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Bílí trpaslíci: býval' a budoucí slunce 

Za takových sto miliard let zdědí astronomové, kteří se 
zabývají bílými trpaslíky a ostatními slabými hvězdami, oblo-
hu přímo k nezaplacení - nic jiného totiž na ní zářit nebude. 
Zdálo by se, že mezitím bude jen velmi obtížné vzbudit větší 
zájem o objekty, s nichž ani jediný není viditelný pouhým 
okem. Nicm ně skutečnost, že se posledních konferencí ♦ nova-
ných výzkumu bílých trpaslíků zúčastnilo několik stovek pro-
fesionálních astronomů, nasvědčuje tomu, že jde o objekty při-
nejmenším zajímaví. 

Bílí trpaslíci představují závěrečné stadium vývoje 
hvězd nízká a střední hmotnosti. Díváme-li se na ně, prohlíží-
me •i vlastně naše Slunce, tak jak bude vypadat za nějakých 
pět, šest miliard let. L vzhledem k tomu, že bili trpaslíci 
svítí víceméně stále, může být jejich studium i sondou do hlu-
boké minulosti. Může nám pomoci odpovědět na otázku: kdy a 
♦ jakém počtu se hvězdy ♦ naší Galaxii začaly tvořit a vyvíjet? 

Konečně pak bili trpaslíci nabízejí skvělou možnost 
důkladněji poznat procesy, které probíhají v podmínkách Jež 
na Zemi napodobit nedokážeme. Jejich hustoty převyšují uatotu 
osmia a platiny více než stotisíckrát  Někteří mají magnetické 
pole o indukci větší než 100 000 tesla. Připome me že pole 
Země je etomilionkrát slabší a ta nejsilnější, uměle vytvořená 
pole svou indukeí stěží dosahují stovky tesla. Bílí trpaslíci 
jsou tak trochu nerudni chlapíci. Na podněty z vněiiška reagují 
občas dosti nepřiměřeně. Je-li jejich povrch "svlažovánu deštěm 
materiálu bohatého na vodík pocházejícím ze složky, jež s trpa-
slíkem tvoří dvojhvězdu, pak dříve nebo později vybuchne. 
Zažehnou se na něm překotné termonukle'rní reakce, které z ně 
učiní novu. Někdy je však toto vzplanutí začátkem vůbec nejbouřli-
vější možné události v životě hvězdy - výbuchu supernovy. 

Historie a vlastnosti 

Příběh o objevu bílých trpaslíků se stal již pevnou 
součásti folkloru moderní astronomie. Na počátku historie stojí 
Friedrich Wilhelm Bessel, jenž analyzoval svá dlouholetá pozo-
rování vlastního pohybu Siria a Prooyona. V roce 1844 dospěl 
k závěru, že každá z těchto hvězd musí mít svého neviditelného 



průvodce srovnatelné hmotnosti. Pak vstupuje na scénu americký 
konstruktér dalekohledů Alvan Graham Clark. Když v roce 1862 
testoval nově zhotovený 18 a půl palcový objektiv, náhodou 
jej zamířil k nejjasnější hvězdě oblohy - k Siriovi. Několik 
úhlových vteřin od zářivá psi hvězdy zpozoroval slabě, zářící 
bod. Aniž by to tušil, tak právě spatřil Besaelova"neviditel-
ného" průvodce, nazývaného dnes Sirius B. 

V letech 1914 až 1915 epektroakopik Walter S. Adams 
a astrofyzik Henry Norris Russel s překvapením zjistili, že 
průvodce Sira a hvězda 40 Bridani vykazuji spektrum s vodíko-
vými čarami. Výskyt těchto čar naznačil, že tu ♦ obou přípa-
dech jde o hvězdy s poměrně vysokou povrchovou teplotou, které 
však normálně bývají nesrovnatelně zářivější. Vyplynul a toho 
nečekaný závěr, že Sirius B nemůže být o mnoho větší než Země, 
třebaže má hmotnost Slunce. 

Konečně si připomsňme ještě jméno S. Chandrasekhara, 
jenž si v roce 1930 krátil cestu lodi z Indie do Anglie tím, 
že si sestavoval a řešil rovnice stavby bílých trpaslíků. Tyto 
rovnice, jež zahrnují i efekty kvantové mechaniky a obecná 
teorie relativity, spolu e modelem z roku 1935 úspěšně obstály 
vs zkoušoe času.Byly potvrzeny spoustou měřeni hmotností a 
rozměrů bílých trpaslíků. Podpořeny byly i pozorovanou veli-
kostí gravitačního rudého posuvu, který je důsledkem toho, že 
světlo které se vyškrábe ze silného gravitačního pole bílého 
trpaslha, za to zaplatí ztrátou části svá energie. 

Kdybychom si našli zcela typického bílého trpaslíka, 
zástupce tisícovky případů uváděných ♦ současných katalozích, 
pak by šlo o hvězdu s povrchovou teplotou cca 15 000 K a záři-
vým výkonem menším než 1% výkonu Slunce. Vyplývá to ze skuteč-
nosti, že zářivý povrch reprezentanta bílých trpaslíků je 
7000 krát menši než povrch sluneční. Všechny zuněn' charakte-
ristik bílých trpaslíků as dají vydedukovat z jejioh apekter 
a paralaz. 

Další měřen' vlastnosti ukazují na to, že průměrná 
hmotnost bílých trpaslíků činí 0,6 R0,'  typická doba jeda' 
otočky jsou hodiny. Pozoruhodné je jyejich povrchová chemické 
složení - buáto se tu jedná o neuvěritelně čistý vodík, vzácně-
ji o čist' helium a vůbec nejvzácněji o vodík či směs vodíku a 
helia mírně znečistěnou uhlíkem, vápníkem a jinými ěžšími 
prvky. Všechny tyto skutečnosti lze zjistit s vinovy~oh délek, 
intenzit a profilů absorpčních čar, ež se vyskytují ve spektrech 
bílých trpaslíků. Hmotnosti trpaslíků, jež leží v intervalu 
od 0,3 do 1,4 R' , známe z rozboru jejich pohybu ve dvojhvěz-
dách. Bohužel ♦ tšina známých bílých trpaslíků jsou hvězdy 
osaměl' nebo ťvoříoí natolik vzdálen' hvězdné páry, že se 
pro určení hmotností nehodí. Bílí trpaslíci mají na povrchu 
silné magnetické pole o indukci zpravidla 1 T, což odpovídá 
indukci pole ve slunečních skvrnách. Několik desítek bílých 
trpaslíků však vlastní pole až stokrát silnější! Takto silná 
pole již výrazně pozměňuji profily spektrálních čar a tím 
i vzhled celého spektra hvězdy. 

Matematická modely založen' na těchto charakteristikách, 
opřené o Chandrasekharovy rovnice, prozrazuji, že náš typický 
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bílý trpaslík má uhlíko-kyslíková jádro, ♦ němž již žádná 
termonukleární reakce neprobíhají. V tomto směru je již mrtvou 
hvězdou. Září vlastně jen proto, že je jeho jádro ještě stále 
horká, třebaže nezadržitelně chladne. S průměrnému zářivému 
výkonu bílý trpaslík dospěje po sto milionech let od chvíle, kdy 
se ♦ jeho materské hvězdě zastavily jaderné reakce. Pot' ho 
ještě čekají celá miliardy let pomalého chladnutí. 

Nezarazila vás trochu ta poslední věta? Měla by, uvě-
domíte-li •i, že kvalifikovaný odhad stáří naší Galaxie je větší 
než deset miliard let. Proč je potom náš "průměrný" bílý 
trpaslík tak nesmírně mladý? Důvodem jsou tu výběrové efekty, 
které nám značně zkreslují skutečná poměry ve světě hvězd. 
Nejmladší bílí trpaslíci jsou nejteplejší a tudíž nejzářivější. 
Můžeme je tak spatřit i z velké vzdálenosti. Není pak divu, že 
právě oni v našich katalozích převládají. Reálně středněvěký 
bílý trpaslík,vytipovaný ze vzorků hvězd pečlivě vybraných a 
očištěných od těchto vlivů, je hvězdou podstatně chladnější 
a tudíž slabší než typický člen katalogů. Pomalu dohasíná 
po řadu miliard let. Během této doby se uhlíková a kyslíková 
jádra zbavená elektronů postupně uspořádávají do dokonalé a 
přepevné krystalové mříže, kterou se prohánějí houfy volných 
elektronů. 

Pozorovatelský výběr nás klame i ve zdánlivém přebytku 
osamocených hvězd mezi bílými trpaslíky. Ve skutečnosti 
většina hvězd tvoří páry, občas i tak těsné, že si mezi sebou 
vyměňují hmotu. Za těchto okolností se však jednotlivé kompo-
nenty nedají přímo opticky rozlišit, poněvadž ta složka hvězdné-
ho páru, která ještě spaluje vodík ♦ nitru, vydává mnohem více 
světla než neaktivní bílý trpaslík. Spolehlivě jej tak přezáří. 
Dvojhvězdy - kataklyzmioké proměnné (novy a jejich sestřenice) 
jsou pak výjimkou, která výše uvedené pravidlo potvrzuje. 

Vznik 

Steré hvězdy se stanou bílými trpaslíky a jak k tomu 
vlastně dojde? Abychom mohli odpovědět na tuto zásadní otázku, 
musíme se opřít jak o pozorováni, tak i o teoretické výpočty 
vývoje hvězd. Stabilní bili trpaslíci se vyznačují až děsivým 
gravitačním polam se zrychlením stotisíckrát větším, než je 
tíhové zrychleni na povrchu Země. Tendence gravitace zhroutit 
veškerou hmotu do jediného bodu musí být vyrovnána tendencí 
opačnou - odstředivou. Tou je vztlak způsobený vzrůstem vnitřní-
ho tlaku směrem do středu hvězdy. V normálních hvězdách je tímto 
tlakem tlak ideálního plynu rozžhaveného na vysokou teplotu. 
Jenže v bílých trpaslících neexistuje žádný tepelný zdroj, kte-
rý by tuto vysokou teplotu dokázal udržet. Tlak materiálu 
v bílých trpaslících má jinou povaha. Pochází z čistě kvantově-
mechanického jevu, nazývaného elektronová degenerace (nejde přitom 
o charakterovou vadu elektronů, ale o vlastnosti rozdělení 
jejich rychlosti). Jeho maximální mohutnost je omezena efekty, 
vyplývaj1 ími z obecné teorie relativity a z tendence elektronů 
a protonů spojovat se a tvořit tak neutrony. Výsledek pak 
určuje pevnou hranici maximální hmotnosti stabilního bílého 
trpaslíka. Říkáme 1í Chandrasekharova mez. Pro bílé trpaslíky 
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složen' z uhlíku a kyslíku obnáší 1,4 M. 

Znamená to tedy, že bílí trpaslíci pocházejí jen od 
hvězd e hmotností menší než 1,4 II.? To rozhodně ne, pozorování 
nám říkají něco zcela jiného. ím9motnější hvězda je tím 
rychleji vyčerpá své vodíková palivo v jádru a opoušt hlavní 
posloupnost. Rozsah hlavní eosloupnosti ♦ Hertzsprungovýoh-Rus-
aellových diagramech otevrených hvězdokup nám tak určuje věk 
hvězdokupy i hmotnost hvězd, které již "jaderně zemřely". 
Bylo zjištěno, že řada mladých hvězdokup, počítaje v to II 41 
ve Velkém psu, HGC 2516 v Lodním kýlu, Hyády a Plejády, obsa-
huje bílé trpaslíky, třebaže hvězdy, které právě opouštějí 
hlavní gosloupnoat, mají hmotnosti neméně 3 až 6 IIp! To ovšem 
znaěí, ze hvězdy a hmotností menši nez 6 M0 dokáží na poslední 
chvíli shodit tolik ze své nadváhy, že z nich zbude bílý 
trpaslík a hmotností pod Chandraeekharovou mezí. 

Část toho procesu přímo vidíme. Ti nejžhavější a tedy i 
nejmladší bílí trpaslíci jsou většinou obklopeni plynným oblakem 
nazývaným planetární mlhovina. Tyto mlhoviny představují část 
vnějších vrstev mateřské hvězdy vypuzených pulsacemi a tlakem 
záření, kterými si hvězda odhání poslední zbytky vodíkového 
a heliového jaerného paliva. Obálka expandující rychlostí 
kolem 30 km.s se rozplyne za zhruba 10 000 let a zanechá své 
hvězda' jádro napospas úpinému vychladnutí. 

Hmotnosti typických planetárních mlhovin však činí 
jen několik desetin hmotnosti Slunce. Odnáší s sebou do prostoru 
příliš málo hmoty. Dosti citelná ztráta hmoty musí tedy ještě 
předcházet. Vždyf e zapotřebí k tomu, abychom dostali typic-
kého bílého trpaslíka o hmotnosti 0 6 1,z hvězdy odstranit 
více než 0,5 Y o , u bílých trpaslík& o výsledné hmotnosti 
těsně pod 1 4 Y dokonce celé čtyři hmotnosti Slunce! Zdá se, 
že právě hv~zdnF vítr přetrvávající eo celou dobu stadia červe-
ného obra, je onou hledanou, zaručene spolehlivou "odtučňova-
cí kúrou", které se hvězdy na sklonku svého aktivního života 
nedobrovolně podrobují. 0 intenzitu hvězdného větru se astrono-
mové přou, někteří dokonce tvrdí, že stačí "oloupat" i obra 
e hmotností 8 až 10 II . a to tak důkladně, že z něj zbude 
jen degenerovaný bílý trpaslík. 

Osobně se domnívám, že hvězdný vítr přece jen není 
silný natolik, aby znemožnil hvězdám o hmotnostech 8 až 10 II o 
vytvořit železa' jádro a vzplanout jako supernova II typu, 
zůstavující po sobě neutronovou hvězdu. Tato předpověJ je zalo-
žena na výsledcích jedné mé předchozí práce, která ukazuje, 
že hmotnost průměrného bílého trpaslíka je ve skutečnosti 
poněkud větši, než se všeobecně přijímá.Redávno získal tento 
názor jistou podporu v modelech vývoje hvězd střední hmotnosti, 
které sestrojili G. Bertellit A.G. Bressan a Cesar Chiosi 
z italské Padovy. Zjistili, že klidné zapálení uhlíku v jádru 
(a tím i vývoj směřující ke vzniku neutronové hvězdy) je možné 
i ve hvězdách o hmotnostech menších než 6 Y p a že hvězdný vítr 
není tak mohutný Jak se hlásalo. Efekty rotace a magnetického 
pole na své upla~nění v další generaci vývojových modelů dosud 
Čekají. 

Zatím se zdá, ve shodě s výpočty, pozorováním i sta-
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tistikami, že bílé trpaslíky tvoří hvězdy s hmotností menší 
neš 6 

e«, ,

 

přičemž se odhaduje, že v Galaxii ročně přibude 
♦ průměru jeden bílý trpaslík. To je i tempo, s nímž by v Ga-
laxii měly vznikat nové planetární mlhoviny. Nejvíce zastoupe-
ným produktem tohoto procesu budou ahlíkovo-kyslíkoví bili 
trpaslíci. Nejméně hmotní bili trpaslíci by měli sestávat hlav-
ně s helia, zatímco ti nejhmotnější převážně z kyslíku, neonu 
a křemíku. 

Bílí trpaslíci ve dvojhvězdách 

Těsné páry hvězd složené s bílého trpaslíka a normální 
hvězdy v aktivní fázi života jsou zřejmě zodpovědné za hvězdné 
exploze nazývané novy. Podezříváme je i z toho, že produkuji 
supernovy typu I. 

Hmotnější složka soustavy se vyvíjí vždycky rychleji než 
složka sekundární. Po čase dospěje do závěrečného stadia bílého 
trpaslíka, jenže i druhá složka se vyvíjí. Postupně se rozpíná. 
Rozepne-li se natolik, že se její vnější vrstvy dostanou do 
oblasti gravitačního vlivu bílého trpaslíka, začne na jeho 
povrch dopadat proud životadárného plyna se spoustou vodíku. 
Jen při tomto samotném přenosu se uvolni tolik energie, že se 
trpaslík může pod8tatně rozzářit. Soustavy se pak projevují 
Jak. trpasličí novy (příkladem budiž třeba hvězda SS Cygni) nebo 
symbiotické hvězdy podobné Z Andromedae. S tím, Jak se vodík 
ukládá na povrchu bílého trpaslíka, postupně vzrůstá hustota 
i teplota této vrstvičky. Podadnky se ♦ ní začínají blížit ke 
stavu, • němž se prudce sažehují jaderná reakce. 

Při přetoku jedu' miliardtiny hmotnosti Slunce za rok 
a. kritické množství jaderná nálože nahromadí za 10 000 až 
100 000 let. Reakce propukaeu náhle a explozívně. Hvězda se 
během několika dní zjasní o 10 aarltu' (10 009 krát). Nespotře-
bovaaý vodík Je rychlostí několika tisíc"a.s - odfouknut do 
prostoru. Teto jsou pak nov=, kterých v Galaxii •ybuchuje do 
roka několik. Myš je po ohnostroji, situace se uklidní. Na 
povrei bílého trpaslíka se opit počne ukládat další "hořlavý" 
materiál. Ixplose se za dalších 10 000 až 100 000 let znovu 
opakuje. 

Při jiném tempa přetoku se může vodík na povrchu 
trpaslíka vznítit a hořet klidně. Vzhledem k tomu, že pak není 
odklizován výbuchy, zůstává na povrchu. Bílý trpaslík postupně 
"nabírá na váze". Smrššaje se a jeho hmotnost se začne přibli-
žovat kritické Chandrasekharevě mezi. Tento povlovný preees pak 
může spustit explozi nesrovnatelně mohutnější, než jsou výbuchy 
nov, Celé těleso naráz vzplane. Helium, uhlík, kysl k, to vše 
se mění v železo. Uvolní se přitom dostatek energie, aby se 
hvězda úpině rozervala na kusy. Vyvržené zbytky pak září po 
dobu několika týdnů jako 10 miliard Sluncí. Domníváme se, še 
slespoš některé se supernov, Jež se objevují ♦ eliptických 
galaxiích a starých částech galaxií spirálních, vznikají právě 
takto. 

V systémech, ♦ nichž jsou vodíkové vrstvy soustavně 
odvrhován, výbuchy nov, se však hmotnost bílých trpaslíků 
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nezvětšuje. Bílí trpaslíci se tak neblíží k Chandraaekharově 
mezi, jejíš překročeni je nutnou podmínkou pro jejich'vzplanu-
tí v podobě supernovy. Nedostává se nám tak soustav vhodného 
typu, abychom dokázali vysvětlit pozorovanou četnost explozi 
supernov typu I. Proto k sobě v posledních letech poutá znač-
nou pozornost astronomů i jiné alternativní schéma předpoklá-
dající výměnu látky mezi dvěma bílými trpaslíky, tvořícími 
těsný pár. Bohužel, detailnější výpočty ukazují, že hvězda 
přijímající hmotu z druhého bílého trpaslíka se nejspíš 
zhroutí, aniž by přitom vybuchla. Pravda, i při tomto procesu 
se uvolní spousta energie, ale celkový obrázek celého děje 
se vzplanuti supernovy I. typu nijak nepodobá. Nezbývá než 
konstatovat, že skuteční předchůdci supernov I. typu zůstáva-
jí i nadále utajeni. 

Výzkum bílých trpaslíků pokračuje rychle kupředu. Mnohé 
z fyziky těchto exotick ých objektů jsme již pochopili. K ne-
dávným dspěchům lze přičíst například vysvětleni povahy jejich 
pulsací. Rada otázek však zůstává bez uspokojivá a vyčerpáva-
tcí odpovědi. Nedaří se nám třeba beze zbytku objasnit neobvyk-lé chemická složení ataosfér i to proč nepozorujeme staré 
a tudíž velmi slabé a chladné bfl' trpaslíky. Zd se, že 
k řešeni této zapeklitá klíčová otázky by mohlo napomoci 1 
hledání slabých bílých trpaslíků • kulových hvězdokupách, kte-
rá • sobě sdružuji nejstarší hvězdy ♦ Galaxii. To zajisté 
není věc lehká, ani když nám ♦ tom bude poaďhat Hubblův 
kosmický dalekohled. Nicméně tři pozorovatelé - John Bshcsll, 
James Wsstphal a Ivan King, kteří nají na tomto přístroji za-
jištěnou část jeho drahocenného pozorovacího času, se o to 
chtějí pokusit. Doufejme že se jim touto cestou podaří vyřešit 
i tato letitou hádanku bílých trpaslíků. 

