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POZOROVÁNÍ MARSU
NA LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ V PRAZE 1956
JOSEF SADIL

Loňského pozorování Marsu se zúčastnilo 14 pozorovatelů, kteří v době
od 27. července do 22. října zhotovili celkem 160 kreseb této planety. Byli
to tito pozorovatelé (v závorce počet jimi získaných kreseb): Hainz (13),
Havelka (12), Hlad (3), Matěj (2), Ostřihomský (1), Pavlousek (21),
Příhoda (35), RUkl (11), Sadil (34), Seidl (19), Švejda (6), Ulrych (1),
Vanýsek (1), Zatloukalová (1). Někteří z těchto pozorovatelů pozorovali
v srpnu i na hvězdárně v Ondřejově. Byli to: Hainz (4), Příhoda (10),
Sadil (1) a Vanýsek (1).
K pozorování bylo převážně používáno hlavního dalekohledu hvězdárny,
výborného 180mm Zeissova refraktoru (ohn. d. 3,4 m). Pozorováno bylo
bez filtrů i s barevnými filtry. Filtry zhotovil náš spolupracovník Z. Ša
roch z Prahy. Byly to ústřižky filmu, zbarvené různými organickými bar
vivy. Nejlépe se nám při pozorování osvědčil filtr červený (maxim. pro
pustnost poblíž 620 mIL), méně již filtr oranžový (600 mIL) a žlutý
(580 mIL) a nejhorší pozorovací výsledky jsme měli s filtrem zeleným
(550 mIL) a modrým (450 mIL).
Pokud se týče našich zkušeností s viditelností povrchových detailů na
Marsu filtry různých barev, nemohu bohužel, až na nepatrné výjimky
potvrdit, co o těchto pozorováních vykonaných v letech 1950--54 sdělili
D. Kaláb, A. Neckař, a P. Sommer (Zprávy Okr. lid. hvězd. v Prostějově,
roč. 2., č. 5 a 6). Podle mých vlastních zkušeností z loňského roku se při
pozorování Marsu filtry různé barvy zvyšuje kontrast povrchových detailů
na planetě tím více, čím delší vlnové délky použijeme - toto zvýšení
kontrastu však je při použití jednoho a téhož filtru zhruba pro všechny
detaily stejné. To svědčí jasně o tom, že hlavním faktorem při vzniku
tohoto efektu je částečné odstranění rušivého vlivu Marsovy atmosféry
a že různost zabarvení povrchových detailů zde patrně hraje jen velmi
malou úlohu.
Změny jižní polární čepičky. Podle našich pozorování se polární čepička
z počátku zvolna a celkem pravidelně zmenšovala. Koncem července měřil
:průměr čepičky 32°, v polovině srpna 25°. Po celé oba tyto měsíce byla
,p olární čepička velmi nápadným objektem, dobře viditelným i malými
dalekohledy. Dne 30. a 31. srpna se však polární čepička stala pojednou
značně nezřetelnou a nabyla vzhledu matné, neurčitě ohraničené bělavé
skvrny. V době od 31. srpna do 8. září byla čepička prakticky neviditelnou
a bylo ji možno pozorovat jedině pomocí červeného filtru, a to jako ne
patrnou, zářivou skvrnu na jižním pólu planety. Jižní polární oblast, která
byla z počátku značně jasná a měla spíše bělavé zabarvení, ztrácela během
této doby stále více svou jasnost a současně s tím nabývala stále zřetelněj
,š ího zabarvení do žluta. Zvlášť zajímavé je zjištění Hainze a Příhody, že
polární oblast se krátce po zmizení čepičky jevila zvlášť jasná ve žlutém
a zeleném filtru (pozorování ze dne 2. a 3. září). Dne 6. září bylo konsta
továno (v červeném filtru) opětné "zvětšení" čepičky a dne 8. září jsme
polární čepičku po prvé znovu pozorovali i bez filtru. V následujících
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dnech se její rozměry dále zvětšovaly takže 15. září ji opět dobře viděli
i zcela nezkušení pozorovatelé z řad návštěvníků Lidové hvězdárny. Čepič
ka však měla i nadále v červeném filtru značně menší rozměry než při
pozorování bez filtru (až o polovinu).
Celkem podobný průběh změn jižní polární čepičky byl pozorován i jin
de. Podle zprávy německých pozorovatelů (Mibt. f. Planetenbeobachter,
J. 9, H. 4, s. 51) došlo k zmizení čepičky mezi 28. a 30. srpnem a k je
jímu znovuobjevení mezi 15. a 20. zářím. V SSSR oznámil zmizení čepičky
ve dnech 4., 5. a 6. září Džapiašvili z Abastumani (Gruzínská SSR). Dne
8. a 9. Izáří ipozo/I':olVarl D~aJpiašV'ili IpolblÍIŽ již. pállu Marsu ,svět1<o'U ,s kvr nu ,
dobře viditelnou v žlutém a zeleném světle a jen slabě viditelnou ve světle
červeném a modrém (A . C. AN SSSR, No. 173, s. 1). Dne 17. záříkonsta
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Zntě ny rozlohy jižní polární č epi ?5ky 'n u Marsu v r. 1 95 6 . Dole j sou
vyznačeny časové úseky 1. sr'[YYl-OJ (August 1st) 15. srpna) 1. září) 15. z áří
a 1. října a pod ni mi p;atřičné heliocentrické délky Marsu ( 324° ) 333°) 344°;

Obr. 1.

352° a 3° )

toval znovuobjevení č epičky i N. P. Barabašev z Charkova. U nás pozoro
vali zmizení čepičky koncem srpna a její znovuobjevení v září též pozoro
v:ate!l v BodébI'ladeclh a ProSitějově. V. Lajfr z Poděhrad (120mm reflektor)
uviděl čepičku znovu 22. září. Téhož dne ji zakreslil i D. KaláJb v Prostě
jově. Neobvyklé změny jižní polární čepi čky na Marsu podařilo se u nás
loňského roku zaregistrovat i fotograficky. Zásluhu o to má člen ČAS
ing. V. Karlický ze Starého Města na Moravě, který získal během loňské
oposice svým Cassegrainem (prům. zrcadla 310 mm, ohn. d. 22,5 m)
několik desítek velmi zdařilých fotografií Marsu, dokonce i barevných ,
které jsou zatím nejlepšími snímky této planety, získanými v ČSR.
Jak vysvětlit tyto zcela neo:b vyklé změny jižní polární čepi č ky pozoro
vané námi loňského roku? Nejpravděpodobnějším se mi zdá být výkl ad.
že hlavní podíl na úplném zmizení čepičky v září mělo její pokrytí žlut a 
vými závoji zvířeného prachu.
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závěr je iIlYl!lí defi
p10tvrzen .ohSlMlem
dOP'1Sru, který mi dne 12.
p'rosÍ1nce lm. r. ,~as:la!l A. DDll!l
fUlSi lZ 'hvězdárny na PÍc-du
Midi (F'ira...nóe): " ... mrak,
který porkryl čelpii,čku v září,
VII I lS
P~~ 119:dJ
ruebyl utVlo,řen z ledový'Ch
k:r~staJlků, ný1b'rž z pracho
vých částic, jak vyplývá
Obr. 2. Velké mrač-no z 28.-28. srpna 1956
z polarísačních měření. Jed
ná se o žlutý závoj."
Tento prach, jak se zdá vyplývat z našich kreseb, sem z počátku pro
ni!k al hlavně z krajin Thyle I a Thyle II. Podle K. I. Kozlové a J. V. Gla
golevského z Alma-Aty (A. C. AN SSSR, No. 174, s. 7) pocházel tento
prach z končin ještě vzdálenějších, dokonce až z oblasti M. Sirenum. Není
vyloučeno, že šlo o totéž mračno, jehož náhlé objevení se nad jmenovanou
krajinou bylo podle Cirkuláře UAI No. 1563 dne 30. srpna pozorováno
i na Harvardově a McDonaldově hvězdárně v USA (viz o tom iblíže zprávu
v ŘIÍ 1956, s. 279). Podle jiného názoru šlo o žlutý závoj, rozkládající se
v té době poblíž Deucalionis R. (Mitt. f. Planetenbeo'bachrter, J. 9, H. 4,
s. 52).
Nepovažuji za vyloučeno, že současně s tím probíhalo na povrchu pla
nety i ra'Pidní zmenšování vlastní čepičky a že značná její část - alespoň
její okrajové, méně "silné" vrstvy, v té době skutečně zmizely.
Marsova atmosféra. Jedním z význačných rysů loňské oposice byl po
měrně velmi malý kontrast většiny povrchových detailů na Marsu. Tato
okolnost odradila mnoho pozorovatelů a byla většinou mylně přisuzována
špatným pozorovacím podmínkám (zákalům v zemské atmosféře, neklidu
vzduchu a p.). Ve skutečnosti nešlo o nepřízeň počasí na Zemi - nýbrž
na Marsu. Ovzduší planety bylo totiž po celé září vyplněno spoustou pra
chu, což bylo dobře patrno i z toho, že povrchové detaily mizely často již
v dosti značné vzdálenosti od obou okrajů Marsova kotoučku. stálá pří
tomnost žlutavého prachu v ovzduší Marsu měla patrný vliv i na celkové
zrubarvení planety, které bylo loňského roku neobvykle světlé, spíše žlu
tavě bHé nežli or3JTIŽové ne!bo 'červenk,což bylo ve[m:i dobře nápadné j-iž
při plQzorování prostým olkem. Přestože vš,ak 'P1I'1a,šné zá:kla~Y Ma:rsovy
atmosféry byly loňského roku velmi obvyklým zjevem, bylo určitěji ohra
ničených zák.a!lů ž[u:tý,c h {ffi1!'3!čen v iužšíll11silovla 'smYlsllu - na Marsu
pozorováno poměrně málo. Jedno z nejzajímavějších mračen tohoto druhu
jsme pozorovali v noci z 30. na 31. srpna. Mračno pokrývalo celou vý
chodní část známého S. Meridiani a přilehlou o'b last S. Sabaeus (obr. 3
vlevo nahoře), takže vlevo od Margaritifer S. byio vidět jen malou isolo
vanou tmavou skvrnu (záJp. č,ást S. Meridiani).
Není pochyb o tom, že šlo o totéž mračno, které !pozorovali den předtím
M. K. Vainu Ba:ppu, S. D. Sinvhal a S. Chandra na hvězdárně v Naini-Talu
v Indii. Podle jejich zprávy (Cir. UAI No. 1564) se dne 29. srpna objevila
poblíž západního okraje planety a vpravo od S. Meridiani zářivě žlutá
skvrna, kterou bylo možno dobře pozorovat žlutým a červeným filtrem,
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avšak jen velmi nesnad
no filtrem modrým. Den
předtím (28. srpna) zde
tato skvrna pozorována
nebyla.
Zvlášť často jsme po
zorovali výskyt žlutých
mračen
nad krajinami
východně od HeZZas - 
nad Yoanis R.) Hellespon
t em a nad Noachis.
Nejpozoruhodnější

