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V letošním roce bylo možnO' pouhým okem powro,v at jednu z nejjas
komet za poslecLnkh 40 let. Je předčasné, abychom činili jaké
koliv definitivní závěry z dosud jen částečně zpracovaných pozorování,
vykonaných na našich observatořích, které ostatně Jsou jen částí pO-zoro
vacího materiálu, který byl na světových ohservatořích nas:hromáždě:n.
Avšak mimořádný zájem o tento neobvyklý objekt opravňuje k tomu,
abyohom alespoň stručně seznámili naše čtenáře o hlavních předběžných
v Ýis ledcích, dosažených na našich vědeckýClh ústavech. Zezalhraničí je
nej:zajímavější z;práva z Holandska o radioastrO'nomiClkém !polZorování
komety v době průchodu periheliem, leč Zlpráva byla velmi stru'č:ná a bude
nutno vyčkat dalších podroQností. Shrnul jsem v několika následujících
odstavcich hlavní po'z orovaná fakta.
Celková maximální pozo.liOvaná 5asnost a její změny nejsou dosud
p.řesně známy. Prvá pozorovámí !pO průchodu periheliem v době největšího
jasu jsou nejméně přesná a nejistota v určení magnitudy j;e .asi jedna
hvězdná třída. Jasnost nebude větší než 2 m , přesto ro'z loha objektu byla
velká a tím kometa nápadná. Od 24. dUlbna byla kometa u nás sledována
fotoelektricky, a to dr. Valníčkem v Ondřejově, který použH 20cm Clar
kova refraktoru, v Brně paJk měřil fotoelektricky jas jádra komety autor
článku společně s Tremkem a Vetešníkem. V Brně byJo k tomu účelu
užito fotoelektrického fotometru na 60cm reflektoru universitní hvěz
dárny. BylO' zde možno fotoelektriclk y měřit ve dvou vlnových oborech
a bylo získáno několik měření různých partií chvostu. Přesnost fotO'elek
trických měření je v průměru asi O,05 m . Počátkem května byla jasnost
jádra komety a bezprostředního okolí 6,2 m • Přes tuto malou jasnost byla
kometa snadno patrna PO'uhým .okem v důsledku veliké plošné jasnosti.
O celkové jasnosti komety budeme mít informace teprve po do pln.ění
fotoelektrických měření fotometrickými průřezy nejjasnějších partií ko
mety, kterážto měření vykonali dr. BoU!Šlka se :SipoJulPracovniky na uni
versitní hvězdárně v Praze.
Struktura chvostu byla sledována fotograficky dr. Plavcem v Ondře
jově, který užil Fričova astrografu, podobně i dr. Raušalem, pracovníkem
Lidové hvězdárny v Brn,ě. Ten užíval Maksutovovy komory o průJměru
menisku 33 cm, f : 3. Řada podobných fotografií vznikla i v Brandýse
nad Labem, kde kometu sledoval dr. Be'čvář a dr. Kresálk. V květnO'vém
období ziSlkal podrO-bné sním:ky chvostu komety A. Mrlkos na Lom
niokém štítě. Existuj,e ovšem i řada výtečných snímlk:ů amatérských.
Nejúplnější řadu však representují snímky z Brna, Brandýsa a Ondře
jova. Lze doufat, že řada tě'chto snímků umožní zlkonstruovat obraz s:ku
tečné orientace chvostu v prostO'ru. V prvn.ém týdnu pozorování byl
visuálně i fotograficky bezpečně zjištěn chvost rpřivrác,ený ke Slunci.
Tento anomální chvost nesvíral trvale s osou hlavního chvostu úhe1180°,
nýbrž byla zde v orientaci jirs tá měnící se odchylka. Dosud není jasno,
zda směr anomálního chvostu byl skutečně směrem ke Slunci či patřil
nějších
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'k hlavnímu 0hv;ostu jako' jaikasi ,.,ndnož" značně 'ockhy1ená od ,hlavnTho
chvostu, a pouze průmět na ,oblohu ji orientoval !směrem ke Slunci. D€lka
tohoto- útvaru j,e na brněnskýclh snímcíoh větší než 3°.
Dne 27. dubna podařilo &e v Brně fotoelektriclky změřit ja.JSíI1OSt části
anomálního chvostu. Za p.ředIpokladu, 'že by tento· útvar byl !:převážně
:'S'ložen z prachových 'částic 00 rozměru 10-3 cm, pak n.a základě těohtq
' měření by hustota anomáln~ho chvostu byla 10-18 g/cm 3 , což je hUlStota
asi 1000krát vyšší Illež pruměrná hustota meteorických částic v okolí
Země. O vlastním složení anomálního ohvostu nám dají informace
spektra., která byla i u nás zí,skaná, a to v Ondřejově Reichlem, v Č€rno
šicích dr. Otavslk ým, v ohou přÍipadeClh o'bjerktivn.í hranoly ve spojení
s menší komorou. Významná budou též měření polarisace, o které se
fotografickou ce'stou pokUlSHi dr. Šv'e stka a dr. Blaha v Ondřejově.
Celková délka hlavnÍillD chvo'stu :p odle vils uální'ch odhadů provedených
,na Ondřejově by.la asi 20°, skute,čná délka, vezmeme-li v úvahu 'skl'on
~hvostu na průmM, hude jistě kolem. 50 000 000 km. Ve chvostu i v jádru
komety bylo možno pozorovat jak molekulární pásy, tak i dosti výrazné
spojité slpektrum, což by !Ilasvědčovalo velkému procentu prachu, 'k terý
v atmosféře kOlffiety byl rozptýle/no Podle měření dr. Boušky byl pomě'r
!prachu k plynu 3 :1.
V době psaní tohoOto článku d00házejí četné '~právy o amatérských po
zorovánich 'komety na lidových hvězdárnách, 3.Jstro!llomických 'k roužcích,
i od jednotlivců. Zejména pěkná pozorování jsm1e až dosud obdrželi
z Votic, Lysé nad Labem, Humerrmého. 2ádáme všechny naše amatery,
kteří mají jakýlkoliv !pozorovací materiál, z,e jmena pak odhady jasnosti,
pozorování vzhJedu jádra 'komety, aby svá pozorování postoupi'li sekci
pTO pozorování komet Lidové hvě'zdárny v Praze na Petříně. Ti, kdož
mají fotografie teto komety, nectlť připojí 's eznam snímků se stručným
:popisem. NegaUvy ani !kopie :prozatím ne!pos.Hejte. Bude.. .l i nám v naší
pozorovací řadě cOlk'olivC:hybět, obrátíme se podle seznamu na majitele
negativu, ruby Je na krátkou dobu zapůjčili Ik proměření.
Pozorovacího materiálu !S1e nashromáždi1o tOIUk, že o definitivních vý
sledcích buderrne m'oci naše čtenáře informovat až po mnoha měsících.
Do té doby musí se ozbrojit trpělivostí, doufáme však, že budou odměněni
zprávou O' vý,s ledcích minwřádn,ě zajímavých.

o VIDITELNOS~TI

UMĚLÝCH DRUŽIC

ING. E MIL Š K R A BAL

V průběhu geofysikálního :DOku 1957-58 má být zlkoumána vysoká
atmosféra Země umělými druž,iceII.!i. Jedná se o velmi nákladné zkoušky,
k Jejichž provedení bude ,p oužito nejvyšší techniky. Podle zvráv z časo
pisů a novin budou umělé satelity V;)l1puštěny jak v SSSR, ta:k i v USA
a bude jich několik. Pro vyhodnocení těchto zlkoUJŠ,ek je velmi důležité
zajistiti přesné sledování :pohybu družic, neboť nelze počítat s tím, že by
mohly baterie vysílačů v družicích .pracovat potřehnou dobu bez poruch.
Vedle poměrně snadného ISlledování družice radarem, které Je ama
térům ovšem nedostupné, je nezbytné zajistiti její visuální po'z orování, jež
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Obr. 3.

mů'že

dát přesnější výsledky. Proto'že umělé družice hudou cellkem malé,
je to Q1btiŽlnÝ úkol.
Možností jejich viditelnosti .se z;ahýval již 'začátkem r. 1956 časopis
němec:kých astronomů Verein der Sternfreul1de, Ikterý pro ned'o stateik
konstrulkčních údajů Zlkoumal viditell nost na Izvolený'ch lPří!kl-adech. Uva
žoval družici o prŮ!měru 1 m 's ruZllOu ja'kostí jejího 'p ovrchu (albedem)
obí!hající ve Výši 30.0. lan v rovině vedené stř,edem Země, kolmo ke směTu
k Slunci (obr. 1). Taková družice Ib y se objevovala v po,ledlní:ku těch
krajů, kde právě vychází nebo zapadá Slunce. Byla by tedy trval.e osvět
lena Sluncem. Její áběžná doba by 'byla HO minut.
Při východu nebo západu Slunce je VŠ8Jk obloha ještě příliš ja:sná, :než
aiby bylo možné družÍci p,QlZorovat. Bylo by nutné ,g,e ,Slpolkojit s pozorová
ním menší čá,sti její dráilly na východn.ím (Támo) či 'z álPadním (večer)
obzoru. Výhoda temnější oblohy je spojenra s nevýhodnou :podstatně větší
vzdáleností družice. J ed:nu hodinu před vý;chodem nebo [po západu Slumce
vystoupila by družice nejvýše 10.° nad výdhodním či z8Jpadním obzorem,
kde by se pohybovala rychlostí 0.,3°/sec. (olbr. 2). Její hvě'zdná velikost
by závisela na fázi a úpravě jejího povrchu a mohla by 'Se Ipohyhovati
v mezích 6,7 až 10.,9 mag. Pro taJk malou výšku nad ohzorem je to jistě
málo apozoro'v ání by nebylo, lehké.
Přesnější údaj'e j:a;k 'O viditelnois ti, tak i o drá:7-e družice přineSlI astro
nomický časoipis Skyruud Telescoip:e v drulhé polovině minulého roku. Pro
tože je nezbytné zÍ'Slkat Ik 'poz'OTování a,SitrOTIomy-amatéry, přináší pro ně
uvedený časopis ,z vláštní pří'lohu, věno'VallOU výhra!dně mornostem a
organisaci visuá1nílho ,s ledování umělÝ'Clh družic.
Prvý um,ělý sat~lit bude vyp11Jštěn :asi v červenci t. r. IZ Flm'idy směrem
přibližně VJV. Vlastní 'Satelit ,b ude Ileštěná kovová 'kouae o průměru
,50. cm, jež bude obíhat okolo Země ve výši 320. až 130.0. km v mírně
excentrické dráze (e == 0.,0.7). Zemi ohěhne asi za 10.0. minut, t. j. 15krát
za den. Jeho. průměrná rychlost bude 7,5 km/sec. Sklon jeho oběžné
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dráhy k ro'vníku lze zajistit jen přibližně v mezích 30° až 40° (obr. 3).
Rovina orběžné dráhy bude se vzhledem Ik Zemi stáčet, sestupný a vý
stupný uzel se bud01lposouvat směrem západním rychlo,stí a.si 0,5° za
jeden ohěh.
Za nej'př]znivějších poměrů, t. j. v zenitu a v perigeu (výška 320 'km)
bude se družice jevit jako hvězda 6. velikosti pohybující se rychlostí
1,3° /sec. Do zenitu se ošem může dostat jen v místech po obou stranác.h
rovníku až do zeměpisné šířky cp = ± 30° až 40°.
V naší zeměpisné ší.řce bude možné družici pozorovat jen za příznivých
okolností nepříliš vysoko na jižním obzoru. Nej'lépe nás o . situaci pou'čí
tabullka 1. a o,br. 4 a 5.
TABULKA 1.