Zpracováno podle článku Virginie Trimblové: "White 
Dwarfs: The once and lutare Sun." otištěného ♦ Sky 
and Telescope, říjen 1986, 348. Volně přeložil a 
upravil Z. Mikulášek 

Jsa Vít 

Karty v zrcadle tisíciletí naši astronomie 

Jubilejní, třicátý zaznamenaný návrat Halleyovy komety 
do perihélia, jehož jsme se stali v roes 1986 svědky, vede 
k zamyšlení nad paměti lidská kultury, díky které jsme schopni 
si takovou událost po více než dvě tisíciletí uvědomovat. 
Otevírá časovou kontinuita planetární civilisace, udržovanou 
především duchovními výkony. Patří mezi ně i astronomie. 
Zatímco relativně neměnný obraz hvězd, pravidelné pohyby planet 
♦ rovině zviřetníku, roční cesta Slunce po obloze, měsíční fáze 
i prosté střídání dus a noci vnukávaly představu věčného řádu 
a pravidelného rytme - a jejich uvědoměním se také astronomie 
konstituuje - znamenaly náhlá a neočekávaná zjevy komst 
výchylku z tohoto stavu. Staly ae událostmi, která člení 
původní časovou nerozlišitelnost univerza' staly se novými 
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empirickými daty která právě svou novostí dynamizují lidskou 
reflexi o přírod, provokují čerstvé otázky. Tak je tak' 
kometární astronomie nanejvýš aktivní, inspirující složkou 
astronomie obecné řešení speciálních komettrníeh otázek bude 
nejednou souviset s klíčovými problémy cel' disciplíny. Sledo-
vat cestu kometární astronomie leckdy znamená ubírat se hlavním 
řečištěm přírodovědy, dotýkat se podstatýých rysů lidek' vzděla-
nosti. Maěrtněa. zde na omezen' ploše vývoj koaet'rní astrono-
mie vynořující se ve svých prvopočátcích před třemi tisíoile-
tíml, a přihl'dněme přitom právě k širším kulturním souvislos-
tem, v nichž se utvářela ... 

Třebaže se zabýváme v tomto přehledu zejm'na evropskou 
astronomickou tradicí navazniící antickým prostřednictvím 
na egyptská a babylónské počátky a rozvíj.jící se pak z antické-
ho propracováni především • duchovním okruhu evropské vzděla-
nosti, je třeba začít sledovat souvislá pozorováni komet ♦ do-
cela jiném kulturním světě: ve star' Cíně. Vždyi především na 
základě čínských záznamů určujeme třicet přísluní Halleyovy 
komety zpětně až do roku 240 př.n.l., tímto datem (astronomickým 
rokem -239) rovněž začíná oficiální katalog kometárních drah 
ll.zinárodní astronomické unie - MÁU (první hodnověrně zazname-
naná perih'lium Halleyovy komety bylo takto identifikováno 
♦ historické encyklopedii Š ti slavného čínského historika 
S~•ma Čchiena a jeho otce S--ma Tchana). Eejde jen o prost' 
zápisy - už přísluní Halleyovy komety zaznamenané ♦ roce 12 př. 
n.l. je opatřeno přesnými daty, dodnes cennými pro evoluční 
popis této periodická komety. Nezůstává rovněž pouze u Halleyo-
vy komety. Od roku 156 př.n.l. do roku 1600 (n.l.) bylo • čínských 
pramen.oh nalezeno 40 pozorovaných návratů komety Enak., jejíž 
první evropské pozorování připadá naproti tona až na rok 1786 
(N'chain), Komety zahrnut' do katalogu NL0 jsou do 15. století, 
kdy se již tak' ♦ Evropě rozvinulo pravidelná pozorování komst , 
• rozhodné většině určeny č1S kými zápisy. 1daje, která je 
doprovázejí, uaožnují jejich morfologický popis, dovolujf dále 
určit posici, pohyb a dobu výskytu pozorovaných komat, aproxi-
movat jejich velikost a magnitudu. E písemným údajům se přitom 
někdy druží tak' ilustrační nákresy - • provincii Chu-naa byl 
nedávno nalezen hrob z období dynastie Chan, obsahující hedváb-
ný svitek s 29 schematickými kresbami komet' je datován rokem 
168 př.n.l. a je zřejmě nejstarší věcnou astronomickou ilustra-
cí vůbec. 

Objevy babylónských hliněných tabulek s klínopisnými 
zápisy o pozorovaných kometách se sice obracejí až do roku 
1140 př.n.l., představuji však na rozdíl od čisských záznamů 
zatím jen isolovaná objevy, nezakládají žádnou kontinuitu a 

ři 
1~ 

vývoj naši astronomická tradice přirozeně nijak neovlivnily. 

1) Pozoruhodná je nicméně nedávná identifikace z r. 1985, při 
které byl na babylonské tabulce BE 41462 (Britská museum) 
objeven záznam o návratu Halleyovy komety v roce 1644 př.n.l. 
Je cenný z.jm'na tím, že čínský záznam tohoto psrib'lia 
bývá časte zpochybíov'a. 
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Antické a raně středověké evropské zápisy o pozorovaných 
kometách jsou pak zřídka hodnogrné a navíc povětšinou literár-
ního, narativního oharakteru. 

Priorita čínské kometární astronomie přitom nezačíná 
teprve rokem 240 př.n.l. Soudobí čínští badatelé rozeznali řadu 
záznamů předcházejících toto datum, přičemž nalézají koaPtáraí 
zápis dokonce ul • roce 1404 př.n.l. Některé z těchto archa-
ických zpráv j sou také ztotožněny $ teoretiokým propočtem 
perihélii Hal e ovy komstZ (zatím nejstarší byl nalezen ♦ tao-
istické knize Chuaj-nan-O a týká se astronomického roku -1056, 
tj. 1057 př.n.l. přísluní v roce -614 je zapsáno ♦ nejstarší 
čínské datované kronice Čchnn-čchiou+ o návraft Ha4lleyovvyy 
komety v roce -465 pojednává opět kniha Š ti) . ‚Maje přsdchá-
zející rok 240 př.n.l. ovšem kolísají a pro svou nedostatečnou 
verifikaci nebyly dosud katalogem kometárních drah kanonizová-
my. Zařazují však svou existencí celé kometám í pozorováni do 
nejstarší čínské astronomické tradice. 

Výskyt komety na obloze má od počátku charakter události. 
Proto bývá fixován především v zápisech letopisného charakteru 
(jde vesměs o nejstarší a nejcennější literární památky staré 
Číny). Tyto záznamy však nejsou náhodné, zrcadlí naopak cílevě-
domou činnost. Punkty letopisce se obvykle kryje s funkcí astro-
loga a h•ězdopravectví je ovšem prvotní podobou čínské astro-
nomie. Tak jsou komety především sledovány akožto významupiná 
omnia. ‚Ji • čínské astrologii mají všeobecný, mundánní charakter, 
jejich výklad se týká panovníka i celé říše, a pro tuto domně-
lou úloha jsou bedlivě a s každodenní pozornosti sledovány. 
Kometám í pozorováni je • rámci celé staročínské astronomie 
záhy institucionalizováno a všemožně podporováno císařským 
dvorem (včetně přístrojové techniky). Zásluhou nepřetržitého 
trváni čínské kultury pak toto pozorování prochází souvisle 
ze starověku do novověku. 

Modelově je tu ustavena původní nerozlučitelnost astro-
nomie a astrologie, posílená v čínském prostředí specifickým 
charakterem reflexe světa. Člověk je ve staré čině pevně za-
kotven v přírodě, ♦ jejím nejširším, vesmírném rámcif mikro-
kosmos lidského byti zrcadlí makrokosmos nebeských dějin. 
Astrologický výklad této univerzální jednoty má ovšem překva-
pivě věcný ráz, převažuje v něm trvalá pozornost k přírodním 
principům a cyklům díky které se Číňané dopracují pozoruhodných 
intuitivních odhad a empi ckýoh zjištění. Platí to i ♦ přípa-
dě kometárních pozorováni. Čínská astrologie brzy přestáván
sledovat komety jako prostá věštebná znamení, vykládá je naopak 
♦ řadě astrologických kritérii (směr jo jich pohybu tvar, bar-
va, doba výskytu apod.), která jsou postupně formalizována. 
To je také vlastni důvod dnes velice cenných podrobných popisů 

2) První známé pozorování Halleyovy komety • našem světě v r. 
87 př.n.l. zapíše v dodatečné letmé, zmínce na počátku našeho 
letopočtu Plinius, exaktně bude tato kometa ale zaznamenána 
až Tosoanellim v r. 1456. 

3) Všechny ňdaje arv. in: to hang The Put Orbit of Halls ye 
Comet, Men. Royal Astr. Soo. 76 (1972). 
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v kometárních zámamoh, Už ve své době vedl tento zřetel 
k některým závažným poznatků.. Pozorně byl například • čínek' 
astrologii sledován eměr komstárniho ohon'} $znamenal zlověstné 
návěští pro kraje kam směřoval). Tak si Cínsn' už • 6. století 
povšimli, že koaeární chvost je směrován od Slunce, a v příštích 
dvou stoletích své zjištění prokazatelně zobecňuji. Evropa se 
tohoto faktu dobere až v první polovině 16. století. Podobně 
objevuji ve staré čině o tisíc let dříve, že 9coaety nevydávají 
žádné světlo jen e odrážejí od Slunce" (astronomická část 
letopisa Bisťorie dynastie in popisující období let 265-420). 

Rozvinutá čínská astronomie nezůstala ve svém celku 
bez vlivu na okolní země Dálného východu. Tak také začíná už 
♦ polovině 1. století př.n.1. kometárnf pozorování ♦ Koreji, 
♦ 7. století n.l. ♦ Japonsku a zanechává dodnes cenný erovnáva-
cf materiál pro čínské záznamy. Do vývoje naší astronomické 
tradice ovšem pozoruhodné čínské výsledky začleněny nebyly. 
První zprávy o koaetárníoh pozorováních v Číně podají do Evropy 
až jezuitští misionáři, nacházející ♦ čínské■ prostředí samostat-
né rozvinutí svých dosavadních astronomických vědomosti (latteo 
Ricci na přelomu 16. a 17. století, Antoine Gaubil ve 20. - 50. le-
tech 17. století aj.): tyto reference shrne poprvé ve svém 
obsáhlém kometografickém ddíle Alexandre Guy Pingré (Com'togra-
phie ..., Paříž 1783-4) 41. Teprve však před polovinou 19. sto-
letí začnou být na jejich základě budovány katalogy hieterických 
kometárnich drah: Biot (1846), Williams (18W, Luadmark (1921). 

Objevy tabulkových záznamů o pozorováni komet ve staré 
Babylonii náležejí moderní archeologii, resp. paleografii, avšak 
zlomky babylonského teoretického uvažování zůstaly uloženy už 
ve spisech antických - řeckých i latinských - autorů a tvoří 
tak nejstarší základ evropské tradice kometárni astronomie. 
lejsoa tu ovšem tlumočeny uceleně, objevují se jen v dozogra-
fických zmínkách. Seneca ve svých Eaturales Quaestiones cituje 
dva své řecké předchůdce, kteří studovali u Chaldejoů (Babylo-
ňanů): zatímco Bpigenes zjistil že tamní hvězdáři chápou kome-
ty jako "ohně steré se zapaluji ve vzduchu, mohutně a závratně 
vířícím" Apoilonius s lyndu zanechal svědectví, že Chaldejci 
"zařazuji komety mezi planety a již určili dráhy, po kterých se 
pohybuji." (lat. Quaes. VII, 4). Tyte dva krajní názory symbo-
licky uvozuji teorie, o nichž bude uvažovat antika a jejichž 
polarita urči do konce 16. století základní problematiku kome-
tárni astronomie. 

Rané řecké teorie, rozvíjející tuto problematiku v rámci 
přírodní filosofie z konce 6. a zejména v 5. století př.n.l., 
shrnuje pozdější komentář Aristotelův (leteorologika): zatímco 
významní předsokratovští myslitel' &nezagorás a 1mokrito. pova-
žovali komety za konjunkce známých planet, nškte t -
ci a matematik Sinookratéi z Chip pokračuji v babyl nsk m kla-
ďň a kladou komety planetám naroven, jsou to nebeská tělesa, 
která se objevuji ve velkých časových intervalech. 

lázory svých předchůdců Aristotelés (384-322)př.n.l. od-
mítá a formuluje vlastni versi abylěnsk'ho výkladu oharakterizu-

4) První kometu pozorovanou ♦ čině datuje Ping?' rokem 2296 př.n.l. 
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jícího komety jako meteorologické dkazy, které nenáležejí 
širšímu planetárnímu vesmíru: 

"Vycházíme z toho, že první vrstva světa obklopujícího 
Zemi, tedy toho, který se nachází níže než (nebeský) 
kruhový pohyb, jsou suché a teplé výpary (enathymi-
asis). Ony samy a též velká část k nim zdola ae při-
mykajícího vzduchu jsou unášeny kolem Země kruhovým 
pohybem (nebe): při takovém přemísiování dojde tam, 
kde je vhodná směs, ke vzplanuti. Proto, říkáme, vzni-
kají padající hvězdy. Když se svrchním pohybem (nebe) 
dostane do takové směsi ohnivý počátek, ani příliš moc-
ný, aby vyvolal rychlý a rozsáhlý zážeh, a ani zas tak 
slabý, aby rychle pohasl, ale silnější a rozsáhlejší, a 
když současně s tím odspodu stoupají páry ve vhodné smě-
si, vzniká hvězda vlasatá (astér kométés)." 

(Meteorologika I/7). 
Kometa je podle Aristotela zemním výparem, který vystoupal 

vzhůru a za speciálních podmínek vzplanul v nejbližším světě 
kolem Země, ne dál, než začíná sféra Měsíce, za níž se teprve 
otevírá kosmos planet a stálic. Jakožto jev, objevující se 
náhle a bez jakéhokoliv pořádku na obloze, je totiž kometa dka-
zem časově ohraničeným, vzniká a zaniká, a právě jevům podobné 
proměnlivosti a efemérnosti je vyhrazen svět "pod Měsícem" 
(sublunární), vznikající míšením čtyř elementů - země vody, 
vzduchu a ohně. Tělesa takto vzniklá ♦ podměsíčním svitě mají 
přirozený pohyb - pouze po svislicích, lehká nahoru a těžká 
dolů, každý pohyb v jiném směru musí být udržován stálým půso-
bením síly. Sféra Měsíce teprve otevírá nebeské "kruhové otáče-
ní", věčný a neměnný nadměsiční (suprslunární) svět zbudovaný 
z "pátého pprvku", věčného éteru - "aithéru" (aei thein "běží
m.yřetržitě"). Zasazena v pevných sférách pohybují se tu nebeská 
tělesa v dokonalých kruhových pohybech, ve věčném a neměnném 
(a ovšem geocentrickém a eostatickém) kosmu v němž nemá co 
pohledávat žádná směna. Vklad komet tu pevni tkví ♦ kosmologii, 
jak ji Aristotelés sám opsal a na základě dobového fyzikéln;he 
poznáni :důvodnil ve svých spisech 0 nebi a 0 vzniku a zániku. 
Komety, stejně jako meteory ("padající hvězdy"), jsou podřaze-
my proměnlivosti sublunárního světa už svým zařazením do spisu 
Meteorologika, degradovány tak na droven deště) krupobití a 
jiných meteorologických, "do výše zdvižených" Čta meteory) fene-
ménů. Omezeny tímto Aristotelovým paradigmatem, názorovou 
doktrínou o dvou oddělených, fyzikálně odlišných světech -
sublunárnía a supralunárním - budou komety vesměs takto umísio-
vány po příští téměř dvě tisíciletí. 

Ještě v rámci antického myšlení však zformuloval význam-
ný představitel římské stoické filosofie I,uoius Annasus Seneo` 
(asi 4 př.n.l. - 55 n.l.) ve svém přírodovědném spisu Maturales 
Quaestiones výmluvný protinázor vůči tradované aristotelské 
teorii: 

"Nesouhlasím že kometa je náhlým ohněm, ale soudím, že 
náleží k věným výtvorům přírody. Především vše co se 
rodí ♦ povětří rychle míjí, protože to povstává z věci 
nestálé a proměnliví ... Kdyby se (kometa) stravovala 
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ohněm, musela by sestupovat ..., ale komety se nikdy 
nespouštějí s.. a nepřibližují se Zemi těsně ... Žádný 
z běžných ohnů na nebi nemá zakřivenou dráhu, ta je 
vlastní hvězdám (planetám) zda se po takových drahách 
ubírají komety nemohu říci. Dvě z nich, které se obje-
vily v našich arech, však takové dráhy měly Coko-
liv, co vzplane jako dočasný jev; rychle zhasne žádný 
plamen nemá trváni, pokud jeho sila není vnitřn~. Mí-
ním tím božský plamen, který udržuje věčný vesmír. 
(Komaty) jsou jeho součástí a dílem. Ubírají .e jim, 
prodlévaji v něm a udržuji si svou stálost. Což by nebyly 
jednoho dne větší a druhého dne menší, kdyby byly ohněm 
nashromáUěným s chvilková příčiny? ... Kometa má své 
určené místo a z tohoto důvodu není ve epěchn vyhošio-
vána, ale prochází sobě určeným prostorem1 nevyhasíná, 
jen se vzdaluje". (Bat. Quaes. VII/22, 23). 
Seneca přiznává kometám charakter nebeských těles speci-

álního typu a přitom pro ně ♦ pozoruhodné intuici předpokládá 
pravidelné zakriven' dráhy a dokonce periodické návraty. Tuto 
myšlenku nadále posiluje v reakci na námitku (ovšem aristotelskou), 
že kdyby byly komety planetárními tělesy, pohybovaly by se tak 
jako planety pouze v rovině zviřetniku: 

"Kdo, říkám, vyznačil hvězdám jedinou mez a vehnal 
božské do její těsnosti? Jsou mnohé hvězdy, která se 
pohybuji v jiných a jiných obězích (circuli). Proč 
potom nemohou být takové, které odcházejí po vzdále-
ných drahách? Jestliže soudíte, že žádná hvězda se ne-
může pohybovat jinak než že se dotýká zvířetníku, pak 
říkám, že komety mají jiné oběhy a jen • některých 
částech těchto oběhů se mohou zvířetníku dotýkat. Což 
ovšem není nezbytné, ale možné ... Proč bychom měli 
být překvapeni, že komety - tak vzácná divadlo světa -
nejsou drženy jistými zákony a že ani jejich začátky ani 

mekonce nezná , vracejí-li se v nesmírných odstupech 
času?" (Bat. Quaes.)VII/24,25 • 
Odlišné vlastnosti nebeských komstárních těles jsou 

pak Senekovi příležitosti naznačit bohatost a mnohotvárnost 
kosma, nesvázaného zde žádným těsným kosmologickým schématem: 

"Veškerý soulad vesmíru je složen z protikladů. Říká-
te, že kometa není hvězda protože její podoba tomu neod-
povídá ... Příroda neodhaluje své dílo ♦ jediné podobě, 
ale pyšní se svou rozličnosti ... Ukazuje kometu zříd-
ka, přidělila jim jiné miste, jiný čas, odlišné od po-
hybu hvězd, chtíc, aby i jimi byla slavena velikost 
jejího díla ... Komety se nepohybuji ♦ úzkém a těsném 
soustředění, ale jsou volně rozesílám prostorem objí-
majícím mnohost hvězd". (lat. Quaes.VII,/2T). 

V antické přírodovědné literatuře naleznou komety své 
místo ještě v přírodně filosofické encyklopedii Baturelis 
historia Plinia Staršího, Senekova staršího současníka (komety 
ou tu mimo jim' morfologicky klasifikovány) a )ak ♦ řadě 

drobnějších 
ny 

textů (Plutarchos, árriános, Poseidonios aj.), vždy 
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jako "zapomenutou"- její potlačení svědčí spíše o psvnoeti, 
s jskon bylo aristotelskí dogma ♦ přírodní filosofii metalová-
no a jak buds vývoj této diaciplíny do konce 16. etelstí ovlá-
dat. 

Již Ibn Rušil známý v Bvropě jako Averross (1126-1198), 
nejvýsnasnější představitel islámského aristoteliemu, který 
podstatnou měrou ovlivnil rozvoj tohoto uvažování v křesianskéa 
prostředí, píše souhlasící komentář k Aristotelově kometárníau 
spisu Yeteorologika. Stejně jako osobnosti, které se ve 13. sto-
letí nejvíce zaslouží o sabudováaí Amiari.1ova díla do křesšan-
ského a vůbec západoevropského myšlení - dominikánští scholasti-
kové Albert Veliký (asi 1193-1280) s jeho žák Tomáš Akvineký 
(1225 - 1274): Senekova teorie je v Albertově textu De Cometis 
výslovně označena jako "nesprávný názor". V aristotelském ducha 
pak pojednávají o kometách i další středověcí autoři, nevyjíe-
je oxfordskou školu utvářející základy přírodovědného empirismu 
a experimentálního výzkumu: hlavní inspirátor tohoto názorového 
okruhu, františkán $obe t Grosseteste (asi 1175 - 1253) i jeho 
žák Roger Bacon (asi 1214 - 1292) ponechávají ve svých textech 
komety ♦ podaěsíčním světě čtyř elementů. 