mračno

loňské oposice,
které, jak se zdá, bylo
rovněž prachové podsta
ty, bylo pozorováno ve
dnech 23. až 28. srpna
(obr. 2). V noci z 19. na
20. srpna pozoroval Pří
hoda na hvězdárně v On
dřejově zajímavé nepra
videlnosti (výstupky) na
Obr. 3. Několik kreseb Marsu získaných r. 1956
terminátoru planety.
členy pZarnetárrní sekce ČAS na Lido'vé hvězdárně
Zřejmě šlo. o nízké mraky
v Praze na Petříně
nad Argyre I a M. E n.j 
thraeum. Dne 23. srpn a
pozoroval Havelka v téže krajině světlou SKvrnu, zřejmě značně rozsáhlé
mTačno. O mimořádné j'ais nosti tohoto útvaru sv ědčí nejlép,e, že tého'ž dne.
'ruezávis:le na Havelkovi, jej pO'ZOTO'Va1 i náš s.po~Ulpra.clŮov:ník WasseTibauer
:z Pvahy a to ma'lým 55mm refra.kt orem (známým "AmaJt:érem"). Dne
25. s'r p'na pozD;r oval autoT tohoto článku poblíž večernrn,o te:nninátoru
[planety na stejném místě nápadné mTačnozabarvené poněkud do žl u ta"
které sVÝmi rozměry 'Př evyšovalo 'P'o,l ární č epičku a 'b ylo ta.k iasné, že je
bylo vidět i skrz mraky. V Oh54m SEČ přes.a.hovalo toto mračno zř'etelně
terminá.tor planety. V 1h29 m se násll edkem rotalce Marsu zřeteGně 'z men
šilo a jeho barva se změ:ni:la v š,e dožlutou; př eis:tJo pře:sahova,lo stále jreště
terminátor. V 1 h 56 m lbylo již vidět 'Pohlíž t erminátolTIl jen celikerrn málo
nápadnou světlnu skvrnu. Pro ne:přfzeň :po časí neib ylo hoh!už,ell možnD
mračno dále sledovat; 'z C'i,zí.c'h :pozorování však 'VyP,l ývá, že se nad zmí
něnými krajinami. Marsu patrně udrželo ještě 'ně'koHk dalších dl11ů.
Jak se zdá, bylo toto mračno pozorováno i v SSSR. N. P. Barabašev sdě
luje v telegramu z 25. srpna: " ... Mars, 23. srpna, oblasti Pyrrhae R .
a Argyre výjimečně jasné. Velmi dobře viditelné visuálně i na infračerve
ných, červených a zelených fotografiích hůře na modrých." Dne
24. srpna pozoroval Džapiašvili CA. C. AN SSSR, No. 172, s. 2) žlutým
filtrem v téže krajině "existenci velmi jasného žlutavého objektu". Podle
Ba,rabaševa bylo toto "silné zesvětlení" vyvoláno buďto jinovatkou neb o
nízkou mlhou. Tento výklad však .ie značně nenravděnodobný. Předně
pozorované "zesvětlení" mělo, jak udává i Dža'p iašvili, žlutavé zabarvení .
což ukazuje spíše na prach nežli mlhu nebo dokonce jinovatku a dále
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tento objekt, jak uvádím
výše, přesahoval dne 25.
srpna zřetelně terminá
.
. .·.•. .•. .•
tor planety. I když ve
zmeme v úvahu značný
účinek iradiace u tak jas
ných objektů, nezdá se
c
mi být pravděpodobné, že
mnou pozorovaný efekt
byl zlpůsoben toH:k:o Í:ra
diarc i. Sip~še šlo :o z,na,č
";{eb.';'<.
ně vysoíké mračno s,llQže
~f,~t,...
né p'l'1arvděipodohně z pra
CihiU a snad i 'z ledový>ch
kry:staliků, j€lholŽ
výšk!a
F
D
o!bnášel,a jistě několiili:
de:SiÍlt:elk killometrů. U nás Obr. 4. S:'Y\ovnání něklolika kreseb Marsu zísJ.w,
pozorovaH toto mračno ných v oposici 1956 rftzně výkonnými daleko
též D. Kailá,b (26.), A. hledy: A - VIII. 10., L (střed. po"bedJník) 223° )
Neckař (27.) a V. Lajfr
180m m Z eissftv refraktor Lidov é hvězdárny) zvět
šení 180krát) Sa,d il. B - VIII . 10 .) L 219°) 120m;m
(27. a ~8. VII!.).
ektor) zv. 170kráJt) Lajfr. C - VIII. 9. ) L 195°)
Vedle žlutých mračen refl
55mm r efraktof(' (Amatér) zv. 100krát) Wasser
a zákalů jsme loňského bwuer. D - IX. 4.) L 313 °) 160mm M er zft v re
roku na Marl?u pozoro
traktor L i dové hv.) zv. 128krát) Příhoda. E 
vali i světlejší závoje a IX. 5.) L 307 °) 120'mm reflektor) zv. 170krát)
skvrny. Nejčastěji jsme Lajfr. F - IX. 5.) L 308°) 55mm ref'na,ktor) zv .
100krát) Wasserbwuer.
je pozorovali na ran
ním okraji planety. Tyto
útvary jevily zřejmou tendenci objevovat se po dlouhé dny vždy prl
bU'žně ruad ,s,tej:ruý.mi 1In:Í:Slty, 'Zípr:avLd!l'a !IlJa ,vo~hJr;a'Ilí lÍlm:avÝ>Clh a lS'věltlýclh
oibll astí na ipll!ruruetě a jejllCih oib rysy většÍlnou odpCYVÍldaJly olbry:siŮm Ib~ítz)kýdh
moří,záJli'V'Ů, jeze r .a kiruuáIlů. U ipŤevá:žné většÍlny těclhlto útva:~ů hylo dále
pOtZlOTOVá,no, že 'Sle 'll:81zú0aJstň'ovai1y '~Qlbl!0e ipll3.il1Jety. Z bOlho 'Lze UISU:ZOrv3Jt, že
tyto skvrny Ibyly patrně vytvářeny nějakým druhem kondensace vodní
páJry - ISlI1ad to hyt1a ~edová mHllm nelbo, j'iIruolV'rutka.
Menší, určitěji ohraničené 'bělavé skvrny, vyskytující se jak na okrajích
tak i uprostřed Marsova kotoučku - bílá mračna - byla loňského roku
na Marsu 'poměrně velmi vzácná. Pozorovali jsme je nad krajinami Edom
Pro (2. a 5. září), lsidis R. (11. září), Sirenum Pro (23. září) a nad ,k raji
nami lubar a Atlantidum S. (22. října).
Sezónní změny tmavých oblastí. Nejvýznačnějším úkazem loňské opo
sice bylo intensivní ztemnění krajin Depressiones Hellesponticae) M. Ocea
nidum a Campi Phlegrei) které bylo zvlášť dobře patrné dne 1. září. I zcela
nezkušení pozorovatelé zakreslili uvedeného dne na místě těchto útvarů
neobyčejně tmavou protáhlou s!kvrnu.
E. H. Co1linson, předseda sekce pro Mars při Britské astronomické spo
lečnosti mi ve svém dopi1
s u z 27. prosince loň. roku sděluje: " ... Můžeme
potvrdit vaše pozorování pozoruhodného ztemnění krajiny Depressiones
Hellespontica koncem srpna a začátkem září. Jeden z našich členů, Mr.
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Obr. 5. Ukázka fotografií Marsu zís
kaných v oposici 1956 čteny ČAS
(podle originálních snímků překreslil
autor): A VIII. 10.) L 230°) A.
Neckař a D. Kaláb} Lidová hvězdárna
v Prostějově. B IX. 5.} L 351° , J.
Havelka} Lidová hvězdárna v Praze. •
IX. 18.} L 186°} dr. H. Elouroa}
C Lidová hv. v Ďáblicích u Pr·a hy. Čísla
značí: 1 jižní polární čepička} 2 Promethei S,} 3 - Ulyxis Fr.} 4 - M.
Chronium) 5 - M. Tyrrhenum} 6 M. Cimmerium (Cyclopia), 7 - Syrtis
Minor, 8 - Hellas} 9 - Syrtis Maior}
10 - ztemnění v oblasti Nodus Alcyo
nitlS ·a Nuba L. (viz Ř. H.) 7} 1956}
s. 146)) 11 - Hellespontus} 12 - žluté
mračno nad Noachis} 13 M. Eryth
raeum (Vulcani Pelagus)} 14 M.
S,erpentis} Pfbndorae Fr.} Deucalionis
R. a S. Sabaeus} 15 S. Meridiani,
16 - Margaritifer S,} 17 - ztemnělá
oblast kolem již. pólu (M. Australe))
18 - M. Sirenum} 19 - M. Cimme
rium} 20 - Trivium Charontis
Obr. 6. Vlev o Mars podle kresby
ing. A. Rukla ze .dne 10. října (L
339° )) vpravo podle fotografie ing. V.
Ka-rlického ze dne 14. října (L 324° ) ·
Ma obou obrázcích je velmi dobře
pat",no neobyčejné zesvětlení krajiny
Hellas (vlevo nahoře) patrně ná
horní plošiny pokryté v té době mlhou
a jimovatkou a souoasné ztemnění ob
~asti Marg,a ritifer S. a Niliacus L.

Botham, obdržel několik velmi zdařilých fotografií tohoto úkazu devíti
palcovým Grubbovým refraktorem v Johannesburgu ..."
Intensivní ztemnění bylo pozorováno též v M. Serpentis a počátkem září
i v Pandorae Fr.~ DeucaZionis R.} S. Sabaeus a S. Meridiani. Dne 4. a
5. září tvořily tyto útvary téměř jednolitou tmavou skvrnu, zvlášť dobře
patrnou zejména v červeném filtru. Thaumasia FoeZix byla ještě koncem
srpna světlá a známé SoZis L. vyhlíželo jako tmavá neurčitě ohraničená
isolovaná skvrna. Koncem září tato krajina značně ztmavěla, objevily se
z,dJe Ikanály Bathys a Ambrosia a Solis L. ISle Iz:načněrozšířhlo COlbr. 7).
Zvlášť zajímavé bylo ztemnění některých krajin na severní Marsově
polokouli v říjnu, které bylo zvlášť dobře patrné zejména tehdy, když Ee
tyto krajiny nacházely v těsné blízkosti ranního terminátoru planety.
Prvně byl tento zajímavý úkaz pozorován dne 7. října Příhodou. Celá
oblast Margaritifer S. a NiZiacus L.~ které se nacházely v těsné blízkosti
terminátoru, spolu splývaly a tvořily jednolitou skvrnu budící dojem
právě se vynořujícího nového tmavého "zálivu". Celý tento útvar přesa78

Obr. 7. Mapa Marsu podZe našich pozorovmní z roku 1956

hoval v té době svými rozměry známou Syrtis Maior. Rovněž tak vzhled
ostatních blízkých krajin byl změněn k nepoznání: S. Meridiani nebylo
vůbec vidět, S. Sabaeus jen zčásti a severní polovina Syrtis Maior zcela
chyběla, takže se zdá, že obvyklou konfiguraci skvrn v těchto částech
planety měnila v té době i četná mračna. Tento stav trval i 10. října
(obr. 6). Dne 12. října bylo pozorováno, že nový záliv se "posunul" o něco
dále k východu a že jeho vých. okraj vychází ·přímo ze S. Meridiani. Zdá
se, že největší podíl na "ztemnění" zmíněných krajin v říjnu mělo náhlé
zvětšení průzračnosti Marsova ovzduší nad určitými oblastmi severní
polokoule planety.
Jako pHspěvek k diskusi, které přístroje se hodí k po'z orování planet
~épie, zda r.efir3Jkbo'ry aIT1le ho, 'fief'l.ektory, IbY'oh !rád IT1ia konec tohoto 'črr~nlku
připojil několik zkušeností získaných loňského roku při pozorování Marsu
na různý oh našich hIv,ězdárnách.
Lidová hvězdárna v Ďáblicích u Prahy. Velký Cassegrain se zrcadlem
400 mm a ohn. d. 7,5 m dává ve srovnání se zmíněným petřínským refrak
torem celkem velmi špatné obrázky. Krom toho obraz Marsu zde trpí
mnohem více neklidem v21duchu' nežli na Petříně. Universitní a lidová hvěz
dárna v Brně. Newton se zrcadlem 600 mm a ohn. d. 2,8 m neukazuje
na planetě téměř žádné povrchové detaily. Dne 19. září nebylo možno
tÍJmito dlaHekOihiledem ,Sjp,a:tři,t vůibec polwrníčelpi'člku. Refra,krtor 0 210 mm
(ohn. d. 2,4 m) dává nesporně lepší obraz, ačkoliv jeho objektiv trpí dosti
značnou chromatickou vadou. Nejlepší obrázky Marsu dává nejmenší
přístroj, malý 80mm Zeissův refraktor "AmaJteurfernrohr" (ohn. d.
1,2 m). Na tuto do jisté míry Kuriosní okolnost mě ostatně již předtím
upozornil dr. Vl. Vanýsek.
Skalnaté Pleso. Velký ZeÍssův reflektor (zrcadlo 600 mm, ohn. d. 3,3 m,
v Cassegrainově úpravě 10 m) byl bohužel v červenci min. roku, kdy jsem
~de mešlkaJ, v opr:av:ě. 200unm Zeilsův I1efiraktor ('o[h'll. d. 2,3 m ,) dávail
7rJ

