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Ročník 5 - 1967 Číslo 2 

Miroslav Plavec 

Vstříc velkému kongresu astronomů 

V srpnu se bude konat v Praze 13.valné shromáždění 
Mezinárodní astronomické unie. Je to jedinečná událost v dě-
jinách naší astronomie. Předchozích dvanáct kongresů se od r. 
1922 konalo postupně v Římě, v Cambridgi(Anglie) Leidenu(Ho-
landsko),v Cambridgi (USA), Paříži Stockholmu, čurychu,Římě, 
Dublinu,Moskvě Berkeley(Kali£ornie) a naposledy r.1964 v Ham-
burku. Počet pi'ítomných astroomů neustále vzrůstal s malými 
výkyvy; na prvním kongresu v Rímě se jich sešlo 83, na posled-
ním předválečném shromáždění ve Stockholmu 293, r.1964 v Ham-
burku byl poprvé překročen tisíc (1160 účastníků).Předpoklá -
dáme že účast na pražském kongresu bude opět rekordní,protože 
počet astronomů v celém světě rychle roste. 

Pražský kongres má začít v úterý dne 22.srpna slavnost-
ním zahájením a pak valným shromážděním všech členů IAU ve 
velkém sjezdovém sále Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. 
Druhým slavným dnem bude středa 23.srpna, kdy za přítomnosti 
některých zahraničních astronomů bude v Ondřejově slavnostně 
otevřena nová část ústavu s dvoumetrovým dalekohledem.Kongres 
bude zakončen závěrečným valným shromážděním ve čtvrtek dne 
31.srpna. 

Období od středy 23.srpna do středy 30.srpna bude vy-
piněno početnými schůzemi komisí. Mezinárodní astronomická 
unie má nyní 38 stálých komisí pro jednotlivé obery astrono-
mie a každá z těchto komisí bude mít jednu až tři schůze.Hlav-
ní nápiní jednáni v komisích bývají záležitosti organizační, 
ve kterých se projevuje snaha o mezinárodní koordinaci výzkum-
né práce. Vlastní zprávy o vědeckých výzkumech přijdou při tom 
ponekud zkrátka. Proto se připravuje šest společných zasedání 
několika komisí; tyto tzv.společné diskuse jsou naopak vénová-
ny výhradně vědecké problematice bývají ovšem často dosti 
úzce zaměřeny, aby se daný aktuální problém skutečně mohl pro-
diskútovat(viz příloha k tomuto článku). 

Kromě těchto společných diskusí se zpravidla v. období 
kolen kongresu konají rozsáhlejší vědecká symposia, trvající 
několik dní. Využívá se přitom toho, že na kongres přijíždějí 
astronomové z celého světa. Proto se symposia spojují s kon-
gresem pokud možno časově i místně. Letos budeme mít u nás dvě 
symposia, oLě v Tatranské Lomnici a obě po kongresu, ve dnech 
3. - 9. září. Jedno z nich nese název "Fyzika a dynamika me-
teorů", druhé "Planetární mlhoviny". Kromě toho využívají pří-
ležitosti kongresu i maďarští astronomové a vě dnech 2. - 7. 
září pořádají ♦ Budapešti symposium "StrukturA a vývoj aktiv-
ních oblastí na Slunci". 
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Přímo v době kongresu pořádají se tři slavnostní před-
nášky o vybraných aktuálních tématech, kterými bývají pověřo-
váni velmi významní astronomové (viz příloha). 

Sečteme-li počet schůzí komisi, společné diskuse,slav-
nostní přednášky a přidáme ohromné množství neformálních setká-
ní dvou astronomů či celých skupinek,vidí.me,že celé období kon-
gresu bude astronomií bohatě vypiněno. Ovšem ani největší fa-
natik nemůže žít jen pro astronomii, chce se také pobavit,roz-
ptýlit a poznat zemi, do které ho kongres přivedl. Proto při 
přípravách na kongres musili českoslovenští astronomové myslet 
i na tyto stránky astronomických setkání. Bude uspořádáno ně -
kolik zájezdů do Ondřejova protože jistě každý astronom bude 
chtít vidět tuto naši nejvtší hvězdárnu. Pro včech9+ společně 
je rovněž připraven symfonický koncert se Smetanovou'Mou vlastí". 
Další společenské podniky jsou uspořádány tak,aby naši hosté 
mohli volit podle svého zájmu. Je to návštěva opery v Národním 
divadle, představení Laterny magiky, Černého divadla, koncert 
barokní hudby atd. 

Na sobotu dopoledne 25.crpna a na neděli 27.srpna jsou 
připraveny výlety. Polodenní výlety budou směřovat do Jevan, 
Slap, na Karlštejn, Zbraslav, Konopiště, do Kutné Nory a do 
Koněpruských jeskyni. Pro celodenní výlety v neděli jsou zvo'e-
ny trasy do českého ráje, do sklářských oblastí ♦ severních e-
chách, na zámky do jižních Čech a okruh západně od Prahy,zahrnu-
jící např.Ksrlštejn a Lidice. 

Naši hosté si budou moci také volit jedenapůldenní zá-
jezdy do západočeských lázni nebo do Brna. Tyto výlety nebo ne-
dělní zájezdy si všichni účastníci hradí, právě tak jako každý 
musí zaplatit kongresový poplatek. 

Předseda vlády ČSSR uspořádá pro účastníky kongresu 
recepci na Pražském hradě. Zvláštní program se chystá pro dámy, 
doprovázející své manžely na kongreg; jsou to prodejní výstav-
ky skla, porcelánu, klenotů, dále modní přehlídky, návštěvy 
pražských pab►átek a podobně. 

• Je tí~eba si uvědomit, že povinnosti nás jako hostitelů 
je postarat se o důstojné uspořádáni kongresu a o ,jeho spole -
čenský rámec. .Jednání kongresu však řídí výkonný výbor Meziná-
rodní astronomické unie, který také jediný rozhoduje o tom,kdo 
je oprávněn se kongresu zúčastnit. Pravidla jsou v tomto ohle-
du zcela jasná. Kongres je pořádán pro členy Mezinárodní astro-
nomické unie; členeo IAU se pak může stát pouze vědecký pracov-
ník v hodnosti nejméně našeho kandidáta věd (C.3c), pro něhož 
je astronomie hlavním životním povoláním a který pracuje ve 
vědeckém výzkumu. Dále se mohou kongresu zúčastnit tzv.pozvaní 
účastníci, ale i pro jejich výběr platí striktní pravidla. 
Pozváni mohou být jednak vynikající vědečtí pracovníci příbuz-
ch oborů, kteří nějak přispíva4i pokroku astronomie (matema-

t kové,fyzici, geofyzici apod.) ,jednak mladí astronomové, kteří 
svou prací v astronomii po ukončení vysokoškolského vzděláni 
prokázali že v blízké budoucnosti spiní podmínky pro přijetí 
za člena IAU. Každý účastník - člen či pozvaný účastník - může 
přihlásit jednoho hosta, zpravidla manželku (či manžela). Tito 
hosté se sice mohou účastnit schůzí a přednášek (nemohou však 
přirozeně zasahovat do jednání - jsou také svými barevnými od-
znaky odlišeni od pravoplatných účastníků jednáni), ale spíše 
se předpokládá, že se budou zúčastňovat společenských podniků 
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pořádaných mimo vlastní sjezdová jednání. 

Je možné,že toto dosti strohé omezeni počtu účastníků 
na jednáních kongresu přijme některý čtenár s určitým zklamá.-
nim. Je třeba si však uvědomit,že taková omezení jsou nutná 
vzhledem k velikému počtu oprávněných účastníka. Nadto bych 
chtěl říci,že amatérský zájemce o astronomii by by'_ patrně 
krutě zklar::án, kdyby se kterékoliv schůze mohl účastnit.Astro-
nomie je dnes velmi specializovaná věda a vědci, kteří sena 
kongresu sejdou, hovoří na schůzích vysloveně technickým Ja-
zykem,často nesrozumitelným i astronomům pracujícím v jiném 
oboru.(Tady míním věcnou stránku diskusi, ale i jazyková 
stránka sama dělá často veliké potíže, zčásti protože pro 
část astronomů není hlavní kongresový jazyk - angličtina -
jejich vlastním jazykem, a zčásti proto,že pro druhou část 
astronomů je bohužel angličtina jejich vlastním jazykem).A k 
tomu ještě přistupuje okolnost, že ♦ětšina schůzí komisi 
vlastně nejedná přímo o nových poznatcích ve vědecké práci, 
kdežto zase na společných diskusích se velmi často diskutuje 
o ♦elice speciálních problémech. 

Kongres však přinese i dva podniky, kterých se bude 
moci zúčastnit každý zájemce o astronomii. Bude to výstava 
o vývoji astronomie v Československu, uspořádaná v Belvederu, 
kde kdysi pozoroval Tycho Brahe. Právě k období činnosti je-
ho a jeho spolupracovníka Keplera v Praze se váže těžiště té-
to výstavy.Jejím druhým cílem je ukázat rychlý rozvoj a ny-
nější stav naší astronomie. 

