
CiP '.5- 001 

Kometa Ikéa - Sekl 1965 f 
L

Pozoruhod.hé snímky komety v těsné blízkosti Slunce. Býly po-
řízeny 21iX1969 na sluneční stanici observatoře v Tokytl~. Japon-
sko, v rozmezí 67 minut koro.nografem objektivu = 112 mni, 
f = 1400 inm ote světle 4 700 až 6 000 . Slunce je zakryto tem-
thým diskeiň, okolí disku je ozářená obloha (.nikoliv koróna). 
První snímek ukazuje kometu s jasným ohonem, který postupně od 
hlavy komety slábne. Na druhém snímku se odděluje hlava komety, 
rozdělení ,jasu ohonu je změněnéd Po 2 minutách se kometa roz-
padla a po dalších 47 minutách se rozdělila ve tři části, z 
nichž jedna byla jasnější .než zbývající dvě, 

Kometa prošla přísluním 21.X.1965• 



CiR-A5-002 

Kometa Ikeya-Seki 1965f 

fotografomaná ráno 1.XI.1965. Exposice 11 minut, začátek exposi—
ce 12 43 U.T. Kometa byla vzdálena v tento okamžik 82,000.0QO 
km od Slunce a 157,000.000 km od Země.. Snímek byl pořízen.v nad-
mořské výšce 2.680 m .na Mt.Pinos v Kalifornii A. McClurem. 



CiR-A5-003 

Kometa Ikea - Seki 1965 f 

Snímek komety pořízený na Havaj 28.X.1965® Exposice 1 minuta, 
35 mm kamera byla vedena za kometou. Hvězdy se proto jeví jako 
čárky, v pravém rohu .nahoře stopa umělé družice. 



C iR-A 5 -• 004 

Kometa Mrkos 1957 d 

Fotografoval A, Mc Clure 13o srpna 1957, Negativní obraz za-

chycuje podrobnosti v ohonu, 



CiR-A5-005 

Kometa Arend - Roland 

Velmi dobře je patrný úzký ohon mířící ke Slunci z těžších 

částeček hmoty, zatímco ohon z lehkých částic je odpuzován slu-

nečním větrem a je mnohem větší a jas.nějí, 25. dubna 1957, ex-

posice 20 minut, fotografoval E. M. Lindsay. 



CiR-A5-006 

Kometa Bennett 1969 i 

fotografovaná Dr, A. Mrkosem .na Hvězdárně na Kletí (pobočka 

Hvězdárny v českých Budějovicích) dne 12. dubna 1970. Exposice 
02h 21m 52s - 02h 29m 52s SEČ. Fotografováno zrcadlovým daleko-
hledem pr7měru 1000 mm, ohnisková vzdálenost 3950 mm. 



OiR-A5-007 

Kometa Bennett 1969 

Fotografoval Dr < Ae Mrkos Maksutovovou komorou 500/400/1030 

mm 12, dubna 1970 od 02h 21m 52s do 02h 29m 52s SEČ na pobočce 

Hvězdárny v Českých Budějovicích na Kleti, 



CiR-A5-008 

Kometa Bennet 1969 i 

Fotografoval Dr. A. Mrkos, CSc., Maksutovovou komorou 

500/400/1030 mni 2: dubna 1970 od 03h 
51m 00 do 04h 01m s

na pobočce Hvězdárny v Českých Budějovicích na Kleti. 



CiR-A5-009 

Kometa Bennett 1969 i 

Snímek pořízen 6. dubna 1970 od 03h 37m 23s do 03h 42m 23s

SEČ Maksutovovou komorou 500/4ÓÓ/1030 mm na observatoři .na Kle-

ti. Fotografoval Dr. A. Mrkos, CSc, 



C iR-A 5-- O10 

Kometa Ben.nett 1969 i 

Fotografováno od 01h 53m do 02h 15m 54 SEČ dne '7' květ 

na 1970 zrcadlovým dalekohledem průměru 1000 mm, ohnisková 
vzdálenost 3950 mm. Fotografoval Dr. A. Mrkos, CSc.., na observa-
toři na Kleti, 



Ci.i uA 5 O ll 

Lost City meteor 

byl iotoorafo,ráh ledna 1970 v Horními, Oklahoma, .na meteorické 

stanici Prairie I e twork, pracující při Smithsonian Astrophysical 

Úkaz trval.. 9 vteřina Meteor se promítal do souhvěz-Ob servat ory 

dí Býka. Onio.na a Velkého psaa 

Pohyboval se :r.'ychlostí asi 14 ]ten/sec, 

atmosféry: Ve výšce 25 '.nn zpomalil svoji 

a vevýši 19 5 k:r, na rychlost 3,5 km/sec 

kdy př estav býť iiiitelný 

když vnikal do zemské 

rychlost na 10 ksn/sec 

To bylo v okamžiku, 



F- ._,''~;) 7 ~Ci~ j_ . 