Hranice

oběžnéhJJ

'Pásma

Dru.ž ice v perigeu (H

(zeměpisná šířka)

= 320 km):

ma.x. výška nad již. obzorem
nejmenší vzdálenost (km)
zdán li vá rychlost (obl. min./sec).
jasnost nejv<]še (mag.)
doba osvět!. po soumr8.>ku (min.) *
Družice v apogeu (H

=

1300 km) :
max. výška nad cbzorem
nejmenší vzdálenolst (km)
zdánlivá rychlost (obl. min./sec)
max. jasnost (mag.)
doba osvětlení po soumraku (min.) *

± 40°

± 35°

± 30°

11,8°
1190
22
9,8
33

3,0°
1730
15
13,2
31

- 2 ,1°
(2290)

42.0°
1795
15
9,9
104

27,6°
2240
12
10,5
99

17,7°
2750
9
11,3
96

27

Tabulka je po,čítána pro naši země·pis. šířku (cp = + 50° a tři volená
širOlká pásma oběhu, ohraničená zeměp. šířkami (cp
± 40°, ± 35°,
± 30°). Při výpočtu ·zdánlivé hvězdné velikosti bylo přihlíženo také k ze
slabení svě tla družice oV'zduším Země (extinkci).
Vidíme, že i naši amatéři mají možnost pokusit se o pozorování dru'žice
a platně pomoci výz.kUlIllŮ"m geofysikálního roku. Očekává se, že družice
rŮ"zně

* Doba, po kterou je družice pI'I:cházející poledníkem po
kého soumraku osvětlena Sluncem a tudíž viditelna.
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s:etrvá ve vysoké 13,itmJOIsféře po mnoho měsfců
a zprávy o j,ejíc:h IpO'hyJbech hudou rozšiřovány
taJk ryC'h'1e, íŽe !bude možné se na :pozoro:vá.111
připravit.

Vhodnýlm dalekohledem (b ude rpHstroj s oib
jektivem aspoň 10 cm (MonaT, Binar a pod.),
jenž hy měl ,co největší ~orné pole. Standardrní
Mou:ar má zorné pole 3,6°, /bylo by proto vhod
né Jlalh~a;diti je1ho okullár SllélJhším. Takové vhod
né Olkuláry jsou ve vý1prodejní optice, mají
oh.niSikOlVOU déLku 37 mm a otv'o r clonky v zor
ném pOlli je p!lných 44 mJIl. S olbj€lkti'vem Mo
naru dá tento okulár zvětšení 12násolbné a zor
Obr. 6.
né pole 5°40'. Ani .takové zorné pole není
nij~k ve]ké .a pro fbezpe,čné !Zachycení bylo :by tvelba většího IPO!Čtu pozo
rovatelů umístěných v místním poledn~ku a pozorující-ch souvislý pás
,oIblohy. Na obr. 6 vidíme, 'ž e užitečné zorné pole 4° X 4° jednoho dMeJko
ihiledu, jež ,s e nahoře i dole pro bezpečnost :překrývá %0 :SIe zo,m ým volem
soused:nich dalekohledů, vyžaduje, alby jeji0.h zaměření stoUlPruo :po 3%°
výšky (obr. 7).
K hlídání pásUJ 20° dloulhého 'b y bylo tře!ba 6 rpozoTovatelů, \k tomu
jednoho časoměřiče a vedoucího skwpiny. Hlídané pol,e 4° širo'k é pveletí
dTU'Žice za 11 až 26 vteřin. Po:zorovate'l musí hlásiti čas p'řeletu družice
kolem některé j,as!Thěj;ší hvězdy, 'event. družici Slledovat na je'j í drá:ze na
východ a hlásit tak,ovýcili kiOnjunJkcí vÍ,ce.
Z údajů taJkto zÍiskaných a rn.ámé I{)'cYlohy p!QzorovatBi1ny bude možné
určit polohu družice v~h1edem k Zemi, určit změny j,e jí o:běžné doby
a IZ toho. usuzovat na fysikální poměry ve vysoké atmosféře.
Protože vypuštění umělýclh družic je velmi nálklad.né a výsledky jejich
sledováním získané hudou důležité, j'e 'žádouCÍ, aby astronomwé-amatéři
pomohli.
VÝZKUM POLÁRNÍCH ZÁŘí

DO' visuálruho PO'ZO,I"Ování ,po:láJrníoh záři na našem území hude včleněno
v 'M ezinárodním geofysikáLnían roce 30 stanic Hydromel!:eonolo gického ústavu,
z nichž 17 'Pracuje po ceLou noc. Dále se pozorování zúčas'tní 22 lidových hvěz
d.áren a větší počet astronomkkých kTloružků.. Do programu Mezinárodního
geofysikálního roku bylo ZlwrnUJto také ~p.racová,n1 zlpráv o. polárních zářích.,
pozorovaných u nás z.a pos1edních sto let. Práce na tomto úkolu byla již za
hájena v Historickém ústavu ČSAV a byl vykonán p-rflzkum časopisů. v histo
riokých zemích.
Bul. ČSA V
l
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ÓD HRUBÉHO DĚLENÍ DNE
K NEPRAVIDELNOSTEM ZEMSKÉ ROTACE
DR OTO OBŮRKA

vývoj mě'ření času !patří k lniej!zajfunavěj:ší:m kapitolám vývoje maJtema
tkkýoo věd, 'ZVlláJště astronomie. Cesta, /kterou lidé došli 'k dnešnímu
pojetí Č:a;su a ~e 2WŮJsobu j'elho wč ová!ni , byla <hloUJhá a s[oŽitá. Stupeň
přesnoSiti a pokrolky v měĎení času Ibyly v tisíciletém vývoji vždy srpjaty
se stavem hospodářského a kultuIiní:ho :života a odpovídaly jeho po
třehám.

Lidem nejstaší' dolby, Ikteří ,se zaměstnávaJi lovem., lPa,stvou nebo orbou,
pro jejich způsob 'ž ivota nepochybně dělení času na delll a noc .
doby po:znalicYlklus měsÍ!čního oběhu a posléze i pravideJné .opa
kování zdárulivé.ho ro6níiho pohybu Slunce. K rolZ1lišovátlí těC!hto Č3!s'Ových
ÚJseků nehylo zrupotřelbí zV'láštnkh vědomosti. Poznání bylo výsledkem
dloulhého pozorováni. Lidé tehdejší-ch dOlb neznaJl:i podstatu vesmírného
dění ani vlastní příčiny oběhu kosmiClkých těles. Slul!lJci, planetám i hvěz
dám přiJpisovaJi hOŽlSkou mOlc a v nělkterých 'starověký:ch ze:mí,oo se věno
VlaJi s úzkostným zájmem Jejich pravidelnému pozorování. V Indii, v Ba
bylonii a v Egyptě byly zřÍ!zeny zvláštní astronomické pozorovatelny.
Tak si OIsvojil1i sml!stavným pozorováním oblohy znalost roční dráhy
SJunce, oíběhru Měske, planet a poznaJi do:konce i pravidelnost měsíónich
a sI Uil1Ječnkh 'Zatmění.
Vyzkoumali také, že délka stÍiIlu :předLrnětů na Zemi je závislá nejen
,na výšce !předmětů, ale také na vý.šce Slunce nad olazorem. Pomod stí-nu
.svislé tyče na vodorovnou rovinu se naučili určovat poledne a později
rozdělovat den na menší dily. V ročnÍJm měří'uku se naučili určovat dobu
slunovratů, rovnodennosti a poZllliaJi i skloneikliptilky, to jest odklon
ro'v iny zemského rovní'ku od rOiviny 'z dánlivého pohybu Slu;n,ce.
Podle některých ~práv dovedli Číňlané určovat čas pomocí gnomonu 
ja;k ise nazývá svils,l á tyč k těmto účelŮJm používaná - již před čtyřmi
~ \pŮlI ti:síci roky. To byly již první mU1Ilečuí hodiny.
Tvrdí sle také, že prý EgYlpťané znali gnomon již tři tisíce roků před
nlašírm letopo,čtem. Tehdy měl egyptský vládce r.Dhutmosis III. již i ces
tovní sLuneč,ní !hodiny, založene na měření délky stínu ilrrátké tyčky. Na
veřejných prostram.stvkh egyptských měst slQužily asi k určování času
vYlsoké obelisky.
Vrženéh.o ,s tínu k rozdělování dne J)ou:žívali také Babyloňané, kteří
stavěli na veřejlI1ý-ch mLstech t. zv. hodinové kam,eny. Jejich znal·o sti
o pohybech nebeslký-ch těles byly velmi rozsáhlé, nehoť po dlouhé doby
byla konána v Bwbylonii pravidelná ,pozorování.
S používání,m gnomonu se sezn ámi!li rovněž Řekové, 'kteří metodu
měření dále zdokonalili. Již v pátém století před naším letopočtem, za
dob Sokratových, měřHi čas nejen podle poloh Slunce, ale i 'Podle východu
a západu hvěL?d. Rozvoj řeckého hOSipod~ského života a rozkvět vzděla
nosti vyvola'l zajímavý vývoj v konstrukci nových tvarů sllunečních
i hvězdnÝ'C1h hodin a ve zlepšování měřicích metod.
Řekové dělili den a noc po dvanácti nestejně dlouhých hodináoh. V nej

stačilo
.Během.
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starších dohác!h začínal den večer, jatko u národů vočítajídch čas podle
pohybu Měsice. Později Ibyl kladen rpočátek dne na pMno'C neho na východ
S'lunce. K dělení ča!su byly Ikcmstruovány sluneční a hvězdné a také
pomocné vodní hodiny.
Od Babyloňanů ,převzali Řekové ,sluneční Ih odiny vodorovné a na duté
k'oU'li a naučili se od nioh také měřit čas !podle délky :Jids:k ého stínu.
Tento hrubý, avšak jednoduchý 'z,pŮJs.OIb ar,oování ,o osu se udI'Ž€1 dIlouho,
zvláště na řeckém venkově.
V Adstofanově antické Ikomedii .,ŽerrlJSlký sněm" (EJklklésiazu,sai.) 'z roku
390 před naším letopo,čtem 'p~aví Prax:agorake svému manželovi: "Pe
čuješ jen o to, a:bys mohl jít k večeři, namalZán vonnými mastmi, když
je tvůj 'stLn dlouhý deset sto,p." SaJlmasius uvádí: ,<,MUlsfš hodiny odečítat
na ,s vém stínu tak, že odměřuješ jeho d,g'ku IS,V ými kroky až 'k mi1stu,
'kam ,padlI sUn tvé hlavy." I když bY1ly pro měníd ,se dé~ku 'Stínu v jednot
livých obdobích ,s estavovány ta"buliky, přece dosahova'Ja ne1přesnols:t tako
vého určování ,času často i více než jedIné hodiny.
Měření dMky stí!l1U na stOlpy vycházelo z urče!I1Í pomě:rtl mezi vý'š kou
Č'lověka a délkou jeho 's topy. Lidé s dlouhýma nebo příliš krátJkýma
nohama se mohli v od'hadováníČ!a:su dOIPouštět ještě větší'ch chyb.
Tvořivý řecký duch vynale~l vša:k postupně nová řešení rŮlZlIlÝch měři
cÍtC.h přístrojů a hodin. S'poleěnou vlastJwstí horizontáJlnÍcl1S1lunečnÍch
hodin bylo měření času podle dJéťky stLn'U, niJkoliv podle jeiho .směru.
PostUlPně hyly sestr-ojovány taJké !sluneční hodiny, kde vodoro'v ná tyč:ka
vrhala sUn :na tSvislou rovinu, obrácenou zpravidla k jihu, někdy VŠaJk
ta:ké na jinou světovou stranu. Na o.smiihI'lamné vě'ži Větrů, 'kterou vy
stavěl v Athénách Andronikos, byly osmery s,luneČ!lí hodiny, ohrácené
do osmi světových směrů.
Značného I'Ioz,šíř,enl dosáh:ly :silUJneóní 'hodi!ny v rpodohě duté poJ.o,k oule,
v nÍlŽ vrcholek tyč1ky, .sahající do ,středu Ik oule, vrhal stín do dutiny.
Pomocí sítě kružnic a čar bylo pak možno udat hodinu.
Všechny přistroje udávaly 'ča;s temporálni, dělBy nestej:n.ě dlouJhé dny
v ročním vývoji vždy na dvanáct hodin. Byly IProtO' v lZimě denní hodiny
podstatně ikratš.Í než v létě, zatím co v nočních hodinách tomu bylo
,n aopak.
Všechny vědomosti řecké astronomi'e i metody určováJní ,času !převzali
během vývoje Římané, kteří v,šak ,sami k tomuto vědnÍlmu bohatství
p:řidali jen málo. Od doby okrouhle 300 roků :před naší érou byly taJké na
římSJkých náměstích, ulicích, v divadlech i v láZinÍoh un1iosf.ovány na slou
pech slll!Ileční hodiny rozmanité podoby. Za císaře Augusta byl na Mar
tově poli v Řfuně vztyčen ohel~s:k dovezený 'z Egypta" a na :p'Oslední přímce,
procházející jeho patou, v}'lznačeny body, j'imi'ž Istín vrchOtlu procházel
v jednotlivých rOČlllích dobáClh.
Pro :s oukromou [)IOttřebu a pro .cesty si bohatší Řekové a Římané poři
z.ovaJi malé ces1tovní silu~eční hodiny. Nejsta:rší zachované přenosné slu
neční hodiny, nalezooé ,při vylkQpáv:kách v Her'kU'lalneu, ipooházejí z 1. sto
letí našeho letopo.ětu. Byly bronzové a měly tvar malé v€ipřové kýty.
StÍiIl ocás'ku dopadal na síť vyrytou na ploše kýty. Ač;koHv vyhlížejí jako
hra,čka, byly provedeny velmi svědomitě a netpřesnO'st hodinových čar
nepřekračuje tři desetiny milimetru.
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Přenosné shoneční

hodiny na válci

Sluneoní hoditny

~,a

krychli ze 17. stol.