Druhá významná výstava bude ve výstavních síních " U 
hybernů": kde velké zahraniční firmy budou vystavovat moderní 
astronomické přístroje. Obě výstavy budou přístupny veřejnosti. 

Ti z našich čtenářů, kteří bydli v Praze nebo Prahu 
v té době navštíví, jistě potkají v ulicích mnoho astronomů, 
označených kongresovými štítky. Nejednou se stane, že náš 
host bude žádat o radu či pomoc, až se v Praze zatoulá.Každá 
ochotná rada, dovedeme-li ji dát, či aspoň přátelský úsm=v 
při takovém setkání nám pomohou k tomu, aby se zahraniční 
astronomově cítili u nás dobře. 

Hlavní vědecké akce spojené s kongresem IAU

(příloha k článku M.Plavice) 

A.A.Michajlov : Výzkum Měsíce (slavnostní přednáška) 

Přednášející bude pravděpodobně vycházet z vjsledků,které by-
ly získány pomoct sovětských měsíčních sond. V současné době 
jde zde vyokum - zhruba řečeno - dvěma směry : 

1. Sledování měsíčního povrchu zblízka pomocí družic Měsíce. 
Cílem tohoto výzkumu je zjistit vlastnosti měsíčního oko-
lí a vybrat vhodná místa pro budoucí přistání kosmonautů. 

2. Měkká přistání měsíčních sond na povrchu našeho satelitu. 
Účelem je,  prozkoumat vlastnosti povrchu Měsíce (zda je 
prašný, porovitý, tuhý apod.), vypracovat nejbezpečnější 
techniku přistávání na Městci atd. 

-PA -
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M.Ryle, A.Sandage : Radiogalaxie a quaaistelární rádiové 
zdroje (slavnostnŠ  přednáška] 

Quasary - které byly poprvé identifikovány počátkem šedesátých 
let - jsou kosmické objekty, jejichž nejpozoruhodnější vlast-
nosti je neobyčejně rychlé vzdalování od nás. Třebaže tuto 
vlastnost mají všechny vzdálenější galaxie, u quasarů je dale-
ko největší. Současně jsou quasary nesrovnatelně menší než ga-
laxie. Pokud zařadíme tyto objekty do soudobých modelů vesmí-
ru,dostaneme závěr, že se jedná o nejsvítivější objekty, kte-
ré známe. Proto je můžeme pozorovat v daleko větší oblasti než 
jiná nebeská tělesa, čímž dostáváme možnost zjišťovat mnohem 
věrohodněji celou řadu vlastnosti vesmíru. Jednou ze základních 
vlastností je rozpínání (vzdálené galaxie se od nás vzdalují 
tím rychleji, čím jsou dál). A právě pro zkoumáni vlastností 
rozpínání jsou 4uasary (a rovněž nerádiové zdroje,quasary po-
někud připomínající) ideálními objekty. Můžeme je totiž pozo-
rovat v největší oblasti vesmíru. 

-PA -

P.Ledoux : vnější vrstvy a nitro hvězd (slavnostní přednáška) 

veliký pokrok byl v posledních létech zaznamenán ve studiu 
vnitřní stavby a vývoje hvězd. Na pohled se zdá nemožné,zjistit 
něco o nitru hvězd. Ale důsledné použiti známých fyzikálních 
zákonů dovoluje sestavit modely hvězd, jejichž správnost lze 
ověřit porovnáním a pozorovanými vlastnostmi hvězd (povrchovou 
teplotou,jasností,rozměry a hmotou). Zejména důletité je využi-
tí poznatků jaderné fyziky o termonukleárních reakcích, jimiž 
hvězdy vyrábějí svou zářivou energii. 
Zavedení vysoce výkonných samočinných počítačů dovoluje počítat 
vývoj hvězd za časové období trvající až několik miliard let. 
Hvězda "atárne" tím,že přeměňuje ve svém édru vodík na hélium, 
přičemž se uvolňuje veliké množství energie, která vychází z 
hvězdy jako záření. Když se vyčerpá vodík v jádru, začne se 
hvězda poměrně rychle rozpínati z hvězdy, jako je např.naše 
Slunce, stane se červený obr tak velikých rozměrů, že na místě 
Slunce byr sahal až za dráhu Země (150 milionů k~) nebo i Marsu 
(230 milionů km). Je zajímavé,že výpočet vývoje hvězdy,trvají-
cítio v konkrétním případě např. 300 milionů let, proběhne na 
výkonném počítači asi za 60 výpočetních hodin. 
L.Ledoux známý teoretik v tomto oboru, je profesorem astrofy-
ziky na belgické universitě v Lutychu. 

-YP-

Sxtragalaktické rádiová zdroje (společná diskuse) 

Kromě bližšího rozváděni problémů; o nichž jara se zmínili u 
přednášky M.Ryleho a A.Sandageho, budou diskutovány problémy 
jako : Charakter záření quasarů'a příbuzných objektů, metody 
jejich objevování, podstata quasary, možno t "místního" původu 
quasary (podle této teorie nejsou quasary tak vzdálené, a tu-
díž ani ne tak zářivé, jek se většinou tvrdívá) apod. 

-PA -
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Moderní problémy fundamentální astronometrie  (společná diskuse) 

Diskuse se bude týkat hlavně nových metod určování vlastních 
pohybů hvězd (posuvy "stálic" po obloze), zpřesnování charak-
teristik galaktické rotace z těchto měření, otázky "vylepšo-
vání" ddajů o základních vztažných hvězdách,problenatiky hvězd-
ných proudů (skupiny hvězd se pohybuji prostorem po vzájemně 
rovnoběžných drahách) apod. 

-PA -

Problém lithia  (společná diskuse) 

Jedním ze závažných problémů soudobé astrofyziky je výskyt 
lithia tam kde by podle klasických teorií vůbec nemělo být 
nebo ho mělo být mnohem méně. Lithium má totiž tu vlastnost, 
že ♦ nitrech hvězd se při jaderných reakcích měni v hélium. 
Proto lithium nemůže být prQdu~ctem podobných procesů, jako 
třeba uhlík, kyslík apod. A právě výskyt lithia v různých 
hvězdách a možnosti jeho vzniku jinými způsoby budou hlavní 
náměty této diskuse. 

-PA -

Rentgenovská astronomie (společná diskuse) 

Rentgenovská astronomie je nové odvětví astronomie,jehož vznik 
je spojen s lety umělých družic a kosmických sond. Je tomu tak 
proto, že Roentgenovy paprsky zef«skou atmosférou neprocházejí. 
S pomocí studia těchto paprsk] bylo zjistěno, že např.z oblasti 
blízko středu Galaxie k nám přichází rentgenovské záření.I v 
jiných oblastech oblohy byly zjištěny zdroje Roer.tgenových 
paorsk7 (Krabí mlhovina v souhvězdí 3ýka apod.) Ještě krátko-
vlňější je r-zářeni; i ono začíná být předmětem zájmu astro-
nomů. 

-PA -

Těsné dvojhvězdy a vývoj hvězd (společná diskuse) 

Teorii vývoje hvězd nelze ov řovat přímo,protože je to děj 
příliš pomalý v porovnání s délkou lidského života. Ale ově-
ření je možné na vhodně volených objektech. Výpočty ukazuji, 
le hmotn, jší hvězdy "stárnou" rychleji : např.naše Slunce se 
přemění na červeného obra asi za 10 miliard let po svém vzni-
ku (nyní má za sebou asi polovinu života),kdežto hvězda pět-
krát hm~tn~jší než Slunce spotřebuje vodík v jádře již za 
70 milionů let a přemění se na červeného obra. 
Tyto výsledky lze ověřit na dvojhvězdách, což jsou dvojice 
hvězd, jež společně vznikly a společné "žiji". Jsou-li však 
hvězdy v takové dvojhvězdě velmi blízko u sebe, nastává pře-
tékáni hmoty z jedné hvězdy na druhou. Jedna hvězda může pře-
dat druhé až 80 % své hmoty; ze zbytku se může stát bílý 
trpaslík, malá hvězda o vysoké hustotě. 
Při přetékání hmoty se vlastně hvězda obrátí naruby: ty vrst-
vy, které byly nejhlouběji, odtekou poslední a usadí se na 
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povrchu druhé hvězdy, která pak má zvláštní chemické slože-
ní, např. i chybí ♦ atmosféře vodík, který vyhořel při ter-
aonukleirních reakcích v nitru mateřské hvězdy. 
Takto hude tedy patrně možno vysvětlit pozorování některých 
hvězd s neebvyklým chemickým složením. Proto se sejdou komi-
se pro dvojhvézdy (42), pro stavbu hvězd (35) a pro spektrál-
ní výzkum hvězd (29), aby tyto problémy prodiskutovaly. 
společná diskuse se uskutečni z iniciativy čs.astronomů,kteří 
k výzkumu aa tomto poli značně přispívají. Hlavní přednášky 
přednesou prof.Kippenhahn z NSR, dr.Paczynski z Polska,dr.Pla-
♦ec ad nás, prof.Wood z USA a dr.Sahade z Argentiny. 