velmi slušné obrázky, ačkoliv jeho objektiv byl v té době poněkud roz
centrován.
Lidová hvězdárna v Prostějově. Třebaže obloha se v době pozorování
(20. září) pokrývala dosti hustými cirry, viděl jsem zdejším reflektorem
(zrcadlo 330 mm, ohn. d. 3,1 m, v systému Ca:ssegrain 7 m) oranžovým
filtrem jižní 'p olární čepičku, Aonius S,) Depresswnes Aoniae) Palinuri S,)
M. Sirenum) kanál Araxes a j. Pověsti o velmi špatné kvalitě tohoto dale
kohledu považuji tím pro sebe za zcela vyvráceny. Svědčí o tom i zdařilé
fotografie Měsíce a planet, které získal A. Neckař a D. Kaláb.
Ondřejov. Zdejší 208mm Clarkův refraktor (ohn. d. 2,8 m) dává sice
velmi pěkné obrázky, ale výkonem stojí přece jen za refraktorem petřín
ským, především asi proto, že má poměrně krátké ohnisko.
Jak se zdá, mluvily iby mé zkušenosti spíše ve prospěch refraktorů.
Jsem přesvědčen o tom, že v našich podmínkách by se při pozorování
planet nejlépe uplatnil refraktor s průměrem objektivu 300-400 mm
a ohn. d. 6-8 m. Bylo by ovšem dobře, kdyby tento přístroj byl postaven
na místě s pokud možno dobrými pozorovacími podmínkami - nejlépe
někde vysoko v horách (snad na Lomnickém štítu).
HaÚJlIOp;eHHJI Mapca B HapOP;Hott oocepBaTO)HUl B IIpare B 1956 r.
OÚbHCHeHHJI II: pHcyHf\:aJl!
1. H3MeHeHHH pa3MepOB IOJKHOii nOJIHpHoii llIanKU no Ha5Jllop;eHHHM 'T.neHOB "CfexocJlo
naU;lwrO aCTpOHOMH'TeCROrO 06m:eC1'Ba B 1956 r.
2. BOJIbllIOe 06JIarw OT 23-28 aBrycTa.
3. PHCYHICH Mapca 01' 1956 r., nOJIy'TeHHble Ha HapOP;H'oii aCTpOHOMH'TeCKOii 06cepBaTopUH
B I1pare.
4. <POTorpaqmll Mapca, nOJIy'TeHHble TeJIeC KOnaMU pa3JlHQHOii MOm:HO CTH.
5. <PoTorpacPHH Mapca, nO.lI yQeHHble B 1956 r. QeXO CJIOBaU;KHMH Ha6JIIOp;aTeJISIMH (no OpH
rUHa JIbHblM cpOTOrpa(!mHM HapnCOBaJI aBTop).
n. BJ1eBo: Mapc no pHcYHKe A. PLIh: e,rra 01' 10 OKTH6pH 19;)6 r.
BnpaBo: TOT J{(e pHCyHoK no cPoTorpacPHH B. TCapJIHU;KOrO OT 14 OKTH6pH 1956 r.
7. H:ap1'a Mapca no Ha6J1Iop;eHH.HM 'TJIeHOB "CfexO CJ10BaUIWro aCTpoHOMIFrecKoro 06m:eC1'Ba
B

1956 r.

Mars Observation in the Year 1956 on the Popular Observatory in Prague
Comments to illustrations
1. Va;ria:tions of extent oť the south po·l ar ca'p of Mars in 1956. From August 31 to
Septemher 8 the cap wa:s praclically invisible and it could be observed thI'ough the red
filter on'ly. On September 9 it coul·d be se€ n aJt the first sight already. On September
15 also inexperienced observers saw it.
2. A high level dull-yellowish cloud observed by the membe'l's of the CzeC'hoslovruk
Astronomical Sodety in August 1956. The displa:cement of about 200 (in areocentric
latitude - 500 720 km) observed from August 23 to August 28 corresponds to an
avera:ge velocity of 6 km/ho
3. Ma'rs in 1956 with the 7-inch Zeiss refra:ctor of the Popular Observatory in Prague
Petřín.

4 . Aspect of l\<fa;rs in different tele'Scopes.
5. Mars in 1956 (afteT p'hotographs ta:ken by the members af the Czechoslovak Astr{)
nami~l

So'C'iety).

6. Unusurul brightness o,f Hella'S a.rnd great dark a:rea nelar mOTning terminarto'r oť
Mars in the first half af OctJaber. Left a<fter drarwing by A. RUkl made in OctobeT 10

with 7-inch Zeiss refractor of Popular Obs. in Prague. Right after photograph taken
by V. Karlioký on Octobe'r 14 wLth his 12-inch CaJssegmin (foca! length 22,5 m, expo
sure 0,1 sec.) .
7 . Map of Mars, constructed from visua:l observations m.a:de in 1956 by the memberg;.
of the Czechosl{),wi'k Asrt:rcmomic3Jl Sodety at the PopulaT OooervaJtory in Prague.
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VISUÁLNí
POZOROVÁNíUM~L~CHSATELITŮ
ING . VILÉM GAJDUŠEK

Z listopadového a prosincového (1956) čísla Bulletinu pro vi;s uální
pozorování satelitů (Bulletin for Visual Observers of Satellittes), který
vydává Smithsonian Astrophysical Observatory, Cam'b ridge (USA), je
zřejmo, že v USA se ve spěchu organisují skupiny pozorovatelů umělých
měsíců, které budou vystřeleny v Mezinárodním geofysikálním roce. Aby
se pozorovatelé včas zapracovali, budou se pořádat zvláštní cvičení, při
kterých místo umělých satelitů se bude sledovat světlo vyso'ko letícího
letadla. Intensita a zdánlivá rychlost světla !budou přibližně odpovídat
skutečným poměrům. Je zajištěna spolupráce s SSSR, který rovněž vy
střelí umělé satelity. Pozorování satelitů se 'b udou konat v obou zemích
podobnými přistroji a užije se podobné techniky. Připravuje se mezi
národní síť pozorovacích stanic. Zájem o pozorování neustále roste. Tak
ku př. se každé číslo "Bulletinu" překládá do španělštiny pro jihoamerické
pozorovatele.
Byl sestrojen prototYlP dalekohledu vhodného pro 'poz'o rování. Je dopo
ručován dalekohled s objektivem asi 50 mm, zvětš'ující 6-7kráJt, se širo
koúhlým otk ulárem (68°). Skutečné zorné 'pole bylo by asi 10-11°, ohnis
ková dálka objektivu by byla asi 180 mm. Je nutno 'počítat s tím, že za
těchto podmíne'k okraje pole budou nezřetelné. Každý dalekohled s ne
příliš odlišnými daty je vhodný. Zvláštní je užití rovinného zrcadla před
objektivem, svírají-ciho s optickou osou úhel 45°. Jeho ú,čelem je, aby
pozorovatel mohl svůj přidělený díl oblohy pozorovat pohodlně při každé
výši satelitu nad obzorem. Zrcadlo musí být 'Pohliníkované na 'p loše obrá
cené k objektivu a musí být tak veliké, aby odrazilo veš!k eré paprsky
vnikající do objektivu. Jeho kvalilta nemusí být nejlepší, ale nesmí způ
sobit skreslení obrazu. Důležité je, a'b y vodorovná osa otáčení dalekohledu
(který je montován azimutálně), byla 'po'k ud možno 'b lízko zrcadla.
Na každé stanici je stožár, který má na vrcholku vodorovnou příčku ve
směru poledníku pro orientaci. Každá stanice doSJtane kopii v Americe
oblíbeného Bečvářo'va atlasu hvě'zdné oblohy a mapy se rozřežou vhodným
způsobem pro potřelbu pozorovatelů. Dalekohled každého pozorovatele se
nař'ídí na vhodný bod, jehož deklinace bude uprostřed přiděleného pásu
oblohy a rektascense taková, aby se pozorované pásy překrývaly. Každá
pozorovací stanice dostane přidělen určitý pás oblohy o šířce 8° v dekli
naci a každý pozorov3!tel se musí s ním důkladně seznámit. Délka pásu
pro stanici bude 90°-120°. Každý pozorovatel bude tedy pozorovat hvěz
dy pohybující se při otáčení oblohy zorným polem pevně postaveného
dalekohledu a pátrat, neobjeví-li se satelit. Při tom pozorovatelé každé
stani'ce budou seřazeni sedíce jeden za druhým ve směru poledníku a
v jedni~ 'čwe ,se Is tožá:rem (viz 3S'tJr. Ipřílldhiy a 4 'srtr. obá1lky).
Co se žádá na pozorovaJtelích během případného průchodu satelitu
zorným polem?
1. Dát vhodný signál, aby se mohl určit čas následujících kritických
okamžiků:
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a) kdy se satelit zpozoruje,
b) kdy satelit zmizí za stožárem (t. j. přilbližně průchod poledníkem),
c) kdy satelit zmizí ze zorného pole.
2. Podržet v paměti co nejpřesněji celou pozorůvanou dráhu satelitu
mezi hvězdami.
3. Zaznamenat posicizápadního 'Okraje stůžáru vzhledem k hvězdám
v 'p ozadí.
4. Odhadnout jasnost satelitu vzhledem k jedné nebo dvěma hvězdám
v zorném půli.
Ihned po zmizení satelitu ze zorného pole je třeba:
1. Načrtnout dráhu satelitu na mapě i posici západníhů okraje stožáru.
2. Označit ty body dráhy satelitu, při kterých byl měřen čas.
3. Určit magnitudu satelitu na základě jasnosti hvězd podle atlasu.
Pak se po společné poradě pozorovatelů, vedoucího skupiny a časo
měřiče určí čas zmizení satelitu za západním okrajem stožáru a také
deklinace a rektascense satelitu v tomto okamžiku. To je ta nejdůležitější
informace. Dále se určí sklon dráhy satelitu podle drah zakreslených na
mapách. Na konec se vypočítá úhlová rychlost podle' záznamů poloh
na mapách a času. Písemné zprávy je nutno zaslat na Smithsonian Astro
physical Observatory I. G. Y. Satellite Optical Tracking Program.
K tomu třeba podotknout: Jak je patrné, pozůrují všichni pozorovatelé
skupin tentýž výsek oblohy, všechny dalekohledy jsou stále zaměřeny
tímtéž směrem vzhledem k zemi. Slouží to bezpochyby k zpřesnění vý
sledku. Aby pozorůvání obsáhlo pás 90° dlouhý, bude po určitém čase
třeba vyměnit pozorovaJtele pro únavu.