Objev, 'k terý 'ZI1llěnill staré měření času a uViedl iI noderní hodiny slu
!neČiní, ,b yl uči.'l1ěn pravděpodobně kolem roku 1400 a spočíval v tom, že
tyč vrhající ,stín byla umístěna rO'Vnoběžně se Iz emskou osou. Rovno-bě'žný
olběh Slun-ce otáčel směr stínu každou hodinu D 15 stUlpňů, a bylo mož,no
:zavést rO'VIllDměrnýčas, měřený stejně dlouhými hDdinami po .eelý rolk,
které nezávi.sely na proměnlivé výšce Slunce.
StÍiIlOvá tyčka, rovnOlběěmá se zemSlkou osou, je nazývána polosem.
Nejstal'!ší zmínka 'o použití potosu je v rukopi,se Theodorika Ruffi z roku
1447 a nejstarší přenosné slunečtní hodiny s nitkovým íPolosem, datované
,1451, jsou v museu v Innsbrucku. Byl taJké nalezen popis slunečuíoh
hodin, které obsahov.aly gnomon i polos, I1aJPsaný ar3ibSlkým astronomem
Si:bt-a1-MaridinÍlI1., který žil v letech 1423 až 1495. Podobné hodiny vy
tvořil také egyiptSlký astrooom lbn-al-Magdi, který žil v letech 1359 až
1447.
Koncem 15. století se rozšířil moderní typ slunečních hodin v rŮlZmÝClh
kulturní-ch olblastech a o sto,l etí později ,se staly stejné hodiny po celý rok
obecně užívanými. V dalších třech stoletích nastal zajímavý rozvoj kon
strukce shmečnich hodin. Mate:rnatikové a geometři všech zemí studovali
astronomické i geometrické 'Předpolklady pro. vytváření slunečních hodin
a vydali značný počet spÍ:Sů, které obsahují namnoz.e 's[ožitá poj,ednání
.o nejjednodušších věcech. Je vŠillk nutno uvážit, že pravá pří-čina denních
i roční,ch změn, zemská rotace a oběh Země okolo Slunce, jim byla tehdy
neznáma.
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Rozvoj
slUlneČTIkh

renesančni vědy a umění se též plně projevil při konstrllkci
hodin. Nej:základněj;ším typem byly hodiny horizontální. Stín

polosu db,padalna vodorovnou rovinu. ProtQlže hodiny s pevným poJosem
byly po'U.Žitelné jen v určité zem,ěpisné šířee, ;byly konstruovány Sllunečni
hodiny s porlosem m,ěnite~ným pro rnznou výš:ku pólu. Polos byl předsta
vován tyčkou, trojúhelníkem neho napjatou nití.
U přenosných ,slunečních hodin bývaly uváděny na 'zadní straně výšky
:póllu ,pro větší mě!sta, alby 'bylo moruo ,polos vhodně upravit. K dosažení
vodorovné polQlhy čísellnílku tSe 'UŽívaJ!o malé ollovniČlky a k s.právnému
zaměření k 'severu ibývaly hodliny .opatřeny kompasEmlp vyznačenou
deklinační odchylkou:. Ohyba ur-čeníČ3Jsu zpravidla ne!překročila čtvrt
hodiny.
MnQlhé horizontální shmeoní !hodiny byly ISlpojeny s hvězcfulými hodi
nami, astro I a:bii nebo t3.Jbulkami planetární-ch aspektů pro účely astro
l,ogické. Takové hodiny stolní a ,kapesní Ihyly zhotovovány až do konce
18. století. Mno:héz nich jlsou provedeny :s vzácnou přesností a pečlivostí
a !představují i s hledi,S1ka výtvarného mistrovslká dHa.
Dokcmalostí provedeni do,sáhJy světové !pověsti slluneční i hvězdné
hodiny, kalendaria a různé mě.řicí přístroje, :zhotovené Erasmem Hab€r
melem, který jako výrohce as!tronomických a geometriclkÝ'crh přístrojů
pTaooval dvacet let (do roku 1606) při pra'žlslkém dvoře císaře Rudotlfa II.
a po tři roky zhotovoval pNstroJe i pro slavného. astronoma Tycha Braha.
2mačný počet velmi přelS1llě p'rovedenýcrh slunečních hodin. od poloviny
17. do Ikonce 18. století pochází od berounsIké rodiny hotovitelú hodin
Engelbrechtů. Některé 'Z jejich horizontálních hodin ohsahují vedJ.:e po
losu také svislý gnomofi, stavitelný podle rOlčníoh údobí.
Značného rozší.ření v mnoha různých tvarech dosáhly rovní'kové nebo
ekvatoreální slluneční hodiny, jejichž rovina číselníku jce rovnoběžná
s rovinou zemského rovníku a tedy kolmá 'k pOllosu. J·s.ou to vhlistně
nejjednodušší sluneční hodiny:s 'Pravidelným dělením číse'ln~ku. Zpravidla
bylo j,e možno upravit pro růzTIézeměpiSllléšířky. Při jejich zhotovování
se často uplatňovaly vtipné konstrulkční nápady, jimž vděčíme 'za boha,t
ství tvarů a provedeni.
Sluneční hodiny na válci, na kouH i v duté Ipo[okou1i, hodiny na krychli
nebo na mnohostěnu, j,akož i slO'ži,té sluneční hodiny, obsahující současně
;několik různých typů, roznmožovalY'P:estrostt časoměrných 'zařílZení doby
renesanční a barOlka.
. Pro určování č;asu v noční dohě 'sloužily hvězdné hodiny, které byly
.založeny na otáčení noční oblohy. Pozorovatelé zaměřovali průhledem
;na Polárku a otáčivé 'pravLtko u!pravova1i do polohy rovnoběžné se 'spoj
nicí "zadnídh kOll" VeLkého vozu. Poněvadž se život rozvíjel ve dne a pro
;noční dobu užívalo ,se více vodní-ch a přesý!paCÍ>ch ho.din, nedočkaly se
hvě,zdné hodiny velkého rozšíření.
, Dnes, kdy j:s.ou sluneční hodiny 'P'OulZe ozdobou 'zámků nebo Ipar*ů
a 'zahrad, je obtížné si představit dŮJležitost,kterou měly po mnoho staletí
jGJko jediný časoměrný přístr,oj. Vodní hodiny, které byly 'používány již
,od řeckých doh, byly ~pravidJa jen v majetlku Ibohatý,ch jedinců nebo
,dbcí a byly tak nepřesné, že bez častýcholP~av !p'omoCÍ sluneční-ch hodin
Ibyly bezcenné. Totéž lze říd o hodiná0h meClhaniclkých až do poloviny
17. století. Vidíme, že význam slunečnkh hodm se s vývojem ko'lečkovýeh
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hodin ještě zvyšoval, proto'že zvýšená potřeba přesnější'ho určovální času,
vynucovaná hospodářským a společenským životem, nebyla dostatečně
uspokojována až do rpoměrně nedávné do'by. Proto se obj,e vují v 16. a na
!počátku 17. století dost často kolečkové h.odiny Is pojené s 'hodinami SJlu
nečn.ími.

..

Zvláštní požadavky na přesnost ur6ení času 'k lad[i astronomové, kteří
studovali polohy Měsíce a p1lanet a 'SestavoV'aJli ,hvězdné kata:l'ogy, mapy
a tabul1ky pohybů planet. Po dlouhou doibu sllouži'l starovéJkým i .středo
věkým astrorruomům hvězdný katalog H~pparc\hův, oibsa'h ující 1080 hvězd,
,který bJ'lI ukončen na kanci druhého ,s toletí jpř. n. 1. po mnohaletém
měření hvězdnýeh a :planetárnich poloh. Byl 'záillladní 'hvězdář1skou po
můckou až do doby ulZibeakého astronoma a vládce Ulug.beka, který asi
v roce 1420 vybudoval v Samarkandu velikou hvězdárnu, kde byl1a pro
váděna soustavná astronomická měření. Ulugbe,k sestavil tabulky rplCllnet
a nový hvězdný katalog, který ,s ice obsahoval z vel'kéčásti tytéž hvězdy
jlaJko katalog Hipparchův, jejich palolby všruk bJ71ly určeny na zálkladě
nových měřeni. Jestliže průměrné c'h yby ,hvězdných rpoloh v HLpparchově
katalogu činily asi čtyři obloukové mmuty, katalog Ulugberkův 'byl mno
,hempřeSJIlěj'ší, což svědčí o vysoké kvalitě přístrojů, !pozorova:CÍch ,m etod
i po:zoro'Vatelů.
, Pro uTčení poloh rplanet 's~'ou:žHy před tím !p'O dlouhou dohu toiledlSké
,tCllbuJlky z roku 1080 a !později Alfonsovy tabulky, Is,estaverné rOlku 1252
,na příkaz španělského krále AlfolI1sa X. Roku 1551lbJ'lly vydány Erasmem
,R einholdem !pruslk é iplanetármí taJbul1ky, ,k teré měly odstranit chyby ta
buJlek předahozíC'h. Nedostatek přesnosti v předlpov,ědich poloh rp1ane
tárníc!h těles :pociťoval i Kopernílk , který vy;s'lovi1, že by ,byl šťa.s telIl,
Ikdyby jeho teorie byla v ,soulladu s měřenými p010hami aiS!poň na deset
obloukových minut, tedy kdylby ,s e !p,ředpověděné Ip olohy ne>liši1y od mě
,ř.ených vice než o třetinu :měsíčního průrrně'r'U.
Ve :SII1aze po zvýšeiní př,esnosti pokI'la'čo1vall i Tycho Bra;he, který se
hned na počátku ,své astr()!llomic.ké činnosti přesvědči.! ,o nedokonalosti
Ikata:logů a :pil anetárníclh taJbulek. Když sJedova;l v roce 1563 kOllljUlnkci
plamet Ju.piteTla a SatU'rna, IzjLstil, že !podle Alfonsových naibulek vycházela
předpověď ,eh)'lbně o celý [měsíc, 'p odle :p'rUlslkých talbule:k 00 někoJi'k d:ní.
Výs'lec1kem mnohaleté práce Tyc1h a Bra;he,krolffi,ě řady důležitých o'bjevů,
byl hvězdný kata:log, olbsa'hujíc.í 977 !hvězd, jeho'ž průměrná ch~ba ne
převýšila oblo'U!ko'V'ou minutu., mnohá měřooí byla vša.k mnohem !přes
nější.