-MP-

Nové technické prostředky  v kosmické astronomii (společná 

diskuse) 

Na valném zasedání Mezinárodní astronomické unie v Praze 22. 
- 31.8.1967 bude jeden den věnován novým technickým prostřed-
kům v astronomických pozorováních v kosmickém prostoru. V 
jednotlivých oborech přednesou souhrnné referáty přední od-
borníci z celého světa. Na programu budou následující obory: 

A. Sluneční optická astronomie 
S. Hvězdné optická astronomie 
C. Astronomie Roentgenova záření 
D. Meziplanetární plazma a magnetické pole 
E. Astronomie infračerveného oboru 
F. Astronomie submilimetrových vin 
C. Rádiová astronomie 

- BV - 

Antonín Rdkl 

Stonehenge 

K obveselení i šokování astronomů a historiků se ob-
čas objevuji v tisku zprávy o návštěvách z kosmu. Země jako 
důležitý dopravní uzel v Galaxii, je hustě obletována alíři 
a byla i v dávné minulosti často navčtěvována. "Oni" zde pak 
zanechali terasu v Eaalbeku, spálenou Sodomu, zpustošenou taj-
gu u Vanovary, kamenné koule v Mexiku a některé další drobnosti. 

Je s podivem že si lovci senzací dosud nevčimli Oto-
nehenge. Neboť tato s.avba stará téměř 4OOO letí v sobě skrý-
vá tolik astronomického védéní, že se vzpíráme priznat je neo-
litickému "homo sapiens". 

Doufejme, že se tento článek, díky omezenému nákladu 
Kosmických rozhledů, nedostane do rukou nepovolaných,. 

Stonehenge leží v jižní Anglii, asi 10 km severne od 
alisbury, v bl~zkosti silnice z Deptfordu do Ameseury,v země-
pisné šířce +51,17. Objekt je oplocen a tčší se jako významná 
památka zájmu turistů, pro které je připraveno par ovišté,ob-
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čerstvení a průvodce. Nedaleko odtud, asi, 2 km severně, je 
cvičná raketová střelnice (4). Toto kuriozní setkání věků 
na .alisburské pláni není v našem případě bez významu. Na 
střelnici totiž pracoval profesor astronomie Bostonské uni-
varsity 0erald S.Hawkins, který se tak dostal do blízkosti 
Stonehenge. Hlavně díky jemu víme dnes o Stonehenge mnohem 
více než před rokem 1963,kdy Hawkins publikoval v "Nature" 
své první výsledky. Ty byly natolik povzbuzující, že podní-
tily zájem dalších pracovníků, včetně prof.rreda Hoyla. 

Začněme popisem objektu a výsledky archeologických 
výzkumů. 

Stonehenge bývá v literatuře uváděno jako typický 
příklad megalitickč stavby typu tzv.kromlechu (kamenný kruh). 
Jádro stavby tvoří kamenná ohrada o průměru 30 m, v níž jsou 
obvodové vysoké kameny spojeny nahoře opracovanými kvádry, 
překlady. Dnes je tato ohrada v rozvalinách. Výzkumy ukázaly, 
že kamenná ohrada, tek charakteristická pro Stonehenge,vznik-
la dodatečně a měla z hlediska účelu stavby sekundární význam. 

Budov&ní Stonehenge započalo kolem r 000.Nejistota v 
tomto určeni je asi 100 let, ale jisté je, že práce na celé 
stavbě trvaly asi 300 let. 

V první etapě vyhloubili Stonehengští v křídové ploši-
ně kruhový příkop o průměru 100 m, 15 stop široký a 6 stop 
hluboký. Z vykopaného materiálu byl navršen plochý val o prů-
měru asi 90 m. Val je otevřen ve směru na severovýchod. Na 
obr.l je zachycen současný stav příkopu a rekonstrukce dalších 
části stavby. 

Uvnitř takto omezeného prostranství bylo vyhloubeno 
56 jam, pravidelně rozdělených na obvodu kruhu o průměru asi 
82 m. Jámy byly hned po vyhloubení zapiněny křídovými úlomky. 
Určitě v nich nebyly zasazeny ani kameny, ani dřevěné sloupy 
(na to jsou příliš široké). Jamky objevili archeologové teprve 
ve 20.století a celý okruh nazvali na počest Johna Aubreye. 

V první etapě výstavby byl zasazen na své místo i vy-
soký zašpičatělý kámen o váze 3` tun, označený na mapce písme-
nem K. Tato menhire má v celé stavbě prvořadý význam. V její 
blízkosti jsou jamky A (1 až 4), B, C, D a E, které původně 
táž obsahovaly kameny. Janky F, G a H patrně trvale kameny 
neobsahovaly. 

Po vyhloubení Aubreyových jamek byly zasazeny 4 kameny 
do vrcholů obdélníku - jsou to kameny Č. 91, 92 93 a 94. Ko-
lerm kamenů 92, 94 a K byly vyhloubeny kruhové příkopy. 

Menhiry, zasazené do uvedených jam, byly téměř neopra-
cované. Byly vybrány pro svůj vhodný tvar ♦ přírodě. Např.ká-
cen K se nahoru zužuje do zaoblené špikK. Jeho silueta,vidě-
ná ze střesu stavby X, je symetrická. opička vyčnívala původ-
ně asi 0,5 nad obzor. 

Do první etapy patří i skupina asi 30 malých jamek v 
prostoru mezi body C, D a E. 

Tak vypadalo Stonehenge asi ♦ letech —1900 až —1850. 

Teprve v další etapě vznikla monumentální kamenná ohra-
da sestavená ze vzpřímených opraco♦amych bloků kamene o váze 
kaiem 25 tun. Uvnitř kamenné ohrady bylo vztyčeno 5 trilitů; 
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jsou to jakési "branky"tze dvou vztyčených kamenů a vodorov-
ného překladu. Čtyřicetitunové kamenné sloupy sem byly do-
praveny z Marlborough Downs, ze vzdálenosti 20 mil. Některé 
kameny byly dopraveny až z Prescelly Mountains ve Walesu,na 
vzdálenost 200 mil! Celková váha kamenných bloků. ve Stonehen-
ge se odhaduje na 2500 tun. 

Vně "ohrady jsou dva soustředné kruhy nebo spíše části 
spirál : okruh Z se¢ávajíct z 29 jamek a okruh Y ze třiceti 
jamek. 

Uvnitř ohrady byl okruh z 59 malých kamenů a jakási 
podkova z 19 malých kamenů, otevřená na severovýchod. 
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Obr.l 

Cel[ stavba byla dokončena aai.v roce —1600 a byla 
pak použív4na do období kolem roku —1400. 
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Jaký byl fičel Stonehenge ? Proč bylo postaveno a proč 
právě takto? Museli bychom se asi smířit s neurčitým označe-
ním "rituální stavba", nebýt souvislostí, které postupně vychá-
zejí najevo. 

V r.1740 zjistil William Stukeley, že z geometrického 
středu Stonehenge (bod X na obr.l) lze pozorovat východ Slunce 
při letním slunovratu za menhirou K, vzdálenou 75 m od středu. 

Koncem 19.století upozornil Sir Norman Lockyer jako 
první na možnost, že Stonehenge bylo astronomickou observatoří. 
Tuto hypotézu později zdůvodnil a rozvedl G.S.Hawkins v letech 
1963 - 1966 (1 - 4). 

V r.1963 uvedl Hawkins (1) některé souvislosti mezi 
směry vytyčenými spojnicemi kamenů a mezi místy východu a zá-
padu Slunce a Měsíce. Pro období - 1500 určil na počítači IBM 
7090 azimuty pro východy a západy Slunce, Měsíce a některých 
jasných hvizd $ planet.o Pro Slunce byly uváženy mezní dekli-
nace +23,5 ; 0 a -23,5 pro Měsíc byly zavedeny do výpočtu 
4 hodnoty maximálníodeklinac&, která se vlivem stáčeni uzlové 
přímky měni od 29,0 do 18,7 během 9 let. Jako okamžik výcho-
du či západu byl zaveden okamžik, kdy disk Slunce (Měsíce) 
stojí tečnč k horizontu. 

Dále byly na dvou nezávislých plánech Stonehenge od-
měřeny azimuty všech spojnic kamene a jamek. Byl určen střed 
stavby jako průsečník s~rojni.c kamenů 9',92 a 91 93 a stanoven 
referenční azimut spojnice K((tento azimut je 5 ,2)° na východ 
od severu). 

Na počítači byly vypočteny azimuty bod] na obzoru, od-
povídajících vybraným deklinacím nebeských těles. Pak byly po-
rovnány azimuty dané výpočtem se směry, vytyčenými stavbou. 

Pro planety a hvězdy nebyly nalezeny žáiné vztař~y.Pro 
lbunce a Měsíc bylo nalezeno 10 korelaci se střsdní chybou $o 
1 a pro samotný Měsíc 14 korelací se střední chybou do 1,5 . 

Dalo by se zajisté namítnout, že z tak velkého množství 
spojnic kamenů a jam (v nichž dříve bývaly kamenné či dřevěné 
"výtyčky") lze odvodit jakýkoli směr. Nalezené vztahy však pří-
mo vycházejí z geometrie stavby, zejména z obdélníku 91-92-93-
-94 a osy KX (obr.2). Pravděpodobnosti že tato konfigurace yy-
šla stavitelům náhodou, odhaduje Hawkins poměrem jedna milion-
tina. 