Zatímco zcela stagnuje teoretický výklad komet, získává 
svá první data evropská kometární observace - překvapivě v rámci 
astrologie. I zodpovězení magických hledisek, podle nichž astro-
log komety posuzuje, je totiž nutné víceméně exaktní pozorování. 
Jsme svědky stejné situace jako ve staré Číně - i zde se uprostřed 
magické nauky postupně rodí věcné astronomické hledisko, která 
se bude svou metodologii postupně oddělovat do samostatné existen-
ce. Astrolog a lékař 'etr s Llaoges zanechal po sobě pozorování 
komety z roku 1299 (a snad i Halleyo♦y komety z roku 1301), 
♦ nichž je těleso kvantifikovaně lokalizováno na obloze. I urče-
ní pozice komety užívá tento pozorovatel zřejmě poprvé v evropské 
kommetární astronomii exaktního přístroje - torqueta. Ještě pre-
ciznější jsou data získaná u pozorovaných komet z let 1315 a 
1337 (astrolog a lékař Geoffrey s Yeaux) a z roku 1402 (lékař 
Leopolda Rakouského Jacobin Angelus $ Ulnu): jejich záznamy 
obsahují detailní stanoveni pozice a směru pozorovaných komet. 
Pojednání o těchto kometách vznikla sice pro účely astrologie, 
jako vedlejší produkt tu však zůstávají použitelné astronomické 
úda s. Podobná dualita bude kometární astronomii přímo zakládat: 
zatímco rámec jí nadále dodává filosofie v podobě Aristotelova 
dogmatu, vlastní astronomický výkon se kryje de facto s měřičským. 
Astronom je tu v pravém slova smyslu "mathematicus" (pod tímto 
latinským názvem e ostatně jeho odborná profese začlenováns do 
struktury středověkých věd), ni~Cpli dosud fyzik, který své 
poznatky ontologicky zobecnuje 

Jestliže bylo dosavadní pozorování komet víceméně příle-
žitostné, tím překvapivěji vyvstává cílevědomá čtyřicetiletá 
observační aktivita Paola dal Toemanalliho (1397 - 1482), ozna-

6) Podrobněji o této problematice pojednává Zdeněk Horský, 
"Yathematikos" a "fysikos" ad Ioperníka po Newtona, in: Pocta 
Bewtonovi, prat. mateřidly J , Brno 1986. 
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čovanáho mj. za duchovního inspirátora Kolumbovy plavby. Ten-
to pozoruhodný 11oren an, který se stává skutečným ztělesněním 
doširoka otevřených horizontů renesance, zaznamenal v letech 
1433 - 1472 šest komet. Byla mezi nimi i kometa Halleyova 
♦ roce 1456 (je to první exaktní pozorování tohoto objektu 
♦ evropské kometární astronomii). Kometa s náaleduu~jíciho 
roku 1457 nese pak ♦ moderních katalozích kometárníoh 
drah jako první kometa • historii jméno svého objevitele, kte-
rým se stal právě Toacanelli. Tento pozorovatel také jako asi 
první • Evropě matematicky rekonstruuje křivky, které pozorova-
né komety opisují svou cestou na obloze. Výsledkem těchto snah 
je celá série jeho nebeských map, kde je denní dráha komety 
vyznačena na pozadí stálic a momentá7n  ch pozic planet. 

Halleyovu kometu s roka 1456 pozoruje také Georgi Peur-
bach (1423 - 1461), výrazný představitel zaalpakého humanismu, 
?esor matematiky na vídenskí universitě, kde usiluje o kri-
tické zapracování odkaze antická astronomie (zejména Ptolenaia) 
do evropského kontextu. Peurbach se pokouší pomocí paralaxy -
♦ prvním známém experimentálním měření v evropská koaetární 
observaci určit vzdálenost táto komety od Země (užil k tomu 
přístroj zvaný radius astronomicus, tav. Jakubovu hůl). Hude-li 
paralaxa komety větší než paralaxa měsíční, známá od dob Ptole-
maiových, náleží vskutku sublunárnímu světu; bude-li však 
menší, pohybují se komety v širším•planetérním vesmíru. Pokus 
nebyl úspěšný (dolní hranici kometární vzdálenosti stanovuje 
Peurbaoh na "přin.jmenším 1000 německých míli", horní omezuje 
sférou Měsíce), do koaetární astronomie však definitivně vstu-
pn~jje kvantifikační hledisko. Paralaktické měření se stane po 
příštích více než sto let určující metodou při prověřování 
aristotelského soude o koastách. Peurbachův čin tu významně 
odráží nový přístup k přírodě, jak jej otevírá evropská rene-
sance a jak jej zatím nejvýrazněji formuluje přední myslitel 
tito epochy, předchůdce kopernikanismu Mikuláš Kusánský -
Cusanus, a nímž byl Peurbach v kontaktu (v ještě těsnějším, 
doslova přátelském styku s Cusanem byl ovšem Toscanelli). Spo-
čívá v odvratu od středověké knižní učenosti nekriticky důvě-
řující autoritě (a první "auctoritas" • celém náhledu na příro-
du je Aristotelés) k experimentu, jenž má převážně podobu mate-
matická evidence. 

Ještě výrazněji naplňuje tento převratný postoj dílo nej-
významnějšího astronoma v době od Ptolenaia ke Kopernikovi, 
Peurbachova žáka Johanna Mňllera - ReR omontana (1436 - 1476) 

níspjatého svým povolám na bratislavské ácademii Istropolitan 
také a uherskou renesancí zasahující slovenské území. Rovněž 
Regiomontanus se pokouší paralakticky stanovit vzdálenost komety 
Od Země (v případě komety Regionontanus 1472, které e sán obje-
vitelem). Vychází mn však opět její sublunární umístění a stej-
ně neúspěšný je jeho pokus o paralaktické určení velikosti 
komety. Závažné je ovšem Regiomontanova teoretické syntéza 
dosavadního pozorováni komet. V "šestnácti problémech" (vyjdou 
v Norimberku péčí Johanna Scanera až v roce 1531, tedy po Regio-
montanově smrti, pod násvem Ioannis de Monteregio ... de cometa. 
magnitudine, longitudineque ao de loce eiva vero, problemata 
ZVI) vymezuje první badatelský program právě se definitivně 
konstituující kometární astronomie. Pro šestnáct metrických 
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problémů, které je třeba v souvislosti a kometami řešit, roz-
pracovává Regiomontanue matematicko-geometrické přístupy vychá-
zející z denní paralaay. Třebaže nebyla zatím právě tato výchozí 
hodnota správně stanovena, platí Regiomontanova práce, první 
odborné kometární dílo v Evropě, za nový významný předěl: ko-
mety vstupují do obecné astronomie, stávají se jejím stálým 
tématem. 

V letech 1531, 1532 a 1533 vzbudily všeobecný zájem tři 
spektakulární komety (první z nich je kometa Halleyova). Množství 
astrologických kometárních prognostik (klasické populární lite-
ratury rozvíjejícího se knihtisku) však stejně bohatě doprovází 
už cílevědomý astronomický komentář, k němuž dodává teoretický 
podklad Regiomontanových "šestnáct problémů", které v té době 
teprve vycházejí tiskem. 

Kometami se budou v té době zabývat v rámci svého širší-
ho díla významné renesanční osobnosti Evropy: nepojednávají o nioh 
monograficky, pozorované komety Isou nedořešeností své problemati-
ky zatím jedním z mnoha empirickyych faktů nově nahlíženého obra-
zu přírody. Tato teoretická zobecnění se budou nadále důsledně 
opírat o vlastní pozorování. Tak také Girolsaý Pracast9rQ (asi 
1478 - 1553), mj. zakladatel nauky o infekčních chorobach, 
autor prvního popisu syfilidy a skvrnitého tyfu, činí ve spisu 
Homocentrica (Verona 1538), na základě pozorování komet z let 
1531 1533, závěr o odvráceném směru jejio ohonu od Slunce: 
"... omáes emin comem esu barbar proijcere e direoto semper 
in oppositan Soli partem" (Hon. II, 23) - Evropa se tu konečně 
dobírá poznatku, ke kterému došli íňané už před tisíciletím. 

Petru 4pianus (1495 - 1552) dvorní astronom císařů 
Earla V. a Perdinanda I., označovaný díly své Cosmographii za 
největšího popularizátora astronomických a geografických zna-
lostí své doby, naznačil antisolární směr konetárního ohonu 
již na znám'. dřevořezu doprovázejícím krátkou zprávu o kometě 
z roku 1532, ale generalizuje toto zjištění pro všechny komety . 
až po Pracastorovi. Zato je toto souhrnné Apianovo pojetí 
(v astronomické encyklopedii Aetronoaioum Caesareum, Ingolstadt 
1540) doprovázeno řadou instruktivních diagramů, záznamů o po-
zicích a pohybech komet s let 1531, 1532, 1533, 1538 a 1539, 
které autor sám pozoroval. Apianus - obeznámený e Regiomontano-
♦ou paralaktickou metodou - nicméně nadále umísžuje vs svém díle 
komety do sublunárního světa. 

Aristotelovu doktrínu poprvé výslovně zpochybňuje Geroni-
so Cardsno (1501 - 1576), věhlasný matematik, lékař a ovšem 
astrolog (komety jsou ♦ jeho propracované astrologii snad nejdů-
sažněji podrobeny soustavě formalizovaných pravidel). Ve své. 
spisu De subtilitate (Norimberk 1550) uvádí o kometě 1532 že 
musela být dále než Měsíc (vyvozuje tento fakt zatím na základě 
Aristotelových kosmologických úvah 0 nebi, podle nichž je rychlost 
pohybu nebeských těles v éterovém evětě úměra' jejich vzdále-
nostem: kometa se pohybovala pomaleji než Měsíc, náleží tedy 
suprsluaárnímu světu; kometa nemohla podle Cardana také povstat 
z pozemského výparu, protože takový útvar by nevystoupal tak 
vysoko a nehořel tak dlouho). Rozhodnout otázku kometární vzdá-
lenosti definitivně, píše Cardano, může jedině paralaza. A staví 
před .příští výzkum tento aktuální úkol v jeho holé jedno - 
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duchosti: "Kam si majorem habeat diuersitatem, quam Luna, in 
elementorum ease region necesse eat: sed si minorem, in coelo 
fiet procul dubio" (De sub., III). Cardanův spis též vysvětluje 
antisolární směr kometárního ohmu tím, že sluneční paprsky 
procházejí tělem komety (takto prý "koulí utvořenou v nebi") a 
optickým efektem ohon vytvářejí. 

Nejdůkladnější exaktní pokus o paralaktické určení 
kometární vzdálenosti podnikl mezi pozorovateli tří komet 
z počátku 30. let 16. století profesor matematikZ na universitě 
ve Vídni Johannes Vogelin (zemřel 1549) , snad přímý žák 
Regiomontanův a tedy důvěrně obeznámený s jeho "šestnácti problé-

my". Nicméně vlastní pohyb 
komety (jednalo se o kometu 1532) a 

pozorovatelské potíže učinily také tento pokus neúspěšný. 

Stává se už pravidlem, že každá výrazná kometa inspiruje 
čilou aktivitu pozemské astronomie. Tak také kometa Pabricius 
1556 vede svého objevitele a nejúspěšnějšího pozorovatele Paula 
Fabricia (1529 - 1588) k výraznému připomenuti Senekovy teorie. 
Benedictovi Marti von Bátterkinden zvanému Aretius (1505 - 1574) 
je tato kometa příležitostí k vydání jednoho z prvních katalogů 
komet - je zahrnut v kretiově spisku Brevis cometarum explicatio... 
(Bern 1556)' jiný, méně významt~~ kometární souhrn vydává téhož 
roku Ludwig Lavater v.Curychu . Nejdůležitější otázka - sta-
novení pmetární vzdálenosti od Země - však na své řešení stále 
čekala . Úspěch přinesla až práce pozorovatelů vesměs o gene-
raci mladších ... 

V roce 1572 vybuchuje v souhvězdí Hassiopeje supernova, 
jev dosud v evropské vzdělanosti nereflektovaný nepočítáme-li 
neurčitou Pliniovu zprávu o tzv. ňipparohově nově (i zde zůstává 
v předstihu astronomie star~)Číny, kde byl vědomě pozorován vý-
buch supernovy v roce 1054) . Tak bude supernova z roku 1572 
také většinou vykládána podle dosavadní šablony: představuje 
markantní změnu, náleží tedy proměnlivému sublunárnímu světu 
čtyř elementů, kde pro tento jev není jiné vysvětlení, než že 
je kometou (supernova z r. 1572 byla podle své podoby označována 
i speciálními termíny tehdejší kometární klasifikace - Crinitae 
nebo R~sae - případná též "hvězda čili kometa", atella sive 
cometa). 

7) První z těchto dobových katalogů shrnujících zprávy o 
v Evropě pozorovaných kometách je zřejmě spis Antoina Mi-
zaulda (Misaldus) Cometographia (Paříž 1544). 

8) Řešeni této otázky nepřinesl ani v té době vydaný Roperná-
kův heliocentrický spis: komety jsou tu ponechány v nej-
vyšším ovzduší jakožto kosmologická vada krásy (De revolu-
tionibus ... I/8). 

9) Ostatně, "Nipparchova nova" je zpochybňována staročínakým 
Chanovým katalogem shrnujícím neobvyklé nebeské objekty, 
které Cínané pozorovali (tedy zejména komety a novy). Kata-
log začíná objektem spatřeným v okrsku Pang v r. 134 př.n.l., 
v datu odpovídajícím "Bipparchově nově" nicméně připisuje 
tomuto úkazu vlastní pohyb, dokonce malý ohon, na základě 
čehož jej dokonce oznax~.+e epeciélnía kometárním termínem 
čch'- jou - čohi. 
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Desítka pozorovatelů na ne různějších místech Evropy 
však na základě malé či vůbec neměřitelné paralaxy z išiuJe, 
že tento jev náleží svým umístěním světu supralunárnmu: v nebi, 
které mělo být podle Aristotelovy kosmologie neměnná a věční, 
e tedy možná změna. Objekt nemění svou pozici vůči okolním 

hvězdám, navíc postrádá chvost i komu, což vylučuje výklad 
kometární - "nová hvězda" náleží mezi stálice (stellae affixae). 
To jsou závěry, ke kterým se různými cestami a v různá míře 
dobrali Tycho Brake, Vilém V. Hessenský, Michael Máetlin, 
John Dee, Thomas Diaxes, Paulus pabricius, $artholomou8 Ressa-
cher,  orneliu! Gemm~omaa, g~ rondy* p Munosiue a neposlední v řadě 
I náš Tadeáš Hájek z Hájku . Tito astronomové tvoří po-
zorovatelskou skupinu rozesetou po cel' Evropě, navzájem však 
o sobě vědí, jsou v osobním styku, udržují odbornou korespon-
denci. Díky tomu bude Tycho $rek. (1546-1601), pozorovatel 
nejpřesnější a nejsystemati t jší, v příštích letech porovnávat 
jejich ne různější pozorovatelské údaje se svými, syntetizovat 
je a ukládat do spisu precizovaného po celou jeho příští vě-
deckou kariéru, dílo Astronomiae iastauratae progymnasmata, 
opravdový Návod do nové astronomie" vyjde až po Tychově~smrti, 
• Praze roku 1602. Již však spisek De nova Stella (Hodan 1573), 
kterým Tycho aktuálně reagoval na svá pozorování supernovy, dopo-
ručuje prověřit podobnými měřeními vzdálenost komet od Země. 
Výklady obou fyzikálně odlišných jevů - supernovy a komet -
spolu svou kosmologickou interpretací bezprostředně souvisely. 

Příležitost k tomuto řešení poskytne kometa kterou 
spatří Tycho 11. listopadu 1577 (Brake 1577). To u~i dánský 
astronom pozoruje na své observatoři Uraniborg na ostrově Hven, 
vybaven špičkovou, v Evropě tehdy bezkonkurenční technikou 
(k měření komety v roce 1577 použil zejména svůj "se pns 
astronomicus", částečně též "9uadrans azimuthalis" . Tycho 
Brake opět nenalézá žádnou měřitelnou paralaxu pozorovaného 
objektu a dovozuje tedy, že tak' kometa 1577 náleží supralunár-
nímu světu, je dokonce šestkrát dál než RčSícA Podobného zjiště-
ní se dobírají Vilém IV. Hessenský, Michael Mactlia, Cornelius 
Gemma, kteří již správně interpretovali supernovu 1572, a tak' 
Helisaeus Roelin, jenž kometou 1577 teprve začíná svou astrono-
mickou činnost. Tadeáš Hájek z Hájku, tak jako několik dalších 
astronomů, dospívá k su rainaérnosti komety později (po vlastních 
korekturách původních vý tů) a zobecňuje tento fakt tak' pro 
další komety, včetně některých komet minulosti ( v díle Apodixis ..., 
Zhořelec 1581). 

10) Hájkova Dialexis Frankfurt n. Moh.(1574), umísťující super-
novu 1572 do supralunárního světa, bude v závěru 16. sto-
letí patřit k nejrozšířenějším vědeckým spisům v Evropě. 
Opravené a zpřesněn' hodnoty Hájkových pozorování pouzi.e 
komparativně Tycho Brake jako nejbližší svým vlastním mě-
řením. V Dialexis Hájek prozíravě předpokládá, že ve světě 
"nad Měsícem" mohou exi. .vat také komety. 

11) Viz vyobrazení a popis těchto instrumentů v Tychově díle 
Astronomia inatauratae mechanica. 
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Tycho Brahs se opět ujímá syntézy dosažených výsledků -
píše druhý, ko.etární díl svého "úvodu do nové astronomie", 
který pod názvem De mundi aeth.rei r.c.ntioribus phaeno.eni■ 
vyjde v jeho vlastní ureniborgské tiskárně roka 1588, dříve n.š 
první díl věnovaný převážně supernově. Supralunární umístěni 
komety roku 1577 je tu vyloženo v dalekosáhlých koemologiokýob 
důsledcích. V 8. kapitole spisu De mundi ... nastiňuje Tycho 
Brahe svou představu vesmírného systému, v němž Slunce, Měsíc 
a stálice obíhají kolem Země, zatímco kolem Slunce se otáčejí 
planety a nové planetární těleso - kometa: doprovodné obrazové 
schéma vytyčuje kruhovou kometární dráhu vně orbity Venuše. 

Definitivním potvrzením vesmírného a zamítnutím pozemské-
ho původu komet e dovršena dlouhá etapa, v níž se kometární 
astronomie soustredila na jejich kosmologický výklad. Úspěšné 
řešení tohoto problému se tu významně dotýká základních témat do 
bové astronomie, napomáhá jejímu dalšímu vývoji. Kometa Bra-
he 1577 spolu se supernovou 1572 narušily aristotelskoupředsta-
vu dvou fyzikálně odlišných oblastí vesmíru s různými způsoby 
pohybu těles. Začíná dozrávat názor o hmotné jednotě vesmíru, 
na jehož základě může být teprve uznán heliocentrismue a v dal-
ší fázi vytvořena všeobecná gravitační teorie. Supralunární 
výklad proměnlivých nebeských objektů tak náleží spolu s Koper-
nikovým heliocentrickým systémem k největším ziskům obecné 
astronomie 16. století. 

S kometou Brahe 1577 vstoupila kometární astronomie do 
své novodobé fáze - nejen dosaženými teoretickýcmi výsledky, 
ale také novou metodikou své práce ... Tychova observatoř 
♦ Uraniborgu se stala prvním vskutku moderně koncipovaným 
vědeckým ústavem v Evropě (konkurovat jí mohla nanejvýš kasselskf 
observatoř Viléma IV. Hessenského), stala se předobraze= 
královských hvězdáren, které budou vznikat až o sto let pozdě-
ji. Komety jsou v Uraniborgu pozorovány s nasazení. špičkové 
měřicí techniky, nejdokonalejší před vynález.. dalekohledu. 
Vzájemná spolupráce astronomů nejrůznějších zemi Evropy a 
pravidelná výměna informací zakládají novou organizaci astro-
nomického výzkumu, samozřejmým se stává stálý badatelský program: 
tak také kometa Brahe 1577 není jediným uraniborgským úspě-
chem. S výjimkou komety 1593, jejíž observace na H♦enu nebyla 
možná, tu byly pozorovány, paralakticky měřeny, případně i 
objeveny všechny další komety do konce 16. století ( Yaetli 
1580, Brahe 1582, Hesae-Rothmean 1585, Brahe 1590, Brahe-Mast-
lin 1596), přičemž rozsáhlý materiál byl nashromážděn zejména 
v případě komet 1580 a 1585. 