°

Celé úsilí větší přesnost měřených poloh vyžadovalo nejen přesnější
pracovní m,e tody, a:le i nové přílstroJe ta dokonalejší u1rČoo'v&"lí času. Ne
hylo-li v m,oci tehdejškh astronomů zpřesnit 'O mnoho určování času,
'konstruovaJj alS!poň nové důmys'lněJší la rmolhutněj,ší :přÍJStroje ík přesn.ěj
,š ímu měření. Tycho Brahe o!patřil ,s i dřevěný IkvadraJllt o poloměru
6 metrů, lna hvězdáflně Ulugibe'ko:vě !byl dokonce zděný Ikvadvalnt o p'olo
měru 40 metrů. Pevné přístroje byly zpravidla umisťovány v rovině
polednílk a a 'p ruchod hvězd 'byl ,sledo'Ván průlMedy.
Nová doba měřicí astronomie nastala po vynálezu dalekohledu, když
rr:rrŮJhledy pří:strojů byly nahraz'o ványoíptic.kými Siouistavami. Na hvěz
dárnálc'h, které byly ve většÍl1Il méřítku z:Cllkláldány, Ib yly instalovámy
zvláštní průchodní stroje, jimiž bylo pozorování průchodů hvězd poled
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níkem z.načně zdo·k.ona
a tím zle1pš,ováno .a
velmi ro'zšiřolVáno i als tro
nomiC1ké meTení času.
Te,chillika i přesnos,t ur-'"

1000

čováJllí času SB ne obyčej
ně rychle rozvinU'ly.
PrůClhodními
,St roj i,
které jso'U 'n a světových
hvě,Zdárnách v použí'v ánÍ
více mež 100 let, bylo vy
konáno několik milionů
jednotlivých pozorování
Slunce, Měsíce, hvězd a
. ,
'Planet, jež měla základní význam ,p ro vyšetřo - Model a,nttekych sltwneontch hodvn na dute kouh
vání pohybu Slunce, Mě
sice a 'plam.et a pro přílpravu tahul,eU{, v nic:hž jejich polohy mohou být
pro každý časový OIkamžik vypoČí,tány.
Velkých po'ledníkových Ikruhů a p.řÍIstroj'Ů ik pozorování průchodů verti
:k álem je na hvězdárnách po -celém :sv1ětě několik desÍ'tek. P.odobný'c h
men;ší'c h průchodních strojů, pasážníků,kterých 'se U'žívá v časové službě
v největším roz'S:aJhu, je někoHk set. Práce .na hvězdárnách se s:pedali
sovala, takže se a,stronomi'Clk:ém:u určolVáníČiasu věnují jen určité hvěz
dárny. Osbatní řídí svoje hodiny mnohem lehčeji a /přesněji podle radio
vých signálů, které jsou vysílány v různých denních dobách mnoha roz
hlasovými stanicemi z časoměrných zařízení uvedených hvězdáren.
Několik sto,l etí určují tedy astronOlInové 03JS po,z orováním průchodů
hvě'zd poledmílk em. Čas takto určený je 'Přímo vázán na ryClhJ.oS!t zeimsk>é
rotace. POlk ud byUo· mo,m o považovat rot8!č:ní rychlost za zcela nem,ěmnou,
bylo dohře , nehoť den byl pev!I1.Ý'm: měřítkem tp.ři měření čas'U. Vira v ne
měnnost rotač'llÍ'h.o 'Pohybu Zem, ě byla však v polovirně 18. století otřesena,
když bylIo objleveno , že se Měsí,c na své dTáz;e 'zrychluje. Zrychl,ování 'b ylo
tehdy určeno hodnotou asi 11 obloukových vteřin za století. Měsíc pro
cházel 'Poledn~k e m is tále dříve n.ež bylo teoreticky předpověděno.
Otázlkou sle z.abýv.a:l Laplace, ale nedostatečnost jeh.o přibližnýclh vý
počtů mu nedo~OIld.:la dbjevit pravou 'p ří,č inu, která spočívala ve změnách
rotaee Země. Telprve v dlTI1Jhé po'lO'VÍn:ě 19. :sto,letí, po vynaložení velkého
úsilí, vypočí-tali někteří astronomové, že 'zdánlivé e:rychlování měsičního
lP,oIhybu může být odl1a;zemzpomalovámí rotace Země. Dovozovali, re po
;stu;p!né nepatrn.é tprodlužování dne mŮJže Ihýt způsobell1o s'l apovým třením
v,e:liký.c'h vodních 'hmot v moNe-h, Ikte1lé j,e vy'Voll áváno M,ě'sÍ'ce:m fa pro
jevuje se na zemSlkém 'Povrchu v přHiveclh a .odlivech. Sirupové tření
působí tedy na Zemi jako brzda a zpomaluje otáčení Země. Vysvětlení
všait-ll1e1bylo stáje uspolkoji'Vé a objevovaly se rozdHy mezi vypočítanými
a po,ZoTovanými pO'lohami Měsí'ce, kteTézŮJstá'VIa1y nevysvélJleny. Nesh.ody
mezi polohrumi Měsí'ce, urč'errlými talbuJkami němeClkého astronoma Han
,s ena, j1chž s,e užíva:lo od rolku 1857 a skutečnou polohou mělsíčního těle,sa
se s lety zvětšovaly. Výsledkem dlouholetého a zevrubného zkoumání
mě,siČ!nfho pohybu a řeŠ8ru teoreticlkých proiblémů n.e!b~ské mecha:niky
v

,
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byly nové tabulky prof.
Browna, 'k teré při:hlížejí
k více než 1500 samo
statným členům při vý
p očtu měsíčních poloh.
Vývoj oelé teorie a přes
nost zkoumáni gravitač
ních účinků nejen Země
a Silunce, ale i ostatních
planet na měsíční těleso
byly ta,kového stupně, že
bylo mažno předpoklá
dat, že pohyb Měsíce bu
de přesně vyhovovat teo
retickým předpokladům.
Po,w.ěji byly také zjiš
Ekvatoreální sluneční hodiny z konce 17. stol.
těny účinky zpomalování
zemské rotace na zdán
livé pohyby Merkura, VenU'še 'a Slunce. Byly tak vlastně srovnávány
čtvery hodiny, které vzáj,etmně souhlasHy, s jedněmi hodinami, jež před
.stavovala naše Země, a ty se rozcházely s uvedenými čtyřmi. PřirOlzeným
,závěrem bylo, že Země Siku tečně mění pO'zvůlna rychlost svého ·otáčení,
,což j,e .pak pří;činou proměnlivosti dél~ky dne, která h)'lla ~dyS'i zavedena
jako jednotkač'8JSu a považována 'z a neměnnou. Byla věnována stále
,v-ětší ,poz.ornost 'P,řesn.éan'1l pOlZOrování prů'chodů hvězd s určením přesných
časových OIkamži!ků a konstruovány k tomu účelu zvláštní pří:stroj'e.
,Tak se podařilo Spenceru Jonesovi obj,evit z ohsáhlého materiálu poměr
pou pravidelnost 2Jbyt;kovýCih výkyvů v polohách Měsíce. Křivlka výkyvů
byla z,přesněna pozdějšími pracemi Nikolase Stoyka jako křivka, ukazu
jící sezónní variace ryeh'loSlti zemSlké rotace, platné pro dlouhá údobi.
,Již Brown ukázal, Žie kromě prodlužování délky dne, které dosahuje asi
jedn,é tisíciny vteřiny za sto,letí v dŮlsledlku z.p'Omalování zemského otá
,čení, vyskytují se ještě určité nepravidelnosti, které se také odrážejí
.v pohybech Merkura a Venuše. Brown vystovil názor, že výkyvy jsou
.vyvolány změnami zemského průměru 'O nělk'OUIk metrů, které nastávají
,z vnitřních -příčin. Tak vy:světloval změnu rotačni periody při zachování
,rotačního momentu.
Stoyko wkázal, že sezónní 'mrlěny 's e OIplaJkU'jí dosti rpravidelně a jeví se
ve zpomalení zemské rotace 'k oncem jara o 0,0727 vteřiny a v opětném
zrychlení na podzim o 0,0577 vteřiny. :t{ada dalšícih hadate'lů došla k vý
,s.ledkům podobným.
, Ani tím však nejsou vyčerpány změny zemskéhootáJčenÍ. Kromě seiku
Járníeh a ročních variací existují ješ'tě nepravidelné a dosti náhlé variace
v zemSlké rotaci, které dosahují relati'V11í hodnoty až čtyř stomi1ionti:n
příslušného časového úseku. Tyto variace Se objevují bud' náhle -15ěliem
10 až 20 dnů, jiné během jednoho až tří ro1ků, nebo jsou výS'ledJkem na
piromadění většího počtu miailých mněln náill.odné povahy.
, Kooe<!uě se 'Objevil ještě další činite1, který ovlivňuje 'p'o,lo~y hvězdných
,těles a určování přesného času. Pomod m,e ridianových kruhů a z.enito
.vých visuáJnkh a fotografických dalekohledů bylo ,kon.cem 19. století
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KOMETA AREND-ROLAND

Snimky komety 1956h) z'Í!Skainé 29. IV. 1957 reflektorem 300/1500 mm Lidové
hvězdárny 'na P.etřVně. Exposice 1 mim.) 2 m~n.) 4 l1úm., 8 mim.) 16 min. a 30 min.
(Foto J. Havelka a mg. A. Rilkl)

snímek z 4. V.) získamý reflektorem 500/2300 mm ( exp. 60 min.) na
Lomnickém štítu (A. Mrkos) dole fotografie retlektoren~ 240 / 1200 mm (exp.
40 min.) z 27. IV. (dr. A. Bečvá,ř) dr. L. Kresák ) Z. Břeský)

Nahoř'e

N,ahoře

v

Brně)

81nímek z 26. IV.) fotogra!ovamý Maksutovovou komorou (41,/33/91 cm)
exp. 10 min. (dr. K. Ra/uš<aZ) , dole fo.tografie reflektorem 1200 m ,m
z 4. V., exrp. 45 min. (Č. Šiler)

Snímky komety Arerhd-Rolrond) získroné Zeissovým Tripletem 1 :4)8,· f = 50 cm.
Nahoře exp. lh20m drne 27. IV., dole 2h15m dine 29. IV . (J. Zemwn)

,~

při astronomiclkých měřeruch zeměpisných šíře,k zjištěno, že pohybové
.změny Země se nedotýkají jen rychlosti rotace, ale že se mění v malých
mezích i zeměpisné šiřky' pozorovacích míst, působené změnami · polohy
pólu na zemském tělese. Geometrická osa Země nesip'l ývá s její osou
otáčení, která protíná zemSlký povreh v pólech. Osa .otáčení obíhá kolem

".