Na obr.2. jsou zakresleny ve schématu Stonehenge všech-
ny nalezené význačné směry pro Slunce a Měsíc. čísla u šipek 
jsou deklinace, zaokrouhlené na celé stupně. 

Je zřejmé, že jako pozorovací stanoviště nesloužil jen 
střed X, ale především staniční kmeny 91 až 94 ve vrcholech 
základního obdélníku. Např. východ Slunce při zimním slunovra-
tu byl vidět od kamene_ 94 přes značku na bodě G. Východ Slunce 
při letním slunovratu  bylo  možno pozorovat z centra nad kame-
nem K nebo ve směrech 93,9ď a 92,91 atd. 

Tak bylo možno sledovat průběh ročních období a v tomto 
smyslu sloužilo Stonehenge jako pozorovatelna a kamenný kalen-
dář. 
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Složitější jsou pohyby východních a západních bodů 
denních oblouků Měsíce. Je však téměř jisté,že Stonehengští 
se zaměřili pouze na pozorováni úplňků,nejbližších slunovra-
tům a rovnodennostem. V každém z těchto období je upiněk 
přesně proti Slunci vždy jednou za 9 let. Během stáčení uzlo-
vé přis4šy měsíční dráhy je vidět nap .úpiněk, nejbližší zim-
nímu slunovratu (dále zimní úpiněk) vždy 9 let nalevo od ka-
mene K (viděno z eetra X) a 9 let napravo od K. 

Okraje úhlového sektoru, ♦ němž vychází zimní úpiněk, jsou 
přesně označeny směry na značky D a F. 

Podobně sou označeny hody východů letních úplňků 
spojnicemi ~9  a y2, 93. 

Devatenáctiletá perioda, ♦ niž kolísá azimut bodu vý-
chodu úplňku v rovnodenňostech, je obsažena v úhlu B, 94, E 
a pro západy letního úplňku platí sektor 9s, 91, 94. 

Jsou tedy vyznačeny body na obzoru, odpovídající deklinacím 
6= 24n + 5m, kde n a m je rovno 0 nebo +_ 1. 

Pravděpodobnost, že Stonehengští vytyčili tyto směry úmyslně 
a nikoli náhodo' hraničí s jistotou. 
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Popsanému účelu mohlo Stonehenge sloužit již v prvot-
ní podobě. Kamenná ohrada s pčti trility, postavená dodatečně 
v období asi - 1700 až - 1600, v podstatě jen zdvojuje původ-
ní funkci stavby ( obr.3 ). 

Díváme-li se úzkou štěrbinou trilitu pro východ Slun-
ce, dává nám protilehlý otvor v kamenné ohradě jen jeden mož-
ný průhled - na východ Slunce ♦ období zimního slunovratu. 
Význam dalších trilitů pro pozorování východů a západů Slunce 
a Měsíce v extrémních polohách je zřejmý z obr.3. 
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Obr. 3 

Ukázalo se tedy že hlavní osa symetrie cell stavby je totož-
ná se spojnicí *!, tj. podle azimutu 51,23 . To je asi důvo-
dem, proč uvedené korelace tak dlouho zůstaly neobjeveny.Klí-
čem k dešifrování orientace stavby je právě onen obdélník 91, 
92, 93, 94 : čtyřmi kameny je tu vytyčeno 10 směrů. Není ne-
zajímavé, že obdélník vychází jen v zeměpisnE šířce Stonehen-
gge, kdežto na sever i na jih odtud by ta nebyl pravoúhelník. 
Věd~li stavitelé o této skutečností ? 

V r.1964 jde Hawkins dále a formuluje hypotézu o funk-
ci 3tonehenge jako počítače doby Kamenné (2). 

_Vychází přitom ze skutečnosti, že Stonehenge bezespo-
ru umožnuje nepřímo sledovat stáčeni uzlové přímky v devate-
náctileté periodě a vzájemnou polohu Slunc a Měsíce. Tak lze 
získat všechny potřebné údaje pro předpovědi  zatmění Slunci a 
Měsíce a zbývá jen otázka, zdali si toho byli Stonehengští 
vždomi a jakou metodou pracovali. 

Zimní úpiněk vychází nejseverněji za kamenem D, vidě-
no z centra X. V periodě 15,61 let se tento nejsevernější bod 
východu zimního úplňku posouvá přes kámen K až ke znače• F 
a pak se vrací zpět k D. Také zatmění sledují stejný cyklus. 
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Vidíme-li např. vycházet zimní úpiněk za kamenem K znamená 
to, že Mťaíc je v blízkosti uzlu a lze očekávat zamění ( i 
když v 50 % všech případů nebude ze Stonehenge pozorovatel-
né). Totéž se bude opakovat za 19 let. 

Hawkins dále ukázal, že pro Stonehenge je významná 
i 561etá perioda (56 3 x 18,67; tedy tři 191eté periody). 
Číslo 56 udává počet jam Aubreyova okruhu. Tyto jamky jsou 
rozděleny pravidelně po obvodu kruhu a neznamenají tedy vy-
tyčené směry na zieheská tělesa. Proč Stonehengští nerozděli-
li kruh jednoduše půlením na 64 dílů ? 

Hawkins předpokládá,že jamky sloužily k počítání let 
(na každý rok jedna jamka) za účelem předpovídáni pohybu Mě-
síce. Stonehenge může být použito jako číslicový počítací 
stroj. Návod k použití může vypadat např.takto : 

1. Vezmi tři bílé kameny, ac b,c, a vsaď je do Aubreyových jam 
Č. 56,38 a 19 (viz obr.l). 

2. Vezmi tři černé kameny x,y,z a vsaď je do jam Č. 47,28 a 
10. 

3. Posuň každý kámen o jedno místo každý rok, třeba při ně-
kterém slunovratu. 

Tyto jednoduché operace umožňují předpovídat polohy 
a zatmění Měsíce na stovky let. Je-li např.kterýkoli kámen 
v jamce Č. 56 (ve směru na kámen K), bude zimní úpiněk vychá-
zet nad kamenem K. Obdobně lze zjistit, kdy bude M'síc vychá-
zet nad značkami D či F, kdy bude zatmění při rovnodennostech 
apod. 

Šest pohyblivých kamenů určuje intervaly 9,9,10,9,9, 
10 . let a kameny a,b,c jsou v intervalech 18,19,19 let. 
Střední cyklus Stonehenge je tedy 18,67 roku, kdežto stáčeni 
uzlů se děje v periodě 18,61 r, což dobře souhlasí. Hawkins 
porovnal předpověď zatmění podle vlastního návodu pro Stone-
henge s výpočty a zjistil dokonalý souhlas v letopočtech.Dá-
le ukázal i na jiné možné postupy. Dalo by se např.vyetačit 
i s jediným kamenem, posunovaným po Aubreyově kruhu rychlostí 
3 jamky za rok. Kámen pak oběhne celý kruh za 18,67 r. 

V r.1966 potvrdil C.A.Newham (5) hypotézu, že Stone-
hengětí systematicky sledovali pohyb bodu východu zimního 
úpiněu po dlouhou dobu a mohli tak zjistit 19letou periodu. 
Dokazuje to skupina asi 40 jamek, nalezených na přístupové 
cestě do Stonehenge v prostoru mezi značkami C,D a E (obr6l). 
Pozorujeme-li z bodu X, leží věechny tyto jamky uvnitř 10 
sektoru mezi směry na body K a D. 

Je zřejmé, že jamky jsou pozůstatkem výtyček (kůlů) 
zasazovaných dočasně do směrů na vycházející zimní úpiněk. 
Tato pozorování byla opakována po mnoho desítek let a pokry-
la několik 19letých cyklů. Za tak dlouhé období bylo možno 
určit 191etou periodu a snad i 561atý cyklus, jak předpoklá-
dá ňawkina (3 x 18,61 = 55,83). Když byly hledané krajní smě-
ry nalezeny, byly vytyčeny trvali znaky. Newham dále uvažu-
je o počtech jam v okruzích Y a a o počtech malých kamenů 
uvnitř kamenné ohrady. Z tyto počty mohou mít souvislost s 
lunárními úkazy. 

- es diskuse o Stonehenge zasáhl v r.1966 významným 
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způsobem prof.Fred Hoyle, osobnost velmi dobře známá nejen 
♦ astronomických kruzích (viz recense jeho science-fiction 
"perný oblak" v minulém čísle KR.) 

Hoyle (6) souhlasí s Hawkinsem v tom,že směry vytyče-
né ve Stonehenge nejsou náhodné a že stavba je svého druhu 
observatoří. Vidí však slabinu Hawkinsova pojetí stavby jako 
počítače. Je těžké si představit,jak by takový počítač mohl 
kalibrovat člověk před 4000 lety, když sám Hawkins to učinil 
podle tabulek známých zatměni. 