PLANETARIUM-VESMÍR V MALÉM
JOSEF KLEPEŠTA

Za deset měsíců činnosti malého Zeissova planetaria v Praze bylo zís
káno mnoho cenných zkušenůstí. Ukázalo se, že nejhodnotnější Ihyly vý
klady o souřadných systémech pro žáky vy,š ších tříd. Každý jiný výklad,
doprovázený kresbou nebo globem, klade značné nároky na žákovu před
stavivost. V planetariu jsou všechny kružnice promítány ze stanoviště
zeměstředného, ta:k jak jsme zvyklí na -o blohu hledět. Proto jak učitelé,
tak profesoři měli v 'planetariu velikého pomocní\k a. Demonstrátoři z Li
dové hvězdárny na Petříně v tům směru vy'konali kus záslužné práce.
Avšak mýlili bychom se, že jedině tento program může být náplní plane
taria. Velká většina návštěvníků z řad pracujících sice se zájmem sleduje
výkladů nebeském rovní'k u a ekliptice, protože jim ujasní dráhu Slunce,
Měsíce a planet v různých zeměpisných šířkách. Také si povšimne místa
na obloze, kolem kterého se obloha zdánlivě otáčí, ale o další astrono
mický zeměpis se nezajímá. Proto jádrem celého představení musí být
výklad o vesmíru a o prostředcích, jimiž člověk zkoumá planety, hvězdy
a galaxie.
Když nám bylo malé planeta.rium 'Odevzdáno dOSlPrávy, bylo minister
stvem školství a kultury žádáno, aby forma výkladu byla "literární".
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11UJJ.lého Z.eissova plametaria. Projektory: 4 - vertikálního
kruhu) 8 - rovníku, 11 hodiJrwvého kruhu) 13 - Slwnce, Měsice a p"larnet)
14) 17 hvězdné .oblohy, 15 Mléčné dráhy, 16 e1krliptiky, 21 pólu,
zenitu a hodinového úhltu. I - I značí pollÍJJ'ní osu, II-II ekliptikálrní osu

Projekční zařízeni
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~kUlŠle!I1l0lst nám 1p00tvrdila
sprá'VllIo&. poŽiasd:arvk'U. vý
kIl'3!dy lby11y millohotvárné a
byly rZlpelSrtiíeny 'PIrojrekd
srvětél!ný;c!h

10lbna:zů

rp:římo

na Ihrvě:Z:dJuoru Ikrl!Emfb'U,. Jimi
byilra :živě dokumentována
slliO'Vla vý;klladlu. Tremnrá ipTO
SltOlI'a IpitaJIlIetaria ISi j,ilSlkří
dmi hrv€IZidJaJmi byao IPI"O
střledí, VIe ,kJtreiI"ém, se verlmi
S'U:gersti'Vll1.ě dralo 'o vesmíru
ho von t.PlOIZQ[,lloiSlt posllru
clhiačů ne'byllra ,z de Ini,čím
ordtvádiělna ra Iso'U'střeďoveJa
se na :z:eaea:1olUJ :ŠI.Í)p1k!u, IkteTá
Sle olbjlevoVJaJlra u mís:t,
o ill'ÍC!hlŽse hro'Vrof'Írrro·. Lidé
nám ě:3!S!to IpotVl1'lil0v3!li, že
Z,ooz orrnělní jarní l'ovnodewn,o.sti v Zei8'8>ově ma- během pobytu v planeta
lém planetariu
riu ztráceli pocit umělé
ho nebe a zdálo se jim,
že putují s vypravěčem v nekonečných dálkách světového prostoru.
Za hlavní úkol planetaria považuji podávat zde ná:zorně výklad o po
'kroku astronomického 'hádání a touto formou šířit mezi lidem vědecký
světový 'n ázor. V tom směru může dobře vedené planetarium 'poskytnout
víc, než povrchní návštěva hvě~dárny. Od vykládajícího je nutno poža
dovat přizpůsobivost k nárokům návštěvníků podle jejich věku a vzdě
lání. I ti nejmladší mohou být předvedenfm umělé oblohy nadšeni, jen
když se zná míra jejich chápání a jejich pozornost se upoutá třeba cestou
na povrch Měsíce s panem Verneem a U'končí se poukazem na dokonalejší
pokusy současné doby.
V Nerudových "Kosmických písních", v Aratových "Phainomenas u
i v "Metamorfosách" Pulblia Ovidia Nasa je utajeno nepřeberné bohatství
výkladů, které mů~e z programu planetaria učinit záležitost vysoce hod
notnou. Ne nadarmo je v cizině zapojena do služeb planetaria i hudba,
ovšem vážného rázu. Ta'k na př. slavnostní vzpomínka na znamenitého
pozorovatele oblohy Tycho de Brahe probíhala ve phi1ladelfském plane
tariu za tlumeného doprovodu Smeta:novy symfonické básně "Vltavy".
Spokojenost návštěvní'ků malého planetaria v Praze je nejlépe vyjád
řena v pamětní kni'Ze, kde učinili zápisy nejen učitelé škol, ale i účastníci
z řad pracujícího lidu. Po ukončení činnosti nastalo v Praze "planetární
vakuum". Školy a jednotlivci nás marně na starém místě hledají. Avšak
velik é planetarium prozatím zůstává pro nás "ve hvězdách a v bednách",
ale j'sou nadějné zprávy (už po kolikáté?), že přes všechny překážky
a nástrahy 'hude původní 'projekt uskutečněn. Na tu dobu se všichni
těšíme!
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P osic e kom ety A r-end
Eo l wnd v l ednu a úno 
ru t . r. pod l e s<nÍ1nk u
zís.k a,n ých 'na L id o-vé
hvěz.dá nně na P etř·ín ě .
D ol e sní m ek kom ety
z 2 1 . J . t . r-. ( exp . 1 5 m ) J
získaný 30cm r'et Zek 
torem p e třín ské h vě z 
dirny; zvě tšeno z ori
g :ln:ílu asi 19k r-át
(toto J ih H a v el ka)
J

P~anetarium 8 lido1'OU hvězdárnou,

v

Sta-lingra,dě

Mars v souhvězdí Ryb. Snímek Petzvalovým objektivem ( 0 108 mm,
hvězdárny na PetNně ane 9. VIII. 1956 (foto J. Sadil)

f = 394 mm) LicLové

MARIA BETTELHEIMOVA OSLAVILA ŠEDESATÉ NAROZENINY

Dne 2:8 . .bř8lzna 1967 jsme v~omím;afli s MlaJrií Bet'tellh eimov'ou :na j'ejí práci
na Lidorvé hvězdárně v !Praze lna P etříně . Do Českos'lo'Venské s:poi18lčnosti astro
nomické se přihlásila v 'roce 193:6 131 'hn8ld se také ujaUa :práce v knihorvně Spo
lečnosti. Č.AJS měl},a vždy ve 's vých řadáoh členťt ales{poň 10 % žen a 'z ni'Ch se
jkh mnoho zúčastnHOIakti'Vní ,činnosti. Mezi nejll1Jald!šeněj.ši a nej<O!bě1tavější
čIleny patřiWa vždy Maria BeUelheimová. Jai}{lo a,bs:o,l ventka knihovnické školy
měla k \práci v ,knthovně dobré ,přeidpokJ,ady a jako milo.vruce astronomie ra
dostný, téméř vá:šnivý pomě:r.
Kni1lovn3l OAS ,po léta rostla většinou drury, jen čá:stečně nákUlpem. Občas s'e
na1Šel dOlbro,v,oTný tpTacoVlIlÍlk, Ikterý se této dosU hohruté, ale rŮZ'lloI"odé 'síbírky
ujmI, ,a však žáJdný iJ1iedtokončil plně jejiÍ katalog. Nělkdy mu to znemožnilo za
městnání, někdy nemě'l dost tnpělirvosti. Teprve Maria Bettelheimová měla
dosti záJjmu i tIíPěU vosti, alby IknmoV'I1u uspořádala,. S estav11a dva lístkové
katalogy (,podle námťt i podle auto'rfI.) a ;připravovala důlkladný kataJlog po.dLe
o.bsahu. AvšaJk nešťras,tný výibUlch gnalIlátu lPři !ostřelováni hvězdárny v době
květnové revo11.uce 'pří.mo v knihovně jeJí dílo 'V lP,r avém slova smYlslu Il'ozm,etal.
Vedle mno.žství zrúčell1ých kmih byly zničeny i lístkové katrulogy.
Avšak Mari!a Bettelheimová se nevzdaJla. Sice si z8Jplaka1ru, IkdyIŽ !přišla po
reVloJud na hvězdárnu, ale sarma se pustiJla ihned do !práce z'llovu. Za pomoci
mladých s.poIUlp,vfrco,vn~ků hvě!Z1dárny sesbínaila, co [po výbUlchu granátu zbylo,
O'prášna, vYIPT'osÍ'liru nové regály, urovna,l a znovu knthovnu. A [lak znovu pOlří:d~1a
katalog. Po těžkém onemoonění Jejího mam;žela a p o jeho odchodu do. před
časmé pense s-e v:šruk musel8J s knihovnou 'l1Ia Pe1třině rozloučit. MUlSel,a 'h ledat
.ruonorovrurué místo a odešla :proto do Universitní kni.Jb.io'v ny. :Po hvě'zdárně se ji
všC\Jk stá'le stýs'k á. Ju'bHantce přejeme .ze s.rdce 1P1né zdraví a ještě mnoho"
ký
mrLoho let radostné a 'Plodné práce.
Z NAŠEHO VĚDECKÉHO ŽIVOTA
ZEMĚMĚŘ]QKÁ VĚDEOKÁ KONF'ERELNCE
Zem,ě:měřická

.fakulta Čes'kého vys'okého Ulčeni technického v Praze uspora
dala ve dnech 22. a 2'3 . únava t. r . II. faku'ltní vědeckou kJornerenci, k,teré s,e
zúčastnil velký :po, čet .pracoV'míkfi 'z nejrŮ'znějšúch oboro geodesie. Bylo před
neseno na 20 referátů.
Z 'clb oru l3;s'tronomie -a geofys.iky přednášel prof. Dr Emil BllIchowr 'o měření
:p.:::'loh hvězd velkým dr'kumz.enitálem, který byl 'Z llwnstnuován v Observatoři
alStronomie a geofysiky ČVUT. Přístroj má objektiv· o /pTŮměru 120 mm
a ohniskové vzdálenosti 210 cm. To umožňuje pOZOI1ová:ní i málo jasných hvě'zd.
Na rozdí,lod pfivodtní konstrukcecirkumzeni'tálu se u nového .přístroje měří
v zenitové vz1dálenosU Ipouze 10° , což dovoluje lPolvorovat oba proichody téže
hvězdy a sni,žU!je vliv :neprruvide1ností ,r efrakce. Pří:strO'j je opatřen neoso:bnim
miJkrometrem, ruby s,e vY'lo'11čHa osobní rovnice. Výsled'ky mě'ření, i když ,zatím
j.en zkušehnkfu, ukazllljí, že :pří's'troj posky;tne měření zemělpisných souřadnic
s velkou přesl1Jo stí. Nového cirklllmzeni!tálu bude ,použito k pTŮ'běŽínému: měřeill.oÍ
zeměpisné polohy Observatoře během Mezinárodního ge:oďysikálruího roku
i 'k měření s'ouřaldnic hvězd.
V dalším relferátě p:ojednall ing. Josef Ka1be1áJč 'o ur1čení lZ 8Imě[pÍ'SlJ.1.é šířky
z IprfiJchodť1 hvězd prvním vertikáJlem. Ing. Milo.š V'e ncovský referoval 'o mod1fi
kaci metody ""uT,čelliÍ země\pisnéšířky z měření zen.itových /Vzdáleností hv ělzd
v b'lízkosti merid1ánu. Ulpravrl metodu truk, aby nehylio nutno' měřit !přesný
0318, 'čím,JŽ se v8Ilmi 'Zlkrátí VýlPO:Člty. Ing. IStanislC\JV Hohl!b Ipojednal o určení tího
východchyl8lk na otyřechLC\JPlace ových hodech.
Drulší referMy byily z o'boll'fi vyšš:í geodesie a matematické ika.rDQlg.raJie, vy
r,ovnáv:acíiho počtu, geodesie, mrupovánía lPozemkové ú,pll'avy.
J. B.
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CO NOVÉHO V ASTRONOMII
MALÉ PLANETKY V ROCE 1957
Podle meJzinárodní dohody jsou kaž
dý rOlk vydávány ú,stavem ,pro teore
tiokou astronomii v Leningradě "Efe
m!eridy m ,a lý,ch ,planet". Svazek pro
Tok 1957 olb:sahuje efemeridy pro 1266
pkmetek, kberé budou v r. 19,5 7 v o:P.o
síci. Výlpočtů. efemeTid se lZ!účastniili
,a!str,onomOlVé z Německa, So,větsk ého
svazu, Spojených státU am erických,
Šipanělska a Činy. V tomto ,svaJZ1ku je
očíslovaných asteroid 1616. Počet IPla

'··.rI;~te:k narŮJStá nymí mnohem
než před válkou. Byl totiž

'pomaleji
zav,eden
nový zpflrsoib 'číslování: plane1Jlm. do
stane č1slo teprve tehdy, je-li pozoro
vána alespoň ve druhé nebo další
oposici. Mnohé 'z novýclh 'pl'o oetek jsou
velmi slaJbé Oibjekty. Extrémním :pří
lP&dem je planet'k a 1580 BetU!lia, kte
rá 'by měla mít v ;příští oposici 3. 1is
tOlpa>du tcíhoto rolku hvězdnou /Velikost
19,8.

