o povětrnost otvor 
ních podmínkáeh pro vhodná místa pozorovatelen a hvězdáren. kresl 

V místech, kde jsou astronomické luoužky při osvětových besedách, v továr bude 
nách, podnicích a školách, mohou se zájemci stejného oboru rovněž sdružovat okul~ 

v pracovní selwe, v rámcI kroužku. Současně se přihlašují do ústředni sekce při prťm 
slušného oboru na Lidové hvězdárně v Praze, odkud obdrží pracovní pokyny, rněru 
dotazníky, návody a jiný nutný materiál. Při všech dotazech neopomeňte přiložit tečn~ 

zpáteční porto. aby 
urno~ 

se Zl 

ZPRÁVY A POKYNY ČASOVÉ SEKCE 12 In* *" * 	 * * *" rým 
o dél 

N o věd o b y rn e z i n á rod n í c h č a s o v Ý c h s i g n á I fl. vYISHaných jak t 
z Observatoire National de Paris (Bureau International de I'Heure) stanici huje 
Pontoise: dtVOl 

s rov 
Automatické se RytmiCké Se Označení, délka vlny a frekvence lárce 
7h55m- 8h Om 8h lm- 8h 6m FYP, 3300 rn (90,9 ke/s); 	 do 'bl 

TQC 9,27 rn 84 (10775 ke/s) 	 něho 

8h55m- 9h Om 9h lm- 9h Om FYP, 3300 rn (90,9 kc/s); 	 nutí 
FYA 3,40 rn 39 (7428 ke/s) 	 na p 
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tro-
Automatické sC Rytmické sC Označen!, délka vlny a frekvence 

mje 
9h25m  9h30m 9h31m  9h36m FYP, 3300 m (90,9 ke/s); 

TQG 5,21 m 62 (13873 kc/s) I 

pH
12h5.5m  13h Om 13h 1m  13h 6m FYP, 3300 J11 (90,9 kc/s); 

TQG 5,21 m 62 (13873 kc/ s) 

'lIje 
19h55m - 20h Om 20h 1m - 20h 6rn FYP, 3300 m (90,9 kc/ s); 

TQC 9,27 m 84 (10775 kc/s) 

emi 
~hlv 
.nee 

20h55m 

22h25m 

21h Om 

22h30m 

21h 1m 

22h31m 

21h 6m 

22h36m 

FYP, 3300 m (90,9 kC/ s); 
FYA 3,40 m 39 (7428 kc/ s) 
f"YP, 3300 m (90,9 kc/ s) ; 
TQG 5,21 m 62 (13873 kc/s) 

ýeh 
ýeh 

lání * * * zp'RAVY A POKYNY P/HSTROjOVÉ SEKCE * * * 
k 0

po NEJDůLE~~J~1 MONTA~E PRO DALEKOHLED 

ody Ca:sto jsme dotazováni, kterou montáž ('SOustroji) lze nejlépe pro amatérské 
d'ailekohledy, zejména zrca'dla, doporučit. Na tuto otázku nelze však dáti stručnou 

~ra-
odpověď. Záleží mnoho jak u'a materiálu, tak i na zručnosti konstruktéra, jaký 
dalekohled si sestrojl. Pro pTvni orientaci přinášíme náčrty nejdfiležitějších sou

'1I a 
ozo

strojí bez údajfi rozměru i materiálu. Nejjednodušší technickou úpravu, která 
umožní rychlé namontování zrcadla třebas jen pro účely 2Jkoušek, ukazuje obr. l. 
Bočnice A z tvr'dého, dobře prQiSchlého dřeva o síle 3-3% {!m nese 'dole, kde se 

.ání 
váni 

rozšiřuje 'až na 15 cm dřevěný nosiČ zrcadla, které je do nosiče na %-1 cm za
puštěno a móže být opatrně bočně přitaženo šrouby. Zpravídla bude pou~ito 
10--12,5 cm zrcadl0, pro kte·ré bočnice·bude v Udané ddlní šířce zcela vyhovovat. ' 
Pro .větší zrcadla je ovšem nutno použít přiměřeně větší bočnice. Pro ohnisl{Qvé 

~eo- dálky použitých zrcadel 100-120 cm bude třeba volit delší bočnici 110-130 cm. 