Dokončeni příště 

Pozn.: Soupis hlavní literatury, na niž je založen tento 
prehledový článek, bude uveden na konci jeho druhé 
části. 
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KOSMICKÉ ROZHLEDY BLAHOPŘEJI 

Medaile University Palackého prof. Vanýskovi 

Na zasedáni vědecké rady přírodovědecká fakulty 
University Palackého v Olomouci dne 13. listopadu 1986 předal 
děkan této fakulty medaili UP "Pro merito - Universitu Palacki-
ana Olomuceneis" vedoucímu katedry astronomie a astrofyziky 
MPP University Karlovy univ. prof. RNDr. Vladimíru Vanýskovi, 
DrSc., kterou mu udělil rektor UP za mnohaletou spolupráci e býva-
lou katedrou teoretické fyziky a astronomie, reap, současnou 
katedrou fyziky a didaktiky fyziky u příležitosti významného 

jubilea 
prof.
 

 Vanyska (viz áR j, 1986, 5.141). Srdečně bla-
hopřejeme

 rada KR 

Milan Odehnal 1)

Jiřímu Grygarovi k padesátinám 

Stvořeni z "vakua" mnoha lidem nevoní 
fyzikové jsou však tady jako na koni. 
Tahle skoro kouzelnická kreace 
není nic než dobře známá fluktuace. 
Z Planckovy bubliny ♦ Planckorě čase zrodil se vesmír jak 

z nebe bleak 
kvantová fluktuace vakua spustila ten "velký třesk" 
při němá vesmír v čase nula přijal fysikální křest. 
Ce bylo dřív nemá smysl se ptát 
nebylo času když v prostoru nebylo co kast si dát. 
Je to přece jenom zcela neobvyklá rarita 
že u kolébky vesmíru, jak sudička stála nahá singularita. 
Nebyl tu tehdy kosmický mravnostní cenzor 
a tak jenom Seifertovsky "světlem oděná" vystoupila na "obzor". 
A hned bohapustým rozpínáním nevratnou šipku vtiskla pak času 
mikroskopických procesů vratných nedbajíc křiku a hlasů. 
A tak dodnes hádají se spolu - ai jdou k šipku 
termodynamika s dynamikou o tu času šipku. 
Bible tvrdí: "Na začátku bylo světlo" 
bylo, ano - ale řádilo jak peklo! 
Tohle peklo všechno zvrtlo 
vesmír tečku do expanze vrhlo. 
Hustotu teplotu, tlak, ba i ten čas 
spiš ne Bůh vzal do rukou sám ďas. 
V tomto bodě e dimenzi stěží větší než nula 
pikle i fyzika chaosu kula. 
A tak v č e deset na minus třiačtyřicet vteřiny 
v KVAHTOV~$ŘB začal se vesmír drát z vakua peřiny. 
Antičástic i částic se tehdy rodilo i mřelo stejně 
fotony stejně stačily rozbít všechno co chtělo být v hejně. 
Rozpínáni vesmíru však stále rostlo 
chladl fotonový plyn a pozadí částic už zhoustlo. 
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V gluonové olívečce škvaří se tu kvarky a antikvarky 
těžké hyperony, monopoly taky účastní se téhle várky. 
V moři .radiace hmota začíná už vystrkovat růžky 
ale zatím daleko je doba než z ni člověk postaví své bůžky. 
Nezachování invariance v čase i v zrcadle, i když slabounké 

jak kotě 
antihmotě nepřeje v té válce tak jak hmotě. 
Narušená velká symetrie 
začne tropit různé alotrie. 
Připravují se tu neobvyklé fázové přechody 
ve vývoji vesmíru šhstné to nehody. 
Společně kdys vládly všechny čtyři zatím známé síly 
brzy odtrhnou se tři od gravitační, • jedné chvíli. 
A pak silná interakce taky postaví si hlavu 
nechce vládnout skryta v anonymním bezpáteřném davu. 
Generace hmot je jeden ze zázraků vesmíru 
tohle pochopit znamená vědět již nadmíru. 
Interakce zkracují dosahu svého kvotu 
protože ztěžknou bozony co neměly klidovou ni hmotu 
I když to zdánlivě příliš neladí 
vesmír se v překotné expanzi pořádně podchladí. 
To je však stav metastabilní tak ve fyzice zvaný 
znají to i dívky jimž se, na začátku, říká panny. 
Sta í si pak ♦ tomhle stavu kdekoli malinko žuknout 
a běda tomu kdo nestačil uhnout. 
Apokalypsu exponenciální inflace, horší exploze Challengeru 

a jeho spadu 
zažil tehdy mladý vaamír během svého v prostoru čaeopádu. 
Jako když praskne vám zrcadlo v rámu 
rozbil se vesmír na domény tehdy v torn ránu. 
Jedna z těch domén je i náš Máchovský osud 
kolébka naše i hrob náš - platí to dosud. 
Kvarků, antikvarků je tu kolem stále dosti 
antičástioím se víc však lámou kosti. 
Bosomy, ty dvojvé (0) i ty neutrální zeta (Z) 
začínají tehdy svoje těžká první léta. 
Miliardkrát je tu brzy víc už částic 
nežli jejich zrcadlových stínů - antičáatic. 
Masakr tu stihl antihmotu jako v době hladu ovce 
osud stejný potkal je jak za Vršovců Slavníkovice. 
Zmizely i hyperony a i jiné těžké částice 
jenom jejich fosílie hledej dodnes umíněné fyzikální palice. 
Osud stejný potkal taky lehké i těžké kalibrační monopoly 
z těch dob magnetismus vázané má oba poly. 
Bvarky e aJtikvarky při srážkách pak, po dvou, po třech 
první hadroq a lehké leptoQny vrhají tu na břeh. 
Tuto éru zveme HROU HADRONG. 
ňmgta hlásí se už o místo své na trůnu. 
Ted už proton či neutron v hadronovéa vaku 
má už gluonovou sílu odolati fotonům a jejich tlaku. 
Začne zuřit poslední a nelítostný boj záření se hmotou 
hmota nechce už si nechat poroučet fotonovou teplotou. 
Těm už řádně po inflaci klesla chut 1 tlak 
chladnou rychle, brzg_ujede im, jak 

se říká vlak. 
I v další LBPTONOVĚ ERB vesmír našel svého Oťhelle 
těžké leptony jsou likvidovány jak svatý Václav u vrat kostela. 
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Vznikají záhadná neutrina co chtějí žíti v klidu, beze svárů, 
postaru 

dodnes milión jich zůstává prý v jednom litru proetona. 
Nestýkají se s hmotou co tu je kolem 
a svoji hmotnost dodnes tají jak šém pražský Golem. 
Je už deset vteřin po Lom Velk m třesku 
a sma na úsvitu hmoty, na rozbřesku. 
Ted poprvé z hmoty cucků a hader 
začne první syntéza už lehkých jader 
A pak elektrony, a to nepopsala ani Zidů tom 
skočí na kvantové dráhy kolem jader podle neznámého ještě Eohre. Ó ta sláva - první jádra, první ATOM 
ten by pozdravili jistě Démokritos ba i Platón! 
Vesmír býval dlouho matný skoro neprůhledný 
protože se elektrony a fotony ve srážkách často nepohodly. 
Jádra si však přitáhla své elektrony - líc přec patří k rubu 
vzniknou atomy, je po hře srážek, fotony ted utřou hubu. 
Silné interakce vnikly do jader a kvarkům vnutí hadronové vězení 
slabá zas hadrony a leptony občas rozvede či ožení. 
Nabité částice v atomech jsou v koherentní akci 
poslouchají už chemické vazby a tu slavnou eli g interakci. 
S despektem se odvrátí záření ode vzniklé atomové hmoty 
každý z nich teď bude hrát svůj parta zcela jiné noty. 
Za touhle milion let dlouhou RADIAČNÍ h~ROU 
další procesy o "právo na Slunci" se tady derou. 
Hmota dominuje in d zářením zvedá už evou gravitační pěst 
e fanfárami nastupuje éra hvězdiček a disko-hvězd. 
Záření si spokojeně chladne podle Plancka 
hmotou hYbají teď nová fyzikální lanka. 
STELÁRNI panuje tady ÍRA -
brzy začne na Olympu Dia marně hledat Héra. 
Vznikají oblaka vodíku, hélia, kvaaary a kupy hvězd 
vesmír teď puči a raší jako kdyby začal kvést. 
Pohádkové říše postavičky 
obry červené a bílé trpaslíčky 
budou pozděj Grygarové hledat sklíčky. 
Tady před géniem Einsteina začíná blednout Eukleida zář 
geometrie tu jiná, zakřivená hmotou, ukazuje tvář. 
Vzniknou galaxie, hnízda galaxií, supernovy a v nich těžká jádra 
gravitace bouřně míchá karty, slouží jako přitažlivá sádra. 
A kdopak z nás představí si světlo i svět černé díry 
vždyE tady končí dnešní fyzika a prý začíná svět víry. 
Tam hroutí se hmota, marne bojují poslední kvantové síly 
gravitace jak železná panna světlu i hmotě řeže tu žíly. 
V lůně explodujících pak supernov 
prvky těžké se rodí a umírají na železo-euperkov. 
Zrod i smrt jsou v kotli vesmíru teď denní drámy 
tahle "válka hvězd", co není ještě u konce, snad stačí, pánové 

a dámy! 
A pak sluníčka ze zbytků gigantických kataklysmat 
z prachu vzniklým planetám pak na oběžné dráze dají mat. 
A ne jedné z nich, té krásné modré planetě, nazvané Země 
jeto zázrak, ale další dlouhá historie, tento vesmír života 

tu zasil sémě! 

1) RNDr. Milan Odebnal, CSc., 
vedoucí vědecký pracovník odd, nízkých teplot Pyzikálního 
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ústavu ČSAV. Zabývá se otázkami slabé supravodivosti a pří-
buznými problémy experimentální 1 teoretické fyziky. Laureát 
státní ceny Klementa Gottwalda (1986). 

Z NAŠICH A ZAHRANIČNÍCH PRACOVIŠŤ 

Práce publikované v Bulletinu čs. astronomických ústava 
Vol. 37 (1986) , No 4 

Rozptyl rádiových vin na meteorických stopách a velmi nízkou 
hustotou 

G.G. Novikov, A.Y. Blochin, Astron. ústav AV Tadž. SSR, Dušanbe 
P. Pecina, Astrou. ústav ČSAV, Ondřejov 

V práci se zkoumají některé problémy rozpt;lu rádiových 
vin na nenasycených stopách meteorů. Reší se difuzní rovnice 
za podmínky, že zdroj ionizace "ukončil činnost" po úpiném 
vypaření meteoroidu, což se dosud nebralo v úvahu . Vztahy pro 
objemovou hustotu elektronů, které byly odvozeny při řešení 
problému, se porovnávají e dřívějšími výsledky Dokučajeva. 

Pololetní variace hustoty ve vysoké atmosféře 

L. Sehnal, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov 
Y. E. Helali, M. Y. Tawadrous, B. B. Baghos, Heiwan Institute 

for Astronomy and Geophysics, Egypt 

Na základě údajů o drahách čtyř družic byly určeny 
hustoty termoaféry a na zák]a dě analýzy hustotního indexu D 
se zkoumaly pololetní variace této hustoty. 

Variace sluneční konstanty ♦ období 1978-79 a 1981 

Judit Pap, Department of Astronomy, Loránd Eótvóa Univ., 
Budapest 
Měření družice Nimbus 7 a družic Solar Maximum Mission 

ukazují na pokles sluneční konstanty o setiny až desetiny pro-
centa, který nastal během dní až týdnů. Zdá se, že největší 
pokles sluneční konstanty nastal v době, kdy na Slunci byly 
rychle se vyvíjející skupiny skvrn. Pokud magnetická pole 
mohou zastavit konvekci, hydronagnetické viny mohou byt 
příčinou části poklesu záření způsobeného skvrnami. 

Vznik slunečního eruptivního komplexu v květnu 1981 a celkové 
magn. pole Slunce (H.B. 17 644) 
V. Bumba, Astrou. ústav ČSAV, Ondřejov 

Autor ukazuje do jaká míry je vývoj uvedeného komplexu 
spojen s celkovou změnou pozaďovýoh magnetickýoh poli. Tato 
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změna těsně souvisí s magneticky aktivními délkami, má trváni 
asi 10 slunečních otáček a ve svá závěrečné fázi vytváří koro-
nálni díru. Všechny nalezené vztahy vyžadují fyzikální inter-
pretaci. 

Kinematika poklesu magn. pole eruptivního komplexu ♦ květnu 1981 
(MJ. 17644) 
V. Bumba, Y. Klvaňa, J. Suda, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov 
B. Kálmdn, Heliophysical Observatory, Hungarian Lead. of 

Sciences, Debrecen 

Pokračováni předešlé práce. Zkoumají se charakteristická 
detaily rozpadu komplexu po maximu magnetického pole. Pouze pět 
fotosfériokých útvarů se stabilní konfigurací pole přežívá tuto 
etapu. Změny eruptivní aktivity se spojují se změnami magnetické-
ho pole ve fotosféře. 

lov' integrovatelná transformace času v keplerovskám problému 
J.Y. Perrándiz, Department of Mathematics, Valladolid, Spain 
S. hrrsr, Departmento de Astronomia, Universidad de Zaragoza 

Je odvozena jednoparametrieká třída transformací času. 
odpovídající anomálie pro keplerovský pohyb jsou intermedi-
mezi eliptickou s pravou anomálií. Tyto anomálie jsou 

speciálními (hraničními) případy nalezených vztahů. 

Prskvenčaí okna určená z modelů gravitačního pole Země a 
z rezonančních řešená - kritérium přesnosti 

Z. Šíma, Astron. ústav ČSAV, Praha 
J. Klokočník, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov 

Předkládá a používá se kritérium pro určení přesnosti 
některých Stokesových harmonických koeficientů • modelech 
gravitačního pole Země. Výsledky rezonančích jevů se berou jako 
etalony, pomoci nichž se modely testují. 

Relativní pohyb geodynamických satelitních dvojčat 

P. Lála, J. Klokočník, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov 
Autoři navrhují novou metodu pro přesné sledování 

gravitačního pole Země. Pomoci pasivních družicových dvojčat 
je možné zpřesnit nižší harmonické koeficienty potenciálu. 
Berou se ♦ úvahu jak gravitační, tak i negravitační poruchy. 

Ratarová pozorováni Giaoobinid 1985 

Y. lask, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov 
Analyzuje se aktivita reje až do 8. magnitudy. 
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Práce publikované v Bulletinu čs. astronomických ústavů 
Vol. 37 (1986), No 5 

Parametry koronální emisní čáry 530,3 nm během zatmění Slunce 
31.7.1981 

M. Rybanský, V. Rušin, Aetron. ústav SAV, Skalnaté Pleso 
V. Dermendiev, G. Bujukliev, Department of Astronomy, Bulh. AV, 

Sofia 
Při uvedeném zatmění bylo na Lomnickém štítu získáno 

144 snímků spektra korony e intervalem 2°5 ♦ pozičním úhlu 
okolo slunečního disku. Fotometricky se zpracovávalo 2990 
spekter odpovídajících různým výškám nad fotosférou. 

Sluneční koróna během zatmění Slunce 16.2.1980 
(hustota, teplota a rychlost rozpínání) 
E. Dzifčáková, V. Rušin, M. Rybanský, Aetron. ústav SAV, 

Skalnaté Pleso 

Analýza fotometrických měření bílé koróny e pomocí 
pohybových rovnic koronálního plynu přivedla autory k závěru 
že klasické určování elektronové hustoty z pozorování zatměni 
(které vychází z předpokladu sféricky symetrická homogenní 
korony) vede k principiálním rozporům při fyzikální interpre-
taci výsledků. Tyto rozpory lze částečně odstranit předpokla-
dem, že rozpínání probíhá ♦ úzkých paprscích. 

Expanze koróny a tvar profilů emisních čar 

E. Dzifčáková, M. Rybanský, Astronomický ústav SAV, Skalnaté 
Pleso 

V,práci se dokazuje, že předpokládané rozpínání sluneční ko-
rony se musí projevit ♦ profilu koronálních čar (který bule 
záviset na výšce nad fotosférou). Výsledek vyžaduje experimen-
tální ověření. 

Pokles velikosti korelačních koeficientů mezi elementy dráhy 

J. Kabeláč, Katedra vyšší geodézie ČVUT, Praha 

předpokládají se 3 soustavy orbitálních elementů, kte-
rá umožnují řešit polodynamické úlohy (včetně numerická integra-
ce). Pro 20 variant určil autor hodnoty korelačních koeficientů. 

Magnetická pole a vývoj fotosférických útvarů ♦ neobvyklá 
skupině slunečních skvrn z června 1963 

V. Bumba, Astrou. ústav ČSAV, Ondřejov 
Pomoci vývoje magnetického pole v této aktivní oblasti 

se sleduje působen hydromagnetických a nemagnetických sil 
v době vzniku a stárnutí oblasti. Rovněž se studuje souvislost 
krátkodobých fotosfárických struktur s dynamikou místních 
magnetických toků a frekvenci erupcí. 
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Lunisolární preceee a nutace při druhé zonální harmonice 
měnící se a časem 
M. Burša, M. Šidlichoveký, Astron. ústav ČSAV, Praha 

Exaktní řešení uvedeného problému naráží na tytéž 
problémy, jako jsou při konstantní zonální harmonice. Protože 
je hledaný vliv druhého řádu (malých veličin), lze použít 
metodu postupných aproximací. 

Syntéza profilu aktivity roje určená s radarových pozorování 
na více stanicích. %vadrantidy 1968 pozorované na 5 observa-
tořích 

M. Šimek, Astrou. ústav ČSAV, Ondřejov 

Základní iterační metoda používá přímg pozorovaná 
hodinová čísla. V této práci se postup sobecnuje pro pozoro-
vání z více stanic. Metoda se demonstruje na Hvadrantidách 
pozorovaných v Ondřejově, Dušanbe, Ottawě, Obninsku a luh-
lungeboran. 

Bolidy a stříbřitá oblaka 

J. Eajchl, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov 
Uvažuje se možnost příčinné souvislosti mezi jasnými 

bolidy a stříbřitými oblaky na severní polokouli. 

Zploštění Slunce a jeho vliv na dráhy planet 

M. Burša, Astron. ústav ČSAV, Praha 

V práci e dynamický odhad vlivu polárního sploštění 
Slunce na sekulární pohyb uzlu, argumentu perihelu i střed-
ní anomálie Merkuru, Venuše, Země, Marsu a Jupiteru. Odhaduje 
se Loveho číslo Slunce, jeho hlavní moment setrvačnosti a koefi-
cient sluneční procesní konstanty. 

Typický vývoj slunečních erupci s kosmickými paprsky 

L. Křivský, Aetron. ústav ČSAV. Ondřejov 

Autor uskutečňuje syntézu erupcí 'a kosmickým a 
subkoemickým zářením. Uvádí průběh základní emise teploty 
apod. a navrhuje model magnetické topologie hlavních fází 
tohoto jevu. 

~rács publikované v Bulletinu čs. astronomických ústavů 
Vol. 37 (1986), No 6 

Důvody pro existenci vn' 1' íh, pastýřského satelitu Saturnova 
G prstence 

V. Pohánka, Geofyzikální ústav SAV, Bratislava 

Zkoumají se neidentifikované satelity Saturnu a 

y 



hledají ee jejich dráhy pomocí pozorování z Země v období 
1979-80. Závěrem je, že některá pozorování odpovídají témuž 
objektu - pastýřskému satelitu pretence G. 

Odhad přesnosti rotačních parametrů Země • různých frekvenčních 
intervalech 

J. Vondrék, Astron. ústav ČSAV, Praha 

V práci se oceňuje přesnost parametrů rotace Země 
určených pěti různými způsoby (optická astrometrie dopplerovská 
pozorování družic, laserová lokače družic,.interferometrie 
e dlouhgu základnou, laserová lokace Měsíce). Ukázalo se, že 
pohyb polu se jpřesněji určuje pomocí interferometrie s dlou-
hou základnou. 

Zetoda uhlazování laserových měření pomoci korekcí parametrů 
dráhy a souřadnic pozorovací stanice 

P. Lála, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov 
Bal Van Thao, lála Trang Satellite Tracking Station of the 

Science Institute of Vietnam 

Při zpracování laserových měření vzdáleností družic 
je nejdříve nutná je "uhladit" a vyloučit "nevhodné" body. 
Zavržen' metoda porovnává pozorování s efemeridami a mění vý-
chozí parametry při postupných aproximacích. 

Korelace mezi starověkými kometami a meteorickými roji 

Y. Lresákov', Astron. ústav SAT, Bratislava 
Pomocí katalogů, která sestavili moto a Basegawa, se 

počítala data meteorických deššů a komet. Asi 7% doposud ne-
identifikovaných starých meteorických rojů souvisí e kometami, 
která se objevily téměř současně e kometami, o nichž jsou zá-
pisy. 