goornetrieké osy. Póly nejsou na zemském povrchu stálé a vykonávají
,nepravidelný pohyb, který je Z1hruba Ikruhový a skládá se ze drvou po
hybů, jednoho po eHpse, druhého po kruhu. Pohyby pólů nejsou velké
.a největší výchyLka ze střední po'l ohy činí asi 10 metrů. Jeho změna se
vša:k projevuje ve změně zeměpisných souřadnic. Pohyb pólu VB sm€ru
,poledníku způsobuje 'z m€ny v země'pisné šířce, které mohou být zjišťo
vány; největší zjištěná vý'chylka činila 0,4". Pohyb ve sm·ěru kolmém
k poledníku ZlpŮJsobuje posunuti poledniku a má 'z a následelk změnu země
pisné délky.
Také pohyby pólů jeví určitou pravidelnost, v niž se skládá pohyb
s periodou jednoho roku s druhým pohybem, opakujícím se v době
14 měsíci!.. Pro vyšetřování způsobených změn vytvořila se mezinárodní
služba určování šířky, v níž větší počet astronomických observatoří se
stále zabývá okamžitým UTčováním zeměpisných šířek a tedy polohy
pólu. Posuvy pólu kolmo ke směru poledníku by ani jedna observatoř
měřit nemohla.
Z uvedeného je zřejmo,že 'z emská fiotace okolo osy podléhá řaděS'lo
žitých vlivů, k nimž je nutno přihlí'že1 i při nynějším stupni určování
p'řesného času. Variace dlouhodobé byly určeny astronomickými pozoro
váními pohybu Měsíce a planet za pomo'ci kyvadlových časoměrů. Změny
vyskytující se v krátké době však taková pozoro'Vání odhalit nemohla.
Jedině hodiny s vysokou přesností umožnily určení krátkoperiodických
rotačních výchylek. Byly to především moderní vynálezy hodin křemen
ných a atomových, kteTé k takovým výSlledkŮJm přispěly.
Mnoho zájmu bylo věnováno také hledání příčin, které mohou pusobit
výchylky v rychlosti otáčení Zem€,zvláště paJk její periodic,k é zrychlo
vání. Zrychlování není totiž možno přičítat slapovému tření, protože jím
může být vyvoláno vždy jen ~pomalování. Takové 'zm'ěny j.sou tedy způ
sobovány pravděpodobně změnami v průměru zemského tělesa, které by se
teoreticky muselO' ro'zpmat nebosmršťo'Vat nejméně o 10 až 20 cm. Byly
vysloveny názory, že největší účin na rotaci Země by mohly vykonávat
přesuny velikých vodních mas mezi oceán,em a Antarktidou, 'závislé na
vzrůstu nebo zmenšení zalednění AntaI'1ktidy. Uvažovalo se I'ovněž o ve
likých přesunech atmosfédckýoh hmot nad 'zemlSikým po'v rchem v jednot
livých ročnÍ-ch obdobích. Byl vys'loven na příklad názor, že jprouděni
z olblasti vysokého tlaku nad S1biří v jBdné fiočnÍ dO!bě a nízkého tJ.aku
v jliné době by mohlo být aspoň dílčí příČinCY1.L
J arni a letní tání ledovcových 1lmot v polárnÍiCh rQlb~asteoh i sezonní
naJhfiomadění sněhu a vegetace na kcmtinentech bylO' bráno v 'Počet při
těchto úvahách. Ukázalo Is,e VŠaJk, že žácLný z uvedených jevů by 'k úp'lnk
mu vysvětlení :mněn nestačil. Stejně ani zanedbané Zlbyt-&ové slož.ky vzá
jemného při taž1ivého působení Země, Slun'CB a Měsfce neposkytují v~ho
V'Ující vysvětlení. PHčiny náhlých změn. v úhlové rychlosti Země je nutno
hJedat především v zemském nitru, kde dochází ustavi'čně:Jr rozsáhlým
hmotným p'řesun:('lm, ktere !by mOlhily působit měřené výchylky.
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POZNÁMKA K čLÁNKU Ing. V. GAJDUŠKA O VLIVU VZDUŠNÉHO
NEKLIDU NA JAKOST OBRAZU V DALEKOHLEDU
V třetím čísle letošního ročníku Říše hvězd uveřejnil Ing. V. GaJdU'šek článek
pojednávající o vlivu neklidu vz.duchu na ja,k ost o'brazu v dalekl::hledu. V člán
ku uvádí m. j. možnost uzavříti tubus reflektoru planparalelní deskou z optic
kého skla. Tímto Zipůso'hem lze odstranit turbulenci urvnitř tubusu, která má
na definici plcšn'ch ob I1azů krajně nepříznivý vliv. Ing. V. Gajdušek k tomu
dodává, že neví o nikom, kdo by to u nás byl zkusil.
Pracuji s uzavřeným tubusem již několi!k let a mohu toto uspořádání dopo
ručit každému, kdo má m : žnost planpara,lelní destičku si opatřit, ať již z ko
řistné opUky nebo si ji sám vybrousit, což je ovšem pracným úkolem , vyža du
j:cím již zkušeného brusiče optických ,ploeh.
Uzavřením tubusu se zlepší obraz přímo překvapujídm z,půsohem, laniž by se
zhoršila" definice. Upo?J::rňuji však, že mám zkušenosti pouze s 1ncm Ir eflekto
rem, 1 :10, s dřevěným tUlbusem. Nevím, jak se zařízení osvědčuje u většÍeh
apertur. Na základě svých záJpisů o pozorování tímto reflektorem za Ulplynulá
3 léta mohu vyčíslit účinnost uzavření tubusu v procentech taJkto: V 66 %
pozor::vání mimořádné zlepšení ohI'lazu, v 12 % zřejmé zlepšení , v 19 % oob-raz
špatný i s uzavřeným tubusem, v 3 % OIO:raZ doko!l1<alý i s otevřeným tubusem.
Jako příklad uvádím, že při loňské oposici Mwrsu se často strulo , že při ote
vřeném tubusu nebylo možno zjistit na planetě při zvětšení 150-200'krát
žádný ip'ozotlJvatelný detaiL Uzavřením tuboou se téměŤ vždy obraz ihn ed
uklidnil a polární čepička a hlavní tmavé skvrny povrchu se jasn€ ukázaly.
Tento "záz,r a'k" konSltatovali se mnou i jiní pozoroVlaJtelé. Stejně nápadné bylo
zlepšení obrazu difrakčnÍChkrO'užků hvězd.
Vzhledem k tomu, že velJký počet našich amatérů je stáJle je ště odkázán na
reflektor, bylo by záhodno zjistit, jaké jsou další zkušenosti 's uzavřením
tUlbusu, zejména u zrcadel větších průměrů.
Svů.j reflektor j1
s em nyní zapůjčil kroužku po'Zo'I"ovatelů v Klánovicích, kteří
si mnou uvedené výsledky ověřují.
Dr R . ŠimoťY!
CO NOVÉHO V ASTRONOMII
OKAMŽIKY vysíLÁm Č.AJSOVÝCH SIGNÁLŮ V DUBNU 1957'
(OMA) 2'5DD kHz, 20h ,SEČ; Praha I) 638 kHz, 14h30m SEČ)
Den
OMA
Praha I

1
031
037

2
029

3
0'27
033

4
026
032

5
024
030

6
023

Den
OMA
Pr,a ha I

11

12
013
-020

13
011
NM

14
009
NM

1'5
007
015

015
021

16
0'05
011

Den
OMA
ProluJ, I

21
'NV
NM

22
004

23
00.4
005

24
003
004

25
998
004

26
997
004

NM

NM
NM 

neměřeno)

V 'dubnu !bylo na křemenné hodiny
Astrolflomk<kého ústa-VIli ,připojeno dal
ší vysiláJní oasovýeh signálů. stanicí
OLB5) 3170 kHz, výkon 8 'k W, denně
od 19h do 1h SEČ. Jeho program
i zmačky ČRSI :JVého signálu jsou ,pře
vzaty ze stanice OMA a rproto i oka-
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NV 

0'29

7
0'21
NM

8
019
0'27

9
018
026

10
016
02'3

17
0-04

19
NV

NM

18
003
NIlVI

NM

20
006
NM

27
998
NM

28
000
NM

29
002
009

30
004
008

t'f/,.e vysílátno

mž~ky vysílání jsou dány hořejší ta
'hUlLkou. Vysílá se v sOUlstavě Al, tedy
klíč'()'VlanOll no,SlITou vlnou :a proto je
příjem možný jen na zp ětnJ ova;zební
přij, imač nebo na superhet se zázně
jovým osdJáJtorerm.

Ing. Vladimír

Ptáček

PRVNí UMĚLÝ SATELIT
N a posledním zasedání čs. komise
pro Mezinár:dn.Í geofysia-:ální mk byly
oznámeny některé nové podrobnosti
o prvé, oficiálně ,přihlášené dl'lUžici
Země, která bude odpálena 1. če,rven
ce t. r. z raketové základny na Flo
ridě. Odpálenfm jednotlivých stupňfi
rakety dosáhne družice ve výši asi
500 km rychlosti 8' km::m. vteřinu. Po
daří-li se d:::sáhnout vyšší rychlo'sti,
a tím i větších výšek, múže družice
obíhat kolem Země alŽ po dobu jed
noho ro.ku. Ačko1Í při odpalu bude
PHOENICIDY -

Bul. ČSAV

NOVÝ ROJ ME'TEORŮ NA JIŽNÍ OBLOZE

Členové meteorické sekce Jihoafric
ké astronomické s,polečnosti pozoro
vali podle zprávy S. C. Ventera 5. pro
since m. r. večer nový roj meteorfi,
jehož ra"diarut leží v souhvězdí Fénixe
(a
15°, 8
-46°). POZlJrování byla
konána hlavně v Johannesburgu a
Pretorii. Maximální frekvence dosáh
la 120 meteoru za hodinu, tedy asi

=

raketa vá;žit 11 tun a bude 22 metrfi
dlouhá, konečná váha družice bude
jen několik málo kilogramfi. V USA
bude zřízeno 100 stanic pro pozoro
vání družic malými dalekohledy. Ty
podají prvnl inlÍ':crmace o pohybu dru
žice ústředně na Harva;rdu, kde budou
údaje ihned Z1pracovány elek-troD,ko
vými počitruči a dráha družic.e bude
vzápětí sděl<ena fotograďic,kým sta"ni
dm. K zakreslení polohy družice bude
užíván:; Bečvářova Atlasu Coeli.

=

jako při maximu Gemimid. Meteory
byly většinou pomalé a zanechávaly
dLcuhotrvajicí stopy. Mnohé stopy
bylo vidět a"ž 20 minuli. Meteory z ra
diantu v souhvězdí Fénixe ne'byly ni
kdy dříve 'pO:zorovány, jde tedy o no
vý, dosud neznámý roj. Roj pravdě
podobně s'ouvisí s wJmetou 1819 IV.
Kv.

PŘIBLÍŽENÍ LAODAMIE K MARSU V ROCE 1957

V. A. Izvěkov z Ústavu teoretické
astronomie Akademie věd Sovětského
svazu se zabýval přiblíženírm planet
ky Laodamie s Marsem. K těsném u
při'blížení asteroid s 'planetami dochá
zí veLmi zřídka. TaM z více než 1600
malých pla;netek se mohou k Marsu
přiblí'žit blíže než na 0,1 astronomic
ké jednotky jenom tři, a to 10D9 Si
rene, 1011 Laodamie, 1139 Atami.
N ejmenší mo~á vz.dálenost mezi tě
mito planetkami a Marsem je 0,0'5;0,0'4

a 0,07 astro jedno Přiblí'žení mfiže na
stat, jen 'když malé planetky jsou
blízko svého perihelu, Mars však blíz
kosvého afelu. Těsné ipři!blÍlŽení Lao
damiek Marsu nasltane v roce 19'57
koncem srpna, což nastává jednou zla
111 let. Přihlížení mfJ:že být vyu:žito
k určení hmoty Marsu. Jasnost Lao
damie bude v roce 1957 velmi malá
(15,6m), takže planetka bude pozoro
vatelná jen ,pomocí velkých ,při\S!trojfi.
J.N.

SLEDOVANí SLAPŮ ZEMSKÉ KŮRY
V Mezinárodním geo,[y.siká'lnírm roce
budou pracoVlat také tři slapové sta
nice Geofysi'kálního ústavu Č8AV,
UJmí..stěné v rucLných do~ech na Březo
vých Horách. Ke strur:ší stanici na
dole Vojtěch v í.hlolUJbce lOGO m při
byly v ,květnu t. r. stanice na dole
Am:na v hLoubce 13QO a 1450 m, kte,rá
bude asi nej!lllouběji po,IQlž,emolu stanicí

tohoto drUlhu na světě. V každé
z těchto ISltanic blUde pTa'co,va.t jedna
dvojke ihorilZontálníoh kyvadel s fo
tografickou registrací, jimi1ž se za
znamenáva;jí periodické pohyby zem
s"ké kúry, !pfisOlbené vlivem ipřita'žlivo
sti Měsíce a Slunce '3.. mí,stni oliřesy
tektonk:kého charaktel"U.
Bul. ČSAV
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BARVA A KOEFICIENT JASNOSTí TYPICrtCH MltStCNtCH DTVARů
N. P. Barašov a A. T. Čekirda se
za.býva'Usrrovnáváním barvy akoe
ficientu jasnosti typiC'ký-ch měsíčních
útvaru f()ltograficky s podobnými
útvary na Zemi pomocí pěti filtrů:
infračerveného, červeného, zeleného,
modrého a ultrafialového. Toto srov
návání U1ká'z alo, že odrážecí schopnost
měsíčního povrchu ve srovnání se
spektrem Slunce vzrůstá směrem
k červené a infračervené části spek
tra, což je zvláště pozorovatelné v ně

kterých horských oblastech a u ně
kterých moří. Většina měsíční'ch moři
je nazelenalá. Některé části měsí'ční
ho povrchu mají silně sníženou odrá
žecí sch()lpnost v infračerveném o,b oru
spektra. U jiných ploch je odrážeCÍ
schopnost zvýšena, u něikterých je
pozorována anomalie v i!nfračervené
části spektra.
Nakonec srovnávají
autoři na základě předchozích úvah
horniny měsíčního povrchu s někte
rými horninami na Zemi.
J. N.

MAPY SLUNEčNí FOTOSFÉRY
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KATALOG ABSOLUTNíCH JASNOSTí KOMET
S . K. Vsechsvjatskij uveřejnil
v Astrooomkkém žurnále (roč. 33,
č. 4, 1966, katalog wbsolUJtních jas
ností komet. Tento katalog obsahuje
fotometrioké parametry spolu s při
bližmýlmi elementy dra'h 794 komet.
Základem této iPráce byl autoru,v ka
Wog 'z roku 1933 s doplňlky, pUlbliko
vanými v letech 1935, 1937, 1948, 1950
a 19'5 4 Vs'e chSlVjatským a spolupra
covruky. V lmtalogu je použito nejen
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aUJtorových výsledků, ale též hodnot,
ziJSkaných našimi astronomy J. Bouš
kou a V. Vanýskem, i jiJnýlmi pracov
níky zahraničmími, hlavně M. Beye
rem, N. T. BobrovnÍ'kovem a M.
Schmidtem. ElemeIlJty drah 'b yly pře
vzaty z katalogu Ba.ldeta a De Obal
diové. Publikace je částí v'el.ké mono
grafie "Fysikální charakteristiky ko
met", která vyjde rv nejlbližší době
v Moskvě.
J. N.