Bu

PER10DIOKA KOMETA KOPLFF 19:57a
PeriOldick;ou kometu Kopff (1957a ==
1951 VII) ll1aJ1ezl 20. února t. r. G. van
Bries!broec'k na Yer,kesově 'IlJVě:zdárně .
V době ,o'b j'e vu měla j:asnost 18m .
19,57
IV. 22
V. 2
12
2Q
VI. 1
11

Př1nášÍlme [p o:kračování efemeridy
periodidké komety Kopff z Ří'še hvě,zd
1/ 1957 (str. 23) 'Po'dle 'Výpočtu 'PTof.
F. KepiÍl!ské'hoz V'a ršavy:

a

8

10h45,'Om
10 42,8
10 43,2
10 45,9
10 50,8
10 57,8

+13°21'
+13 26
+13 15
+1249
+1210
+1118

Ll
2,156
2,216
2,285
2,358
2,433
2,505

r
2 ,86,5
~ , 805

2,746
2,68'5
2,624
2,563

K OBJEVU OBJEKTU SAN\DFORD
V čísle 2 (st'r. 45) j,s me přÍil1es1li
-zprávu dr. G. Mertona o obj,e vu olb
j,e ktu komclární podoby Sandf,ordem.
Objekt bYlI po uveřejnění M-ertonovy
zprávy hledán IlJa. hvězdárnách v Ko-

daní, v Tokiu a v SonnebeI'íkU!. Žádný
podobný .objekt však ne'by:l nalezen.
Dr G. MeTtOU1 je toho názoru, že
8amdf,o rdova ",kometa" 'b yla patrně
o,p tickým "duchem".

METEORICKÉ DRAHY

F. L. Wihilpple ta L. G. Jacchia
('Smithsonian AstrophYlsicaJI Observ,a 
tory) ipočí,tali dráJly 308 m€'teorů.. vý
:počty byly !pI'o váděny z velmi kvalit
ních fotografii, jež 'byly \Získány Hu
per-ISchmiditoVloU meteorJ.c'kou komo
rou. U těchto 3{),s meteo'l'fi nepňevyšo
v,a;ly chY,by v určení ryc!llllosti hodIll:::tu
3 %. Žádná z vYlPočt e ných dr8Jh ne
byl'a hyrperboHcká. WMpp},e a Jaccrua

se domníVlalji, že meteori'l, které k nám
mezihv ězdného prosto'ru
není vÍ'C než 1 %z meteorů. visuálně
pozorova>ný,c h, ,existují-li .ovšem vů.
bec. ksi 90 % vYlšetřovamých meteoTť1
má dráJhy, Jež uk,a zuj,Í na kometární
IpŮ'vo:d. Z toho asi třetina <drah je dlo'U~
hO'peri'Od~C'kých rs nepravidellnou ,oo:-ien
tJa;cí. Ostatní dráhy se :podo!baJjí dra
há:m krát'kioipeJriodiC!kých k.omet.
Bu
přichá:zejí :cZ

SUPERNOVA
Podle~rávy

1Pl'0f. Sch'i1rera 'z Ber
nu v27planulru rv galaxii NGC 2841
patrně swpernava. Hvězda o'e 2' seve-

86

rOlzápadJně od jádra :galaxie a 1. břez
na t. r. měla jasnost 14m. Později ,byla
pozorována i na jinýlcih 'hvězdáJmách.

OKAMŽIKY VYSíLÁNí ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V ÚNORU 1957
(DMA) 2500 kHz) 20 hOld. SEČ; Praha I) 638 kHz) 14 hOld. 30 mhn. SEČ)
Den

DMA

Praha!
Den

DMA

Praha I
Den

DMA

Praha I

2
006

3
006

1
006
010

NM

11
002
005

005

13
002
005

21
001
001

22
001
002

NV
NM

12

NV

NM

23

7

NM

5
005
003

6
006
002

14
001
994

15
999
991

16
998
999

NV
NM

997

25
001
000

26
002
001

2"7
004
002

28
005
004

4
005

24
001

NM

Koncem ledna byly křemenné hodi
ny,z nichž se vysEtá signál DMA)
!přemístěny z laborato ří Ústavu raJdio
technÍlky a elektroniky ČSAV do míst
ností Astronomického ús'bavu OSAV.
PO~UJd je Ut vysílání DMA uvedell1a
zn,ačka NV) jedná se vždy O' kratší
přerušení vysíláml v 'okoQí 20 hod.
V j,i ných hodinách toho dne se signál
vysílal. Okamžiky vysLlání siJgná.l u
DMA v jiné době než ve 20 hod. je

NV
007
17

10
004

8
005
006

9
004
005

NM

18

19
997
000

20
000
012

NV

možno určit intenpolací, neboť Is ignál
je odvotZOván čistě elektronicky a
Zlpoždění v cestě od hodin k vysílači
má sltálost 10-5 s. Narproti tomu oka
mžiJk vYSllání signálu Pra1hy I se mfi
že měnit :a;ž o ± 6 ms vlivem změn
v -rychlosti pfisOlbení řetězu relé, za
řazených
mezi hodiny a vysílač.
Zkratik:a NM v tatbuLce ~načí, \Že to'ho
dne nebylo měř.eno.
Ing. V. Ptáček

PERIODICKÁ KOMETA SGHWAJSSMANN-WACHMANN I
Periodic.ká kometa SClhwassmall1.n
Wachmann I (1925 II
1941 VI)
má oiběžnou dobu 16,15 rokfi a je jed
nou z 5 komet Saturnovy rodiny. Její
dráha je IZcel'a ojedinělá (vedle !ko
mety Ote:rma 1942 VII), protože <se
!pohYlbuje ,po téměř kruhové 'd ráze;
vzdálenost od Slunce v přísluní je
5,,54, v odsl'lTh'1Í 7,25 ast-r. jedno Proto
je tato !kometa !pozorována :kaŽJdo
ročně v doně kalem oposice se Slun
cem. Její jasnost bývá kolem 16. hy.

=

1957
2
12
22
V. 2
12
22
VI. 1
11
21
VII. 1
11
21
31
VIII. 10

IV.

a
21 39,6
21 46,1
21 51,9
21 56,9
22 01,1
22 04,4
22 06,6
22 07,8
22 07,8
22 06,8
2'2 04,6
22 01,6
21 57,6
2153,1

o
-15
-14
-13
-13
-12
-12
-12
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-12

velLkosti, lavšak !kometa .se vyznwcU']e
náhlými zvýšeními jasnosti až () 5 hy.
tříd. Tyto vý1buchy jsou patrně v sou
vislosti se s'luneční činností. Kometa
cprojde letos pří,sluním v květnu a v té
dotbě bude od Země vzdálena 4,6 as-tr.
jedno OpolSke ,s e Slll'l1cem nastane le
tos v .s npnu; tehdy bude kometa
v souhvězdí Kozorožce ve výšce asi
28° nad obzorem. Přinášíme ' efeme
lI'idu ,od dubna do prosince 'Podle vý
počtu dr. IP. MUlsena:
1957

11
31
55
22
52
27
07
53
44
40
42
49
59
12

VIII. 20
30
IX. 9
19
29
X. 9
19
29
XI. 8
18
28
XII. 8
18
28

a
21h48,4m
21 43,7
21 39,3
21 35,7
21 32,9
21 31,2
21 30,7
21 ·3 1,3
21 33,1
21 36,0
21 39,8
21 44,6
21 50,1
21 56,3

I)

-12°27'
-12 41
-12 53
-12 03
- 12 09
- 13 10
-13 06
-12 57
-12 43
-12 23
-11 59
-11 30
-10 57
-10 19
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KOMETA A.1REIND-ROLANlD 1956 1h
M. P. Candy vy,po;četl no
vé ei1ementy této komety.
K vÝIPočtu pOUIŽil 76 .pOZOTO
vání od 7. 1istolPa:du 1956 do
2·6. ledna 1957, t. j. z o:OOolbí
80 dnů:

=

1957 :EV. 8,10626 SČ
308,743ú5°
n = 2115,14543
J 19'50,0
i
119,98837
q =
0,3166794
e =
1,0001778.

T

cu

1

=

=

Ja:k je

IZ ellementů,

2<.//

patrmé,

j e dráha komety lPodle vý
1

IPOiČtJu

uvedenéiho autora hy
perhO'lkká. Odchylka od 'pa
r8JbolLclké dráhy je však po
měrně
·velmi mallá, takže
nová Candyho cl'emerida !se jen velmi málo :J.iiŠí od efemeridy, ~derou jsme :při
nesli v 2. 'čisl,e (str. 42). Na ihořej!ším {)hráJzlku je prostorová dráha komety
Arend------<Roland podle Ik resby Zd. Sek1anilny; čírselné údaje se vztahují na rok
1'957.
J. B.
PROJEKT NEJRYCHLEJšíHo MATEMATIOKÉHO STROJE

Vědeoký pI'8JcovníJk Ústavu mate
matických strojů' M. N8Jdler .vYlpr,a..
cova:l návrh aritmetické jednolbky ,p ro
yelmi ryohlé e1e!k tronlkové ipočítací
stroje, podle kterého by !bylo možno
postavit samo>Činný ,počitač podstatně
rychlejší než všechny dosud rznámé
stI'loj'e. Návrh užívá známých, 11 nás
VŠaJk ještě nevyzk{)'UJŠených technic
kýdh prvků' a zn-amená pravděpodobně
mez možnosti jejkh využití při rOlbecně
dnes uplatňované dvojkové 'sousrta'Vě.
J re-dnotkla se vYlznačuj.e vyso:ko'li o'pe
rační ry.chlostí 40 ruž 80 tisíc úkonů

za vteoou a má proti ostatním zná
mým ty.pům mnohé 'další Ipřednosti.
Nový postup násolbení a odmocňování
umožňUlje vylkonat tyto úkony u ipa
desáUčtyřmJÍstnýchčílSel dvoj!kO'Vé sou
stavy včetně kontro,l ního výpočtu za
dv.8Jcert tři mnlontiny iVteřiny. Dosa
vadní IPOlstUlpy i,potřebují čas nejméně
i,pětináJsolbný. Další podstat'llou výJho
dou tohoto návrhu je 'zařazení druhé
odmocniny mezi záJldadní operace ,po
čitače, což znamená nejen urychlení
:práce stroj<e, a'le i :zkrácení příprav
ných :prací.
Bul. CSAV

DEFINITIVNÍ OZNAČENÍ KOMET V ROCE 195'3
Defini,tivní

1953
19<53
19;5 3
1963
195'3
19,5 3

OZinačení

I
II
III
IV
V
VI

195:3 VII

Prů.chod pří,slunfm SČ

Leden
Leden
Květen

Červen

Srpen
Září

Prosinec

,5 ,4d
24,9
26,4
8,7
7,3
22,4
2,5 ,9

Jméno

H3JrI'lmg,bon
Mrll,ws
Mrkos-ilionda
P/Borelly
P/BroOlks 2
P /Hrurrington
P/Finlay

Pře.c1běžné označení

19'5 2e
19:52if
1953a
19<54ib
1953ib
1953e
19.5<3i
J.B.
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MAPY SLUNEČNÍ FlO'DOSFÉRY
~py siloo8ční

fotosféry v otolčkách'
13'8{) až 1382 íbytly !ZÍskány z ipO'zoro
vám1 dale'k ohledem o prů.mě1ru objek
Urvu 74 mm. Bylo Ip ozo.r olváno (pTOjeik
cí, př~čem!Ž [pro. zaJk,reslování Slunce
1956
+

ikrU!Žnie o (piI'ů..měru
otoČlky 138'0 je neúplná
(vYlčárkova:ná část) vzhledem 'k ne
.pří' Z'Ilivému počasí v listopadu m. r.
bylo