Zrupoe • pomalým poklesem rentgenového záření 
22Ě L erupce s třemi rovnoběžnými pásy s 12. října 1981, 

Y.D. 0girová, Krymské astrofyzikální observatoř AT SSSR 
A, A.talov', Astro.. ústav SAV, Skalnaté Pleso 

Ze 106 erupcí, která vznikly od 7. do 14. října ve dvou 
prostorově blízkých oblastech, se 27 erupcí analyzuje z hlediska 
čáry H alfa. Kromšpodrobného studia těchto erupcí byla určena 
i efektivní barevná tepleta pro 22 erupce. 

Porovnávání resonančních drah 
4. Zemerick' výsledky pro kvasisfériekou galaxii (rezonance 1/1) 

P. A.dri•, Astro.. ústav ČSAV, Praha 
Autor skoro' a porovnává galaktická dráhy, která mají 

téměř et•jm' rezonance ♦ soustavě s pseudosfériokým potenciálem 
s rušieí. členem čtvrté stupně. Ukazuje sej že pro časový 
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interval přibližně 3 miliardy let existují 3 skupiny drah. 

Poznámka k hledání sekundárního spektra j3 Lyr 

V. Bahýi, Astron. ústav SAV 

V práci se zkoumají některé satelitní čáry této 
hvězdy, které se mohou chybně interpretovat jako čáry sekun-
dárního spektra soustavy. Autor navrhuje metodu pro hledání 
sekundárního spektra soustavy. 

Jak silné jsou důkazy superionizace odtoku velkých hmot 
♦ B a Be hvězdách? 
2. Čáry C Iv a Si IV v ultrafialových spektrech hvězd V 767 Cen, 
oAnd, 9CrB, A Tri a 59 Cyg 

I. Hubený, P. Harmanec, S. Štefl, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov 
Teoretická spektra v okolí rezonančních čar C IV a 

Si IV se porovnávají e pozorováními 5 Be hvězd. Ukazuje se, že 
velké záporné rychlosti rozpínání stejně jako důkazy super-
ionizace je třeba znovu přezkoumat a ohledem na silné prekrytí 
čar. 

I. evropská regionální astronomická konference IAU 

Regionální konference Mezinárodní astronomické unie 
se staly významným doplňkem celosvětových astronomických 
kongresů. Pořádají se obvykle v letech,. kdy se kongresy IAU 
nekonají. Jubilejní I. konference se stala pro Československo 
významnou, nebo' po 20 letech se k nám sjede bezmála celá 
astronomická Evropa (očekává se na 600 účastníků). 

Konference, uspořádaná pod záštitou ČSAV, se bude konat 
ve dnech 24.-29.VIII.1987 v budově fakulty strojní ČVUT v Pra-
ze 6 - Dejvicích (úvodní ceremoniál a jedno plenární zasedání 
proběhne v ÚKDŽ v Praa3 2 - Vinohradech). Jednání se mohou 
zúčastnit všichni kvalifikovaní odborníci přizvaní předsedou 
vědeckého organisačního výboru (je jím člen koresp. ČSAV 
Luboš Perek z Astronomického ústavu ČSAV). Odborný program 
proběhne jednak plenárně a jednak v paralelně zasedajících 
sekcích. 

Plenární zasedání se uskuteční především formou čtyř 
pozvaných přednášek: 

J.C. Pecker (Francie): Proměnnost astrofyzikálních jevů; od 
Tychona Brahe do Prahy 1987, 

J. Rahe (NSR): Přehled výsledků pozorování komety Halley, 

V. Bumba (ČSSR): Magnetická pole Slunce a hvězd, 
V.A. Brumberg (SSSR): Současné problémy relativistické 

nebeské mechaniky a astrometrie, 

a dále v podobě panelových diskusi : 
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IAP organizuje diskusi: Hipparcos - vysoce přesná astrometrická 
data z kosmického prostoru (M.LC. Perryman), a 

Interkosmos připravil diskusi o projektu Phobos. 

Těžištěm vědeckého programu konference jsou tématická 
zasedání na úrovni vědeckých kolokvií IAU. První z nich bude 
věnováno vývoji aktivních oblastí na Slunci, druhé komplexu 
meziplanetárních těles a třetí rezonancím ve sluneční soustavě. 
Dále se budou konat dvě specializované diskuse, první s téma-
tem "Struktura galaxií a vznik hvězd" a druhá nazvaná "Rychlá 
proměnnost osamělých, podvojných a vícenásobných hvězd". Navíc 
bude ušpořádáno osm zasedáni, na nichž budou předneseny přihlá-
šené referáty a předloženy příspěvky ve formě vývěsek. Tato 
zasedání budou zaměřena na následující okruh otázek: 

1. Ultrafialová spektra hvězd 
2. Kosmologie a vznik galaxií 
3. Moderní astrometrie 
4. Kometa Halley 
5. Astrofyzika vysokých energií 
6. Aktivní extragalaktické objekty 
7. Dvojhvězdy 
8. Slunce 

Program konference tedy pokrývá vesměs vysoce aktuální 
témata soudobé astronomie a astrofyziky. Je potěšující, že jak 
ve vědeckém výboru konference, tak i v řídících výborech 
jednotlivých zasedání jsou početně zastoupeni naši astronomo-
vé (V. Bumba, f. Kresák, L. Perek, A. Antalová M. Sobotka, 
Z. Ceplecha, P. Pecina, M. $idlichovský, J. Palouš, P. Harma-
nec, J. Horn, J. Bičák, A. Vanýsek, J. Vondrák, R. Hudec, 
A. Tlamioha, P. Konbský, L. Hejna). Míatn organizační komitét 
pragguujje ve složení: V. Bumba (předseda), L. Kreeák, L. Perek, 
M. Siďlichovaký, J. Tremko a V. Vanýsek. 

Pro účastníky ze zahraničí jsou připraveny exkurze na 
observatoř v Ondřejově a na zámek Konopiště a pro doprovázejí-
cí osoby další kulturně-historický program v Praze a okolí. 
Sborník z konference bude vydán tiskem počátkem r. 1988. Před 
dvaceti lety se naše země i naši astronomové bezpochyby blýskli 
při uspořádání XIII. valného shromáždění IAU; lze si Jen přát, 
abychom byli stejně úspěšní ( ♦ neporovnatelně ostřejší meziná-
rodní soutěži) 1 letos. Jelikož jednání konference se aktivně 
:účastní většina členů redakčního kruhu KR, budeme moci čtená-
ře věstníku o hlavních výsledcích jednání co nejdříve infor-
movat. 

Na základě materiálu "The Ith European Regional 
Astronomy Meeting of the IAU - Second Announcement, 
Jan. 1987, Prague" připravil -jg-

14. celostátní konference o hvězdné astronomii 

Další ročník konference se konal na zámku Hrubá skála 
poblíže Turnova. častníci ♦ počtu asi 40 se ta* sjeli během 
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pondělka 8.12.1986 a očekávaly je 3 dny napiněné informacemi 
od rána do večera. 0 hladký průběh akce se postarali pracovníci 
ondřejovské observatoře, především vedoucí organizačního výboru 
P. Hadrava. Volba místa byla š~astná, protože poskytla dost 
klidu k jednání a diskusím, blízké skalní město bylo přitažli-
vým a dostupným cílem pro procházky a přijatelné ceny ubyto-
vání i stravy usnadňovaly pobyt i těm účastníkům, za nimiž 
nestála organizace ochotná hradit cestovní výlohy. Posledně 
zmíněnou přednost vyzkoušel tentokrát spolu e několika stul enty 
a amatéry i autor těchto vět. 

Program konference nebylo snadné sledovat. Jednu z pří-
čin vidin teď, poté co jsem spočítal přednesené příspěvky. By-
lo jich téměř tolik jako na minulých dvou konferencích dohro-
mady. Na některé ani nezbyl čas a byly vystaveny v podobě 
poeterů. Druhou příčinou je ovšem celkově horší srozumitelnost, 
protože se řeší stále složitější problémy. Pozice reportéra je 
proto rok od roku obtížnější a východiskem je tzv. subjektivní 
výběr (který má ve skutečnosti velmi objektivní pozadí, proto-
že nemůžeme psát o tom, čemu vůbec nerozumíme). 

Jako obvykle se řada příspěvků věnovala pozorování 
jednotlivých objektů. Tak jsme slyšeli o objevu sekundární 
složky Be hvězdy V 1046 Ori (P. Harmanec), o aktivitě symbio-
tické hvězdy CH Cyg kolem roku 1984 (A. Skopal), o studiu 
okolohvězdného prostředí v sousedství S% And (S. Štefl). 
H. Saštenová pokračovala ve studiu polodotykové soustavy AI Mon 
a konstatovala existenci vysokých čar Balmerovy eerie vodíku 
až po H34 (takové čáry mohou vznikat jen ve velmi řídkém prostře-
dí plynné obálky). Okolohvězdné prostředí indikovaly i výsledky 
D. Dimitrova zabývajícího se již trad&čně Lyr. Tei je zas 
potřeboval jako chladničku k uchování neutrálního sodíku, jinak 
by nedovedl vysvětlit přítomnost D-čáry. Známě znělo i jméno 
pomalé novy PU Vul vzplanuvší v r. 19791 o povýbuchových změnách 
její jasnosti hovořil D. Chochol a předei'avil 1 jako soustavu 
bílého trpaslíka akretujícího hmotu od červeného obra rychlostí 
10-9 Yp za rok. 

Většina příspěvků tedy obsahovala více či méně přesvěd-
čivý důkaz existence okolohvězdné hmoty, což je při zaměření na 
interagující dvojhvězdyr zákonité. Celý tento tématický blok 
uvedl velmi případně přehledový referát P. Barmance, při němž 
se na plátně před posluchači objevoval obrázek podobný obr. 1 -
schema polodotykové soustavy e plynnými proudy. Nejvýznamnější 
pro vývoj soustavy je proud označený písmenem a. Vychází 
z Lagrangeova bodu L1 ("nosu" kontaktní aložkyT a zásobuje 
hmotou disk kolem druhé složky, která k Rocheově mezi nedosa-
huje. Jeho protáhlost není zaviněna křivou rukou kreslíře, ale 
vychází z výpočtů. Hmota v disku ztrácí vzájemným třením rych-
lost a většina jí klesá do jeho středu, tedy na hlavní složku 
dvojhvězdy. Za určitých okolností může odcházet hmota z bodu A 
proudem b - ten obvykle míří po spirále ze soustavy. Něco hmoty 
se dá očěkávat i v okolí Lagrangeových bodů L4 a zejména L5, 
jenž je blízko místa, kde se obrací proud a. 

Celkově ovšem je obr. 1 echematem, které vystihuje situ-
aci jen v hrubých rysech. U každé skutečné dvojice záleží na 
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konkrétních parametrech soustavy (hmotnostech, geometrii), a 
za určitých okolností (např. při silném magnetickém poli) ne-
platí schema vůbec. Lze se domnívati, že se celá složitá mnoho-
tvárnost dvojhvězdných systémů v dohledu současné astronomie 
zdaleka ješt neobjevila. Proto skýtají systémy studované naši-
mi astronomy tak pestrý pohled. Studium jednotlivých objektů 
je neatraktivní jen zdánlivě, protože bez prací tohoto druhu 
by neměla význam žádná teorie - nebylo by ji čím ověřit. 

oběh 

Obr. 1 
Schema polodotykové soustavy. Vyznačeny Rocheovy laloky -
u kontaktní složky 2 splývá lalok e povrchem hvězdy. L1, L4 
L5 jsou Lagrangeovy body, n a $ typické plynné proudy. 

Pozorovatelskou část konference svérázným způsobem obo-
hatili R. Hudec a J. Borovička. Zabývají se pokusy o optickou 
identifikaci y -záblesků. Objekt tohoto druhu vykoná 1 záblesk 
za několik let, ten trvá řádově sekundy. Mezitím je objekt 
pro oudQb'astronomie zřejmě nezachytitelný. Že se 
♦ období í emise paprě7nT9a~►alní také větší množství viditel-
ného světla, to je pravděpodobné, není to však jisté a už vůbec 
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se neví, kolik by toho světla mohlo být. Jakékoli údaje tohoto 
druhu by byly velkým přínosem k, pochopení fyziky těchto zvlášt-
ních objektů. Bez významu není ani astrometrická stránka věci, 
a to ani tehdy ne, ~jeatliže tyto objekty leží pod mezi dosahu 
dnešních dalekohledu. Pokusy o tato cenná měření se však setká-
vají a problémy jaké astronomie dosud řešit nemusela. Chycení 
delikventa při Činu e při této frekvenci páchání nepravostí 
velmi obtížné (odpovídá to jedné kapesní krádeži za půl tisíci-
letí), a pokud se to podaří, stejně to není bez dalšího doka-
zování průkazné. Existuje totiž rada jevů původu atmcsférické-
ho, civilizačního i astronomického, které vypadají podobně, a 
hlavně - malé rozměry mívají velice často "duchy", tedy chyby a 
kazy vzniklé v přístroji nebo u pozorovatele. Družice, meteor, 
posunutá deska v přístroji, kaz na desce, "jiskření" v pozoro-
vatelově oku ..., každý z těchto jevů je neporovnatelně častěj-
ší než y -záblesk v chodu. Nutno proto tentýž záblesk zachytit 
aleaeon dvakrát, a to z různých míst. Pravděpodobnost, že se to 
podarí, je i při dobré organizaci pozorování nepatrná. 

V USA se pokoušejí na problém vyzrát moderností a uvá-
dějí velkým nákladem na 2 místech do provozu systémy CCD komor 
napojené na velký dalekohled e velkou manévrovací schopností 
(po zjištění záblesku by měl být dalekohled na potřebné místo 
naveden asi během sekundy). Zkoušela se i fotometrická měření, 
ale dosavadních 900 hodin úspěch nepřineslo. Naši astronomové 
vymysleli způsob, jak pokrýt řádově delší časové úseky bez 
dodatečných finančních nároků.Pátrají na deskách nebeských pře-
hlídek ♦ Sonnebergu a v Dušanbe, na snímcích čs. meteorické 
služby, plánují statistiku vizuálních stacionárních meteorů 
♦ materiálech meteorických expedic. Takto se už podařilo pokrýt 
časově intervaly mnoha tisíc hodin a získat některé výsledky. 
Za zvláštní zmínku stojí objekt nedaleko 104 Her zachycený 
dokonce na 3 deskách. Mohl by to být hledaný optický projev 
zábleekového zdroje 7  , který je v této oblasti znám. J. Borovička 
také hovořil o jevu zvaném Pereeue Plash. Tento název vznikl 
v r. 1984, kdy američtí meteoráři několikrát ohlásili záblesk 
poblíž radiantu Perseid. Zdá se však - pokud vůbec něčemu reál-
nému odpovídá - že nejde o typický y -zábleekový zdroj v piné 
aktivitě, jakou by podle našich představ měl mít. 

R. Hudec také hovořil o výsledcích simultánních rentge-
nových a optických pozorování rentgenoveké dvojhvězdy TT Ani. 
Pozorování se konalo ♦ noci 21./22.8.1985 a zastihlo hvězdu 
v aktivním stavu, jak bylo potřeba (2 dosud vykonané pokusy 
výsledky nedaly, protože hvězda byla od r. 1979 v superminimu). 
Na akci se podíleli i další naši astronomové profesionální i 
amatérští. Výsledky jsou pro průměrného čtenáře této zprávy. 
málo zajímavé (intenzity, periody, flickering...), za zmínku 
však stojí organizace celé akce a role amatérů ♦ ní. Oni to 
totiž byli (konkrétně Němec Grzelczyk), kdo první ohlásili 
aktivní stav a sledovali zda trvá. V budoucnu se plánuje 
organizování podobných akcí, ovšem už e jinou družicí. 

Do části věnované pozorováním patřilo i několik 
příspěvků z posledního dne. P. Mayer hovořil o hledání eekulár-
nich změn period u zákrytových eyetéml raných typů. Takové 
změny předvídá teorie jako důsledek rychlého vývoje. Je známo 
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přes 30 systémů ranějších než B0, podrobněji byly studovány 
tři. Všechny periody se mění, ale periodicky. Změny a trendem 
prokázány nebyly. J.Tremko referoval o hvězdě SZ Pec známé 
i našim amatérům. Patří k typu RS CVn se skvrnovou aktivitou. 
Perioda se sekulárně krátí, což je v odděleném systému zvlášt-
ní. Navíc se minima za posledních 30 let prohloubila o 02 a 
stala se úpinými. Byly také odhaleny periodické změny periody. 
M. Wolf informoval o tom, že při fotometrii Halle~ovy kometZ 
potvrdil proměnnost hvězdy 53 Pec. Amplitudu má 0,04, jde zrejmě 
o typ / Cep. Zpráva L. Erice o rychlé fotometrii hvězdy BR 446 
vyvolala diskusi o tom, jak často je při fotoelektrické foto-
metrii nutno měřit referenční hvězdu. Krátké sdělení M. Zborila 
se týkalo vyhodnocení několika spektrogramů manganové hvězdy 
s Boo. Do tohoto oddílu patřila také informace autora této 
reportáže o činnosti našich amatérských pozorovatelů zákryto-
vých dvojhvězd v r. 1986. Byl to zdaleka nejúspěšnější rok, 
počtem pozorování sice mírně podrekordní (asi 800 publikova-
telných řad), ale bezkonkurenční hodnotou získaných výsledků. 
Zejména J. Borovička a jeho společníci ♦ Praze určili časy 
minima pro řadu slabých hvězd, o nichž jsme donedávna ani netu-
šili, že jsou v katalogu. Pro tyto hvězdy jsou obyčejně v kata-
logu i nějaké světelné elementy, vypočítané časy zákrytů se 
však od skutečných liší 1 o řadu hodin. 0 jedné z nich J. Bo-
rovička referoval: určil periodu a světelnou křivku hvězdy 
NSV 700 klesající v minimu pod ism. Z celkového ohlasu bylo 
vidět, že si tento program i přes primitivnost používaných 
metod (vizuální odhady) už získal určité uznání. 

Teoretickou část konference uvedl přehledovým referátem 
P. Hadrava. Upozornil na několik trendů, které vysledoval z te-
oretických prací posledních let. Při popisu dějů v podvojné 
hvězdné soustavě se ustupuje od předpokladu konzervativnosti 
hmoty (a uvažuje se o jejím úniku ze soustavy), jsou náznaky, 
že bude nutno opustit omezení na tenké disky, když reálné 
proudy jsou značně široké. Při popisech disků se už nebere 
v úvahu jen pohyb po spirále ke středu, nýbrž také pohyby smě-
rem ven a jety - pohyby a výtrysky ve směru kolmém k oběžné 
rovině. 

Přehlídku jednetlivých prací zaháyjil J. Moravec. Podílí 
se na pokusech o vytvoření syntetické světelné křivky. Zatím 
je k dispozici program pro výpočet záření libovolně deformované 
hvězdy a pracuje se na jeho kombinaci s programem popisujícícm 
zákryty. Výsledkem by měla být křivka vzniklá u stolu, která 
by se dala srovnat s tím, co se o zákrytové soustavě naměří 
v kopuli. V diskusi bylo konstatováno, že na toto téma vyšlo 
♦ poslední době několik člá~gků. Z Šíma hovořil v WZ Sge, re-
kurentní nově, která zároven vykazuje zákryty. Početně sledo-
val dva modely s různou šířkou plynného proudu ve srovnání 
s diskem a určil, jaké jsou rozdíly ve tvaru spektrálních čar. 
Stávající spektra neumožaují tyto rozdíly odhalit. Neexistuje 
dokonce ani observační důkaz existence plynného proudu který 
♦ eoustavš-s výbuchy určitě je . Referát P. Hadravy a J. Kadr-
nošky se týkal periodických drah částic ve dvojhvězdách. Tyto 
dráhy nebývají ♦ discích kruhové, nýbrž většinou eliptické. 
Vyšly jim i hranice disku jako oblast, kde se dráhy částic za-
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Yína;í křílit. Model má omezenou platnost, protle zas'dbává 
vzájemné interakce částic ♦ disku, a k těm určitě dochází. 
P koda se představil se s~o u diplomovou prací o oblastech HII 
ionizovaného vodíku. V řídkém prostředí mezihvězdná látky nutno 
očekávat určité množství neutrálních vodíkových atomů excitova-
ných do vysokých hladin. Při hustotách 1 atom/cm dává teorie 
významná obsazení do 21. hladiny.Pozorováním je však doložena 
1 existence podstatně Ry šších čar. Bude tedy asi nutno upřesnit 
teorii kvantových přechodů ve sodíkovém atomu. Uvažuje se 1 
o tak málo významných a dosud opomíjenýoh efektech jako je 
refrakce ve hvězdné atmosféře (I. Kudzej) a vodivost hvězdné 
látky (J. Kubát). Zajímavě zněl příspěvek P. Harmance o povaze 
proměnných obrů. Vedle teorií, že jde o pulsace nebo o rotační 
nestability, nabídl další výklad: mohly by to být dvojhvězdy 
a obálkami (shell hvězdy). S alternativními teoriemi jame se 
setkali několikrát i ♦ diskusi k jiným referátům a jejich 
existence je projevem objektivnosti a zdravé kritičnosti, niko-
li snad nedostatečných znalostí - vžd.y jen povrchní znalost 
bývá suverénní. Do teoretické části náležely dále referáty 
B. Chvojkové o interakci magnetických polí dvojhvězdy a mezi-
hvé;dného prostředít příspěvky P. Andrleho a J. Palouše o ki-
nematice Galaxie a uvahy Z. Stuohlíka o magnetickém poli černé 
díry. Paloušův referát se ovšem na čistou teorii neomezoval, 
protože srovnával teoretické vývody s rozsáhlými statistickými 
daty o rychlostech hvězd. Přitom potvrdil existenci "superhvěz-
dokup" Sirius a Hyády a asociací Scorpius-Centaurus a Orion, 
které deformují jinak rovnoměrní pole rychlostí středně mladých 
resp. velmi mladých hvězd v okolí Slunce. 