Meteorit Lost City 

je asi ?5 cm álouhf a aéží asi 10 kga 



CiR-A5-C13 

Dráha meteoritu Lost City 

Meteorit Lost City je druhým tělesem, které dopadlo na .naši 

planetu, pro nějž bylo možné vypočítat předchozí dráhu ve slu-

neční soustavě. Prvým takovým meteoritem byl příbramský meteo-

rit (Luhy) z 9. dubna 1959. 



CiR-A5-014 

Kometa Kohoutek 1973 f 

Grafické znázornění dráhy komety Kohoutek 1973 f. 



0iR-A5-015 

Kometa 1973 e 

Snímek, na němž byla kometa objeVena Negativ byl 2x expono-
ván po 7 minut s pausou 31 minut. Před druhou exposicí byla ka-
seta posunuta v deklinaci. Hvězdy jsou zdvojené ve směru dekli-
načních kY'už.nicz kometa je uprostřed jako mlhavý obláček, posu-
nuta v jiném smeru. Kometu objevil L. Kohoutek 27./28, února 
1973 v Hamburgu. 



CiR-A5-016 

Kometa 1973 e 

Snímek byl pořízen 7./8. bžezna 1973 exposicí 10 minut a 
vedením za kometou. 



CiR—A5-017 

Kometa Kohoutek 1973 f 

Snímek, .na němž byla kometa objevena je ze dne 7o/8a břez-
na 1973° Snímek byl 2x exponován po 7 minutách bez posunutí 
kasety9 Pausa v exposici byla 15,5 minuty kometa mezitím 
změnila svoji polohu, 



CiR-A5-018 

Meteorický kráter v Arizoně 

má průměr 1,2 km a maximální hloubku 174 metry. Val kráteru vy-
stupuje 40 - 50 m nad okolní terén. 

Letecký snímek. 



CiR •A5-•019 

Meteorické krátery na Zemi 

Mapka polokoulí Země zachycuje skutečné meteorické krátery 
(Authentic Meteorite Craters) vzniklé exp.losí, dopadem anebo 
oběma způsoby současně. Dále obsahuje pravděpodobné meteorické 
krátery (Probable). 



C iR•~A 5 -~ 0? 0 

Zkáza po meteoritu 

Místo dopadu tu.nguzského meteoritu 30. 6t 1908. Kme.tiy stromů 
jsou zbaveny větví. 



CiI?-A5 •021 

Zkáza po meteoritů 

Exploze tunguzského meteoritu zbavila stromy nejen větví c clo 
vyvrátila je ve směru působící exploze. 



CiR-A5-022 

Zkáza po meteoritu 

Jižní bažina - pravděpoaobné místo dopadu túnguzského meteo-
ritu. 



CiR~A5 023 

Pád meteoritu 

Kresba malíře P. I. Medvěděva znázorňuje dopad Sichote-Alin-
ekého meteoritu, který dopadl na Dálném Východě 12. 2. 1947. P. 
I. Medvěděv namaloval obraz podle vlastního pozorování. Obraz je 
vystaven v mineralogickém muzeu Akademie věd SSSR. 



CiR A5-024 

Meteorický kráter na Sibiři 

tunguzský - jeho vnitřní stěna je tvořena spoustou kamením 



CiR—A5-025 

Tunguzský meteorit 

pohled .na jeden ze zbytků velkého meteoritu. 