Podle Hoyla znázorňu;e Aubreyův kruh ekliptiku. 
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Na obr.4 je znázorněna situace, kdy Měsíc je v úplň-
ku. Význam symbolů na o,r~: " ;e tento S je Slunce, 
M - Měsíc, N - výstupný uzel a N~- sestupný uzel měsíční drá-
ny, Q - astronomické oélra olunce. Pozorovatel je ve středu 
X, jarmí bod nechť je ve z.a<r.i na jamku Č. 14. Jak plyne čas, 
pohybují se body M,N,N a S vs sm.ru č;pek. Sod S obě~ne kruh 
za 1 rok, bod ]( za 1 m~sic. ?říaks NN se stoči•o ibo za 18,61 r. 

Je-li Měsíc v iv onastšae zata.ční Slunce když jo při-
to:n Slunce ♦ mezích + 1§ v dělte od N a zatmaní Měsíce nasta-
ne, je-li Slunce v mezích + 10° v délce 01
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Podobně, je-li Měsíc 0' N; ;astane zatméní Slunce, 
když Slunce je v mezích + 15° 8d N a měsíční zatmční nasta-
ne, je-li Slunce v mezích + 10 od N. 

Jestliže tedy označíme body S,M,N a N~kemeny a víme 
a postačující přesností jak jimi pohybovat, můžeme předpoví-
dat všechna zatměni i když jen polovina z nich bude pozoro-
vatelná nad obzorem. To je významný pokrok proti řečení v-
kinsovu. 

Návod na obsluhu Stonehenge dle Hoyla : 

1. Posunuj S proti směru pohybu hodinových ručiček o 2 jamky 
každých 13 dní. 

2. Posunuj M proti směru hodinových ručiček o 2 jamky každý 
den. 

3. Posuň N a N erve směru hodinových ručiček o 3 jamky za rok. 

Můžeme oprávněně předpokládat, že stavitelé Stonehen~e znali 
přibližně počet dní v roce, počet dni v měsíci a periodu 
stáčení uzlové přímky. 

Polohu S je možno snadno nalézt a korigovat v rovno-
dennostech a slunovratech. Na to je Stonehenge zařízeno. Po-
lohu M můžeme korigovat jednoduše při úplňku, kdy M. stojí 
proti S. 

Nejobtížnější je správné umístění N, tj._nalezení 
úhlu q. Stonehenge je však postaveno takže umožnuje určit 
okamžik, kdy N prochází jarním bodem (y' = 0). Tehdy také 
Měsíc dosahuje maximální deklinace a vychází v minimálním 
azimutu (počítáno od severů na východ). Tato poloha je vyzna-
čena kameny D a Al. Umístěním kamene N do zvoleného svcru na 
jarní bod v době, když Měsíc vychází nejdále na sevsr, lze 
kalibrovat N ka~ydých 18,61 roku. Budeme-li béhem této doby 
posunovat N a Nopodle výše uvedeného návodu, dopustíme se 
chyby jen asi 1 , což neovlivní předpovědi zatmění nijak pod-
statně. 

Vzájemnou polohu S a N lze opravovat i pod'_e odpozo-
rovaných zatmění, nehledě na jiné vztahy, jejichž znalost 
však nemůžeme u stavitelů .tonehenge předpo':lédat. 

Nelze opomenout ani rituální či sakrální poslání :tav-
by. Dejme tomu,že Stonehengští vyznávali viru ve Slunce a Mě-
síc. Hoyle zde klade otázku : jestliže to byly kladné hodnoty, 
co mohlo znamenat N ? Pozorování ukazuje, že dochází k zatmě-
ní vždy, když se M nebo S přiblíží těsně k N. Bohové S a M 
jsou tehdy dočasně odstraněni. Musí tedy být t! jeŠtě mocněj-
ší bůh ! Ale N je neviditelný. Mohl to být počátek víry v 
neviditelného, všemocného boha, boha Izákova ? Mohl objev vý-
znamu N znamenat zánik alunečního náboženství ? Mže spojení 
M,N a S být zárodkem víry v trojjediného boha ? 3ylo by ovšem 
ironií, kdyby se ukázalo, že zárodky mnohého v nají kultuře 
byly určeny měsíčním uzlem ! 

Stonehengští neznali písmo. Nezanechali nám o sobě 
žádných zpráv, pouze pochybnost: je vůbec možné, aby lid, 
který neznal písmo, mohl cílevědomě budovat tak složitou 
stavbu po 300 let a vystačit přitom jen s ústním podáním ? 
Vše nasvědčuje tomu, že to bylo možné. 



Zdá se, že ue zachovaly zpr.5vy alespoň "z druhé ruky". 
Diodorus uvádí ve své "Historii dávného světa", psané 50 let 
př.n.l., o předhistorické Británii : 

Pozorujeme-li Měsíc z toho ostrova, zdá se být v malé 
vzdálenosti od Země a zdá ie, že jsou na něm význačnosti jako 
na Zemi, viditelné okem. 

Jsou také zprávy,že bůh (Měsíc?) navštěvuje ostrov 
každých 19 let, což je perioda, v níž se hvězdy (?) vracejí 
na stejné místo na obloze .. Na ostrově je také překrásné 
posvátné místo Apollonovo (S1 w~ce) a pozoruhodný chrám... 
a strážci se nazývají Boreadae a na jejich místo na stupuji 
vždy příslušníci jejich rodin". 

Není vyloučeno, de Diodo;•;va výpověď je mýtus; je 
však velmi pravdžpodobné, že se utahuje na stonehenge. 

Třes všechna uvedená fakta se může najít nejeden 
skeptik, ochotný popřít astronomickou funkci stonehenge a pro-
hlásit vše za zázračnou shodu okolností. Odtud je pouze krů -
ček k názoru, že Stonehengštl by na nčco takového sami nepřišli 
a že jim "Někdo" musel poradit. 

Nelze jistě opomenout rizdíly mezi způsobem myšlení 
nače!.o a lidu neolitického. Oni nevěděli samozřejmě nic o ně-
ja'é uzlové přlmce,sklon1l ekliptiky a jiných pojmech, s nimiž 
zde operujeme, ale p o z o r o v a l i vnímavě kolem sebe 
v přírode totéž, co můžeme i my dnes pozorovat. Proto můžeme 
také stavitelům tonehenge porozumět, a to tím spíše, že zná-
me i podstatu pozorovanýcb jevů. 

Nebude jednou nčkd v budoucnosti uvažovat podobně 
o našich znalostech ? Nedo.de pak k závěru, že se nám třeba 
podařilo zázračnou náhodou využit některých fyzikálních pro-
cesů, jejichž podstatu jsme neznali ? 

Použitá literatura : (1) G.S.Hawkins, Nature 200, 306 (1963) 
(2) ..S.Hawkins, Nature 202, 1258(1964) 
(3) C.'.Hawkins, Am,Scientist, 53,391(1965) 
(4) G.S.Hawkins,Physics Today,Vo1.19, 

No 3, (1966) 
(5) C.A.Newham, Nature 211, 456 (1966) 
(6) Fred Hoyle, Nature 211, 454 (1966) 

JKOSMICK$ ROZHLEDY 3LAHOPŘEJÍ 

3.IV. se dožívá dr.J.Luner z Olomouce 50 roků 
13.IV. -"- J.Očenáš z Bratislavy 65 -"-
17.IV. -"- prof.dr.ing.J.Procházka z srna 60 -"-
25.IV. -"- J.Novák z Líbeznic u Prahy 70 -"-
6.IV. -"- Z.Balík z Boru u Tachova f0 -"-
7.V. -"- M.Hojerová z Pov.Bystrice 55 -"-
21.V. -"- A.Boháč z Hradce Králové 70 -"-
23.VI. -"- A.Wagenhuberová z Košic. 60 -"-
26.VI. -"- F.Rubeš z Prahy 65 -"-
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60 let prof.A_.Zátopka 

Dne 30.6.1967 oslaví své šedesátiny v~nikující č;. 
geofyzik prof.Alois Zátopek,člen korespondent ČSAV. Narodil 
se v Zašové na Moravě a studoval na gymnasiu ve Valašském Bte-
ziříčí. Po doktorátu z experimentální fyziky na Karlově uni-
versitě pracoval ve Státním ústavu geofyzikálním, kde přede-
vším vybudoval čs.seismickou službu. Od r.1952 je profesorec 
geofyziky na Karlově universitě. R.1953 byl zvolen za člena 
korespondenta ČSAV. Je rovněž předsedou Národního komitetu 
geodetického a geofyzikálního a předsedou vědeckého kolegia 
astronomie, geodézie, geofyziky a meteorologie ČSAV. 

Za své fundamentální práce v oblasti seismicity a 
seiemotektoniky ČSSR byl prof.Zátopek odměněn v r.1957 stát-
ní cenou Klementa Gottwalda. Přispěl významně i k rozvoji 
dalších odvětvi seismologie (teorie seismografů),výzkum mikro-
seismů, metodika určování magnitudy zemětřesení). Jako jeden 
z předních světových seismologů byl prof.Zátopek pověřen čet-
nými funkcemi mezinárodního dosahu (člen exekutivního výboru 
Mezinárodní asociace pro seismologii a fyziku zemského nitra, 
president Evropské seismologické unie, expert UNESCO v řadě 
mezinárodně organisovaných akcí, např.výzkum seismicity Make-
donie a Anatolie). 