Třetí z hlavních částí konference se týkala pozorovací 
techniky. Přehledový referát pocházel s úst nejpovolanějších - 
přednesl jej P. Mayer. Technika jde stále dopředu, náš dvou-
metrový dalekohled nyní patří ve světovém měřítku až do čtvrté 
desítky. 0 projektech strojů ještě výkonnějších než současní 
rekordmani se mluvilo už na minulých konferencích a vývoj 
zřejmě pokračuje směrem k jejich realizaci. Hovoří se o dale-
kohledu o průměru 10 m který by měl parabolické zrcadlo elo-
šené s více desek a eth by asi na Havaji. Existuje projekt 
dalekohledu, který by měl 4 spřažená zrcadla o průměru 7,5 m, 
tedy efektivně dokonce patnáctimetr. Čtyřsetr dnes už ztratil 
punc výjimečnosti - je jich skoro 10, tři další se stavějí. 
Velká dalekohledy přitom mají většinou azimutální montáž a 
tenké zrcadlo, které nedrží tvar svou pevností, nýbrž funkcí 
korekčního systému řízeného počítačem. Tím se velmi omezí 
mechanické problémy a klesne cena. Nejdražším prvkem se opět 
stalo primární zrcadlo, tak jak za časů našich dědů. Havajský 
gigant by měl stát (pouhých) 15 milionů dolarů. Bouřlivý 
vývoj prodělává i přídavná technika. Optická vlákna odstraňu-
jí hlavní nevýhodu štěrbinových spektrografů - umožňují získat 
současně štěrbinová spektra i několika desítek objektů! Detekto-
ry COD zase obstarávají maximální využití světla, až 80% oproti 
1% a klasické fotografie. CCD samozřej~ ě není všemocné, nehodí 
se do ultrafialové oblasti a má některé vady (malá plocha do 
4,5x4,5 cm, velký temný proud). Je to však světový trend a tyto 
receptory jsou už k disposici i u nás. 

N vypuštění na oběžnou dráha se chystá družice Hipparocm 
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určená k měření hvězdných paralax s přesností až ť 0&002", 
což by mělo tisícinásobně zvětšit objem přesně proněrritelného 
vesmíru. Startovat má v roce 1988. Začátkem 90. let by měla 
pracovat velká infračervená kosmická observatoř s dalekohledem 
o průměru 80 cm. Rovněž rentggenoveký SIOSAT má být nahrazen 
západoněmeckým tělesem ROSA?(I). Plánovaný start velikého 
kosmického dalekohledu Hubble o průměru 2,4 a se kvůli katastro-
fě raketoplánu Challenger samozřejmě ♦ srpnu 1986 nekonal a 
odkládá se o více než 2 roky. 

Potom hovořil R. Hudec o přístrojích, které používají 
sondy Interkosmos na detekci rentgenovekého záření. "Optika" 
pro tento obor spektra musí být vzhledem ke krátké vinové 
délc. velmi přesná. Aby se udržely náklady na únosné úrovni, 
vyrábějí se v Preciose Turnov metodou repliky. Z jedné matrice 
(přesnosti lepší než 2 na) se vyrobí až 8 použitelných kopii. 
Jako receptory se používaly dosud filmy a plynové diody. Nyní 
se u nás poprvé připravují k vypuštění malá COD (průměr 4,5 ma) 
sovětské výroby. Experiment má startovat ♦ r. 1988 na sond 
Phoboslčer.k k Marsu, což je v podstatě nouzové umístění (po-
dobnou aparaturu by bylo samozřejmě výhodnější mít "po ruce" 
a Země). Na léta 1990-1992 se plánují tři samostatné družic. 
pro rentg.novskou astronomii. Potom zaujalo účastníky vystou-
paní tvůrců této techniky J. iochmana a I. Šolc., fyziků 
z optické vývojové dílny v Turnově. Dílna vyrábí od r. 1952 
interferenční filtry a již mnoho let je ♦ tomto obora na světové 
špičo•. Posluchači žasli nad angstrčmovou pološířkou filtrů, 
zajímavá byla informace o dielektrických vrstvách nepodléha-
jících korozi, které mají lepší odrazivost než č.rstvý hliník. 
Dílna zdaleka nestačí vyhovět všem zájemeňa. Přitom její techni-
ka je poměrně jednoduchá a zárukou kvality jsou nejspíš. pověst-
né zlaté ruce. 

V bloku věnované* diskusi se hodně hovořilo o přístro-
jích pro maše st.lárníky. Dosáhnout relativně úrovně 60. lot 
( mít lo. největší dalekohl.d na světě) by amarnalo překročit 
průměr 4 m. Vyskytly a. si.. návrhy, Jak na b, ale aavybaily 
z hranic fant ani., j• to prostě nereálné. Tak se uvažovalo 
o mod.rnizaci stávajícího dvo umetru, o jeho vybavení COD re-
e.ptory • stavbě nového dvomaetra. Opakovaně se vracela řeč 
k síti Ledeaátic.ntia.trovýeh dalekohledů, která existuje po 

totem trii. Starr é ZZeiss~ nt ášíennit~ď tsouií 
fotoelektrickou

vyhovující mechanika, ale k dosažení dostatečné produktivity 
by J. stačil• vybavit motorky a počítačem SAPI uaošnujíeía 
automatické pojíždění od hiězdy ks hvězdě (P. Mayer). Dále je tu 
otázka pozorovatelů. Tady by snad mohli pomoci téři, protože 
pro fotoelektrickou fotosrtrii platí víc „Š pro  pozorová-
ní, že by pozorovatel aši v blízkosti dalekohledu bydlet. 
Prot, vzešel návrh as svolání sebšze zainteresovaných techniků 
i astro ' aů (profesi.aáisíoh i amatér') kteří by technické 
a organizační záležitosti f•toel.ktriokJ foteaetrie řešili. 

eVesaírnáe část disku" byla ve znamení alternativních 
bypotés jak už sdměm•. Za zmínku stojí nápad pořídit databanku 
mimi. shryt.vý.h dvolhvěsd - ale zatím ta není víc než ten 
nápad. 
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Večery byly tradičně ♦ino♦in. spr[♦b o sahraničníoh 
osstdoh a tproai baf diapositiv. Tak jsae viděli Heidelberg, 
p.brg, s řsdaí Asii, různá auta ♦ se♦srni Aserle., Bulkarako, 
Ranko. 

Shrnutí erenčniho jednúi provedl také liš tradičně 
J. Trento kter~poaenul i prví konference konané ♦ r. 1970 
ve Saolenjoioh, stejně jako konstatoval počet,' sastoupent 
a1.« ~g~aaseraoe na šonterenoi prl♦ě skončen'. Ušaatnioi se 
rosjišděli ♦ pátek 12.12. • pšea♦ědčen a, š• se bude dobré 
za 11/2 roku znovu sejít. 

J. $ilhdn 

~Pdce H♦ěsd[r4k a ovÝuahtdri 19-1Ue 986 a ♦ Brně Č. Z7, 
?psoro o d♦o s 1 98 " ♦rdaia Ha? 1tlI 
♦ ~raě n aden 370 ti ♦ orosino 19 text čsskr a 
anglicky • neprodejní, 44 stran 

27. číslo Praot Hvěsd&rny a planetária Mikuláše Koper
-nika ♦ Brně obsahuje výsledky posorovéná sákrytovýoh dvojhvězd, 

které byla uskutečněna na československých h♦♦ěěsddrndch a 
astronoiokýoh kroušotoh ♦ letech 1984 a 1985. Y přehledné 
talelérni podobě je zde uvedeno oelkea 1240 určeni okaašiků 

' 4a  179 zákrytových dvojhvěsd zařazenýoh do brněnského 
posorovac ho progranu Sa tito prdel sa odilslo ceiksa 101 

ěli 
Petr Svoboda(aPros♦tějovr)

ětša 
p- 93 ř
očten 

ad, '° 
rovacf ~ 
To.dě červinka (G

 řad 
ottwal-

de♦) - 79. Jiří Borovička (Praha) - 76,Jindřioh Šilhén (Ždá-
aice) 72, Parcel Berka (Gottwaldov) - 57 a Riloslav Zejda 
( Třebíč) - 48. 

E této zékladnt části Prací HaP SK 27 jsou připojeny dvě 
kratší saaostatnd prdce Jana Yénka "Poznámka ke hvězdě YE Auri-
~•" a ■iloslava Zejdy "Proaěnnd hvězda TV Draoonic". Práce 
Č. 27 sestavil a připravil k tisku Zdeněk Mikulášek. Výtisky 
byly zaslány vše. poz9rovatelůa, kteří k sestavení těchto 
Prací přiapěěli slespon třeni pgsorovaciai řada.i člaaůa sekce 
pozorovatelů proaěnných hvězd ČAS h♦ězdárnda ♦ 8SR a do 
knihoven astronosických ústa" Its-li o tuto publikaci 
vážný zájea, sdělte to na adresa: Hvězdárna a planetáriu. 
Mikuláše Eoperníka ♦ Brně, Kraví hora, 616 00 Brno, hvězdárna 
vén ji bezplatně zašle. 
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Le' Bufka 1925 - 1986 

Lev Bufka se narodil 15.4.1925 
ve Slaném v rodině lékárníka. Jeho 
otec několikrát měnil působiště a tak 
dětství a mládí prožíval v Mariánských 
Lázních, Kopidlně u Jičína, ve Vysokém 
nad Jizerou a v Rokycanech. Pod vlivem 
rodinného prostředí a přírodního 
prostředí na místech působiště je-
ho otce se • mladém Bufkovi vykrysta-
lizovaly dva hla •ní zájmy - medicina-
přírodní vědy a z nich na prvním mís-
tě astronomie. Tyto lásky ho prováze-

ly po celý jeho plodný život. V Rokycanech byl jedním z pěti 
zakladatelů hvězdárny. I když započatá studia lékařské fakulty 
nedokončil, zůstal zdravotnictví po celý život věrný. Dlouho 
pracoval jako vedoucí laborant radiodiagnoeti v Institutu 
klinické a experimentální mediciny (IKSM) v Praze Krči. Ve 
svém oboru nasbíral značné zkušenosti a stal se uznávaným 
odborníkem. Pro svoji odbornost a své osobní vlastnosti byl 
vysílán i do zahraničí (Vietnam, Jugoslávie, Rakousko atd.), kde 
pomáhal zakládat rentgenologická pracoviště se zaměřením na 
angiologickou diagnostiku. Byl spoluautorem vědeckých předná-
šek a publikací a lékařskými autoritami svého pracoviště. 

V posledních deseti letech začal velmi intenzívně 
spojovat své velké zkušenosti ve zdravotnictví a původním 
zájmem o přírodní vědy, zejména a astronomií. Veden přirozeným 
citem a rozhledem uměl navazovat kontakty a odborníky těch 
vědních oborů, u kterých se dalo očekávat působení některých 
přirozených biofyzikálních faktorů na biosféru a zejména 
na člověka. Stal se spoluautorem řady vědeckLy"ch prací v oboru 
vztahů Slunce-Země, publikovaných nejen v čestt ne, které 
mnohdy prozradily prvotní nápaditost jeho řešitelského přístu-
pu. V jeho domácí pracovně se sbíhala různá meteorologická, 
geofyzikální, sluneční a medicínská data, která využíval 
k sestavování pokusné komplexní předpovědi pro zdravotnické 
účely. V poslední době značnou pozornost věnoval měřeni 
atmosférické elektřiny a objasnování některých efektů, syste-
maticky se věnoval pozorování sluneční fotosféry a chromo-
sféry. Účastnil se caeto jako poradce při formulování týdenních 
předpovědi sluneční činnosti, vydávaných slunečním oddělením 
Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově. V posledních letech 
byl autorem nebo spoluautorem řady příspěvků na seminářích 
jednak se sluneční tématikou nebo zaměřených na zkoumání 
vazeb přírodního fyzikálního prostředí na člověka. 

Bufka byl vynikajícím debatérem a velkým filosofickým 
vkladem. Svými připomínkami často vyprovokoval publikování 
některých nápadů svých spolupracovníků. Byl ideálním vědeckým 
manažerem, uměl sehnat nemožné nebo aepon věděl, jak na to. 
Především byl Lev Bufka upřímným člověkem e neobyčejně lidským 
a vřelým vztahem ke všem svm spolupracovníkům, známým a přá-
telům. Patřil k těm, a nimi je radost dvojnásobnou radostí 
a sdělený smutek polovičním ® utkem. 

-ÁO-

~►.~7~:.Y'~~~~.~iY~?.IW..G~ib: iRiti~iWICF' 



Nyní nás zanechal va smutku nad svým odchodem samotná, 
nebo' Lev Bufka dne 15. listopadu l9N6 zemřel. Do posledních 
dnů svého plodného života nepřerušil práci ani kontakty 
s velmi širokým kolektivem spolupracovníků a přátel, kteří na 
něj nikdy nezapomenou. 

J. Klimeš, L. Křiv* ý 

Za profesorem ;,dekem Horákem 

19. února 1987 zemřel ♦ Praze 
ve věku 88 roků nestor československých 
fyziků 

psot. RNDr. Zdeněk Horák, DrSc., 
nositel Rádu práce. Byl zcela mimořád-
nou osobnosti naší vědy. ii do konce 
života si zachoval tak široký přehled 
o všech oborech fyziky, že jej můžeme 
e tomto směru označit za polyhistora, 
i. když se to nezdá být na konci dva-
ctého století vůbec možná. 

Profesor Horák se narodil 6. října 1898 v Praze. Ma-
tematiku a fyziku studoval na filosofické fakultě Karlovy 
university. Akademické hodnosti doktora přírodních věd dosáhl 
v r. 1923 na mákiadě disertační práce "Princip energie a 
rovnice fyziky". Padesát roků svého života pracoval jako vy-
sokoškolský pedagog. Již v r. 1920 se stal - ještě jako ptu-
dent •- asistentem CYOT. Y letech 1928 až 1929 studoval as 
Sorbonně, kde absolvoval mimo jiné přednášky M. Curieové a 
L. de Broglieho. Po svém návratu se habilitoval jakou soukro-
mý docent 

ČYar 

a stal se spolupracovníkem prof. Nachtikala. 

Y období nacistické okupace působil prof. Horák jako 
vědecký pracovník ve Státním radiologickém ústavu v Praze. 
Po osvobození naší vlasti byl jmenován řádným profesorem 
fyziky, přednostou Ústavu technické fyziky a po r. 1954 
vedoucím katedry fyziky strojní fakulty ČVUT. Tuto funkci 
vykonával až do svého odchodu do důchodu v roce 1970. Jeho 
přednášky, které se vždy vyznačovaly vysokou vědeckou i 
pedagogickou úrovní, se staly později základem k sepsání 
vynikajících monografií "Praktická fyzika", "Technická fy-
zika", "svod do molekulové a atomové fyziky" a dalších. 

Je zcela vyloučeno v tomto krátkém nekrologu podat 
přehled vědeckého díla prof. Horáka, které obsahuje přes 
140 původních prací. Tyto práce zasahuji do všech odvětví 
fyziky- od měřici techniky přes teoretickou mechaniku a 
elektrodynamiku až k speciální a obecné teorii relativity. 

Pro nás jako členy Čs. astronomické společnosti je 
však obzvláště zajímavá, že prof.. Horák pokládal vždy astro-
nomii za nedílnou součást fyziky - nebo naopak. Toto glo-
bální pojetí fyziky a astronomie se stalo výchozí ideou 
jeho prací ♦ oblasti kosmologie a teorie relativity. Prof. 
Horák byl proto zastáncem tzv. Machova principu, podle něhož 
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je třeba hledat původ veškerých setrvačných sil v gravitač-
ním poli vesmíru. K bližšímu výkladu jeho kosmologických 
teorií se můžeme vrátit v některém z příštích čísel "Kos-
mických rozhledů". 

V mysli nás všech, kteří jsme prof. Horáka blíže 
znali, zůstane navždy spojena jeho osobnost a pojmem ryzího 
vědce a vysoce čestného člověka. 

S. Ulrych 

Z ODBORNĚ PRÁCE ČAS 
Praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd 

Ve dnech 26.6. - 13.7.1986 proběhlo na hvězdárnách 
ve Ždánicích a ve Vyškově každoroční praktikum pro pozorova-
tele proměnných hvězd. Pořadatelem byla Hvězdárna a planetári-
um Mikuláše Koperníka v Brně, Lidová hvězdárna SK ROH ve 
Ždánicích, Dům pionýrů a mládeže ve Ždánicích a Hvězdárna 
ve Vyškově. Hlavním vedoucím praktika byl RNDr. Zdeněk Miku-
lášek, CSc. 

Po mimořádně úspěšném praktiku 1985 (bylo získáno 
426 pozorovacích řad 51 zákrytových proměnných hvězd), kte-
ré se konalo v srpnu, proběhlo letošní praktikum hned na 
samém počátku hlavních školních prázdnin. K tomuto kroku 
nás vedla snaha zachytit na praktiku ještě některé typicky 
jarní hvězdy, které jsou poměrně málo sledované. Za tuto 
možnost jsme ovšem zaplatili kratší délkou pozorovací noci. 
Také počet pozorovatelů kteří se letošního praktika zúčast-
nili, byl nižší než v minulém roce (vloni 46 'pozorovatelů, 
letos 33). Překvapením bylo počasí. V posledních pěti letech 
nás na praktiku nezklamalo a proto jsme ani nečekali, že 
by nám přálo pošesté. Nezklamalo však ani letos a tak jsme 
mohli z 15 nocí praktika strávit u dalekohledu piných 11. 
Díky značné aktivitě pozorovatelů bylo získáno 323 publiko-
vatelných pozorovacích řad zachycujících 68 okamžiků minim 
51 zákrytových soustav. Praktikum 1986 se tak co do množství 
získaného pozorovacího materiálu stalo druhým nejúspěšnějším 
a počtem pozorování na jednoho pozorovatele dokonce nej-
úspěšnějším praktikem v historii brněnského programu pozoro-
vání proměnných hvězd - tedy za posledních 26 let. 0 tento 
příděl pozorování se zvlášte zasloužila skupina osmi zkuše-
ných pozorovatelů pod vedením RNDr. Petra Hájka na hvězdárně 
ve Vyškově. Tato skupina se mimo intenzívního pozorování 
slabých proměnných hvězd typu Hlídka (to jsou hvězdy 
brněnského programu, pro něž neexistují hledad mapky), vě-
novala příprave podkladů a kreslení nových mapek proměnných 
hvězd. 

Hlavním úkolem letního praktika není však jen získat 
maximum pozorovacího materiálu, ale především zacvičit nové 
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pozorovatele proměnných hvězd. Přibližně polovinu pozorovate-
lů ve Ždánicích tvořili začátečníci. Pro ně byly v prvních 
dnech praktika připraveny přednášky ze základů, které by měl 
mít každý pozorovatel promenných hvězd - o proměnných hvěz-
dách a historii Jejich výzkumu, o vizuálních metodách pozo-
rování, o zpracovní získaných vizuálních pozorování a o ~e-
Jejich skládání a o opravách světelných elementů zákrytovych 
soustav. Začínající pozorovatelé se také naučili zacházet 
e dalekohledy, a to od triedrů až po čtvrtmetrový reflektor. 

P. Kučera 

Seminář historické sekce 

Ve čtvrtek dne 27. listopadu 1986 se konal v pražském 
planetáriu seminář historické sekce ČAS při ČSAV. Tentokrát 
byl seminář věnován otázkám archeoastronomie - naposledy to 
bylo 9.6.1982. 

Z celého ducha semináře bylo možno vyčíst, že za ty 
čtyři roky, které od posledního semináře uplynuly, udělala 
naše archeoastronomie veliký krok kupředu - z batolecích 
krůčků se již postavila na své vlastní pevné nohy. gredaeda 
historické sekce ČAS Dr. Zdeněk Horský, CSc. z AsÚ ČSAV celý 
seminář řídil nejen formálně, ale i svým zasvěceným pohledem 
do celé tématiky. 