:.--

lNSTRUKTAž

o

PROBLÉMEC1! MEZIPLANETÁRNíCH LETů

Ve dnech 29. a 30. března t. r. lro
1llala se v Praze celostátní instruktáž,

pořádaná Česko-slovenskou s.polečností

pro šíření politkkých a vědeckýoh
znalostí, věnovaná otázkám letů. do
vesmi,ru. V poslední době vzrostl, jak
známo, zájem ši:roké veřejnosti o ,pro
blémy, souvisící s možností a přÍlpra
v,o u meziplanetárníoh letů. natolik, že
byLo lZapotřebí umožnit lektorů.m. Slp o
lečnosti, aby se seznámili podrobněji
s tOUltO přitažlivou a aktuální tema
tikou.
Instruktáž byla eJahájena přednáš
kou dopisujicího Č1lena SAV Vl. Gutha,
jenž přehledně a pří,stupnou formou
seznámil posluchače s astronomickým
a mechanickým řešením problémů. ra
ketových letů.. Odpoledne vyslechli
účastníci pozoruhodný referát ing. J.
Bukovského, který se zejména ~bý
val možnostmi sestrojení t. zv. gravi

NovA

za;loženýc.h iIlIa částečném ne!bo
úplném "odstÍln.ění" tíhového pole
Země. Hoslednim referentem ,b yl dr.
E. Heinl, který hovořil o \problémech
oclmany posádky rakety před škodli
vými kosmickými vlivy. Po všech
,přednáškách následovala oibšírná dis
kUlSe, svěďčicí jak o zájmu přítom
ných lekbo'rů., tak o přízni'vém ohlasu,
s nímž se všechny přednášky setkaly.
(Texty přednášek vydá Společnost
/pro potřebu lektorů. tiskem.)
Druhý den věnovali účastníci in
struktáže návštěvě hvězdárny v On
dřejově, kde ,byli seznámeni se zaří
zením obserV'a:toře a s úkoly, jež bu
dou astron.omové řešit během Meziná
rodního goofysikálního roku.
Úspěšný prnběh školení ukázal, že
by této formě rozšiřování a PI'iOollJlubo
vání znalostí lektorů. měla být i v bu
doucnosti věnována ,poz orno,st.
G.
i

PROMĚNNÁ HVĚZDA V SOUHVĚZDí CEFEA

V srpnu loňského roku objevil Gi!U
liano Romano na své soukromé ob
serva;toři Treviso v !talii novou pro
měnnou hvězdu v souhvězdí Cef.ea.
Její ~ol{)lha pro 1900,0 j.e
a

plánů.,

== 22h 05m46s , o == +55°15',9.

proměnná

dosahuje v maximu foto
grafické jasnosti 11,lm, fotovisuální
10,5 m • V minimu mpg
12,8 m ,
mpv == 11,7 m . Autor :se domnívá, že
uvedená proměinná mme náležeti
ik typu R Coronae BorealLs, avšak ne
má pozorování z m.ilnima, které mů.že
!býti mnohem hlubší, než je výše udá
no. Minimum nasWo kolem J. D.

=

2434 348.

Jruk je patrno z rozdílů. mezi foto
grafickými a fotovisuálními Jasnost
mi patří UlVedená proměnná zřejmě
k hvězdám pozdnějších spektrálních
tYlPů.. Z poměrně značné symetrie SlVě
telné křivky v okolí minima lze usu
zovat, že není vyloučeno, že hvězda
[>atří k zákrytovým proměnným s pe
ri,cdou delší než 100 dni. DoporUlČuje
me proto astronomickým kroUlŽkfum
i amaJtérů.1ffi s potřebným přístrojo
vým vybavením, aby tuto hvězdu sou
stavně sledovali a výsledky svých po
zorování i v případě, že budou nega
tivní, sdělili na adresu Sekce pro po
'z orování proměnných hvězd, Lidová
hvězdárna Praha-Petřín.
Zd. Šaroch

Z LIDOV"'fCH HVEZDAREN A ASTRONOMICK"'fCH
KROUZKŮ

CELOSTÁTNí ASTRONOMICKÁ EXPEDICE
Ve dnech 21. července až 4. srpna
1957 bude uspořádána v Beskydech
celostátní ,astronomická
exped1ce.
Účastníci budou ubytováni ve stano
vém táboře a jejich hla vnim úkolem
budou astr1onom.i.cká pOZOlI'Ováni, za

řazená do 'p rogramu Mezinárodniho
geofysikálního roku. Organisací a ve
dením ex.pedice byla pověřena Lidová
hvězdárna v Plzni. ProgI'lam zajistí
Lidové hvězdárny v Brně, v Pl:zm.i,
v Praze a ve Valašském MelZiří.čí. B.M.

137

AS'DRONOMl!CKÁ PU'DOVNI vY'STAVA V TEPLICíCH

V lázeňském mě'stě Teplicích ,b yl
o:bohacenkulturni progvam v měski
dUlbnu t . r. uspO'řádáJÚm astI'lonomické
putovní výstavy. Lidová hv ězdárna
v Praze -ochotně zapŮljčila hl,aVlIlí črust
eXIponáJtů, které ib yly doplněny někte
rými přístroji z majet'ku teplické je
denáctiletky, přLpad:ně ,člooů astrono
mkkého kmUJžku Domu osvěty v Tep
licích.
Výstava byla ~aJb.ájerua dne 1. dub
na řed. Kadavým z Prahy, který p o

da1 1P0učný a velmi za,jíma
vý výlkla,d k vystavovaným
OIbr, azům a ;přisIDrojŮ!m.
Pia 'celých desiet dni, co
byna výstava otevřena, <tě
šila se Ulpřímnému zájmu
všech vrstev obyvatelstva,
škol i lázeňských hostí,
takže dohře slPLnHa svůj
úiko'l
POIPula.ris,ovalti
nejstrurší vědu lidstva. 'l':OIU
ha 'Po poznání vesmíru při
vedla na výsba,VIU návštěv
níky, kteří ,dosud na plO
dobné výstavě nebyli a
bylO' zajímavé, s Jakým zá
jme:m vyslechli výrklad ně
kJterMO čLena kroU1ŽkIU, Ipři
šli sem vša;k i návštěvníci
:rulJro,čnější a Tá;di jsme přijali jejich
přiJpO'minky ik vý, s 'bavě, aby byla roz
š,]řena 'o Ibližší a širš'Í olsvětlení díla
Mikuláše Koperníka.
AstrO'nomie má v Ti8J)Lidch řadu
1ltPřímnÝ'ch zájemců a t ěší se p odpoře
jak Domu osvěty, v jehož rámci jest
' čillll1ostas,tronomického kroužku pro
vozována, ,tlak i okresního a mástníhO'
nánodního výhoru, s jehož lPo'm ocí bu
de v Teplióch vybudována lidová
hvě' zdárna.

Dr Milan Hruška

CO PŘINELA SRPNOVA EXPEDICE V BIDSrKYDECH
Téměř ro.k uplynul lod letní meteo
rioké expedice a Země se na své dráze
kolem Slunce o,pět hlí'ží k místu, kde
byla lOoni v době, kdy vstupO'V'ala do
nejhustší části proudu meteo'r ických
částic rO'je Perseid a kdy jsme zkla
maně hleděli k zatRžené obloze. Za
mysleme se nad výsledky expedice a
uvažme, ja;ký by.l její význam.
Nepříznivé pooasí, které nedovo.uIo
včas zapracovat dosud nez'kuáené po
zorovatele, značně omezilo náš pů
vodní progvam a znemožnilo us,kuteč
nění dvou důležitých druhů po zoro
vání: visuáLní pozorováni vymezené
oblasti oblO'hy několika pozorovatelů
a pozorování teleskopických meteon''l
v polích různě vzdálených od radi'a n
tu. Talo pOZl::,rování je možno prová
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dět pouze v maximu čirnnosti roje;
jinak je materiál příliš chudý.
NebylO' možno uskutečnit pozorová
ni teleskopických meteorů ze dvou
stanic, jlak jsme pŮVlo dně zamýšleli,
runi pozorování visuáLních meteorů
v oblastech v rů.:zných výškách nad
o!bz;orem. Fotograficky se podařilo
za:chytit jeden meteor, který byl sou
časně vyfokgrafován také v Brně
přes rotují'Ci sektor, což UrYlO'žní určit
jeho výšku, rychlost a dráhu. I další
dva výs.ledky mají jíž skutečnou vě
deckou cenu: PozorováJní osmičlenné
skUlpiny v nod 8./ 9. Sl'lpna a skupi
n : ; vé pOlZorování teles.kopických me
teorů v ohLasti kal.em pólu.
Pozorování asi 400 meteorů z nod
8./9. poskytlo mEVteriál pro výpočet

pnavděpodohnosti

ležitější

- (přinesli si :z expedice na
dšení pro ,pozo-rování meteorů. a dnes
již kiaždý z nich se dívá s jinými po
city lIla přelet meteonI olblohou než

viditelnosti meteo
ru. I když tyto výsledky nejsou ještě
dosltatečně přesné, jsou zajímavé pro
teorii vÝipočtu pravděpodobnosti. vý
sledky po:wrová:ní telesklopiokých me
teorů. nemají také velJkou Ipřesnost)
ale jsou zatím Iprvru toho druhu na

dříve.

Hlavním výsledkem a 'Úspěchem je
to, -ž e dnes není již j'en někloli:k, ale
desítky arnatérů., kteří v různých kou
tech naší vlasti mají Slpo-l-etné zájmy
a spoleČlný cil - pozorovat meteory,
abychom svými ibyť i slk r.ovnými pro
středky 'Přispěli i my k rpOlZnání ve
smíru. Kromě toho - jak -to již -dříve
dr. Plavec napSlaJ - odnášíme si z _po
zorování něoo,oo ne}ze slovy 'Popsat
a co pozná jen ten, 'k do také p.oZlOruje.
Pros,tě -krásu ,pozorování meteorů..

světě.
Tři -zamračené noci :p.rá vě v olbdobí
kolem maxima nás rpřipra vily o po
četný 'P-o zorovací materiál a z něho
plynoucí výsledky. Snad další ex,pe
dice budou příznivější. Jednu s-kuteč
nost si musíme uvědom1t. I k,dyby vfi
bec žádné vědecké výsledky eXJpedice
nepNnesJ.a, pak její veliký význam
tkví v tom, že účastnÍ'ci se naučili me
teory 'Pozol'lovat :a - CDŽ je ještě dll-

Zdeněk

Kvíz

T -a bulky sestavené J. Grygarem a J. Mikuškem podávají přehled -o pozoro
vá<ní jedJnotlivých účastníků expediCle.
Tabulka la.

Přehled

o pozorování expedice
Přeihled

Datum doblil
1956 VIII.
lh47m
3 25
3 45
5 17
O 52

3./4.
4./5.
6./7.
8./9.
15./16.
Celkem

15h06m

n

n+ o/'oPer

p

75
340
463
901
57

17
114
254
472
33

22,7
33,5
54,9
52,4
57,9

16
27
24
22
8

3
5
4
3
1

1836

890

48,4

40

5

Přehled

Tabulka lIa.
Pozorovatel N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
M.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vrátník
Špringer
Panuš-ová
Sedlá ček A.
Stopová
Pachl
Ma:lečková

Čecháček

Derková
Vrečko-vá

Sedláček J.
Barák
Janoušková
Krejčí
Doleček

Kytlica
Bokr
Zimáková
Kropáč

Nesvadba
Menšíková

5
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4
3
2
3
3
3
2

dob a
13h57m
11 27
11 00
10 35
10 11
9 54
9 30
928
9 12
9 10
8 35
8 30
8 16
806
800
7 50
7 30
7 02
6 30
6 05
5 07

n+
134
77
76
129
100
88
34
88
84
49
87
63
69
42
77
53
29
31
47
25
17

n

-

140
62
83
115
95
70
58
82
69
47
58
39
47
44
67
72
31
34
30
20
5

n

274
139
159
244
195
158
92
170
153
96
145
102
116
86
144
125
60
65
77
45
22

Tabulka lb.
o teles:lco-p ic:kém p~zor{)vá.ní expedice

Dliltum
1956 VIII.
3./4.
4./5.
6./7.
8./9.
Celkem
o práci

členů

doba:

T

0h42m
3 20
2 53
2 30

0h42m
6 16
5 46
5 00

9h 25 m

17h 44 m

Ma-Ieček Ing.
Fojtíková
Mikušek
Kunz
Rťlži6ka Ing.