Mimořádný význam pro rozvoj čs.geofyziky má pedago-
gická činnost prof.Zátopka. Jo ve-'oucí osobnosti mezinárodně 
uznávané pražské geofyzikální školy; jeho žáci ocenu'í jeho 
brilantní přednášky a iroký přehled po celé■ vědním oboru. 

Svého jubilea se dožívá v piné tvůrčí svěžesti a je-
ho další úsp~ehy na poli vědeckém i organisačním budou úspě-
chem čs.geofyziky. 

L.Ruprechtová 

~Z NA~ICH PRACOVIŠŤ 

Práce publikované v Bulletinu čs.astronomických ústavů, 
roč.18 (1967), číslo p 

Rádiová vzplanutí typu IV. 3.Ve spojení s Forbushovými efekty 

Z.Švestka, Atí ČSAV,Ondřejov 

V práci je diskutováno 85 Forbushových efektů,násle-
dujtcíeh po rádiových vzplanutích typu IV a uvedených v i. 
části seriálu. Zejména je studován jejich vztah s efekty PCA, 
tj. produkce Forbushových efektů v závislosti na mohutnosti 
efektu PCA,zpožďováni obou efektů a rozložení, erupcí,vytváře-
jících PCA a Forbushovy efekty, na slunečním disku. 

Fotosférická situace související se vznikem erupci doprováze-
ných rádiovými vzplanutími typu IV. 

A.Antalová, AÚ SAV,Skalnaté Pleso 

Velké bipolární skupiny slunečních skvrn typu F,pokud 
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jsou izolovány, netvoří příznivé oblasti pro vznik mohutných 
erupcí.Jak vyplývá ze studia 148 erupci (doprovázených rádio-
vým vzplanutím typu IV) jsou příznivé konfigurace odpovídají-
cích skupin slunečních skvrn sedmi typů. Na základě charakte-
ristických znaků těchto typů je možno předpov.det výskyt erup-
cí mohutnosti větší než 3-. 

Rádiová vzplanutí typu IV. a aktivní oblasti 

J.Kleczek, J.Olmr, AÚ č AV,Ondřejov 

Z pozorování v období posledního minima sluneční čin-
nosti vyplývá, že rádiová vzplanutí typu IV se vyskytuji nad 
aktivními oblastmi se dvěma nebo více skupinami skvrn,zatímco 
izolované sluneční skupiny nedoprovázejí. 

studium rádiových vzplanutí na Slunci ve frekvenčním interva-
lu 536 - 2000 Me/s 

A.Tlamicha, J.Olmr, AÚ ČSAV,Ondřejov 

F.Fúrstenberg, A.Kriger, ieinrich Hertz Institut,8erlin 

Statistika 1620 rádiových vzplanuti z období x.1959-
-1961 na frekvencích 536; 808;'1500 a 2000 MHz. Výskyt erupcí 
pozorovaných na jednotlivých frekvencích. 

Elektrické pole ve sluneční atmosféře, které je způsobené 
gradientem tlaku 

..::opecký,AÚ AV ,Ondřejov (tč.Irkutsk) 

1.V.Kuklin, AV SS3R,Irkutsk 

Výraz pro intenzitu elektrického pole,způsobeného 
gradientem tlaku, byl zpřesněn pro případ částečně ionizova-
ného plyn'iiZískányln následující odhady (v_~gustavěl8OSE):foto-
sfé£~ 10 _} 10 10, slunfč2ní skvrna 10 až 10 , fakule 
10 až 10 , korona 10 až 10- . 

U možnosti spojeni zezského magnetického pole se slurační 
gnetickou nádobou 

L.Křivský, A'.` AV, .)ndř e jov 

Je tudovár}a možnost průchodu slunečních _ stic o 
rychlosti 10 až 1044km/sec do spodní ionosf6ry. V některých 
případech,při výskytu korpuskulárního oblaku působícího For-
bushovy efekty a geomagnetické boře, můžeme .važovat r tom, 
že magnetické pole Země v okolí poli až do středních šířek je 
spojeno s magnetickou nádobou a prostřednictvím ní s aktivní 
oblastí na Slunci. 



Výskyt slunečních skvrn a hvězdy s pulsujícím magnetickým 
polem podle Jensenovy teorie magnetick:rn trubic 

E.Chvojková, AO ČSAV,Fraha 

Výsledky této práce jsou založeny na Jensenovy teorii 
magnetických trubic, koncentrických s povrchem Slunce nebo 
hvězd,které zachovávají svoji hmotu s časem, mají menší husto-
tu, než je v okolí a na které má vliv pouze tlak, teplota a 

utjich gradienty. Za předpokladu,že magnetický tok oje nepřímo 
m rný poloměru magnetické trubice, byla teorie aplikována na 
výklad vzniku slunečních skvrn a na vysvětlení vzniku hvězd s 
proměnným magnetickým polem. 

Vzorec pro rotační člen, s aplikaci na U Sge 

M.Plavec, AÚ ČSAV,0ndřejov 

Pro vyloučeni vlivu rotace při měření r4dkálních 
rychlosti zákrytových proměnných je nutné znát tzv. "rotační 
člen". V práci odvozený vzorec je jednodušěí než dřívější 
vztah Petrieho (1938). Pro rovníkovou rotační rychlost hlavní 
složky U S`e vyšla na základě Struveho pozorování hodnota 
90 km/sec. Je 1,5krát větší, než by odpovídalo předpokladu 
stejné rotační a oběžné rychlosti hvézdy. 

Studium planetární relhat►iny NOC 1514. I. Hypotéza dvojhvězdy 
pro jádro planetární mlhoviny, zalovená na fotoelektrické 
fotometrii 

L.Kohoutek, A ČSAV,Praha 

UltrafisLový exces -0,4 meg., vyplývající z foto -
elektrických měření centrální hvězdy a mlhoviny, je možné 
nejlépe vysvětlit existenci druhé, menši ale značně teplejěí 
složky jádra mlhoviny. Předběžný model mlhoviny má následují-
cí parametry : vzdélerost 480 pa, lineární poloměr 0,30 ps, 
M = +Om2, AA  20, hmota vnitřní a vnějěí. obálky 0,10 a 
O,n07 hmot Clůnce. Předběžné parametry centrální hvězdy :Fy-
zická dvojhvězda AOIII + modrý sd (X-složka). Plavní složka : 
MV = T = 10800 °K, R = 4,1 RO  ; složka X : "dV =
T = 60000 K, R = 0,45 R0 . 

Rozptyl světla zploštěnými elipsoidy 

J.Svatoš, AÚ KU, Praha 

Úloha je řešena pro dva případy směru viny dopadají-
cího záření : rovnoběžně a kolno k velké ose elipsoidu. V 
prvém případě byla použita klasická Mieova teorie a Loretzova 
transformace viny dopadající na kouli, ve druhém případě bylo 
k řešení použito výs]edkd vyplývajících z práce Oreenberga. 
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Enckeova kometa a sluneční činnost 

L. Kresák, Mi 3AV,3ratislava 

Ukazuje se,že korelace mezi sluneční činností a výsky-
tem chvostu Enekeovy komety, nalezené Whipplem a Douglas-Ha -
miltonem,je pouze zdánlivá, nehoť se dá vysvětlit variaci 
geometrických podmínek pozorování. tiutor předpokládá,že roz -
pad komety v r.1964 byl součástí jejího normálního vývoje a 
předpovídá viditelnost chvostu v budoucích návratech komety. 

- kk -

,NOVÉ IQQIz 

Jiří Bou~ka,Vlsd.Vanýsek : Fyzika komet 

Academia, Praha 1967,edice "Cesta k vědéní" sv.11, 
232 str. 80 obr.,32 obrazových příloh brožované 12 Kčs 

Je nanejvýš záslužným činem nakladatelství ČSAV,jestli-
že se z pera dvou našich předních odborníků v kometární astro-
nomii dostává do rukou čtenářů monografie, pojednávající o ko-
metách jako fyzikálních tělesech. Je tím vypiněna mezera,kte-
rá v naší populárně vědecké literatuře zela až příliš dlouho. 

Autoři rozdělili tematiku do .osmi kapitol, jež na se-
rve logicky navazuji. V první kapitole vycházejí z toho, co i 
pro fyziku komet je nezbytným předpokladem : z drah komet v 
prostoru a ze statistiky komet i jejich drah. Za účelné po -
važuji zařazení kódu astronomických telegramů,užívaných k ozná-
mení objevů, výpočtů drah a pozorováni komet. 

Po úvodní kapitole následuje přehled o metodách, jimiž 
se fyzikální výzkum komet v moderní době provádí. Výčet je 
skutečně úpiný a nechybí ani zmínka a projektech raketového 
výzkumu, s nimiž se v brzké době počítá. 

Další tři kapitoly jsou postupně věnovány třen základ-
ním částem typické komety : jejímu jádru,atmosféře (komě) a 
chvostu. Rozbor je proveden pečlivě a pozornost je věnována 
především nejmodernějším výsledkům. Zejména pohotové zařaze-
ní výsledků mezinárodního symposia o podstatě a původu komet 
v Liege z r.1965 je - vzhledem k tomu,že rukopis byl odevzdán 
v lednu 1966 _ třeba ocenit. 