Zahájení patřilo Dr. B. Pleslové, CSc. a Archeologické-
ho ústavu ČSAV, která ve svém referátu "K otázce archeolo-
gických struktur v 5. a 4. tisíciletí př.n.l." - původně 
předneseném na mezinárodnía symposiu v Gruzii - e velikým 
přehledem rozebírala různé evropské stavby (sídliště, mohy-
ly, atd.) z oné doby rozprostírající se od Balkánu (Bul-
harsko) až po Anglii. V mnohých dnes bezpečně nalezneme 
významné astronomické směry, čímž můžeme doložit jejich 
návaznost na astronomii, avšak snažit se vložit tento 
smysl do všech staveb by mohlo být ošidné. Zvláštní pozornost 
pak Dr. Pleslová věnovala archeologické lokalitě v Makotřa-
sích (okres Kladno), ležících mezi Ruzyní a Kladnem, kde 
astronomický smysl se zdá být dnes už stoprocentně prokázán. 
Ve své poznámce k této lokalitě Dr. Horský uvedl, že Makotřa-
ey a jim podobné lokality mění 1 původní názor na anglický 
Stonehenge, kde se pro jeho blízkost k moři myslelo, že 
pozorováni Slunce a Měsíce byla nutná pro sledování mořek ých 
slapů, jejichž znalost byla zase nutná pro rybolov reap. 
I pro plavba na moři. Na kontinentálních obdobách tčasto 
předchůdcích) se ukazuje, že astronomické znalosti byly ale 
nutné pro zemědělství, čili pro sestavení kalendáře. 

Ing. R. Rajch]. z Muzea v Uherském Brodě se zabýval 
astronomickou orientací jihomoravských slovanských pohřebiši 
(hlavně Prušánky). Podle starší teorie byli zemřelí pohřbí-
váni nohama směrem k okamžitému východu Slunce. Z toho by 
plynulo určité rozložení směru hz' bů, přičemž nejvíce hrobů 
by muselo být ve alunovratných směrech. Histogram skutečného 
rozložení tomu odporuje - má ostré maximum na výohod e chybou 

- 83 -



jen několika stupňů. Tím se sice definitivně vyvrátila 
jedna starší hypotéza, avšak velká přesnost orientace 
většiny hrobů k východu je ještě více zarážející. 

Dr. M. Špůrek, CSc. z Geofondu Praha podal přehled 
českých menhirů. Původní počet 12 se díky popularizaci pro-
blému rozrostl na dnešních 24. Z geologického rozboru plyne, 
že menhiry byly často dopravovány na vzdálenost i více než 
20 km, tedy jejich pozice je dílo lidské. Díky úpinějšímu 
souboru je možno je již dobře odlišit od křížových kamenů 
či značených kamenů (na Domažlicťu). Dr. M. Špůrek vidí 
klič k rozšifrování jejich smyslu v jejich vzájemné konfigu-
raci, čili v jejich posici v terénu. A tím se právě zabýval 
sice neohlášený, ale vysoce hodnotný společný příspěvek 
manželů Vítkovych, který přednesl Dr. Ing. Z. Vítek. Jednotli-
vými k-ticemi menhirů byly metodou nejmenších čtverců proklá-
dány přímky (pro k 3, 4, 5 ...) nebo kružnice (k 4, 5, •)• 
Je samozřejmé, že takto rozsáhlé výpočty (počty všech možnýoh 
přímek i kružic jsou veliké) bylo nutno provádět na počíta-
či. Výsledky získané pro menhiry byly srovnány e výsledky 
získanými Ero náhodné body (tj. náhodnými čísly vygenerova-
ná hrst rýze io zhozená po stole). Pro malá vypadají menhi-
ry téměř náhodně, avšak pro vyšší k se zřetelně odlišují 
od náhodného souboru. Zvláště zaujala konfigurace dvou kruž-
nic, z nichž jedna je určena devíti a druhá deseti body. 

Statistice rozložení menhirů se taktéž věnoval 
Dr. P. Hadrava, CSc. Ukázal na nebezpečná úskalí na tomto 
poli. Některá seskupení hvězd která jsou jasně náhodná, se 
například mohou zdát jako záměrná. Přesto podle něho vykazu-
jí menhiry proti náhodnému souboru převahu přímek (pa tedy 
trojúhelníků s jedním vrcholovýa úhlem blízkým 180 ). Z disku-
se, která potom k celé problematice nastala, vyplynulo, ž• 
teprve nyní, kdy je soubor menhirů úpinější, je možno začit 
ho studovat exaktněji. Matematicky snad bude možno roz-
hodnout, podle jakého kodu menhiry vznikly, či naopak co 
jsou jen naše přání a domněnky. Z další statistiky by pak 
mělo jasně vyjít najevo, co je pouhá "azimutcaánie" a co byl 
záměr stavitelů. kE už se některé hypotézy vyvrátí (jako 
např. udělal Ing. R. Rajchl pro orientaci hrobů), či jiné 
vzniknou, problém menhirů si jistě pozornost zasluhuje. 

Protože seminář jako celek posunul naše znalosti dos-
ti kupředu, všichni se budeme těšit zase na další. Konat 
by se měl opět asi za 4 roky. 

Z. Šíma 
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RECENZE 
Malá encyklopedie "Pizika koemoea". Hlavní redaktor 
A.A. Sjunjajev. 2. přepracované a dopiněné vydání. 783 stran, 
černobílý tisk. 5 r 40 k, Kčs 69,-. Moskva 1986 

Nedávno se na náš knižní trh dostala velmi užitečná 
sovětská kniha, která by rozhodně neměla chybět v knihovnič-
ce žádného z astronomů i fyziků. Jedná se o druhé, zcela 
přepracované a podstatně dopiněná vydání encyklopedie moderní 
astrofyziky e názvem "Pizika kosmosa". První vydání, redakčně 
sestavené S.B. Pikelněrem a D.A. Frankem-Eaaeněckým vyšlo 
již v roce 1976. V jeho ducha bylo připraveno vydáni druhé+ 
jeho obsah i heslář je však nový, pině odpovídající momentál-
nímu stavu našich znalostí o vesmíru. Hlavníma redaktora dra-
hého vydáni B.A. Sjunjajevovi se podařilo pro sepsání jednotli-
vých hesel získat astronomy, kteří ve svých oborech představu-
jí skutečnou světovou špička. Nemátkoa jmenujme alespoň 
J.R. Zeldoviče, B.Z. Sagdějeva, A.V.Tutukova, V.I.Horoze a 
S.B. Novikova. Celá kniha je psána čtivou, obecně přístup-
nou formou e minimálním matematickým aparátem. 

Encyklopedie se děli na dvě části. První sestává 
z osmi samostatných přehledových statí e názvy: "Co je to 
kosmos?", "Hvězdy", "Atmosféry hvězd", "Slunce", "Planety", 
"Naše Galaxie", "Galaxie" a "Kosmologie", které čtenáře sezna-
mují se základním okruhem problémů a směry rozvoje současné 
astrofyziky. Druhá část obsahuje kolem 350 hesel seřazených 
v abecedním pořádku. V nich jsou hlouběji vyloženy otázky 
nastíněné v části první navíc jsou zde podrobně rozebrány 
metody výzkumu a moderní směry fyziky kosmu (Rentgenová 
astronomie, Jaderná astrofyzika, Neutrinová astronomie aj). 
Hesla jsou dopiněna grafy, nákresy a fotografiemi (nevalné 
kvality) a též seznamem doporučené dostupné literatury o da-
ném problému. Pro čtenáře je pohodlné, že každé heslo tvoří 
relativně samostatný celek, srozumitelný sám o sobě. Nijak 
se tu nezavádí obvyklý slovníkový nešvar nekonečných odkazo-
vých řetězců. Kniha je zakončena předmětovým rejstříkem. 

Encyklopedie "Pizika koemoea" vzhledem k svému rozsa-
hu - 783 stran - a obsahu informací je vlastně velice levná: 
prodává se u nás za pouhých 69 korun. Je však možné, že tato 
na první pohled poněkud vyšší cena bude příčinou že se ještě 
tu a tam dá u nás sehnat. A to je zřejmě poslední šance pro 
ty, kteří si ji dosud neopatřili. Protože ten, kdo ji má, ten 
ji z ruky nevydát 

Z. MIkalášek 
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0. Hlad, P. Hovorka, P. Polechová, J. Weieelová: Severní 
a jižní hvězdná obloha 2000,.0. Vydal a vytiskl Geodetický 
a kartografický podnik, Praha 1985. Dvě mapy a sešit se 
základními informacemi a katalogem. Náklad 35 000 výtisků, 
cena 42,- Kčs. 

Tituly astronomické literatury jsou v poslední době 
bestsellerem a mapová díla mezi ně patři. Právě mapy v posled-
ní době v prodeji citelně chyběly, bylo možno zakoupit jen 
německé s řadou nedostatků, nebo české mapy z druhé ruky. Vy-
dání nových map oblohy tuto mezeru vypinilo. Samotné mapy 
mají rozměr 74 x 87 cm, zobrazují severní oblohu a část již-
ní do deklinace -30° a podobně jižní obloh s částí severní 
do deklinace +30°. Obsahují hvězdy do 5,25 barevně rozliše-
n' podle spektrálních tříd, dvojhvězdy a proměnné hvězdy, 
otevřené a kulové hvězdokupy, mlhoviny, galaxie, rádiové 
zdroje, radianty meteorických rojů, obrys Mléčné dráhy, hra-
nice souhvězdí a spojnice hvězd v souhvězdích. Mapový klič 
je nekonvenční a též díky textovým údajům je v mapách ulo-
ženo velké množství informací. Podklad map je světle šedý a 
dovoluje tak uživateli použiti různých vpisků. Mapy je možno 
snadno adaptovat i jako otáčivé. Jsou dopiněny i fotografiemi 
typických objektů, HR diagramem a schematem spekter spektrál-
ních tříd. 

Mapy byly kresleny progresívní technikou s použitím 
vynášecího zařízení - plotteru na speciálně upravený zetra-
lon. To ovlivnilo i volbu grafiky značek do značkového klíče. 

Přiložený sešit obsahuje stati Souřadnicové systémy 
a jejich zobrazení na mapách, Body a čáry souřadnicových 
systémů, 0 vesmíru a obsahu hvězdných map - se soupisem 
použité a doporučené literatury - a Katalog hvězdných i ne-
hvězdných objektů - e vysvětlivkami. 

Část výtisků byla vydána jako zájmový náklad pro Hvěz-
dárnu a planetárium hl.m. Prahy, Hvězdárnu a planetárium 
v Hradci Králové a Slovenské ústi-edic amatérskej astronomie 
V Hurbanove. Díky tomu mají ještě zájemci možnost si tyto 
mapy objednat v omezeném množství na Hvězdárně Petřín na do-
bírku, nesložené pak zakoupit přímo u pokladny. 

P. Příhoda 

0. Hlad, J. Weiselová: Souhvězdí naší oblohy. Pro Hvězdárnu 
a planetárium hl.m. Prahy vydalo vydavatelství ČTK - Press-
foto. Praha, 1986. 51 mapka a sešitek v obálce, 52,- Kčs 

V rámci záslužné ediční činnosti Hvězdárny a planetá-
ria hl.m. Prahy vyšel nedávno další titul. Je to soubor 
51 pohlednic s barevnými mapkami jednotlivých souhvězdí 
mapkami částí oblohy řazenými podle ročních dob a eouhv4zdí 
ekliptiky, HR diagramy, schematickým vyobrazením vybraných 
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dvojhvězd a mapkou okolí severního světového pólu. Na rubu 
pohlednic jsou tabulky s číselnými údaji hvězd, proměnných 
hvězd a dalších objektů. Sešitek obsahuje informace o řazeni 
mapek, objektech na mapách a vysvětlivkami k mapovému klíči 
a údaje o vlastnostech použitých kartografických zobrazeni. 
Texty jsou ♦ češtině, ruštině, němčině, angličtině, francouz-
štině,polětině 

a 

maďarštině, protože se počítá e jejich distri-
buci i ♦ zahraničí. Dále jsou • sešitku uvedeny tabulky gala-
xií, hvězdokup, mlhovin, objektů Messierova katalogu, dodat-
ky o proměnných a vysvětlivky k seznamům. Na obálce je mapka 
Plejád, mapový klič a na rubu seznam souhvězdí. Mapový klíč 
Je rozsáhlý a bareué řešeni dovolilo zahrnout množství dalších 
udajů. 

P. Příhoda 

Pyzika a sporné jevy (ed. L. Pátý), Sborník prací ze semináře, 
pořádaného fyzikálním oddělením pražské pobočky JČSHP • Alšo-
vicsíoh ♦ červnu 1984, JČSYP Praha 1986, 109 str. 

široká veřejnost jeví neustále obdivuhodný zájem 
o jevy jako je telepatie, telekineze, proutkařeni, astrolo-
gické věštby, jasnovidectví, neidentifikované létající objek-
ty (UPO) apod. Z toho důvodu uspořádalo fyzikální oddělen 
pražské pobočky JČSIIP třídenní seminář ve dnech 19. - 21.6. 
1984 ve školícím středisku ČSAV v ilšovicích u Železného Brodu. 
Sborník obsahuje autorizované záznamy vyžádaných přednášek i 
magnetofonový přepis závažnějších diskusních vstupů. 

vyžádané přednášky proslovili fyzikové, fyziologové, 
astronom filosofe psychiatr. Čtenáře Kosmických rozhledů 
patrně vitšina příspěvků zaujme natolik, že si je přečtou 
celé: po dlouhé době lze v jediném sborníku nalézt stanoviska 
kvalifikovaných odborníků jednotlivých disciplín k různým 
polopravdám, anekdotickým a povrchním tvrzením o psychotro-
nice patogenníoh zemích magnetické vodě atd. Astronomická 
téaJika je zastoupena pkspě•kem autora tohoto sdělení -
♦ Kosmických rozhledech však byla podrobněji probírána 
v záznamu semináře "Astronomie mezi vědou a nevědou" 
(K8 roč. 24 /1986/, Č. 3)• 

Kritický čtenář patrně nemá zvláštni problémy s od-
souzením názorů o mšmosmyslové či nadsmyslové povaze telepa-
tie telekineze, jasnovidectví apod. ve sborníku e však 
navŠo jasně vysvětlena podstata vědečtěji se tváriefho 
proutkařeni - odkazem na německou publikaci týmu O. Pzo kopa. 
Proutkaření je tak vysvětleno jako vyhodnocování syslových 
vjemů (případně zapamatovaných informaci) mozkem proutkaře 
a následujícím měněním svalového napětí • jeho rukou. 

Rozhodně jde o publikaci stále potřebnou, i když 
obtížně dostupnou - vyšla v nákladu pouhých 500 výtisků. 

J. Grygar 
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George Gamow: Pan Tompkins v říši divů 

e komentáři Jiřího Bičáka: Co by mohl profesor dodat dnes, 

Kladá fronta, Praha 1986, 232 str., cena váz. 23 Kčs 

Nakladatelství Mladá fronta připravilo čtenářům, za-
jímajícím se o přírodní vědy, již nejednu lahůdku ze svě-
tové popularizační literatury a tento nejnovější přírůstek 
vydaný ve známé edici Máj se nepochybně brzo rozebere, navzdo-
ry slušnému nákladu 77 tisíc výtisků. Zaručuje to jednak 
osobnost autora, významného fyzika dvacátého století George 
Gamowa (1904 - 1968) a jednak znamenitý překlad doc. Jiřího 
Bičáka a dr. Jana Klímy, dopiněný navíc obsáhlým Bičákovým 
komentářem. 

V předmluvě autor popisuje, jak tato jedinečná knížka 
vznikala jako soubor povídek, v nichž se bankovní úředník 
C.G.H. Tompkins postupně seznamuje s principy teorie rela-
tivity a kvantové fyziky. Činí tak návštěvami universitních 
přednášek slovutného profesora a dále ve snech, v nichž 
se ocitá v "říši divů", kde jsou relativistické i kvantové 
efekty dobře pozorovatelné v každodenním životě, jelikož 
v tomto světě se hodnoty základních přírodních konstant 
(skrytých v iniciálách jména pana Tompkinse) podstatně liší 
od těch, které platí v našem vesmíru. 

Čtenáři Kosmických rozhledů se jistě upamatují na 
aforismus, že rozdíl mezi relativitou a kvantovou fyzikou 
spočívá v tom, že teorie relativity je srozumitelně nesrozu-
mitelná, kdežto kvantová fyzika je nesrozumitelně nesrozumi-
telná. Díky tomu je v široké veřejnosti relativita podstatně 
populárnější než kvantová fyzika, ačkoliv z hlediska prak-
tických aplikaci je v současné době kvantová fyzika nesrovna-
telně důležitější jak pro vědce, tak pro technika. Gamow 
ve svých mistrně napsaných povídkách dokazuje, že lze rovno-
cenně popularizovat obě fundamentální koncepce fyziky XX. sto-
letí, a tak věřím, že naprostá většina čtenářů přečte knížku 
jedním dechem. Gamowův výklad je určen nejširší veřejnosti 
a nevyžaduje proto od čtenářů téměř žádné předběžné vedomosti 
o fyzice; je však náročný na samostatné čtenářovo uvažování 
a zamýšlení nad lehce plynoucím, ba rozmarným textem. Kupo-
divu však týž text potěší i odborníka, jemuž poskytne nejednu 
příležitost k úvahám, jak chápat základy vlastního oboru. 

Tento příjemný pocit je dále umocněn rozsáhlými ko-
mentáři našeho předního relativisty doc. Jiřího Bičáka z ka-
tedry matematické fyziky MPP UK v Praze (k 15 Gamowovým 
povídkám napsal celkem 9 komentářů o relativitě, paradoxu 
dvojčat teorii gravitace, černých dírách, kosmologii, 
kvantovJ fyzice, transuranech, neutrinech, vakuu, antihmotě 
a teorii elementárních částic), v nichž je mimo jiné shrnuta 
i řada poznatků soudobé astronomie a astrofyziky (kvasary, 

tgqlsary neutronové hvězdy, supernovy, raný vesmír). V komen-
ářích jsou uvedeny na pravou míru nekteré nepřesnosti pů-
vodního Gamowova textu (pro autora recenze je největším 
překvapením důkaz, že by pan Tompkins ve skutečnosti nepo-
zoroval zkráceni předmětů při pohybu relativistickou rychlostí), 
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ale zejména nové poznatky, které vyplynuly a pokroku fyziky 
a astronomie od doby, kdy původní text vznikal (1940-1965). 
V komentářích se vyskytuje něco málo nepřesností, na něž 
bych rád upozornil. Na str. 28 se tvrdí, že při vysokých 
rychlostech se vinová délka světla zkrátí důsledkem Dopple-
rova jevu, který pan Tompkins zažiji v pulsujícím vesmíru. 
Změna vinové délky v expandujícím či emršžujícím se vesmíru 
je pšak prostým důsledkem zněny jeho metrických vlastnosti, 
nikoliv projevem Dopplerova jevu. Stejně nevhodné je i tvrzení, 
že pit, dalším přišlápnutí do pedálů zmizí modrofialový přízrak, 
protože "odražené světlo překročí hranici viditelnosti". Od-
ražené světlo přestane být viditelné prostě proto, že lidské 
oko není citlivé na ultrafialové či dokonce rentgenové záře-
ní. To tedy znamená, že pan Tompkins neuvidí ujíždějícího 
kostlivce, ledaže si ho vyfotografoval na rentgenový film. 
Na str. 29 si čtenář opraví jméno autora učebnice o elektro-
nových mikroskopech na Zworykia a na str. 81 jde o katalog 
observatoře v Parkesu, nikoliv pana Parkese. Na str. 39 je 
redundantní psát o observatoři na "hoře Mount Wilson". 

Čtenář sám nahlédne, že jde o nepatrné drobnosti cel-
kově výtečného textu. Osobně si zvláště cením Bičákova bri-
lantního komentáře o kosmologii (str. 81-88). Poznámka 
L.D. Lamaua o neustále se mýlících astrofyzicích (str. 200) 
se však v originální verzi týkala pouze kosmologů! Dokonce 
i čtenář s minimálním zájmem o fysiku a přírodní vědy by 
neměl pohrdnout jemu předcházející Gamowovon kosmickou operou 
(kap. 6), jejíž klavírní výtah je připojen. Stejně tak ho 
jistě zaujme Bič'kův závěr, líčící pohnut' životní osudy 
George Gamowa a jeho přínos pro fyziku i její popularizaci. 

Přebal od Zdeňka Zieglera se sice přidržuje tradiční-
ho vzhledu svazků knižnice Máj, ale neznalého čtenáře nejspíš 
zmate domněnkou, že de o nějakou bizarní beletrii. Možná 
je to však dobře :kilížka. se tak na pultech zachová pro ty 
znalejší čtenáře, pro které je jméno autora zárukou kvality, 
napínavosti i jiskřivého humoru. 