UZlvano

25 cm. Mapa
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CELOSTÁTNÍ KONFERENCE ASTRONOiMŮ AMATERŮ
Ministerstvo školství a kultury uspořáaá ve .spolwpráci s pověřenectvem
škols,t ví a kultury v květnu tohoto roku V. c elostátní k011J!erenci ,astronomů
a.rmaterů. Konference se bude konat >na Slovernsku a na programu budou hlavně
r eferáty ) zaměřené k 11Jadcházejícímu Mezinároronímu geofysikálmímu ro,k u.
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Z LIDOV~CH HV:ĚZD-AREN A ASTRONOMICKÝCH
KROUŽKŮ

POZOROVANlčASTEČNÉHO ZATMĚNí

SLUNCE DNE 2. XII. 19-56
NA LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ V PRAZE NA PETŘíNĚ

Jen devět lidí \Se odhodlalo vstávat
v ;neděli za tmy a Ipoclrn~knout v mra
e;ivélm jitru výstup ma Petřín. A rri
kdo z nic:h své námahy nelitoval. S,po
kojeni odešli náhodní návštěvníci,
'kterým se naskytl velik oJepý Ipohled
na červený srp za,krytého Slunce, vy
cházejícílho v lehkém oparu nad Pra
hou aspoikojeni odcházeli i pozoro
Vla-telé, jimž se podařilo splnit :skrom
ný program.
Pozorovací podmínky 'tyly nad oče
kávání příznivé; vzduch byl průzrač
ný a čistý téměř k obzoru a ke konci
iZwtmění s,e zmírnil i neklid vzduchu:
natoli1k, že 'bylo možno 'pořídit dosta
tečně ostré snímky Ipro metodu tětiv.
Cílem pozorování bylo stanovit oka
mžik posledního kontaktu jednak vi
slláJlně , jednak fotograficky metodou
tětiv. Pokus o visuálni pozorování Z.
Seidlla, s protU!berančním spe.'ktrosko
pem na velkém astrografu se nez.dařil
Ipro nekHd vzduchu.
Fotografické určení posledního kon
truktu sle setkalo s úspěchem. Bylo

fotografováno v ohnisku Merzova re
fraktoru (160/1600 mm) ,zrcadlovkou
Contax D na kinofilm Agfa Isopan
FF. Oasy exposic by,ly regLstrovány
na chrornografu prostřednictvím Ikon
taktu !pro bles.kové světlo v uzávěil'ce
komory. Pracovní hodiny hvězdárny
!byly kontrolovány ko'incidenčními sig
nály. SluŽlbu uchronogrMu konal
vzo'rně Z. Švejda.
Snímky byly proměřeny tmpro
vi's ovaným mřížkovýím mtkrometrem
(dílcovou stupnicí v zorném poli teo
dolitu s předsádkovou čočkou). Z pat
nácti Ipozorování byl určen metodou
nejmenšíClh čtverců. olkamži:k :posled
níího kontaktu
T
9h05m39,3s ± O,6s SEČ.
Teoretickýča,s, vypočtený z Besselo
výc:h elementů. podle ročenky "AstTo
nomičes.kij Ježegodnik" je
T' = 9 h 05m3:5,7s SEČ.
Je iledy teoreti'c 'ká hodnota o 3,6 3
menší než hodnota pozorova,ná.

=

Antonín Rukl

POZOROVÁNí ČÁSTE:ČNÉHO ZATMĚNí SLUNCE 2. XII. 1956
Částečmé zaJtmění Sil unce ,d ne 2. pro
since m. r. bylo pOzol'o'váno v Praze
Strašnicích (<p = 50° 05' 02/1, A
= 14° 29' 32", h :=::: 200 m). K daleko
hledu Amat (0 55 mm, f = 65 cm) ,
zacloněnému na proměr asi 6 mm
byla přiJpoj.ena komora Retina I na
kinoďí:lm. Bylo užito filmu Agfa Iso
!pan FF 10°/10 DIN a exponováno
1/100 vt. :závěrkou na objektivu da
1ekohledu. Čas ,byl urč Qrván pomoCÍ
dvouručičkových storpek a ka.pesních
hodinek Ome~a. Během po'z orování
byl celkem 5krát přijímám pražs'ký
ča,sový signál. Chod hodin od 7h do 9h
SEČ byl - 0,9 3 •
Prog;raun
po'zorování
Icibsiahoval
určení poslledmiho kontaktu metodou
tětiv ,a u'f:čení maxima zaJtmění rneto
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dou stáčerú tětiv. Proto bylo kolem
maxima (t. j. ihned rpo východu Slun
ce) fCltografováno po dvou exposicích
na jedno 'PolíČlko filmu. Byl tak zís
kán směr dennHllopohy'hu Slunce. Pro
uvážení vlivu refrakce na 'P'osični úhel
spojnice středů. Slunce a Měsí-ce byla
sledována teplota a tlak vzduchu;
svislý !směr byl na negativu vyznačen
vlákny nitkového kříže.
Proměřování negativfl pro určení
kontaJktu 'bylo pmv,e deno obvyklým
zpúso'bem ve zvětšovacím [>řístroji.
Pro určení maxima byly pořízeny
dragramyopatřené úhlomě!rnými stup
nicemi, nastélJvované do správné polo
hy pomocí prfisvitek s ~ru~icemi,
oct:povidajícími :prů.měrom Slooce ,a
Měsice. Přím o !přečtené po'siční úhly

jejich Slp0JIl11Ce :byly opravené o vliv
refrakce. Pro zj,ištěl1lí posiJčního úhlu
a rychlosti pohybu Mě'síce vfiči Slun
ci, potřebných [pro určení maxima,
byl proveden vý!počet čtyř 'zdánlLvých
Fáze

Maximum
Konec

Pozor. čas
7h56m 34,4s

9 05 46,4

Stř.

poloh dbou tě'les !pTo pOlZorovací místo.
Teoretic:ké časy malXima a konce
zatmění byly vypočteny z Astr. Je:že
gO'dniku 19:5 6. Výsledky po'z orování
j'Sou:
chyb,a

± '5 ,6s
±1,6

PopsaIl1ého !p:olZo.rovámí s'ez:ú:č:as tnHi
tito iPozo:mvateJlé: G. Karský (expono
vání, měření času a ~pracovámí), P.
K'loUJŽ'e k (vedení dalekohledu, obsluha
komory, ~racování negativů) " K. Šlpi
rek (meteO!rOlO'gické pozorování a
z{pracování neg:rutivů) a Z. Zatloulro,-

Teor.

čas

7h56m46,,3.s
9 05 44,9

Rozdíl (poz .-.teor.)

-11,9s
1,5

+

10vá (zápis). I když pro nepří:znivé
íP9'dmínky nebylo možno dosáhnout
'přesnějlŠích
výsledků.,
mů.žeme
být
s,pokoje:ni, že jsme po,zorovací pro
gram, :zvláště ,pokud jde O' vy;zkoušení
metody stáčení tětiv, ,siplnili.
Ing. G. Karský

POWRJOvÁNÍ KOMETY AREND-HOLAND NA LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ
NA PETŘíNĚ
Příznivé :pozorovací rpodmínJky v led
nu a v únoru letošního roku umožnily
fO'tografické sledování této komety
přístro'j-i Lidové hvězdárny v Praze.
Hvězdárna má v současné do!bě k ,dis
posici jediný fotografický dalekohled.
Je jím Zeůssů.v veliký as'trograď v hlav
ní kopuli, který má jednak fotogra
fický OIbj:e'ktiv o 'prů.měru 210 mm a
ohnisku 3430 mm I8J jedi11ak zrcad'lo
prů.měru 300 mm :a ohll1iSlkové dá}ky
1500 mm.
Pro ip ::,giční snímky lkomety by byl
pochopitelně výhodnější dl o uhofok áJ.ní'
objektiv, 3Jvšak tento objektiv vyža
duje speciální desky, které nebyly
k dis.pO'sid a pO'dařilO' se je sehnat až
v polovině února, kdy kometa již pře
stávala být viditelná.
ByLo proto rozhodnuto :pouzít ke
sledo'vání komety zrc'a dla a vzhledem
k malému vlorustnímu pohytbu a sou~
časně pO'měrně 'Zlnačné jasnosti kome
ty (-asi Bm) 'byflo možno vést da~eko
hled za hvě'zdami a neslledovat během
e:x1posice vlastní pohyb komety. Délka
exposice byla zvolena 15 minut na
desky Agfa IS!S. Byla to doba, během ,
které vlastní pohy:b komety na desce
nebyl ještě pralktiJcky vi'Lbec ipatrný,
ale záro:veň 's e .zachytily jednak hvě'z
dy asi do 11. velikosti, j-edna:k čás
tečně i chvost komety, takže 'Vzhle
dem k homog.enitě 'z ískaného mate
riálu (stáLe 'stejlIlé desky, ex!posice

i vyvolávání) by bylo možno desky
zužitkcyvat i k jiným účelfun, než jen
k proměření iptdlohy.
Prvně by1a komet(l, fotografována
9. ledlna a od té doby byla ,s'l edována
každý j,a sný večer 'až do 17. února,
kdy byla fO'togmfována naposledy, ji:ž
za velmi ne.příznivých podmínek asi
15° nad obzorem. Mezi 9. lednem a
17. únorem Ib ylo celkem 12 večerů.,
příznivýoh k !pozorování. Během těch
to večerů. fO'tO'grafovali Havelka
17krát, RUkl 2,krát, Hlad jednou, <10
hromady bylo tedy získáno 20 nega
tůvfi. Jelikož hvě' zdárna nemá k di:spc
sici proměřovací přístroj, byly desky
př,edány k proměŤení AstrOll1omické
mu ústavu ČSAV.
Na 1. ,s tr. 'přilohy je 'r€lprodúkován
výse!k z At1asu Coeli, !kam byla z'a
kresLována ·dráha komety Ipodle hru
bého proměření desek Každý kr-O'U
že!k znázo,rňu.je jeden ipClZolrovací den,
spojnic-e krouŽlků. j.e dráha komety
mezi hvězdami v době, kdy by,la sle
dovánJa.
Visuálně bylo kometu mOŽJno spat
řit od 18. ledrua, nejlépe byla vidět
mezi 21. lednem a 2. únorem, 'kdy ji
na h vě'zidá:nně 2'1hlédlo i ně'ko'lik desítek
návštěvníků.. Jádro mělo zcelal difusní
V!zhled a hyl poz2lro'Vatelný sLabý ná
znak chv,o sltu, který je rpatrný i na
fotografii.
Jiří Hav elka
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MALÉ VÝRočí LIDOVÉ HVĚZDÁHlNY V PLZNI
Dne 11. tlistopadu 1956 bylo tomu
10 let, tkdy hrsuka nadšených astro
nomů amatérů. 'získ'ala v užívání hvěz
dárnu na tbudově bývalé školl y a nyní
poroooioe v Blizni na SloVlanech, Není
to Dvšem začátek astronomie v Plzni,
ten Se datuje již 0<1 r. 1927,kdy 'byl
při bývalé Lidové universitě Husově
ustaven astronomicikýodbor. Ale ani
zde nej,sme u pravého Ipočátku. Vzpo
meňme jen prvého vydání populární
astronomie FJ:'Iantiška Jos,efa Smeta
Il1Y "Záwladowé [hwězdoslowjčili astro
nomLe", která VYŠkli 1837 "w Plzni,
tisk a rpapjr od Reinera a Šmida". Ne
ofrci se zde vracet do dáVlné minulosti
- to iponeciháme na 'vhodnější dohu,
Za vZ1pomenutí všatk stoji, že na po
čátku druhé světové války astrDno
mický odbor LUH tétmM neexistoval
- neměl členy ·a ni výbor. Tehdy bylo
v Pltzni několik separovaných astro
nomů amatérů, jednotlivců i .skupin,
}{teří holdovali astrDnomii tpo svém.
Byl j,S!em jedním z ,n ich.
Na jaře 1943 uspořádal Iplzeňský
PřírodDvědecký !kl ub výstavu, Dia níž
jsme instalovali aS1tronomickou část.
BY11a to 's nad první astronomkká 'vý
S'u::w a v Plzni a mela ús,pěch. Při'šlo
na ni mnoho nových 'zájemcfi. PrD
blémem ,b Y1lo , co s nimi. Proti vůli
:některých jednotlivců jsem učinil vše,
aby byl OIbnov8'l1 astronomický odbor.
Nejlprve Jsem navštívil jednotlivé
a.sotronoonické nadšence, pů/zval je ke
spolupráci a ji'ž ,př,ed prázdninami té
haž roku se konala první schŮQ:ka.
Na ,p Ddzim jS1lTIe nemůhli konat schůz
Ik y bylo. tenkrát za'kázáno jaJké
koHv
shromalŽďování.
Uspůřádali
jsme proto. kul"s astrůnomie, do. něhDž
se přihlási'10 asi 40 zájemců, kteří se
zároveň stali jakýmisi "černými" čle
ny a tvo.řiJli základ astrůnomic,kéího
ůdboru. Něk,teří z 'nich zůstali astro
nomii věrni dodnes. Poslední dny vál,·
ky ,přehnaly se zhou:bně rpř,es Plzeň,
ale to nijak nevadilo tomu, ruby krát
ce po. skončení vá~ky nebyly !Zahájeny
pravidelné scht'tz,ky členů, ScházíviaJi
j$Yl·e se ve Šikůilních místnostech,
v přírodě, dokance i v restauraci (rpři
'pivě). Jiná !přístřeší jsme neměli.
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P1:zeň

však již

astrůnůmům

měla hvě'zdárnu

nepřísbltpnůu.