Další, v pořadí šestá kapitola je věnována kometám 
ve vztahu ke Slunci. Konkrétní projevy sluneční činnosti na 
kometách - to je jeden z nejožehavějších problémů dnešní ko-
metární fyziky. 

Snad nejvíc nejasného je dosud v otázkách jejich vzni-
ku. Jim věnuji autoři poslední dvě části své knížky. Podatat-
né je zde spojeno se zajímavým : popisy rychlého rozpadu ko-
met budou asi náležet k nejpoutavéjším pasážím monografie i 
pro čtenáře neobeznámeného s problémy kometární astronomie, 
ale současně jsou po mém soudu i vědecky velmi cenné. 

Závěrem budiž oběma autorům vysloven dík za hezké 
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dílko o nejdůležitější složce meziplanetární hmoty, hrající 
podstatnou roli i v mnoha dalších oborech astronomie, včetně 
kosmogonie. Je také jistě správné, že v knize jsou hojně ci-
továny výsledky pr+ice československých astronomů. Kometární 
fyzika náleží totiž r.:ezi ty astronomické disciplíny, v nichž 
je náš příspěvek k pokroku mimořádně vysoký. Všichni"přátelé 
komet" publikaci jistě uvítají a její význam nemůže být nikte-
rak snížen ani n_kolika menšími chybami, převážně tiskového 
charakteru. 

Z. 3ekanina 

I P$EČETLI JSME PRO VÁS 

"0blast,v níž nejsou známy opticky slabé quasary,od-
povídá severnímu letnímu nebi.t.o~ných příčin tohoto výběrové-
ho efektu může být několik : 1. Kratší noci v létě. 2.Nepří-
tomnost hlavních pozorovatelů quasarů na observatořích v Ka-
lifornii během konferenční sezony. 3. Obtíže v určení přes -
ných rádiových poloh při vysoké úrovni šumu galaktického po-
zadí v oblasti severní polární ostruhy". 

M.V. Penston, G.M.Rowan -Robinson :Nature 213 (1967), 377. 

"Pstroromové Lickovy hvézdúrny uvažují už nyní o tom, 
které další dalekohledy budou potřebovat v příštích letech. 
Mt.Iiamilton je sice stále dobré stanoviště, jež slibuje i 
tehdy,když blízké město man José je zahaleno do mlhy téměř 
tak dobré noci jako v dřívějších dobách, ale světla i smog 
z okolních mést začínají přece jen vadit. 

Nové dalekohledy budou tudíž lépe využity když budou 
umístěny na jiném, vzdálenějším místě, a to zvláště pro pozo-
rování,jež vyžaduji temnou oolohu a vynikající průzračnost 
atmosféry. Kalifornská universita financuje proto již déle než 
rok průzkum vhodného pozorovacího stanoviště, s ohledem na 
pravděpodobný směr růstu osídleni a dráhy kouřových zplodin. 
Předpokládá se, že na novém místě bude jako jeden z rvních 
postaven dalekohled aspon středních rozměrů se zrcadem o 
průměru 84 palců (tj.213 cm)". 

A.E•Whitford : Sky and Telescope 32 (1966), No.6, 328. 

(oba překlady J.G.) 

."Mám tu smůlu,že musím promluvit,ale vám připadla stejnč 
nepříjemná úloha mě poslouchat. Mnozí z vás však nemohou nic 
naaítat,totiž ti, které organizátoři požádali dříve než mě. 

Nejprve ■i dovolte, abych při této příležitosti podě-
koval našim hostitelůa. Dík patří také organizacím, které fi-
nančně přispěly na toto setkání. Nezískají tím nic víc než 
kupu vědeckých prací a příležitost podívat se na tlupu nejis-
tých a zmatených vědců. 

Je to samozřejmé historické setkání. Bude se na něj 
vzpomínat jako na setkání, na kterém se poprvé hovořilo o no-
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vých velkých astronomických objevech. Do historie vejde také 
jako zápas silných mužů s ještě silnějšími fakty. 

Dyl to,myslím, hlavně Hoyle, který přišel na velice 
přitažlivou myšlenku,že v tomto případě nejsou práce relati-
vistických fyziků jen skvostnou kulturní ozdobou, ale že mo-
hou být prospěšné ostatní vědě. Všichni jsou spokojeni.Rela-
tivističtí fyzikové poeiují,že byli konečně oceněni; jsou 
najednou odborníky v oblasti, o které se jim ani nezdálo.Astro-
fyzikové opět rozšířili pole působnosti,svou doménu,připojením 
další vědní disciplíny - obecné teorie relativity. Všechno vy-
padá velice krásně, doufejme tedy, že je to tak správně:Jaká 
by to byla hanba, kdyb,'chom byli relativistické fyziky znovu 
odmítli: 

Texasané se budou divit, co si to sem pozvali za li-
di. Lidi, kteří sem přišli, místo aby se zabývali otázkami 
jako "vliv teorie relativity na myšlení současného Američana" 
nebo "teorie relativity a americký způsob života" nebo dokonce 
"gravitace a hledáni naftových ložisek" Místo toho se tito 
lidé zabývají tak vyloženě negativním tématem jako "Kolaps -
morbidní patologie hmoty". 

Kritikové tek mohou být umlčeni,čímž nemám na mysli 
znamenitý způsob Divokého západu, ale budou umlčeni objevem 
Harlana Smitha, že pohyb akcii na burze lze vysvětlit změna-
mi jasnosti quasarů. Hvězdná fotometrie se už nikdy nebude 
muset starat o finanční podporu ...." 
Z přípitku, který pronesl dr.Thomas Góld na symposiu o rela-
tivistické astrofyzice v prosinci 1963 v texaském Dallasu. 

překlad P.K. 

(NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Dopady meteoritů a vulkanismus 

Notoricky známý spor mezi vulkanickou a impaktní (do-
padovou) hypotézou vzniku měsíčních kráterů se jak známo v 
přítomné době rozšiřuje z Měsíce i na Mars,kde byla zjištěna 
Marinerem IV.podobná "kráterová pole" jako na Měsíci a s po-
krokem kosmonautiky bude patrně rozšířen i na jiná tělesa 
sluneční soustavy (Merkur, měsíce velkých planet aj.).Málokdo 
však zatím věnoval pozornost možnému kompromisnímu řešeni mezi 
nimi, ačkoli už před jednadvaceti let H.Quiring upozornil, že 
krátery na Měsíci mohly vznikat spolupůsobením impaktů meteo-
ritů a lávových výlevů vyvolaných proražením měsíční kůry(viz 
např.Sadil: Měsíc 1953,str.214). V poslední době přichází s 
touto patřičně ovšem zmodernizovanou myšlenkou znovu L.B.Ron-
ca (Icarus 5,1966). Normální hloubka existence žhavého magma-
tu na Zemi je 50 km. Této hloubky dosáhne podle známého vztahu 
průměr - hloubka už impaktní kráter o průměru 500 km. Nesmíme 
však zapomínat ani ne známou skutečnost, že pod impaktními 
krátery vzniká soustava hluboko sahajících trhlin a dále zóna 
rozdrceného materiálu,kterď už asi u 3Q0 km kráteru dosáhne 
hloubky přibližně 70 km. Podle Roncy však tu je ještě další 
možnost. Vzniklé impaktní krátery o průměru větším než 10 km 
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odkryji totiž podpovrchový materiál s teplotou nejméně 200°C, 
po jehož ochlazení vznikne ♦e svrchním plášti následkem vy-
rovnávání teplot lokální výstupný proud, který je příznivý 
vzniku lokální vulkanické činnosti. Každý impakt ovšem nemusí 
mít ihned za následek sopečnou činnost, může ji však předzna-
menat tím,že vznikl' zóna trhlin může v budoucnu, jestliže v 
těchto místech dojde k vzrůstu geotermálního gradientu, do 
těchto míst lokalizovat vulkanickou aktivitu a výsledná struk-
tura může pak nést současně znaky jak impaktu, tak i vulka-
nismu. Ronca vidí důkaz pro tuto možnost ♦ tom, že mnohé im-
pnktní kratery na Zemi jsou situovány poblíž později vznik-
lých endogenních vulkanických oblasti. Velmi dobrým příkladem 
je známý kráter Rieskessel poblíž Steinheimu v NSR o průměru 
24 km, z něhož podle A.J.Cohena pocházejí české a moravské 
vltavíny. Roku 1960 dokázal F.S.Chao nálezem přírodního coe-
situ (Což je těžká modifikace křemene vznikající z normální-
ho křemene působením obrovských tlaků),že Rieskessel je im-
paktním kráterem, o čemž svědčí i enormní množství uložených 
ostrohranných úlomků v okolí kráteru. V kráteru saaém však 
byl nalezen i suevit, což je hornina vypadající spíš jako 
vulkanický produkt, sestávající z částečně natavených pluto-
nických a bazických hornin. Erupce suevitu se objevily až po 
vzniku úlomků; putovaly k povrchu lokálními trhlinami, a to 
po pozoruhodně dlouhou dobu. Geolog N.H.Bucher (1965) soudí, 
ž4 celá struktura je závislá na regionální^,h tektonických 
zonách a je spojena s hlubinným vulkanismem. Ronca soudítže 
tato struktura vznikla dopadem meteoritu, jek o tom svcdcí 
coesit a zmíněné rozlámání, a že v této oblasti pak následo-
vala vulkanická činnost (suevit). Známky pozdější vulkanické 
činnosti lze nalézt i u mnoha dalších impaktních kráterů.Tak 
např.0 známého fosilního neteoritového kráteru Clearwater Lake 
v oblasti Kanadského štítu lze pozorovat četné koncentrické 
trhliny,jimiž vyvřela láva; u tzv.Sudbury structure (která 
podle všech známek patří rovněž k impaktním kráterům) byly 
rovněž nalezeny známky následného vulkanismu v podobě extru-
zívního lopolitu apod. Také na Měsíci lze podle mínění Roncy 
najít celé "spektrum kráterů" od čistě meteoritových, přes 
krátery modifikované vulkanismem až po krátery čistě vulkanic-
ké (žel,že své tvrzení nedokládá konkrétními pří'clady).~tupeň 
vulkanismu následujícího po impaktu je podle Roncy funkcí 
velikosti dopadu a lokálního termického gradientu, který se 
mění s místem a časem. Také na Marsu polygonálnost a středové 
vrcholky u kráterů by svědčily spíš pro vulkanismus, ale 
vztah mezi jejich pr.lměrem a hloubkou spíš pro dopady, takže 
je možné, že i na Marsu byly impakty provázeny vznikem vulka-
nické činnosti. 