'ání, 
Zapuštěné zrcadlo musí se dát centrovat pomoci tří šroubfi zapuštěných v nosníku 
zrcadla a umožňujících měnit sklon zrcadla. V horní části bočnice je vyvrtán 

ost otvor, 'do kterého je zasazena kovová trubk~ C, které nutno dáti tvar patrný z ná
kresu. Je to nosič okuláru a součwsně nosič hrállolu neb zrcMka 1. Jeho dé~ka 

vár hude v tomto případě 15 cm a pruměr takový, aby bylo možno do něho vsunouti 
)vat okulár. Ježto jsou používány okuITáry rfizných rozměru, doporučuje se vnUřní 
pti pruměr volit 32 mm, takže se hodí 1pro větší okuláry. Pro okuláry menšího prfi
yny, měru zhotovíme patřičnou vložku. Drápky na levém konci tru1:Jice. C mooi dosta
[ožit tečně pérovat, aby udržely hranol neb zrcátko. Z trubice je část stěny vyříznuta, 

aby přil~š neclonila chod paprskfi. V druhém konci provedené zářezy rovněž 
umožni snadný posuv okuláru. Jakmile budeme mít bočnici A hotovou, a to jak 
se zrcad~em , tak i s okulárem, nalezneme její těžiště, kde vyvrtáme otvor asI 
12 mm široký. V dřevěném hranolu D vyvll'tám€ otvor 12 mm pro šroub E, kte
rým bočnici podle libosti přitáhneme neb uvoln!me. Hranol má čtvercovou stranu 

I o délce 15 cm, jeho síla je !\JSi polovina. Je nařiznutý a má 'podélný otvor 2,5 cm 
lÝch jak ukazúje. obraz, kde míry jsou uvedeny v palcích (%" a 1"). Menší šroub S'ta
mld huje podle potřeby hranol a zajišťuje pohyb, kolem pollární osy F, která je do 

otvoru 2,5 cm na:sunuta. Její dé~lm je zhruba 60 cm a je ohnuta tak, aby svíll"'aila 
s rovinou země úhel rovný zeměpisné šířce pozorovacího místa a tedy míří k Po

mce lárce. Je zasazena do si~né trubky o vnějším prt'lměru 5 cm, která je zapuštěna 
do 'betonovéhophlíře H. Polární trubku F patřičně ohnutou vložíme jednoho jas

; ) ného večera do trubice G, přesně na:mířime k pólu a zalijeme cementem. Po ztuh-. 
nutí nasadíme dřevěný hranol E, připevníme nosič A, vložime zrcadlo a okulár 
na patfičná w i'Sta a. mt'lžeme dalekohled namířit na nebe. Ježto optická osa 
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Obr. 1: Nejjednodušší montáž amatérského zrcadla 
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zrcadla musí procházet středem skleněného hranolu neb zrcátka v C, nutno da typu
lekohled justovat, Přibližime oko k C tak, abychom viděli odraz hranolu s nosi s ten 
čem v zrcadle. Korekční šrouby pod zrcadlem nám umo~ni upravit sklon tak, při Č,
al:)y obraz bylI kryt nosičem. Zpravidla bude mimo osu, jak ukazuje. v obraze l jedno
poloha K; Justování nám poněkud dá práci, ale je nutné pro ptesné pozorováni. a uza
Avšak také hranol musíme adjustovat. Vytáhneme okulár a hledíme trubkou úkaz: 
směrem k hranolu, kde se bude zrcadlit zrcadlo. Obraz hranolu musí býti ve s pro(
středu, kam musí býti pokusně .úpravou nosiče namířen. Ohnisková dálka zrcadla 

je mírou vzdálenosti od okuláru..JeŽJto jsou paprsky hranolem odchýleny, nutno Ci: 


při Avzdállenost hranolu od okuláru tak zkusmo Ulpr!!-vit, aby odražený obraz padl do 
hybecokuláru. Také to se nám po několika zkouškách podaří a mtlžeme pozorovat. 

Ch 
Pokračovt$ní prom 
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ZPRAvy A POKYNY SEKCE]KOMET* * * * * * 
Elementy dráhy komety Mrkos (1952f) vypo'čitaI Dr. L. Kresák 

ze Skalnatého plesa a obdržel tyto hodnoty: 

T= 1953 Leden 24.759 
úl = 254°38' }
II = 342°45' 1952,0 
i = 98°17' 
q = 0,7667 

Z vypočtených efemerid uvád!me tyto tří hodnoty: 

a,952,0 p, 1952,0 Mag. 