Byla vy
v r. 1937 na můderní ško,l ní
Ibudově na SIDvanech. Škůl'a stála osa
můcena v ;půLích, daleko od světel
ikouř-e. Za vá'lky jsme směli někoH
krát jen t3Jk nahlédnou:t do hvězdár
ny. A VŠaJk ·š kola se stala .za války
kasárnami a ike ,konci vá1ky doikonce
nemocnicí. Nejhůrší 'by-Io. , pron~knout
do. tak čistého. <a chráměného prostře
dí, jaků jlSůu první domovy nemluv
ňaJt. PředsevziaJ jsem si, že hvězdárnu
musíme 'zís'k a'tk tůmu ÚČeJlu, pro. nějž
tb yla půsta vena. 'P odnikali jsme rť1zné
intervence a nakůnec se nám ;půdařilo
získat právo. na /prostůry ihvězdárny:
ikapulio tprů:měru 3,,5 m, Ipracůvnu
5 X 8 m, temnůu kůmoru a příslušen
ství. Málů'kdo si důvede představit
radost, s jrukou jsme V'S'bUlpov;a.1i 1. lis
topadu 1946 do. :tehdy !prostorné 'Pra
covny s ,krásným 'linoleem, 'Plynovým
radiátorem a 'ž ádným nábytkem .
To. vám Ib yla ta hvězdárna veliká!
Hla va se nám točila z prosto'rné (ko
pule. A jak v té kůpuli vY'l1ikrul náš
gi~a'ITtický dalekůlhled 41prucůvý
Merz, f
165 om! Pomalu, ne, rych
le jsme ,začali ,shánět nábytek Nový
nebyl na průdej a když j.sme Dd ně
kůhD něj8Jký dos'taU, jistě se mu už
dávno před tím nehodilI. Nevadilo., ši
kovní amatéři vše zřídili tak, že ti,
kteří nám některý náJbytek prodali,
litovali, ,proč nežádali ZlEL něj víc. Při
hýv'rul ,k ause,k /PD 'kůusku -:z íka,~déhJO
j'sme měli vel<kůu radost. Peněz ne
,b ylo. Jen neprutr:néčlens,ké přísrpěvky
stačily tu a tam na z.a;kůUipeni nějaké
mal1Čikůsti. V r. 1946 Jsme vY'dali
,čtyřbarevnou "Mapu severní oblohy".
Byh to. tragedie srurna pro sebe. N e
měli j,s me ani korunu a finanční :ná
klad na tisk 33DO k'lllsfi této. mapy bytl.
asi 18000,Kčs. S'l itDvaila se nad
námi plzeňská tiskárna Planografia.
Vyti>slkla ma;py tak řečenlQ na dtluh a
já jsem tpaJk 'Pravidelně denně do
omI'!zení průváděl expedici někůlika
desítek map do. celé reipulblLky tak
dlouho, až jsme můhli Planografii
splatit všechny dluhy. Důkonce jsme
ji!ž .začÍllaili mít i své fina,n'ční pro
.stavěna
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středky,

'získávané právě prodejem
mrup. 'Da,k na !příklad počáteční
hotovost k 1. ·l ednu 1946 byla asi
71,- Kčs a ke konci tého'ž roku již
71 000,Kčs. Několik
dalších let
jsme žili IZ map sleverní oblohy.
Kromě toho jsme pořádali v bývalé
těchto

"Universitě" populárně vědecké před

nášky. Mohli jsme ·si dovolit i to, že
jsme 'z vali přední naše astronomy.
Návštěva přednášek byla snad d.obrá
- nejméně t2Jk asi 450 osob na jedné,
většinou však vY'Prodaný sál (t. j.
560 míst) ado'k once jsem měl i nedo
rozumění s be~pečnostními orgány,
poněvadž jsem na jednu :přednáš,ku
vpUtstH navíc ,llisi 100 ·oso b k stání.
Jak j's me si oddychli, ,k dyž se s nimi
balkon nezřítil! Takových přednášek
jsme pořádali asi 10 až 12 do rolm
a nějaký 'z isk :.z nich (čistý zisk z jed
né přednášky se pohyboval mezi
3000,- až 5000,- Kčs) sloužil :k vy
bavování. a provozu hvězdárny. Zá
jem o práci .na hvězdárně byl značný.
Svědčí o tom ta skuteč·nost, že na 'př.
!pozorování Pers,eid se účastnilo· v r.
1947 více jak 27 pozorovatelů.. Byl
dán 'z ákl,adk soustavnému fotografo
vání Slunce, ,P ozorování proměnných
hvězd, ,b roušení astronomické optiky
a j.
V r. 1949 'b yla uspořádána velká
astronomioká výstava. Zhlédlo ji asi
8000 návštěvníků.. Po prvé se stalo
v dějinách as,tronomie v Plzni, že
nám byla .poskytnuta tehdejším mi
nisterstvem informací a minister
stvem školství subvence. Téhož roku
jsme zís,kali 'b udovu v Mutěníně a
zřídili jsme tam po.bočnou observatoř .
O rok později bylo nutno přijmout
první stálou 'Pracovní sílu 'a v r. 1952
druhou ma observatoř v Mutěníně.
Život hvěZ!dárnybyI .i iž v plném prou
du. Hvězdárna v Plzni se stávala
stále menší a menší a tak přišla vel
mi vhod pobočka v Mutěníně, kam
jsme expandovali s některými úseky
své práce. Především to byly dílny,
jež j,s me !pomalu, ,ale jistě ZlařLzovali.
I v Mutěníně s!e -čas em projevH ne
dostatek místa. Provedli jsme proto
!přístavbu dílen, čímž se ,pomohlo, ale
jen ma krábkou dobu.
Zathn jsme v Plzni podnilkali pra

vi.delně ka'ždý rok akce, a'b ychom si
mohli vybudovat vlastní hvěz.dárnu,
přístupnou
ta..ké veřejnosti. Kdysi
v polích opuštěná škol,a jako,b y se stě
hovala do středu města . Přibývalo
,světel i kouře a naděje . že škola bucLe
vrácena svému účelu a hvězdárna
přístupna
i širší veřejnosti, úplně
ztroskotaly. Plánovali jsme, projek
tovali, žádali a pr·osili, také už nevrli
jsme byli, ale úřady stále stejně ne
oblomné. Jeden rok schoval pečlivě
přís'lušný referent úvodní projekt do
,zásuvky svého 'p racovního stolu, aby
ho tam zapomněl, jiná léta už už jsme
stavěli, kdyby ,s e nebylo v !poslední
chvíli 'zachtěLo stavět něco jiného (a
nepostavilo se stejně mic), lp ak jsme
měli potíže s umístěním hvězdárny
atd. Mezi tí.rn fbohatým úředním a
,zbytečným j,ednáním 'zarů.stá hvěz
dárna Plzní. NLkde v Plzni se tak ne
staví jako kolem hvězdárny. Největši
katastrofou pro stavbu naší hvězdár
ny jsou mateřské školy. KdykoJiv se
šlo ,s e stavby, vždy jsme slyšeli, že je
především nutné postavit mateřskou
školku než nějakou hvězdárnu. Od
svého útlého věku .nás pronásledují
kojenci - od narození a;ž do 65 let.
Kolikrát jsme už viděli v příjemném
prostředí hezkého 'parku ještě hezčí
'hvězdárnu?
Nakonec jsme si tak
zvy;kli, 'ž e už si docela dobře, !ba vý
'borně, Ipředstavujeme Plz,eň třeba v r.
2000 bez hvě·zdárny a nečiní nám to
pražádných potí-žL
Obraťme však jinam. I ,když se
sbavba hvězdárny do·s ud nezdařila,
,přece jen všechna jednání měla pro
nás nějakou cenu . V prvé řadě je to
definitivní umístěni budoucí hvězdár
ny v Plzni-Koterově na Hájích. Tam,
jak se zdá, dloulh ou dobu nebude o·b 
<loha rušena kouřem ani větším svět
lem a přece bude hvě'zdárna snadno
!přístupna
veřejnosti.
Tak výborné
místo pro lidovou hvězdá,rnu nemá
žádné jiné město. Dále jsou tu do,bré
i špatné zkušenosti se stJav,b ami hvěz
dáren v jiných městech a konečně
také vyjasnění budoudho o<dJboTného
.programu plzeňské hvězdárny.
V uplynulých deseti letech, zejmé
na .pak od r. 19'5 4, kdy .se Lidová
hvězdárna
stala zařízením KNV
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v Plzni a získala další stálé pracov
ní1ky, 'POIstupoVial vývoj takto:
V Plzni 'na hvě,zdárně se scházela
několikrát v týdnu řada Slpolupracov
nÍlků k
přednáškám i ik odboTnýrn
'p racím. S,kolili se zejména ,pro čin
nost popularisační a sami vykonali
několik
set pO'pulárně vědeckých
!přednášek a pozorování pro veř'ejno's 't
v celém Plzeňském kraji i mimo něj.
A'ktivně Sle účastnili rtlzných astro
nomických 'pozorování na hvě'Zdárně
v Plzni, v Mutěníně a několilka men
škh i větších expedic. Po odborné
stránce lze ikonstatovat, že zde byl
i do,sti značný úspěch, zvláště na 'p oli
l1Jstr.onomické
fotografie.
Hlavním
úkolem bylo připravovat stále výstav
bu '!lové hvězdárny a skutečně, jak
se zdá, 'poslední rok přinesl ve'l ké na
děje.

