
BiO-Bl-001 

Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Plavoc~..ní = centrální (1912) a západní (1911) kopule ondře jov 

ské hvězdárny, vybudované bratry J. Jo Fričovými. 



Bi O-Bl-- 002 

Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Centrální kopule, vystavěná v r. 1912® Původně v ní byl msta_. 

lován 4 palcový dalekohled, později z odkazu prof. ůafaříka, je-

hož památce byla kopule věnována, Clarkův refraktor. Nyní je v 

této kopuli 65 cm reflektor, patřící Astronomickému ústavu PFF 

University Karinvy. 



Bio-B1-003 

Astronomický ústav ČSAV v 0ndře~ově 

Původní západní kopule z r< 1911, věnována památce Jana Fr-

čee Byl v .ní umístěn velký Fričův dvojitý astrograf, zko.nstruova 

ný v létech _1895-1915.. V provozu byl od r. 1920 po piných 34 let. 
Nyní má kopule sloužit velkému reflektoru pro stelár.ní spektro-

skopiio 



B i 0~Bl-- 00 4 

Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Vstupní schodiště, Na zděné stěně je nápis "Českému národu 

věnováno vědě a práci, 1928" z doby, kdy bratři Fričové věnovali 

hvězdárnu československému státu. Schodiště s terasou bylo vybu-

dováno v létech 1924--26 0 



B i a- Bl,.: Or~ 5 . . 

Astro.ncmickj ústav ÖSAV, Ondřejov 

V pozadí první budova o.ndřejovské observatoře z ro 1905, Nyní 

je v .ní oddělení vysoké atmosféry< Vpravo pozorovací domky s cd•~ 

klopnými a odstavnou střechou, 



Bi 0- B1-- 006 

Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

3udova slunecč'ní laboratoře vystavěná v létech 1952-55a Kopule 

má 5 6 m, .na střeše jsou dvě pozorovací plošiny s odsuvnými stře-

chami V prvním patře budovy je sluneční laboratoř se spektrogra-

fem, V budově je rozsáhlá knihovna, přednášková síň, další labo-

ratoře a pracovny 



BiG-~:l.- cc r 

Astronomický tístav GSAV: Ondřejov 

Heliostat před laboratoří se slunečním spektrografem. Stře-

cha vélccvitého tvaru e posuvné a chrání Slastní systém zrca-

del helto•statu před nepříznivým počasím' Část bílého tubusu .na 

budově je astupn otvor pro odražené paprsky na zrcadlech helio-

statu do spektrální sluneční laboratoře. 



BiO—Bl 008 

Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Pavilon pro spektrohelioskop a spektroheliograf. V popředí 

dva heliostatyo (Nadhled.) 



BiO- Bl—QC9 

Astronomický pstav. ?SAV Ondřejov 

Pavilon pro spekt_rohelioskop a spektroheliograf. Na pilířích 

před pavilonem jsou umístěny heliostaty. Jeřáb vpředu slouží ke 

snímání a zvedání krytu heliostatu, 



Bi0--Bl-010 

Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Pohled z blízké věže geodetické základny na Pecném .na krajinu 

v okolí ondřejovské observatoře (budova sluneční laboratoře upro-

střed za lesem), 



BiO B 1-•C11 

Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Pohled od vjezdu do původní observatoře .na .nové objekty: 

uprostřed 20, metrová kopule pro 2 m zrcadlový dalekohled, vle-

vo sondážní věž pro studium atmosféry k výstavbě sluneční věže, 

vpravo provozní budova .nové observatoře 



B i.O-Bl- 012 

Astronomický ústav ISAV, Ondřejov 

Kopule 2 m dalekohledu s budovou provozního pracoviště, 



Bi0- Bl-•013 

Astronomický ústav VSAV, Ondřejov 

Provozní budova 2 m dalekohledu S kopulí je spojena podx e.z ,I. 

chodbou 



B i 0--B1- 014 

Astronomický ústav čSAV, Ondřejov 

Kopule 2 m dalekohledu. 



3iC}- 1-015 

Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov 

Pohled .na kopuli 2 m dalekohledu s věže geodetické základny 

na Pec.néme 



BiO-Bl-016 

Hvězdárna ve Valašském Meziříčí 
1 

Hlavní budova hvězdárny s velkou vstupní halou, přednáškovým 
sálem pro 70 osoba knihovnou, časovou laboratoří a dalšími pra-
covnami. 

Ve velké kopuli o průměru 6 m je dalekohled Zeiss®Ooudé 
150/2250, ve východní kopuli o pri~měru 3 m je dalekohled Zeissa 
Cašs,egain 150./2250, v západní kopuli opět o průměru 3 m daleko-
hled Gorz 240/4000. 

Stavebně byla hlavní budova hvězdárny dokončena v roce 1955• 
V popředí meteorologická stanice I® řádu. Pohled od jihovýchodu. 



Bio-B1~017 

Ondřejov 

kopule 2 m dalekohledu. 