CiR®A5-026 

Meteorický kráter Quebec 

je nově objeveným kráterem v Kanadě. Má průměr 3,2 km a přibliž® 
nou hloubku 400 m® Kráter je zapiněn vodou, na jejíž hladině ce 
zrcadli obloha pokrytá mrakym 



CiB—A5m027 

Komety Barde a Wirtanen 

Kometa Bapde 1955 VI je vlevo, kometa Wirtarieri 1957 VI vpra-
vo. Obě komety jsou zajímavé tím, že jejich perihelium bylo vět-
ší jak 3 astronomické jednotky. 



CiR-A5-p28 

Kometa Humason 1961 e 



CiR—A5—p29 

Kometa Mrkos 1957 V. 

byla objevena 2. srpna 1957 na Skalnatém Plese. 



CiR-A5-O3O 

Kometa Encke 196© i (vlevo) 

Kometa Baade 1955 VI (vpravo) 

ukazují nesymetrickou komu. 



ciR-a5_p31 

K ometa Burnham 1959 r 



CiR—A5-032 

Kometa Morehouse 1908 III 

(negativ) 



CiR—A5-033 

Cometa Morehouse 1908 III 

Dva snímky téže komety ve stejný den. Horní snímek s expo-
sicí 30 minut, dolní 38 minut. 



CiR-A5-034 

Leonidy 1833 

Překrásný pohled na velký meteorický roj Leonid z r. 1833 nad 
Niagarským vodopádem, zachycený grafikema 



CiR-A5-035 

Meteorický déšť Leonid 
~ 

byl pozorován v .noci z 12. na 13. listopadu 1933• Soudobá 
kresba. 



CiR—A5-036 

Meteorický radiant 

meteorického roje Perseid podle pozorování členů ČAS v srpnu 
1928, 



CiR®A5-037 

Kometa Halleyova 

fotografovaná 13. května 1911° 



CiR®A5-O38 

Kometa $rooksova 1911 V 
~ 

fotograf ovaná Crossleyovým reflektorem Lickovy observatoře 
17. září, 22. září a 21. října 1911. První snímek ukazuje 
mlhavý objekt s centrálním zhuštěním, druhý vyvinutou kulo-
vitou hlavu a dva tenké ohony ve směru radiálním, třetí vel-
mi vyvinutý ohon, svědčící o tryskání plynů z celé hlavy. 



C iR--A5 -O39 

Kometa Whipple - Fedtke - Tevzadze. .1943 I 

z 27r února 1943 v souhvězdí Velkého Vozu. Foto Dr. A. Bečvář 
na hvězdárně na Skalnatém Plese. 



C iR'E~5—O40 

Kometa Whipple - Fedtke - Tevzadze 

přechází před hvězdou gamma ve Velkém Voze 23. 2. 1943• Foto 
Dt. Bečvář, Skalnaté Pleso. Zrcadlový dalekohled 20 cm, 
exposice 50 min. 



CiR-A5-041 

Kometct Bradfield v blízkosti Polárky 

Kometa se nachází vlevo od hvězdy alfa-UU,4i a Die označena pí~-
menem. K. Vpravo .nahoře, označený P, je severní Pol. 



C iR—A5--042 

Kometa Kohoutek 1973 f' 

Pravděpodobně nejkrásnější snímek této komety, pořízený 120 ch 
Schmidtovým dalekohledem na Mt Polomaru dne 12. 1. 1974. Rxposice 
3 minuty. 



CiR--A5mC43 

Mete or 

Průlet jednoho z členů nejznámějšího a nejpravidelnějšího 
meteorického r^je Perseid severozápadně od souhvězdí Androme—
da, jak jej zachytila jedna ze čtyř kamer zapojených dr. p ozoro' 
vání na Pibouxově, observatoři ve Francii 13. srpna 1974. 

(S + T vol. 48/4, str. 261 1) 



CiR-A5-044 

Železný meteorit "Mudrabilla II" 

Čištění asi 250 kg železného disku, který byl odřezán 
z asi 6,1 tunového meteoritu "Mudrabilla II" v Max — Plankově 
institutu jaderné fyziky v Heidelbergu v NSR. 

Meteorit "Mudrabilla II" je jednou ze dvou částí asi 22 t 
železného meteoritu, který dopadl na Zemi v době mladšího mio-
cenu před asi 3 miliony let. Meteorit "Mudrabilla" byl nalepen 
na Nullaborské plošině v jižní Austrálii (30°42 j.š., 27°33 z.d.) 

(S + W 1973/7-8, str. 211 n) 