2
2
2
2
2
Otevřel
1
Kvíz
2
Křivánková
1
Pavelka
2
Fistung
1
1
Sahula
Frommer
1
Švejda
2
1
Bartoš
Pochman Ing. 1
1
Smetanová
1
Guth doc.
1
Škrdl-a
Kaňkovský
1
Dočkálek
1

Celkem

p

S

7
98
47
69

16
30
12

1
2
2
2

221

38

14

skupin

Pozorovatel N
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33 .
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

n

-

dob a n+

n

5 02
500
4 35
4 30
4 05
4 00
3 52
3 36
3 32
3 20
3 20
3 00
2 40
2 22
1 32
1 00
O 52
O 50
O 34
O 26

23
54
74
27
12
27
33
10
48
17
2
20
32
17
1
13
5
5
7
5

36
39
15
72
22
26
55
11
19
17
18
2
12
17
1
12
5
O
4
5

-

n
59
93
89
99
34
53
88
21
67
34
20
22
44
34
2
25
10
5
11
10

244 h 03 m 1787 1700 3487
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Zapisováte~

1. MaJ.ečková
2. Fistung
3. Kunz
4. Dole'Ček
5, Barák
6. Ja,no'UŠk,ová
7. Krejčí
8.

9. Zimáková
10. Vrečko,vá
11. Foju,ko'vá
12. Kytlica
13. Rfižička Ing.
Tabulka lIb.

1. L3inger

2. Grygar
3. Bulinová
4. Pochma'n ing.
5. Kaňkovský
6. Smetanová
7. Dočkálek
8. Švejda
9. Škrdla
10. Mikušek
11. Fojtíková
12. Bartoš
13. Pavelka
14. Fistung
15. Kvíz
16. KřivánkO'Vá
17. Pachl
18. Kropáč
19. Sahula
20. Matějíček
21. Sedláče'k A.
22. Nesvadba
23. Vrečková
24. Derková
25. Čecháček
26. DoleÚk

doba

Za:pisovatel

N

2

4h50m
4 10
3 15
300
2 36
2 26
2 00

14.
1ó.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Frommer
Kví:z
Škrdla
Ba:rt{)š
Švejd:a
DerkO'Vá

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
.2
1
1
1
1
1
1
1

Kropáč

Pozorovatel

M

N
4

4
3
3
4
4

4
3
3
2

2
3
2
2

1
2
1
2

2
2
1
1
1
1
1
1

200

2 00
140
1 32
1 30
1 30

Přehled

doba
9h24m
9 01
725
7 17
7 05
7 05
7 05

6 15
604

5 34
4 55
4 30
4 10

Kaňkovský

Sedláček

A.

1 00
1 00

100
O 43
O 40
O 35
034
O 30
026

O 15

Celkem

o teleskopickém pozorování
TI

72
40
30
23
32
28
24
22
14
29
9
28
17

4
7

7,7
4,4
4,1
3,2
4,5
3,9
3,4
3,5
2,3
5,4
1,9
6,2
4,0
2,3
3,1
4,0
3,5
2,2
4,1

O

0,0

13
1
3
4
7
3

9,3
0,7
3,0
4,0
7,8
3,3

304
2 53

7

2 44
202
1 46
1 42
1 42

11

125
1 25
1 02
1 00
055
O 55

Dočkálek

Stopová

dobá

9
7

členů

skupin

Pozorovatel

N

doba

iI1

Frommer
Janoušková
Sto-pová
Barák
Špringer
Paillušová

1
1

O 55

O 55
O 55
O 54

3
1
1
7

1

O 54
O 50

O
O

0,0

MaJlečkQvá

1

O 43
O 42
O 42
O 42
O 42
O 42

O
6
5
3
3
3

0,0
8,6
7,1
4,3
4,3
4,3

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Kytlica
Kunz
Pánková
Růžička
Sedláček

1
1

1
1
1

ing.
J.

1
1
1

3,3
1,1
1,1
7,8
0,0

Celkem
Zapisovatel

N

dob a

1. MenšíkO'Vá
2. Bartoš
3. Pavelka
4. Derková
5. Sedláček J.
6. Bulinová

2

7. Čecháček

1

4h24m
1 40
1 13
1 02
1 00
055
O 42

1
1
1
1

1

Celkem

FOTOGRAFOvANí PLANETY MARSU 1956 NA LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ
V PROSTĚJOVĚ
Na základě zkušeností z roku 1954
pokusili jsme -s e o pravidelné fobo
grafické sledování planety Marsu ta
ké v jeho oposici mku 1956. Veškeré
fotografické práce jsme provedli ,po
mocí hlavmího reflektoru 0 330 mm
v ohnislku prodlouženém Barlowovou
čočkou na 15 metrů. Snímky jsme zís
kali planetál"ní fotokomorou s kon
trolním okulárem podle Gramatzkiho,
barevné fotografie Contaxem D za
ortholSkopiokým okulárem (při zvět-
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šení 208krát). Pracovali jsme s nega
tivním fotografickým materiálem Fo
ma Panchro Super 17/10 DIN, Agfa
ISS 21/10 DIN, Agf,a Astro Panchro
18/10 DIN a Agfa Infrarot Hart, Ra
pid 800 ('Vše desky 4,5 X 6 cm). Ba
re'Vné snímky jsme exponovali na
kinofilmy Agfaco.1or NT 13/10 DIN
a Agfaoolor Ultra NT 16/10 DIN.
Nejlepších výsledkfi jsme d osáhli s fo
tografic:kými deskami Agfa ISS, Je
jichž vysoká citlivost dovoluje .p od

statně zkrátit exposiční doby. Dobré
výsledky máme roVněž s emulsemi
Foma Panchro Super. Desky Agfa
Astro Panchro nezachytily nikdy tolik
detailů, jakJ emulse dříve uvedené.
N eni však vyloučeno, že menší kva
lita snímků, získaných na těchto foto
grafických deskách byla ovlivněna
stářím,
nebo skladováním tohoto
u nás ne zcela běžného dovozního ma
teriálu.
Totéž platí o emulsích Agfa Infrarot
Hart a Rapid 800, jejichž trvanlivost
se udává na 6---,-12 měsíců.. TE"llt.:: foto
grafický materiál objednávaný dlouho
před použitím, vzhledem k plánované
dodací lhůtě, neposkytl tentokrát
uspokojivé výsledky, ačk::liv s ním
máme z dřívějška dobré zkušeno'sti.
Naproti tomu dobré výsledky máme
na barevných emulskh Agfacolor.
V období od července do listopadu
1956 jsme za 25 nocí naex'P' ~novali
61 fotografických desek a získali tak
1022 sním,ků planety Marsu. Téměř
36 % snímků je vhodných pro Zlpra
cování a vyhodnocení. Snímků vyni
ka iíci kvality je z celého materiálu
asi 5 %. V té době jsme získali ta ké
asi 100 barevných neg-ativů planety
Marsu, vesmě'3 uspokojivé kvality.
Získání tohoto přehledu o možnooStech
fotografického sledování planety Mar
su bylo hlavním bodem našeho pra
covního programu.
Fokgrafické snímky Marsu jsme
exponovali (až na některé výjimky)
bez barevných filtrů , z důvodů poměr
ně nízké polohy planety nad obzorem
a s Um souvisí::í delší ex.n08Í,ční do
by. Negativy Marsu. jež jsme tak zís
kali, ukazujf pěkně fázové změny pla
nety a rovněž tak změny zdánlivého
průměru
kotoučku.
V červenci ,a
srpnu 1956 je na snímcích velmi do'bře
patrná velká a ostře ohraničená jižní
polární čepička a temné okolí jižního
pólu. Pásmo "rovnÍlkových moří" je
po::čátkem července jen nevýrazné.
Temnější je jen M8;Te Sire~um a
Titanum Sinus, viditelný jako skvrna,
splývající s poz8;dím oblohy u termi
nátoru planety. Okraj pla-nety naproti
terminátoru je stejně jako celá se
verní poLokoule Marsu velmi světlý.
V první polovině s'r pna jsme získali

nejlepší negativy planety Marsu. Do
kJ::nalá průzračnost Marsovy atmosfé
ry, byla v těch dnech dobře patrná
i visuálně. Naše fotog!'afické snímky
z noci 10, VIII. 1956 jsou zvláště zda
řilé a můžeme je srovnat s reproduk
cemi zahraničních snímků Marsu, po
řízených velkými přístroji za doko
nalých atmo'sférických podmínek. Ze
40 snímků Marsu, pdízených této
noci na iedinou des!k u, je 10 vynika
jkí kvality a ukazují zřetelně Nuba
Lacus, ležící hluboko pod rovníkem
Marsu na severní po-I okouli. Toto "je
zero" je těžištěm temné oblasti n : vé
ho Marsova "moře" zachyceného již
v roce 1950 na kresbách členů plane
tární sekce ČAS v Praze a v Prostě
jově. Fotograficky byla tato změna
hlášena E. C. SHnherem roku 1954
(viz ŘH, č. 7. 1956). Dále vidíme na
tomto negativu dokonale velikost a
tvar jižní polární čepičky . temnou
pásku Mare Australe. světleiší zonu
"pouští" Electris. Eridania a AUSl~nia,
pod nimiž je tmavé pásmo rovníko
vých "moří" Cimmerium a Tyrrhe
num Mgre. Poblíž o,kra ie kotoučku
je zářivě bílá kruhová s'k vrna Hellas,
pod ní iako šedivý stín Syrtis Ma ior,
jeiíž obvyklá temnost je v blízkosti
ranního okra ie kotouče planety zna
telně oslabena.
Na jiných snímcích, kdy nao1pak se
Syrtis Major nalézá při terminátoru,
jeví se značně temnou a splývá s po
zadím o'b1: hy. Na těchto snímcích
také vyniká temmý pruh Hellespontus
(jeho nápadnou temnost roku 1956
konstatuje visuálně řada pozorovatelů
v zahraničí) a značné ztemnění Sinu
S·ahaeus při Mare Serpentis (1. VIII.
1956). Na nejlepším snímku z noci
10. VIII. 1956 upoutává zejména vý
raznoot a prokreslení detailů rrovníko
vých "moří". Zatím co Mare Cimme
rium je hluboce temné, je Mare Tyrr
henum u Syrtis Minolr znatelně svět
lejší. Severní cíp Mare Cimme,rium
sahá jako černý trojúhelníkový hrot
až pod rovník planety, na Její severní
polokJ:uli. Tendenci k tomuto posunu,
má severní okraj M,are Cimmeria již
po několik let. Je velmi zajímavé, že
nezávisle zjistilo tuto okolnost i něko
lik zahraničních pozorovatelů Marsu.
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Fotografie, jež jsme zi-skali počát
kem měsíce září 1956, UJkazují zají
mavý rozsáhlý "oblak" zahalující té
měř celou jižní polokl:: uli Ma,rsu a zne
mo'žňující po dobu téměř poloviny mě
ske pozorování jižní polární čepičky.
Kontrast všech detailfi pla.nety Marsu
je během září 1956 fotcgraficky velmi
slabý a snímky přes značné přiblížell1í
Marsu Zemi jen velmi nejasné. Zákal
v atmosféře Marsu sahá od okrajů.
kotoučku hluboko ke středu planety
a dovoluje fotografovat j,e n největší
detaily. Dokazují tJ i barevné snímky
pořízené jak v Prostějově tak i na
Lomnickém štítě Koncem září a v říj
nu nastává obrat. Snímky Marsu jsou
opět ostřejší a boJhatší ll1a detai1y.
Zdánlivý prúměr kotoučku planety se
však iiž zmenšuje 'a objevuje se fáze.
Na dcbrých negativech je vidě,t jako
drobná skvrnka malá jižní polární če
pička, jež pozděii zcela na snímcích
chybL K fotograficky neJvýrazněJším
podrobnostem patří Titanum Sinus
a Mare Sirenum, jež oproti snímkům

jsou nyni širší a temnější.
temná a rozsáhlá je nymí také
Syrtis Major ,a bílá Hellas. Snímky
z listopadu 1956 jsou již velmi drobné,
uk8Jzují zřetelně silnou fázi a po
vrchové detaily planety Marsu jen
v nejhrubších rysech.
Srovnání popsaných snímků s na
ším fotografickým materiálem z roku
1954 ve·de k závěru, že podmínky pro
fotografii Marsu v době cp·o,sice 1956
byly horší, přes menší vzdálenost od
Země. Hlavní úlohu tu patrně hrály
změny v atmosféře Marsu. V do·bě
před a po oposici 1956 bylo všalk mož
no fotografovat i velmi jemné detaily
Marsova povrchu, což se nám v ro'ce
19'54 nepodařil o.
Detailní prohlídka celého fo1:ogra
fického materiálu a jeho srovnání se
snímky pořízenými I"::ku 1954 vyžádá
si však delší doby. Zís'k aný materiál
a zkušenosti budou 'Z ákladem naší
další práce v !příští opolsici.
z

července

Značně

Dušam Kaláb

N O V ~ K N T H V APlT R T~ T K A C E
Publikace

Astronomického ústavu

ČSAV Č.