14. prosinec 1952 13h35m6 -16°42' 9m,8 
8. leden 1953 15h42m5 - 57°44' 7m,7 
2. únor 1953 22h40m6 - 5,1°16' 8m,1 

ZPRAVY A POKYNY SEKCE PROMĚNNÝCH HVĚZD* * * * * * 
P ře hle 'd b u II e t i n U "P e r e měn nyj e Z v ě Z d y", roč. 8. Vydává 

Astronomický sovět při Akademii věd SSSR, 1951-52. 
Osmý svazek bulletinu Pereměnnyje zvězdy, čítajicí 485 stran, přinesl kromě 

velké řady pozorování jednotlivých proměnných hvězd, množství recensi a refe
rátů, několik obsáhlých prací sovětských astronomů.., zabývajících se studiem 
proměnných hvězd. 

V Č. 1 je to práce Kukarkin-Parenago, "Morfologické zvláštno'sti dlouhoperio
dických proměnných v různých hvězdných soustavách". Z práce vypl:Jmulo, že 
c-efeidy se stejnými periodami mají v různých hvězdných soustavách rů..zné svě
telné křivky. Rovněž byla potvrzena i jiná skutečnost, že charakteristiky dlouŤlo
periodických cefeid v kulových hvězdokupách se znatelně liš! od charakteristik 
dlouhoperiodických cefeid, které tvoří v Galaxii plochý podsystém. Dalši práce od 
Matvějeva, týkajicí se studia nepravidelných a polopravidelných proměnných 
hvězd přináší pouze celkovou statistiku těchto hvězd. 

V Č. 2 je uveřejněna zajimavá studie od ChO'lopova "O proměnlivosti jasnosti 
trpa:sličich hvězd s emisnimi čarami ve spektrech a o některých zvláštnost'ech 
T asociací". Autor ukazuje na řadu rozdílů mezi asociacemi typu O a T. Asociace 
typu O obsahují hmotné a obří hvězdy raných spektrálních tříd, zatím co asociace 
typu T neo'bsahují takovéto hvězdy. Zajímavá je i souvislost asociací typu T 
s temnými mlhovinami a úzká souvislost procesů tvoření hvězd z temné hmoty, 
při čemž autor poznamenává, že je dalek předpokladu o vzniku hvězd cestou 
jednoduchékondensace temné hmoty. Cesevič 'se zabývá hvězdami typu RV Tauri 
a uzavirá, že proměnnosti hvězd typu RV Tauri (a možná i cefeid) jsou vyvO'lány 
úkazy, vznikajícími ve vnější části fotosféry a atmosféry hvězdy, nesouvislcí 
s procesy, odehrávajícími se v nitru l).vězdy. 

Čís. 3 přináší referát o zasedání plena Komise pro studium proměnných hvězid 
při Astronomickém sovětu Akademie věd SSSR a práci Uranové o vlastních po
hybech hvězd typu TTauri. 

Č!s. 5 ob.5ahuje první část práce Ceseviče "Studium změn jasnosti šedesáti 
proměnných hvězd", které autor pozoroval od roku 1942 do roku 1945 a během 

• 

I 

23 



této doby vykonal 6357 visuálnich pozorovan! nepravidelnych, p01opravidelnÝ'ch 
a dlouhoperiodických proměnných hvězd. 

Konečně posledni 6. č[slo přináší práci Ikaunlekse "Prostorové 'rozloženi ne

pravidelných a polopravidelných proměnných hvě·zd". Z práce vypI1ynuly tyto 

závěry: a) Nestabilni červeni obři tvoři velmi zploštělou soustavu a jsou pn'l.měrně 


dále od středu Galaxie než stabilní červeni obtL b) Nestabilni červeni obři nejen 

prostorově-morfologicky, nýbrž i vývojově se liší od stabilních červených o·brů. 


-~---c) Stáří nestabilních červených obrů je průměrně menší než stáři stabi1nich obrů. , 

d) Rudí obři vznikají jako nepravidelné proměnné hvězdy a proces jejich vzniku 

trvá dodnes. e) Nepravidelné proměnné hvězdy po svém vzniku se vyvijeji v rl.!-'dé 


-~---

obry konstantní jasnosti a přes polopravidelné proměnné hvězdy v periodické " 
'3rudé obry. V závěru autor poznamenává, že tyto závěry nelze považovat za ko ---- 

nečné především proto, že jsou založeny na výzkumu jen hlavnich charakteristik '" 
!j.

prostorového rozložení rudých obrů. ----
o< 

BuHetin Pereměnnyje zvězdy, který řídí B. V. Kukarin spolu s P. P. Pare

nagem, S. N.Blažkem a V. P. Fjodorovičovou (sekretářkou 'l"edakce) je velmi 


-~---významným pomocníkem každého, kdo se zabývá pozorovánim proměnných '. .