CiR-B1-018 

Kitt Peak - Observatory 

Pohled .na stavbu budovy pro 158 palcový dalekohled. erven 
1959. 

a 



CiR-'B1-O19 

Kitt Peak - Observatory 
.4 

etěz budov - pohled od severu. Nad středním betonovým pilí-
řem se pohybuje v podkovovitém nosiči 15 palcový reflektor. 
7~eklinační osa je uchycena v podkově. Vpravo na pozorovací plo-
šihě je galerie pro návštěvníky a laboratoř pro coudé ohnisko je 
vlevo. Celková výška budovy je 55 m a má průměr 32 m,, 



C iR—I31— 02 0 

Kitt Peak — Observatory 

Nová budova 158 pa1'cov~ho reflektoru v záři zapadajícího 
Slunce,. 

rp 



C iR- Bl- 021 

Věž bývalé Klementinské hvězdárny 

v Praze. Dnes už .neslouží astronomickým účelům. Ještě několik ro-

ků po skončení první světové války byl z ochozu věže v poledne 

oznamován čas znamením praporkem, .na které bylo s Mariánských 

hradeb a později s Opyše vystřeleno z děla. 



B i 0- Bl— C?2 2 

Hvězdérla ve Valašském Meziříčí 
~ 

Pohled na obě budovy od východu. Kvetoucí růžové zéhony< 



C iR-B1-023 

Nová astronomická observatoř v SSSR 
~ 

fez modelem nové sovětsko astronomické observatoře ý ktérá bu-

de mít největší zrcadlový dalekohlěd na světě, Observatoř se bu-

duje na Kavkaze. 

Kopule observatoře bude mít průměr 36 metrů a výšku 44 metry 

Váha dalekohledu 850 tun, délka tubusu 25 m. 



Bi0-B1-024 

Hvězdárna v Jindřichově Hradci 

Pohled od jihozápadu. 



BiR-Bl-025 

Hvězdárna Evanston, Illinois, USA 

je zajímavá svým nezvyklým tvarem. Je to první část Lindheime-

rova astronomického výzkumného centra. Věže dosahují výše 21 m 

a v kopulích jsou reflektory s průměry zrcadel 40 a 16 palců. 



BiR-B1-026 

Nejstarší anglická královská hvězdárna 
L 

je v Greenwichi. Je ze XVII. století. Po mnoho let sloužila pře-

devším časoměrným a navigačním účelům. Po druhé světové válce by-

lo pracoviště královské observatoře přemístěno do Herstmonceux 

v Sussexu a historické astronomické budovy, jimiž prochází zá-

kladní světový poledník, byly restaurovány v původním slohu 

včetně přístrojů, Část budov byla zařízena jako museum a zpří-

stupněna veřejnosti. 



B IR--Bl- 027 

Sluneční observatoř na Big Bear Lake 

(Velké medvědí jezero) asi 160 km od Los Angeles v horách Sv, 

Bernardina,. Poloha observatoře je asi 240 m od pobřeží .na jeze-

ře, Okolní atmosféra nad vodní hladinou je velmi klidná a timož--

ňuje pořizování vysoce kvalitních snímků sluneční fotosf éry, 

Observatoř má kopuli o průměru g m, ve dvou nižších podla~ 
žích jsou laboratoře, kanceláře a temné komory. 



BiR-B1®028 

Kopule třetího nejv~tšího dalekohledu světa 

245 cm reflektor Mc Donaldovy Observatoře na Mt. Locke v zá-

padním Texasu, byl uveden do činnosti v listopadu 1968. Kopule 

má průmčr 23 m a je vysoká 33 m. 



BiA B1•-O29 

Observatoř v San Fernando, USA 

je zcela .nezvyklá svým tvareiq Je vybavena 60 cm reflektorem s 

vakuovým spektrografemo Pozorovatelna v pozadí má 15 cm refrak--

tor pro hlídková pozorování v červeném světle vodíkuo 



EiR Bl- 030 

Sluneční observatoř na Wendelstni.nu (NSR) 
~ 

V popředí je kopule 'o 'roró.nograi a 



Bio—B1-031 

Hvězdárna v Rokycanech 

V popředí sluneční radioteleskop. 

dalekohledem Zeiss~-coudé 150/2250. 

V pozadí vpravo od budovy je mezi 

původní hvězdárna, která dnes slouží 

Kopule hvězdárny je vybavcn~ 

stromy částečně viditelná 

za dílnu a sklad. 



Bio—B1. X32 

Hvězdárna na Kleti, 

pob'Čka Hvězdárny a planetária v českých Budějovicích. 

Originál 



Ci?--B1- (`35 

Plánek Národní radio-astrónomioká observatoře v USA 

observatoř se nachází v západní Virginii nedaleka Green Bank, 
černými kolečky jsou označeny polohy radioteleskopů s vyznačením 
průmeru ve stopách (1 foot = 1 stopa = 3095 cm). Tři 85 stopr.vé 
radioteleskopy tvoří velký interferometr. 

(S + T 1974, vol. 48,6 357) 



CiR-B1-~37 

K opule .největšího dalekohledu světa 

Rozevřená kopule s horní částí 6 metrového reflektoru, 
viděnou ve štěrbině, sovětského astrofyzkálního ústavu na 
Kavkazu v .nadmořské výšce 2.a7p metrů. 

(S + T vol. 47/5, str. 295 n) 