30-32. NČSAV, Praha 1957;
brož. Kčs 12,-, 15,- a 10,-. V 'p ubli
kad Č. 30, na:zvané " Vznik a raná

vývojová stadia m eteorických

rO.iů«

se dr. M. Plavec zabývá výbuchy
v kometách a vznikem meteorických
roiů, ejekčřlí teorií tvořeni rojů, lo
kálními pOTuchami meteorických r ojtl.
a hmotou a hustotou roje!. Publikace
Č. 31 "Výsledky pozorován! zatmění
Slunce 30. 6. 1951/( přináší poiednání
účastniktl. čs. výprav k pozorování
úplného ·slunečníh J zatmění v roce
1954 do SSSR a do Pols.ka,. I přes ne
pří'zmivé po,č.a,si v době úplného za
tmění bylo možno značnou část získa
ného pozorovacíh)- mateTiálu ZlPraco
vat a 2'Jís'kat řadu nových pOZilla.tků.
V ip u'blikad 32 ,,Fysikální podmínky
v chromosférických erupcích« po.dává
dr. Z. Švestkoa rozbor dosavadních
spektrálních měření erUlpci a na 'Pod
kl8Jdě tě'chto měření určuje fys.ikáJnl
podmínky, které v chI"omosťérkkých
erupcích panují.
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M. Plavec: Komety a meteory. Na
klad. Orbis, Praha 1957,srtr. 271, o,b r.
49, kříd. 'přiloh 39; cena váz. Kčs
20,10. - Svěžím s].ohem 'a přístupnou
formou seznamuje a,utor čtenáře s his
torií, různými náZl:: ry a dosavadními
výzkumy o kometách a meteorech.
Vysvětluie souvislost mezi meteoric
,k ými roji .a, ~kormetami, vykládá ,o me
teoritech, meteorech a planetkách.
V zá'věrečné ' kapitole SB zabývá ně
kterými 'speciálními otázkami, týka
jících se meteorů: JCtáZlkou meziplane
tárnkh lettl., zvířetní]{lového světla la j.
Uvedenou knížku si jistě ,přečtou
všichni lIlrašičtenáři s vel~kým 'z ájmem,
J.N.

J. Fiala, J. SchJemmer: Základy
praktické makrofotografie a mikro
fotografie. Orbis, Praha 1956, str. 176,

ohr. !příl. 16, váz. Kčs 19,20. - Kniha
seznamuje s nejzá:k1a1dnějšimi !poznat
ky a technickými možnostmi mikI'lO
fotogI"afie, makrofotografie, mikro
skopie a fotogna.fie mfkroorganismtl..

,
Uvádl uceleny .přehled použitelnosti
makn::fotogI'iafie a mikrofotografie ve
všech oborech práce a llIplatnění ve
vědě a prt'lmyslu. Je praJktickým rád
cem jak :p racovníkt'lm ve vědeckých
ústavech a v prt'lmyslu, tak i studen
tfim .odborných škol a fotografť1m
amatérfirn.
Li;n;k: Co 'UÍ1ne .o hvězdách.
Praha 1957; str. 144, obr. 33,
bro'ž. Kčs 5,74. - Linkova knížka,
představující úvod do stelární astro
nomie, je rozdělena do 10 kapito1:
úv-o'd; ;poloha a vzdálenost hvězd; jas
nosti; spektra; teploty; prt'lměry;
hmoty, hustoty a rotace hvězd; někte
ré élJplikace (doplněný Russe1t'lv dia
g,ram, výběrový efekt, bHí trpaslíci,
dvojhvězda a: Aurigae, zajímavé systé
my zákrytových proměnných); vnitř
ní stavba a vývoj hvězd; hvězdné
élJtmosféry. Na konci každé kapitoly
je řada úloh k procvičení prohrané
látky. Proti prvnímu vydání kní'ž ky,
které vyšlo r.oku 194.7, je v druhém
vydání jen málo změn; druhému vy
dání p.rospěl větší formát a lepší gra
fická ÚpraVl8..
J. B.
F.

hustotě meteorických rojt'l a ko'nečně
zde nacházíme pojednání o sporadic
kých meteorech. Závěr této kapitoly
je věJ1J::l'ván .otázoe meteorického pří
rť1:stku hmoty Země. Ke knize je při
pojen velmi obsáhlý seznam 'Odborné
literatury. Českoslovenslké čtenáře
potěší to, že v tomto obsáhlém biblio
grafickém :soupise na1eznou Icdkazy
i na práce našich vědct'l.
A. N.

NČSAV,

/

B. J. Levi:n: Fizičeskaja teorija me
teorov i meteornoje veščestv.o v sol
nečnom systeme.
(Fysikruní teorie
meteoru a mete:;r1cká hmota ve slu
neční soustavě.)
Nakl. AN SSSR,
Moskva 1956; 290 str., 29 obr., 42 tab.;
váz. Kčs 14,50. Známý sovětský
badatel předkládá v této knize, urče
né především pro pokročilejší zájem
ce o astronomii a pro pracovníky
v okru meteorické astronomie a pří
buzných obort'l výsledky nejmoderněj
ších bádání o meteorech a meteorické
hmotě ve sluneční soustavě. Prvá část
knihy se zabývá pohybem mete:c ru
v horních vrstvách zemské atmosféry,
pochody v období intensivního vypa
řování meteorického tělíska, při čemž
jsou diskutovány i otázky svícení me
teort'l a hm:ty meteorických tělísek.
Tato část knihy je zakončena statí
o srovnání fysi,kální teorie meteort'l
s výsledky fotografických pozorování.
Druhá část knihy se Zla,bývá pt'lvodem,
vývojem a strukturou me.tecrických
rojt'l, velmi obsáhlá stať je věnována

J. Kleczek: Nitro hvězd. NČSA V,
Praha 1957; str. 226, ohr. 29, brož.
Kčs 10,50. První česky psaná mo
nografie o nitru hvězd je určena šir
šímu okruhu aS'tronomt'l amatéru; po
vaha látky však vyžaduje základní
matematické znalosti. Po úvodních
kapitolách, v nichž se čtenář seznámí
s nejdŮležitějšími pojmy a r Jvnicemi,
zabývá se autor zdroji hvězdné ener
gie,stavbou hvězd, bílými tI'lpaslíky,
chemickým složením, vnitřní stavbou
a vývojem hvězd. Kniha by neměla
chybět na žádné lidové hvězdárně a
J. B.
v astronomiokém kroužku.
G. Dietze: Einfuhrung in die Optik
der Atmosphare. Ak'ad. Verlagsges.
Geest & Portig K.-G., Li~sko 1957;
str. 275, ohr. 114, váz. DM 29,-. 
Při astronomických pozorováních se
často setkáváme s atmosféric.kými
úkazy, jimiž se zabývá meteoI'1Jlogic
ká opUka, nebo jak se nyní častěji
tento vě'ooí obor nazývá, atmosféric
ká opUka. Dietzeho kniha přecLstavuje
moderní monografii, v níž se čtenář
seznámí s p.ro'blematikou optiky atmo
sféry. Bo stručném úvodu následují
klapJtoly o zdánlivém tvaru oblohy,
o lomu světla v bezmračné atm.osféře,
o halových úkazech, o duze, IQ koro
nách, o extLnkci, absorpci a rozptylu
světla v atmosféře, o světle oblohy
za dne a v noci a o polarisad světla
oblohy. Další kiapit: ly pojednávají
o teoriích extinkce, ro'z ptylu a pola
r,isaci světla, o soumrakových zjevech
a o dohlednosti. Na konci knihy je
přLpojena řada
dŮležitých
tabulek.
Velké množství ,cbrázkt'l vh.o,dně do,:,
plňuje text. V knize nalezneme i ně
kolik neobyčejně zdařilých rerr>rodukcí
barevných snÍmkt'l.
J. B.
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L.

Křivánek: Fotografická labora

Orbis, Praha 1957;
str. 320, Olbr. 108, obr. přU. 16, váz.
Kčs 25,80. Kl'lihaobsahuje nejnJo
vější po.znatky chemické a laborator
ní práce fotografického procesu pro
~pracovánÍ snÍmkfi, podložené měřící
technikou. Řada fob:grafických před
pisfi a pracovních post\.ljpfi zvyšuje
prak.tický význam knihy. Doporuču
jeme všem zájemcfim o astroďoto
grafii.
torní technika.

E. Broda: Sily vesmíru. Osveta,
Martin 1956; str. 194, váz. Kčs 12,10.
- Slovenský překlad kni~ky rakous
kéhO' fysikál:ního chemika Brody před
stavuje s,ouhor kapHol z nejrů.znějších
vědJních ohodl:
astronomie, fysiky,
geoLDgie, chemie a biologie. Snaží s,e
čtenáři, zajímajícímu se o přírodní
vědy,
přiblÍ'žit
aktuální problémy.
Knížka je psána velmi zajímavě a

hezky se čte. Snahou O' jednoduchDst
výkladu a hlavně a,si tím, že autor ne
mfi'ž e být odbt:rníkeun v tolika navzá
jem dosti odlehlých vědních Ddvětvích,
místy uwpě1a vědecká správnost
tex-tu.
J. B.
F. Běhounek: Zářící atomy. Orbis,
Pmha 19'5 6; str. 206, obr. 65, váz.
Kčs 16,90. N ová Běhounkova kníž
ka je pokračováním "Od atomu k ve
smíru", kde byly vyloženy metody,
jimiž se dospělo k Základním vědo
mostem o atomech a <O vesmíru.
V knížce "Zářící atomy" seznámí
autor ,čtenáře s nejdfiležitějšími po
znatky atDmové fysiky. Atomové jád
r,o, umělá radioaktivita, ště.pení a
tříštění atomového
jádra, základní
částice hmoty, nový zdroj energie,
rwdo,aktivita v ŽÍVI.)tnlm iprDstředí člo
věka a
kosmická radioaktivita, to
jsou názvy jednotlivých kapitDl.

ÚKAZY NA OBLOZE V ČERVENCI

PLANETY. Koncem měsíce je Merkur na večerní obLoze; zapadá však brzy
po Slunci. Venuše rovněž ~a.padá krátce po Slunci. Mars zapa.dá asi 1Yz hodiny
,p o Slunci. Jupiter je na večerní obloze; zapadá před pMnocí. Saturn zapadá
až v druhé pDlovině noci. Uran není pozoI'lJV'atelný. N eptun zapadá o pfilnoci.
Kalendář význačných

3.

5.
6.
8.
11.
15.
19.
23.
27.

28.
29.
3l.

2h
11h
22h
1h
18h
20h
23h
23h
13h
16h
23h
9h
1h

úkazu na Dbloze.

Ze.mě

nejdále Dd Slunce
Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 6° severně)
Neptun v konjunkci s Měsícem (Neptun 3° severně)
Venuše v konjunkci s Uranem (Venuše 1° severně)
Saturn v konjunkci s Měsícem (Saturn 0,4° jižně)
Venuše v konjunkci s Marsem (Venuše 0,4° severně)
Merkur v konjunkci s Uranem (Merkur 1,2° severně)
Zákryt hvězdy o Psc (4,6 m ) - výstup (Oh15,Om)
Merkur v konjunkci s Marsem (Merkur 0,1° severně)
Uran v k .:njunkci s Měsícem (Uran 6° severně)
maximum meteorického roje f3 Oas.siDpeid
maximum meteorického rDje o Aquarid
Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 7° severně)
Merkur v konjunkci s Měsícem (Merkur 6° severně)
Venuše v konjunkci s MěsílCem (Venuše 7° severně)
Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 5° severně)
Mezinárodní geofysikální rok

Světové

dny: 4., 26. a 27. Zvýšená frekvence mete2rfi: 4. a 27.

R.M.

PREDÁM brúsku na brúsenie zrkadiel. Pohon nožný, 4 rýchlosti. Najva.čší priemer
brúsenia do 200 mm. Cena 1500 Kčs s prís lušenstV'om. Michal Plekanec, ul. 4. aprl1a
Č. 7, Bratislava.
Vydává ministerstvo školství a kultury v nakladatelství Orbis, národni podnik, Praha 12,
Stalinova 46. - Tiskne Orbis. tiskařské Závody, národ ni podni~, závod č. I, Praha 12.
Slezská 13. - Rozšiřuje Poštovní novinová služba.
A - 152057

Kometa Arend-R.olrond) fotografovaná 28. IV . 1957 Exaktou s T essarem 1:2)8
(j = 50 mm)) exposice 15 min. (Dr K. H ermann-Otavský a J. Filip)