hvězd a sleduje nové objevy, učiněné na tomto významném p01i současné astro

nomie. ŠL 


ZPRAVY NAŠiCH KROUtKlJ A HVĚZDAREN* * *" * * * 
,3Z ČINNOSTI NAŠEJ ODBOČKY V HUMENNOM 

V mesiaci septembri 1952 za;ložený bol astronomický krúžok pri OsvetOoVej 3° 


besede v Humennom. Začia:tkom okt6bra tohože Iroku bola zriadená l'udová 3 ' 


hvezdáreň na budove ONV. Táto hvezdáreň má k dispozícii vel'ký teleskop typu 

Gassegrain o priemere objektivu 250 mm a focus 3500 mm, maIý hl'adač komiet 

zn. Zeíss 10 X 50 mm, helioskop na priame pozorovanie 'SInka, 3 nástenné mapy 

hviezdnej oblohy atd. 


Na začiatku našej činnosti bol navrhnutý progr·a;m zapracovať členov astro F
nomického krúžku na l'udovej hvezdárni. A tak niekol'ko večerov bolo vyhrade Polc
ných iba pre tento účel. Usporiadané boly odborné prednášky, ktoré sa doplňovaQy v H
praktickým pozorovanimoblohy. Prvý cyhlus 9 prednášok bol zahájený dňa jejic
3. okt6bra 1952 v tomto poradí: Nebeská mechanika. Slnce - dárcaživota. 

naZl
Dvojplaneta Zem-Mesiac. Jupiter. :!;ivot na Mrurse. Ako vyzerá vesmír okolo nás, uprc
Komety a meteory. Slnečná činnosť. Naša galaxia. 

Po otvorení našej hvezdárne pre účely širokých más pracujúceho rudu, bola 
táto hojne navštevovaná najma školskou mládežou, takže priemerná denná ná I: 
všteva čini1a 106 osób. Zamerali sme sa hlavne na pozorovanie planiet a Mesiaca. C 
Zpočiatku sme pozorovali JU'pitera a zákryty jeho mesiačikov vlastnou planetou. od a 
Okrem toto bol pozorovaný Mesiac a to hlavne v dobe jeho pIl"vej a poslednej p, ji 
štvrti, kedy dobre vyníkala plastika jeho kráterov a pohoria. V mesjaci novembri výcl 
a decem'bri, pre nepriaznivé povetrnostné podmienky, nebolo možno pokračovať nýe] 
v d'alších pozorovaníach. stud 

Pozorovanie oblohy obecenstvom bolo doprevádzané odborným výkladom o po p, Iv 
zorovanom objekte, čo slúžiIo zároveň ako dobrá propagácia astronomie a mate čáře 
,rialistického svetonázoru. Vel'kou nevýhodou pre naše začiatky bola okolnosť, že Č 

. práve v tom čase obloha bol a vel'mi chudobná na planety, k 'čomu sa ešte pri  prác 
družilo aj dlhotrvajúce zhoršené počasie, pre ktocéto pričiny nebolo možno -úplne met 
vyhovíeť požiadavkám záujemcov. BoB 

Dúfame, že v nastávajúcom roku pozorovacie podmienky sa značne zlepšla něk1 

a naša l'udová hvezdáreň bu<le vykazovať vel'ké Ú8pechy na poli popularizácie foto 
astronomie. Ján 06enáS) Humenné mlh, 
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JUPITEROVY MĚSÍCE V BŘEZNU A V DUBNU 
t 

astro Fáze zatmění měsíců planety Jupitera, jak se jeví v obracejícím dalekohledu.
lrade Polohy čtyř' nejjasnějších měsíců v březnu 20hOOm ,sČ = 21hOOm SEČ a v dubnu 
LOva~y v 19h45m SČ = 20h45m SEČ. Při identifilkaci měsíců mějme na mysli, že směr , dňa 

jejich pohybu je od tečky kčislu. Přechody měsíců přes Jupiterův kotou1č jsou
;ivota. 

naznačeny oteVŤenými kroužky, zatmění a zákryty černými 'kroužky. - Kroužek
o nás. uprostřed představuje Jupitera. 