Zaměňeru hlaVllí črnnosti plzeňské
hvězdárny je a bude stále odlišnější
od o'sta,tních hvězdáren. Výhoda vlast
ních dílen, třeba.že dosud nedo,stateč
ně vybavených, a několika zručných
a nadšených Ipracovnílků, udali směr
vývo'je činnosti ,hvězdárny: vývoj -a
konstrukce ialstronomiokých pří'strojů
a později i výtzkum těchto přístrojů.
První potíže již byly 'překonány. Při
'k onstrukci několika přístrojů byly
zís,kány dobré zkušenosti a nyní se
pracujle na někol1ka prototYlpech. Pro
jekční práce jsou 'Prováděny v Plzni,
vlastní konstrUlkce př'ístrojů v dílnách
v Mutěníně. Ke konci roku 1956 jsou
ro·zpracovány ,p o'ku.sné serie reflek
torů o ,průměrech 'z rcadel 180, 200 a
240 mm, je,den IZ dalekohledů pro no
vou lidovou hvězdárnu v Plzni 310
mm Cassegrain s fotografickou ko
morou .s o,b jektiv,em Benar 1 :4,5, vel
ký brousicí stroj na astronomická
zrcadla, dokonalá optická lavice a

.pomůoky a ,přístroje.
programem je stále kon
strukce seismografŮ 'pro seismickou
stanici: v Mutěníně. Bohužel, práce
nepostUlpují ta'k , jl1Jk bychom si Ipřáli.
Největší překážkou j1e nedo·s tatek ma
teriálu, především barevných kovů a
přes
každoroční
dodtržování lhůt
k plánování nebyly nám ,pO' 3 roky
.přiděleny :pol,otovary z mosazi.
Snad nejpomaLeji 'z e všech prací
postupuje adalpta'c e obchodu na klu
bovnu ta fO'tografic.kou laboratoř.
Nelze vyčerpat v jednom článku
alespoň hlavní čin:nost v po's ledním
desetiLetí. N ej-výtznamrnějším na tom
je to, že jsme se 'před deseti lety a
později těšili na novou krásnou hvěz
dárnu, :p3Jtřící olpravdu lidu. Dnes, po
deseti letech , s!e opět těšíme, ale už
méně. Naše naděje byly stáLe kl3Jffiá
ny i když jsme nabízeli, 'že hvě,zdárnu
postavíme 'z velké části Izdarma 
brigádnic'k y. Vstulpujeme Ido !druihé
desítky let nevyhovující a téměř ne
přístupné
hvěZdárny
bez nějakých
ilusí. Nevěříme. dokud nebudeme
v nové hvězdárně ,nastěhováni.
Přesto vša,k .snad již v tomto roce
zahájíme výstavbu vývojových dílen
v Plzni, abY1chom v další,c h etalpách
budovali !postupně Qistat'ní objekty
nové lidové 'hvěizdárny. V Mutěníně
máme Ipři'pfiavenu ,stavbu truhlářské
dílny pro Ik onstrukce kopulí a Ipozo
rovatelen. Pro všechna .pracoviště je
již nyní přiJpraven velmi bohatý od
'borný i po'pularisační program. Oče
káváme nové Zeissovo planetarium.
Nechybí nám tedy nic, než 'smět sta
vět. Že řádně přilo!žíme r:uce k dílu.
nelze pochybovat. O tom a celé his
torii astronOtmte v Plzni až Ipři sl;av
nostním otevření n ové lidové hvě,zdár
ny v Plzni-Koterově v roce. " B. M.

jiné

drobnější

Stěžejním

KONFERENCE POZOROVATELŮ METEORŮ
Ve dne-ch 4. a 5. května ,b ude 'V Brně
konference pozorovatelů meteo
rů, na niž bude projednán pozor ovací
program v době Mezinárodního geo
fYSikálního roku. Zúčastní se jí zá
stUlpci lidových hvězdáren -a ,astrono
mických kroužků, kde meteory ;pozo
opět
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rojí :neho budou pozorovat. Na 'Pořadu
budou ref,eráty .z kušených !pozorova
telů meteorů. Na konferenci bude pro
jednána též expedice do BeS'kyd, která
se má konat v červenci a která 'b ude
věnována hlavně teles,kopickým m€
teoTfim.

NOv1t KNIHY A PUBLIKACE
P. Ahnert: KaZender jur Stern
freunde 1957. Na;kl. Johann Ambro
5ius Barth, Li'psko 1957. Str. 195,
obr . 76, cena 4,- DM. -

Známá ro

č e nka 'pro amatéry, při:bl:ižně stejné
ú.rovně

j.ako

Hvě'zdářská

ročenka

XČSA V. Kromě

ohvyiklých efemerid
~ěles sluneční soustavy uvádí Ahner
tova ročenka mrupku úplných a
prstencových 'zatmění Slunce viditel
n~Ych v EvrOiPě v letech 1951 až 2050
a <truDU1Jku všech měsíčních zartmění
pro s,tejné období. Ročenka mimo jiné
O'bsa1lUje i článek o 'pozorování Mal"su
v oposicích 1954 a ~ 1956 a několik
kratších referáttl o nových objevech
astronomie. Pro zájemce o 'Pozoro
vání proměnných hvězd je v ročence
vhodný návod na zpracování pozoro
vání a údaje i mapky 'Pro 32 'proměn
ných.
Ma
O. Pertold: Pověra a pověrčivost.
Praha 1956; str. 141, obr.
28+12; brož. Kčs 16,80. - S Pertoldo
vou iknÍ'žkou by se měl seznámit kaž
dý popularisátor astronomie; zÍ,skané
poznatky by :p31k mohl velmi vhodně
wplatnit nejen !při \přednáškách, ale
hlavně v diskusích, ,k dy přednášející
často dostává mnoho dotruztl, které
mají ro·zhod.ně blíže k 'P'ověrám než ke
vědě. KnlŽlka je ,psána pře,hledně ta je
. jím jediným nedostatkem sll'<vd j1e, že
se až .příliŠ .z abývá Indií a Ceylonem
(snad proto, že autor tyto :země na
vštívil) na úkor ostatního světa.
V kni:ze jsou však i některé závažné
chyby. T3!k na rpř. v ,k apitole o pra
nostikách 'autor mylně uvádí, 'že sto
letýkalendář obsahuje meteorologic
ká data, :pOiz.orovamá před sto lety. Je
cellkem vžitým omylem se domnívat,
že p.odle stoletého kalendáře se !po stu
letech op<3!kuje celý meteorologický,
astronomický, rpří,rodní a Ispole6enský
obraz. Vždyťpočwsí se v stoletém ka
lendáři oip aJmje :po sedmi letech a
souvisí s jednotlivými astrologickými
"vládci roku". DO'Poručuji 'autorovi,
aby se o této věci !poučil na př. v 'p o
pulární knižc·e R. Schneidera: Předpo
vídání počasí (NČSA V, 1953, 2. vyd,.
str. 108' a násL).
J. B.
NČSAV,

o atomu a atomové energii. Orbis,
Praha 1956; ,str. 246, obr. 117, cena
brož. Kčs 12,-. - S'b ornik statí 18.
cyklu rOlzhlasové umiversity, vy-sí'laně
na 'Podzim mku 195-5, sestavili J.
Branžovský ,a J.Čeleda. Knížka je
rozdělena do 11 kapitol, z nichž pro
čtenáře budou a:si tllejzaj~mavější po
slední, !pojednávající o atomovém re
aktoru,o atomovém ,v ýbuchu, o ato
mové elektrárně, o ra:dioisotopech ve
vědě a 'p raxi a o ,atomových labora
tořích ve vesmíru. Sborník je doplněn
:řadou pěkný'ch fotografií na křído
vém pa'píře, 'Přehlednou tabulkou
prvků, periodickou sowstavou prvktl
a t31bulkou nejdtlležitějších radi-oiso
tOipŮ. Věcný a jmenný rejstřík a se
znamy literatury u jednotlivých ka
pitol usnadní čtenáři orientaci v kni
ze a další studium. Sborník je psán
velmi přístUlpně a 'Poslouží každému
k prvnímu ,seznámení s atomovou fy
sikou.
B.
H. Letsch: Das Zeiss-Planetarium.
Vyd. VEB Carl Zeis:s, Jena 1955.
4. vyd., str. 136, obr. 113, váz.
Kčs 8,30. Autor vysvětluje struč
ně nejprve astronomic.ké základy kon
strukce velkého Zeislsova planetaria
a v dalším obsahu lk'llí:žkyse podrob
ně zabývá jednotlivými částmi tohoto
mrstrovského kousku jemné mecha
ni'ky, ipodrobně popisuje jehď> jednot
livé části, 'Projektory, pohon, přídav
ná zařízení a ovládací desku, a.by pak
konečně podal podrobný výčet mož~
ností, 'k teré velké Ip lanetarium ,při
př'edvádění nejrft~nějších astronomic
kých úkaztl ;poskytuje. Obsáhlá čáStt
dílka je věnována po'pisu všech dosud
postavenýoh Zeis,s ových ,planetarií.
V 'závěru 'knihy nalezneme stručný
souhrn, vysvNlující. podstatu tohoto
složitého přís,troje a možnosti před
vádění, i seznam všech míst, kde je
planetarium instalováno. Kmižka je
boh3!tě vY'bavena četnými nákresy,
schematy a obrá,zky. Bylo by žádoucí,
wby do doby, než hude v Praze velké
Zeissovo planetarium uvedeno do cho
du, vyšel ,český překlad této pěkné
kníž.ky.
A. N.
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Z. Švestka, V. Vanýsek: Mezihvězd
ná hmota. NČSAV, Praiha 1956. Str.
244, obr. 38
8 příl., cena br:ož.
Kčs 10,25. Knížka shrnuje ve for

+

mě poměrně přístupné

dosavadní po
hmotě. První

znatky o mezihvězdné
kapitoly Ipojednávají o mezihvězdné
absorpci, 10 jejím určování a o jejích
vlastnostech. Další kapitoly, navazu
jící na Švestkovu knihu "Hvězdné
atmosféry", obsahují výklad o difus
ních a planetárních mlhovinách a
o mezihvězdném prachu i plynu, a to
zejména s hlediska astrofysikálního.
Poslední kapitola pak jedná o .prosto
rovém rozložení a pohybech mezi
hvězdné hmoty.
Ma

N.
KoNi:
Fotografická
praxe
v kroužku. Orbis, Pra:ha 1956; str.
148, cena brož. Kčs 4,15. - Brožur
ka je

překladem

určené

pro

sovětské

příručky,

potřeby

fotografických
kroužků. při eávodních 'klubech. Úvod
ní kapitola i závěreoné kapitoly jsou
věnovány úlO'ze a veřejné činnasti fo
tografických kroužků. v klubu. V 'pat
nácti lekcích j'sou probírány základní
poznatky černobílé i barevné fotogra
fie. Na závěr je připojeno několik
zkušeností a Irad našim fotografic
kým kroužků.m o'd K. Menše, který
seznamuje čtenáře i se zakládáním
a vedením těchtO' kroužků. a s prací
instruktora. Brožurku přeložil ing.
MilLč Jiráček.

ÚKAZY NA OBLOZE

J. N.

KV~TNU

V

PLANETY. Merkur není poZ'orovatelný. Venuše zapadá krátce po Slunci.
večerní obloee, zapadá kolem 23 hodin. Jupiter kulminuje při zá
padu Slunce a je na oblaze až do svítání. Saturn září na ohloze IPO celou noc.
Uran z3Jpadá kolem Ipů.lnoci. N eptun je na obloze IPO celou noc.

Mars je na

Kalendář význačných úkazů

naoblJoze

Merkur v konjunkci s Venuší (MerkU'r 2° severně)
Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 5° sev.erně)
maximum meteorického roje 'I] Aquarid
6.
:přechod Merkura přes sluneční disk (u nás nepo'zorov'atelný)
Sh Uran v konjunkci s Měsícem (Uran 6° severně)
9. 20h Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 6° severně)
12. 1111 Neptun 'V konjunkci s Měsícem (Neptun 4° se'Verně)
13.
úplné zatměni Měsíce
15. 10h Saturn v konjunkci s Měsícem (Saturm 0,2° jižně)
16.
zákryt hvězdy ~ Oph (4,5m) Měsícem - V'stUjp (Oh22,4m ), výstup
(l h 06,3 m )
27. 1811 Merkur v konjurr..1{ci s Měsícem (Merkur 4° jižně)
30. 11h Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 3° severně)
ÚpLné zatmění Měsíce 13./14. května bude u nás za příznivého počasí velmi
dobře Ipozororvatelné. Údaje o zatmění:
2.
3.

17h
19h

Vstup
Vstup

Měsíce

13d20h41,~m SEČ

Měsíce

21h44,8m
22 h 51,6m
23 h 30,9m
14dOOh10,2m
01h17,Om
02 h20,Om

Začátek

do polostínu
do pLného stínu
úplného zatmění

Střed zatmění

Konec úplného z·aItmění
výstup Měsíce z !plného stínu
výstup Měsíce z polostínu
Posiční

úhel 'Vstupu 116°, výstUJpu 261°. Veli'kost
1,304.

měru MěsÍ0e

zatměni

v jednotkách

,prů.

B. M.
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