J. Cadil 

Které otázky v kosmu chce studovat emerická kosmonautika? 

Nehledíme-li na dosažení Měsíce a jeho exploataci,uvádí 
Akademie véd USA tyto problémy, které má kosmonautika řešit 
přímým studiem: vsmik a vývoj sluneční soustavy, vznik života 
a jeho vývoj, procesy tvoření piosféry Zeuě. 

Z těles má být po Měsíci hlavním předmetem nczorncsti 
Mars, v druhé řadě Venuše a ve třetí řadě planety skuuiny Ju-
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pitera.3tudium jejich struktury a složení může objasnit mno-
hé o původu sluneční soustavy. 

Ve čtvrté řadě je studium 2lanetek,komet a Merkura. 

P. Příhoda 

Počátky mineralogického a petrografického průzkumu Marsu 

Myšlenka o přítomnosti rozdrceného limonitu na povr-
chu Marsu vyslovená poprvé před sedmnácti lety A.Dollfusem) 
se ukazuje být i v moderní době neobyčejně plodnou,jak znovu 
dokázali A.B.Binder a P.Cruishank(Icarus 5,1966),kteří našli 
překvapivou shodu mezi infračervenými barevnými profily svět-
lých a tmavých oblastí na Marsu a laboratorně získanými pro-
fily limonitu. Limonit,česky hnědel, je složitá směs různých 
minerálů,hlavně geothitu (HFeU ), lepidocritu /Fe0 (OH)/ a 
dalších kysličníků železa.V př~lrodě vzniká oxidací a hydra-
tací železa a různých minerálů obsahujících železo,jako např. 
biotit, augit, olivín, amfibol aj. Limonit se nejprve vytváří 
v jemných trhlinách a prasklinách různých hornin a postupem 
doby na nich vytváří aouvislé povlaky, které na vyvřelých 
horninách, a to i ♦ pouštních oblastech s minimálními srážka-
mi mohou už behea několika let proniknout do hloubky až dvou 
miiiaetrů. Binder a Cruishank soudí, že limonit na Marsu už 
se v přítomné době nevytváří a že táro vznikl v době,kdy atmos-
féra planety byla schopnější působit chemické větrání povrchu. 
Podle nich je povrch Marsu pokryt úlomky nejrůznější velikos-
ti od velikých balvanů až po písek a jemný limonitový prach 
přičemž větší úlomky a výchozy hornin na povrch jsou pokrytý 
limonitovou kůrou typu tzv.pouštního laku známého z pozemských 
pouští. Tmavé oblasti,moře,jezera aj. se zdají být čedičovými 
lávovými proudy nebo poměrné čerstvými uloženinami vulkanické-
ho prachu, což je zatím těžké rozhodnout. Malá rozlišovací 
schopnost dalekohledů (cca 40 km) nedovoluje získat pro pří-
slušná fyzikální měření "čistý aateriál",protože tmavé oblasti 
mají,jak známo, skvrnitou strukturu,skládající se z četných 
nepatrných tmavých ostrůvků na světlém "pouštním" podloží. 

Vcelku je tedy možno předpokládat že povrch Marsu byl 
asi na počátku pokryt podobnou vrstvou sedimentů jako povrch 
M sice, ovšem s tím rozdílem, že tento materiál podlehl pozdě-
ji chemickému větráni a mohl být také působením větru velikost-
ně vytříděn a podroben druhotné sedimentaei.To by vysvětlova-
lo značné rozšíření okrově zbarveného materiálu na povrchu 
planety (bez ohledu na jeho vertikální členění) a jeho nápad-
nou homogenitu. Podporovalo by to autorovu vlastní představu 
o příbuznosti s pozemskou spr.ší (Planeta Mars,1956,str.46) 

J. Sadil 

Tok tepla z nitra planety Jupiter 

Infračervené zářeni Jupitera studoval Taylor.Dochází 
k výsledku, ž celkový tok tepelného zářeni z nitra této pla-
nety je 5.102 erg/sec. Abychom si učinili představu o této 
energii,uvědomme si,žee Slunce uvolní za vteřinu na všech vino-
vých délkách 3,86.10 eraů.Přepočteno na jednotku hmoty,uvo 
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ňuje Slunce asi miliónkrát více energie, než jednotka hmoty 
Jupitera uvolní tepelného zářeni. Zají~avé je srovnat tuto hod-
notu se Zemi - ta uvolňu e asi 0,5.10- ergů na gram své hmoty 
za vteřinu. Tato energie pochází z rozpadu radioaktivních prv-
ků a je to asi 10000krát aéňě na jednotku hmoty, než uvolni Ju-
piter. 

Co oje především pozoruhodné - Jupiterem uvolňovaná 
tepelná energie převyšuje o 20 % energii, kterou Jupiter přijí-
má od Slunce. Má snad planeta významné vlastní zdroje energie? 
Taylor rozvažuje různé možnosti a soudí, že ani radioaktivita, 
ani zachycování meteorických těles,ani slapové tření,případně 
rozpad magnetického pole planety neobjasni tento tok.Předpoklá-
dá posléze, že teplo je vynášeno prouděním Jupiterovy hmoty 
(konvekci), která vynáší tepelnou energii z nitra planety,jejíž 
jádro je ve stavu gravitačního saršťován Teplota vrchní vrstvy 
Jupiterova ovzduší je pak vyšší (asi 165 K), nes by odpovídalo 
stavu, kdy by tyto vrstvy byly v Sovnováze e zářením od Slunce 
- pak by měly mít teplotu asi 125 K. 

Jiné vysvětlení pozorovaného jevu poskytuje ONen.Sta-
čí totiž předpokládat na planetě existenci hmoty absorbující 
určitou část sluneční energie,která bx nebyla odrážena zpět do 
prostoru,jak jsme se původně doanívali. Tía by nutně vznikal 
skleníkový efekt jenž by prohříval planetu.Látkou,která by měla 
tyto vlastnosti,by aohl být čpavek se značnou absorpci u vinové 
délky 20 až 35(u . 

P. Příhoda 

(VESMÍR SE DIVI 

Kterak se padli Perseida po večerech na hvězdu vypracovala. 
"0 Perseidách - hvězdách,které se objevuji na večerní obloze 
jen v srpnu, se můžete dozvědět :noho zajíaavého na zítřejší 
besedě v petřínské hvězdárně" 

Večerní Praha 6.8.1966 

Zvíře Cepheus. 

~epheus,25 x 25 cm,Malinův obraz zě série zvířetníkových sou-
hvězdí.• 

Vesmír 1965 Č. 2 str. 53 

Až teď se dovídáme,že  

  událostí v oboru fyziky koaet v roce 1865 bylo... kolo -
kvium,které se konalo v Belgii: 

Hvězd.ročenka 1967, str.163 

Tyto zprávy rozanožuje pro svou vnitřní potřebu Česko-
slovenská astronomická společnost při ČSAV (Praha 7,Královská 
obora 233). Řídí redakční kruh :předseda J.Grygar, tajemník P. 
Andrle, členové H.Dědičová,J.Kvízová, L.Kohoutek, Z.Kvíz, M. 
Plavec, P.Příhoda, J.Sadil, Z.Sekanina. 
Technická spolupráce : J.Bélovský, H.Svobodová. 

Příspěvky zasílejte na výše uvedenou adresu sekreta -
iátu ČAS. Uzávěrka tohoto čísla byla 3.IV.1967. 

Výtisk je neprodejný. 
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