bola 
Lá ná Izvěstija, Krymskoj astrofizlčeskoj observatorii, svazek 8 a 9. Moskva 1952, 
-siaea, Osmý' svazek Izvěstijí KAO přináší pokračování zprávo dHusních mlhovinách 
netou. od akademi'ka Šajna a Gazeové. Jsou to tyto práce: "O převážné orientaci vláken 
lednej P. jiných. strukturních podrobnosti v plynných mlhovinách", zpráva o dvou no
embri výoh mlhovinách v Labuti a práce nazvaná "Struktura a hmota dd'fusních plyn
,čovať ; ných mlhovin NGC 6523, 6618 a 2237". Práce Mustěla a Severného se zabývá 

studiem spektra velké chromosférické erupce na Slunci ze dne 5. srpna 1949 
o po 2, Ivanov-Cholodnyj referuje o pokusu fotografování protuberancí v infračervené 

mate čáře helia t. 10830. Šklovskij píše o podstatě polárních září. 
,sť, že Část praci 9. svazku je věnována opět Slunci, avšak převážná část obsahuje 
~ pri práce Šajna a Gazeové o difusnlch mlhovinách, zprávu o konstrukci elektrofoto
·úplne metru. zbudovaného na Krymu a pozorování 2 promělU1ých 'hvězd (DD Lac 

a BW Vul) pomocí tohoto přístroje. Kopylov se zabývá vzdáleností a svítivostí 
lepšia některých nov. K 'oběma svazků,m je připojeno na 30 celostránkových příloh 
'izácie fotografií, zís<kaných a:kad. Šajnem a Gazeovou při studiu difusních plynných 
nenné mlhovin. Dále jsou v přílohách reprodukovány fotografie hvězdných spekter. 



ČESKOSLOVENSKA ASTRONOMICKA SPOLEČNOST 
Lidová hvězdárna na Petříně v Praze 

PŘEDNAšKOVÝ A PRACOVNí PROGEAM PRO ZIMU A JARO 1953 

A'Stronomické soboty: 


Členské schůze s přednáškou a referáty 10. I . 7. II. 7. III. 11. IV. 2. V. 
Soboty sekcí s návody k pozorování a 

přehledy činností sekci 17. I. 14. II. 14. III. 18. IV. 16. V. 
Astro-Mevro (dotazy a odpovědi, infor

mace o stavbě přístrojů. . 24. I. 21. II. 21 . III. 25. IV. 23. V. 
Soboty mládeže (z astronomické činnosti 

mladých členů. ČAS 31. I. 28. II. 28. III. 30. V. 

Astronomické praktikum pro p o z o r o v 'a tel e a dem o n str á t o r y 
každó pondělí od 18 hod., za příznivého počasí ,pozorování, pokra:čování kursu 
podzimního běhu, předběžné astronomické znalosti nutné. 

Přednášky pro astronomické kroužky osvětových besed podle úmluvy a do
hody nejméně čtrnáct dní napřed, mohou se konat také na Lidové hvězdárně 
na Petříně s demonstracemi za jasného počasi. 

Přednášky pro astronomiC'ké kroužky v továrnách, závodech a školách, spo
jené s exkursemi na Lidovou hvězdárnu na Petříně, podle úmluvy čtrnáct dní 
napřed. 

* * * 
ASTRONOMIE V ČESKOSLOVENSKU 

od dob nejstarších do dneška 

Dr Hubert Slouka a spolupracovníci Str. 334 a 400 o'brazfi - Váz. 198 Kčs 


Vydala Osvěta (nyní Orbis) 

Obdržíte u všech knihkupců 


Dr Záviš BochnÍ'ček a dr. Hubert Slou1ka, H V Ě Z D N É VE Č E R Y 1953. 

Obdržíte u svého nejbližšího knihku-pce. Vydala Osvěta (nyní Orbis, národní 


pO'dnik, Praha 12, Stalinova 46). 


* * * 
KOUPÍM starší Bina.r 25 X lOO. Adresa: VIad. Ehl, Skuhrov n . Bel.-Hraštice 11. 


LODNí CI-IRONOMETR OMEGA, a'bsolutně přesný s vysvědčením "Especially 

goo cJ. results" 'z Bienne r. 1943, vyměním za rusbronom. dalekohled. Nabídky s po

pisem stroje na adresu: J. FILIP, Černošice 16 u Prahy. 


Vydává ministerstvo' ško:ství a osvěty ve spolupráci s Československou astro

nomickou společností v nakladatelství Orbis, národní podnik, Praha 12, Sta~i


nova 46. - Tiskne Orbis, tiskařské závody, národní podnik, závod Č. 1, Praha 12, 

Stalinova 46. - Novinové výplatné povo'leno č. j. 159366/IIIa/37. 
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