J. Grygar 

Eduard Pittich: Astronomická ročenka 1987. Obzor, Bratislava, 

1986, 271 str., brož. 15,- Kčs 

Péčí Krajské hvězdárny v Hlohovci, Slovenského ústředí 
amatérské astronomie a Slovenské astronomické společnosti 
při SAV vychází již posedmé slovenská astronomická ročenka, 
sestaven' dr. Pittichem a spolupracovníky (V. Porubčsn, 
D. Hubáček, J..Svoren, M. Rybaaský, T. Pina r, L. Hric, 
Z. Juan, V. Zarlovský, I. Zajono a J. Zvolánkov'). 

Ročenka obsahuje standardní tabulky • poněkud jiném 
uspořádáni než Hvězdářská ročenka, vydávaná sekl. Academia. 
Ve slovenské ročence jsou údaje o Slunci, Měsíci i planetách 
shrnut pod záhlavím každého městce. Všechny pozice jsou 
počítány zaokrouhleně (na desetiny časové minuty ♦ rektasoea-
si a na cel' obloukové minuty • deklinaci) a polohy planet 



jsou navíc vyznačeny ve dvou diagramech (pro terestrické a 
obří planety) pro každý měsíc. Za nimi pak následuje přehled-
ná mapka souhvězdí, viditelných v daném měsíci přibližně 
uprostřed noci. Toto uspořádání mi připadá pro astronomy-
amatéry velmi výhodné. Rozhodne-li se danou noc pozorovat 
má všechny potřebné údaje pohromadě. Oddíl je ještě dooppinďn 
přehlednými grafy o elongacích a jasnostech planet i Měsíce. 
Dále též následuji obzorové mapky, usnadnující zpozorování 
$ěsice co nejdříve po novu. Oddíl o meteorických rojích je 
standardní, zato velmi podrobně je vybavena část o kometách, 
kde jsou uvedeny afemeridy i mapky pro sedm očekávaných 
periodických komet. Oddíl o planetkách obsahuje efemeridy 
a mapky celkem pro 10 planetek; překvapivě však chybí údaje 
pro Vestu. Velmi podrobné jsou efemeridy Slunce, udávající 
heliografioké souřadnice středu slunečního kotouče po dnech. 

V oddílu o proměnných hvězdách Je uvedeno 10 symbio-
tických proměnných a tabulka dlouhoperiodických proměnných 
hvězd. K nim jsou připojeny údaje i minimech zákrytových 
dvojhvězd a cefeid. Poměrně podrobně se popisují možnosti 
amatérského pozorováni povrchu planet. 

Pro výpočetní maniaky je popsán. program, popisujíc
chování dvou interagujících galaxií, v jazyce Basic. Násle-
duje rozsáhlý přehledomý článek o pozorování aetronomiokých 
objektů v pásmu ultrafialového záření. Ročenka je uzavřena 
přehledem komet, pozorovaných r. 1985, seznamem kosmonau-
tických výročí a informaci o časových signálech. 

Vcelku je dobře přizpůsobena svému hlavnímu poslání 
poskytnout potřebné údaje pro práci astronomů-amatérů, 
navíc za velmi přijatelnou cenu (česká Ročenka se stejným 
stránkovým z zsahem stojí více než dvakrát tolik). Jelikož 
však ♦ ní chybí některé oddíly české Ročenky (pozice jasných 
hvězd, zákryty hvizd Měsícem), nezbude asi vážnějším zájem-
cům, než si kapovat ročenkyobě. Vzhledem k tomu, že obě 
Ročenky nyní vycházejí zcela z vlastních výpočtů spoluautorů 
a velká část údaj ů se překrývá, stálo by jistě za úvahu, 
kdyby se případn duplicity odstranily vz jemnou dohodou 
o spolupráci, případně i přesnějším vymezením kompetenci. 
S ohledem ne nevelké náklady obou děl (česká Ročenka 7200) 
výtisků, u slovenské náklad cení uveden) by to patrně uspo-
řilo část práce obou autorských kolektivů. 

J. Grygar 

Zdeněk Ceplecha: Meteorická tělesa a tělíska. Kapitoly 
z astronomie č. 15, Brno 1987 (20 stran). Vydala Hvězdárna 
a planetárium Mikuláše. Koperníka v Brně jako metodický 
materiál pro hvězdárny, planetária a astronomické kroužky. 

Kapitoly z astronomie jsou k dispozici na všech 
hvězdárnách a vs státních vědeckých knihovnách (vydavatel 
3e jednotlivým zájemcům nezasílá.) 
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Obsah: 1. Meteoroidy: úvod ke všemu. 2. Hetetoroidy 
při střetu se zemským ovzduším. 3. Potografic ká a televizní 
pozorování meteorů. 4. Základy klasifikace meteoroidů. 
5. Jednotná klasifikace meteoroidů a jejich vztah k ostat-
ním tělesům sluneční soustavy. 6. Původ nejobvyklejších ka-
menných meteoroiďů, obyčejných chondritů. 7. Přítok meteo-
roidň zvětšuje hmotnost Země. 8. Yeteoroidy - důležitý článek 
při vzniku a vývoji sluneční soustavy. 

Uveďme několik úryvků: 
" ... G. Wetherill posunul naše znalosti o původu 

nejobvyklejších kamenných meteoritů, obyčejných chondritů, 
až k možnoéti označit konkrétní mateřská tělesa. Tři nej-
větší planetky v kritická oblasti, 11 Parthenope, 17 ?I.-
tis a 29 Amphitrite, jsou nejspíše zdrojem většiny obyčej-
ných chondritů dopadajících na Zemi. Ze spektra jejich svět-
la víme, že na povrchu těchto planetek jsou stejné nerosty 
jako v obyčejných chondritech. Není ani vyloučeno, že tři 
nejpočetnější typy mezi obyčejnými ohondrity (typ H, L, LL) 
mají každý evou vlastni planetku jako zdroj ..." 

" ... ~o mrštění z rodné planetky nevelkou rychlostí 
okolo 50 m.s' má meteorické těleso před sebou dlouhou cestu 
desítek miliónů let blížení k naší Zemi. Jenom 10% to doká-
že beze srážky s nějakým dalším, menším či větším tělesem. 
Většina se po jedné i vice srážkách promění v menši meteorická 
tělesa. A tak vlastně kamenné meteority jsou převážně pro-
duktem srážkového rozpadu těles větších (od 1 m do 20 km<), 
která byla vypuzena z "chaotické iony" Kirkwoodovy mezery 
31, kam se předtím dostala vyvržením z povrchu mateřských 
planetek. 

Když vypočteme přítok meteoritů z tohoto zdroje pro 
rozmezí hmotností 0,1 až 1000 kg, dostaneme desítky tun za 
rok pro celou Zemi, což velmi dobře odpovídá odhadu přímo 
ze sběru meteoritů na povrchu Země. 

Kdybychom chtěli dopravit i mnohem menší množství 
kamenného materiálu z planetek 11 17 a 29 na Zemi, bylo by 
to zatmi nejen nemožné, ale řádoJ i mnohem dražší než všech-
ny ekonomické možnosti a rezervy celého civilizovaného lidstva. 
Naštěstí nám přírodní síly dovolují nejlacinější představi-
telnou dopravu vůbec. Tělesa z povrchu těchto planetek pro-
niknou sama až na povrch Země a nám zbývá jen je nalézt 
a případně i pozorovat jejich let vzduchem. Kamenné meteo-
rity jsou tak cenným materiálem, který nám umožňuje již 
dnes, stejně jako dříve, přímý výzkum složení a vlastností 

rcpovhu mimozemských těles, planetek parthenope, Thetis a 
Amphitrite. ..." 
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J. Grygar: Infračervená astronomie. Kapitoly z astronomie 

Č. 14. 15 stran, HaP MK • Brně 1986. 

Další z užitečných brněnských "Kapitol z astronomie" 
je text J.Grygara o významné astrofyzikální metodě, jejiž 
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důležitost stále stoupá: o infračervené astronomii. Zájem 
o tuto metodu i ♦ širší veřejnosti značně podnítil dokonalý 
úspěch družice IHAS - byš její činnost skončila koncem 
r. 1963, její měření budou využívána ještě dlouho (mimo-
chode. - většinu z nich máme i v ČSSR na mg. páskách). 
Ovšem již předdružicová infračervená astronomie přinesla 
velké množství výsledků. Že jde o metodu zcela "zralou" 
J. zřejmé třeba z toho, ž• v projektech nových obřích te—
leskopů j•ýí požadavky často rozhodují o celé koncepci atro-
jei nebo z toho, že pro americký patnáctimetrový teleskop 
jsou plánovány čtyři přídavné přístroje, a toho dva infra-
červené: kamera a spektrometr. Je škoda, že ♦ socialistických 
zemích je tato metoda využívána jen vzácně. 

Grygarův text ja hlavně úvodem do technioké proble-
matiky infračervené fotom•tries text přináší i výklad 
významnějších výsledků. Ač j• test stručný, je velmi čtivý 
a dobře pokrývá celý obor. Je praláa, že ♦ novější době 
narůstá význam infračervené spektroskopie, prováděné jak kon-
venční metodou (rozklad zářeni mřížkou) tak fourierovskom 
epektroakopií ci Pabry-Perotovými interferor try. Hlavně díky 
novya konstrukcích (10 a teleskopy Caltechu, 15 a britský 
teleskop družicové teleskopy) pak narůstá i význam aubmi-
liaetrov' astronomie, a ta se pro odlišnost techniky už 
vyděluje spíše jako samostatný obor. To ale nejsou výtky 
autorovi, spíše náměty pro pokračováni. 

Čtenář by si měl opravit chybu na str. 8 v prvé 
větě kapitoly Dalekohledy a nosiče: místo detektor čti 
reflektor. 

P. Mayer 

ASTRO - Zpravodaj hvězdárny v úpici. Populárně vědecký 

dvouměsíčník, ved. redaktor Jiří Hordulák. vydává Hvězdárna 

♦ úpioi pro potřeby astrou. kroužků a hvězdáren. 

Není to tak dávno (KR 2/198k, str.83), kdy se na 
stránkách našeho věstníku objevila kritika tehdejšího 
Zpravodaje úpické hvězdárny. Od r. 1986 se Zpravodaj 
objevuje ♦ novém kabátě a s názvem "Astro", což mi silně 
připomíná "Auto-moto" nebo "Joto-kino", ale to je snad je-
diná výhrada proti nové podobě tohoto periodika. Z předešlé-
ho Zpravodaje převzala redakce vyh]e dávané a nesporně uži-
tečné rubriky (úkazy na obloze, přehledy sluneční erupční 
aktivity, přehledy počasí) a přidala nové (Redakci došlo, 
Přečetli jame za vás, Stručně o novinkách ♦ astronomii). 
Ostatní text obsahuje zprávy o pozorováních aktuální od-
borné a organizační informace i přehledové slánky. 

Zpravodaj se zcela proměnil a představuje ♦ nová 
podobě kvalitní pojítko mezi jednotlivými hvězdárnami 1 
astronomy-amatéry, jež lze ♦ tomto provedení čtenářům vře-
le doporučit. 

J. Grygar 
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evidentně chyoná, nezvyklé značení zeměpisné šířky písme-
nem na str. 4. Zjistil jgem je až po dodání autorských 
výtisků, takže už se nedalo nic dělat. 

StaŠ by zasluhovala vydání jako samostatná publi-
kace, protože Informatorium samo není ve volném prodeji, 
jat plyne ze záhlaví tohoto příspěvku. Autor recenze Sou-
časně doznává, že není tak úpině nestranný, protože text 
doprovodil obrázky, včetně dvojice minimapek oblohy. 

Jako ukázku uvádíme část 2.12 Zajímavosti ze světa 
hvězd: 

Největším souhvězdím na obloze je Hydra - pokrývá 
celkem 1300 čtverečních stupňů (E ), tj. 3,2¢ plochy 
oblohy (celá obloha měří 41 253 ), dále pak následuje 
Panna 1290 J Velká medvědice — 1280O° a Velryba -
1230 . Nejmendím souhvězdím je Jižní kříž, rozkládající 
se na ploše pouhých 68 . 

Nejvíce hvězd viditelných pouhým okem obsahuje Labuš 
a Centaurus — 150, dále pak Herkules a Lodní kýl — 140. 

Nejjasnější hvězdou na obloze je Sírius ze souhvězdí 
Velkého psa. Jde vlastně o dvojhvězdu složenou z běžné 
bílé hvězdy hlavní posloupnosti - Síria A a slabě zářícího 
průvodce - Síria B. Sírius A je 2,l~krát hmotnější, 
1,7krát větší a 25krát zářivější nes Slunce, jeho povroho-
vá teplota činí 9970 H. Pouze jeho nevelká vzdálenost od 
Slunce - 8,63 ev. roku - způsobuje že hfl pozorujeme jako 
velmi jasnou hvězdu magnitudy -1,46. Síriův průvodce, 
Sirius B, jenž září 10 000krát slaběji než Sirius A, je 
bílým trpaslíkem. Hmotnost má stejnou jako Slunce, jeho 
rozměry se však shodují s roz~ěry Země, průměrná hustota 
této hvězdy činí 3 tuny na cm'! Existenci Síria B před-
pověděl v r. 1844 Bessel, jenž studoval nepravidelnost 
pohybu Síci a mezi hvězdami. Až později, v roce 1862, našel 
Síriova souputníka Alvan Clark dalekohledem. 

Slunci nejbližší hvězdou je nyní Proxima Centauri, 
nejslabší složka trojhvězdy « Centauri, která kolen společ-
ného těžiště soustavy oběhne jednou za asi 2 miliony let. 
Prozima je červený trpaslík 11. hvězdné velikosti, vzdále-
na je od nás 4,28 ev. let. Alfa Centauri A a B jevíoí se 
jako hvězdy velikosti 0,0 a 1,4, kolem sebe obíhají ve 
vzdálenosti 24 Aú, jeden oběh trvá 90 let. 

Nej ětší vlast hvězdami ní yohyb mezi hvězd i vykazuje Ber-
nardova hvězda ze souhvězdí Hadonoše - ročně se mezi 
hvězdami posune o 10,34" . Jde o červeného trpaslíka hvězdné 
velikosti 9 5, který je od nás vzdálen pouhých 6,0 světelných 
let. Dlouhodobá pozorování pohybu hvězdy připouštějí mož-
nost, Š. kolem hvězdy obíhají dva temní průvodci o hmot-
nosti Jupitera s oběžnými periodami 12 a 26 let. 

Nejbližším obrem je Pollux ze souhvězdí Blíženců. 
Na obloze se jeví jako hvězda magnitudy 1,1, spektrální 
třídy H0. Pollux je zhruba 8krát větší než Slunce, jeho 
zářivý výkon je 37krát větší než sluneční. Vzdálen je 
36 ev. let. 
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Nejsilnějším rádiovým zdrojem mimo slunečm.í sousta-
vu je ob ekt označovaný jako Cassiopea A. Jde o poztlstatek 
supernovy, která vzplanula okolo roku 1700 (její výbuch 
však nebyl pozorovány 

J Jrryychleji rotující hvězdou je pulsar 1937+215 
ze souhvězdi Lištičky. Okolo své osy se otočí 640krát za 
sekundu! Tak rychlou rotaci mu umožnuji jeho nepatrné roz-
měry a obrovská hustota - je totiž neutronovou hvězdou 
o průměru pouhých 20 km. ejcomalej3i se otáčí magnetická 
hvězda y za souhvězdí Koníčka - Jedna její otočka trvá 
celých 70 let. 

Nejsilnější ma&netické pole na povrchu hvězdy 
hlavni posloupnosti bylo naměřeno u hvězdy HD 215 441 -
3,4 teslů. U bílých trpaslíků běžně nacházíme magnetická 
pole e indukci ~Q4 T, největší pole pozorujeme u neutrono 
vých hvě $ - 10 S. Celkové magnetické pole Slunce nepřesa-
huje 10-4 N, pole Země činí 6.10-5 T. 

A11kor a Mizar v souhvězdí Velké medvědice spolu 
vytvářejí dvojhvězdu, kterou na jednotlivé složky mažeme 
rozlišit i pouhým okem - jejich úhlová vzdálenost činí 
12'. (Rozlišovaad schopnost liděcého oka představuje asi 
1'.) Když v roce 1650 zamířil k jasnější s nich, k Mizaru, 
astronom Riccioli svůj dalekohls d, zjistil, že Mizar e 
opět dvojhvězdou. Skládá as ze dvou komponent vzdálenyych 
14.8". Jasnější z těchto složek spektroskopicky pozoroval 
Pickering ♦ roce 1889. Zjistil, že čáry ve spektru této 
hvězdy se pravidelně zdvojují a opět spojují. Usoudil, že 
takovéto chování spektrálních čar je projevem podvojnosti 
této hvězdy - odhalil tak vlastně první spektroskopickou 
dvojhvězdu. 

Za neikrásnější dvojhvězdu bývá považován Izar, 
druhá nejjasnějši hvězda ♦ souhvězdí Pastýře. Dalekohledem 
rozlišíme dvě hvězdy vzdálené od sebe 3,6". Jasnější z nich 
je oranžová, zatímco slabší je namodralá. 

Nejbližší otevřenou hvězdokupou jsou gyády • souhvěz-
dí Býka. Hvězdokupa je od nás vzdálena 134 světel $ých let 
a obsahuje kolem 100 členů. ya obloze má průměr 2 , v prosto-
ru pak 47 sv. let. $ejbližší kulovou hvězdokupou je hvězdo-
kupa M 4 v souhvězdí Stíra. Je vzdálena 5700 sv. let a je 
na hranici viditelnosti pouhým okem. Nejjasnější kulovou 
hvězdokupou je W Centauri vzdálená 16 000 sv. let. Má 
úhlový průměr lo, ♦ prostora 250 ev. let, jeví se jako 
objekt 3. magnitudy. 

Nejbližší galaxií je Velké Magellanovo mračno vzdá-
lené od nŠs 163 000 světelných roků. Lze jen litovat, že 
se promítá do jižního souhvězdí Mečouna. Tato galaxie je 
tak jasná, že je ji možné spatřit i za měsíčního úplňku. 

Nejvzdálenější o9zor9vaným obiekten je kvasar 
PIS 2000-300 ze souhvězdí Střelce. Jeho vzdálenost se odha-
duje na 14 miliard ev. let. Vzdaluje se od nás rychlostí 
rovnou 91% rychlosti světla a jeho zářivý výkon odpovídá 
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výkonu 50 biliónů Slunci. 
Tolik tidy text Z. Mikuláška. 

P. Příhoda 

REDAKCI DOŠLO 

UPO na obrazovkách radarů 

Domnívám se, že je vždy možno diskutovat o astro-
nomické věd. popularizační literatuře a i o literatuře 
spekulativní (týkající se astronomie) a i o astrologii, a 
to i ♦ časopise jako jsou Kosmické rozhledy. Horši je to 
s UPO. Myslím, Le na to je v KR škoda stránek a bylo již 
před lety. Tím bych nechtěl prosazovat aby vědci nevysvět-
lovali průběžně skutečné jevy přírodního nebo lidského 
původu, různě ale zkreslené v podáni různě inteligentních 
a vzdělaných lidí - pozorovatelů. Ale myslím ei, že opako-
vaně to zařazovat do problémových diskusí a přetiskovat 
to do KR nemá smysl. Proč? 

Z vaší diskuse (KR 24,3,1986,91) lze získat dojem hlav-
ně po diskusním příspěvku ■. Pavlíka z hlediska "vojenskJho 
letectva" (str. 102), že skutečně existují záhadné a ne-
vysvětlitelné Jevy, které není možno zat m vysvětlit a kte-
ré by měly být vědecky sledovány (vis též diskuse Dr. Že-
lezného, str. 138). Uvedený popis i se světelnými jevy a 
s falešnými odrazy na radarových obrazovkách odpovídá jevu 
polární záře, které se vyskytují několik desítek hodin po 
velkých erupcích na Slunci. Paleěné etekty na obrazovkách 
radarů pocházejí též od části určitých typů oblaků, ale mnoh-
dy jsou na stínítku 1 radiové emise pocházející přímo ze 
sluneční erupce nebo z okolí slunečního disku, které jsou 
tedy astronomického původu. Stávalo se dříve velmi často, 
že se mi v telefonu ozvali tehdejší velitelé letectva nebo 
protivzdušné obrany státu a ptali se na situaci, která jim 
byla hlášena od útvarů. Ověřovali si zdali jde o vojenská 
či nevojenské objekty. Něco totiž poádně "spustit", to 
není jen tak prosté a stojí to miliony, "vobyčejný civilista" 
si to ani nemůže dobře představit. Vždy to byla buá radiová 
zářeni slunečních erupci, nebo polární záře (průnik kor-
punkuli do nižších vrstev vysoké atmosféry). Polární záře 
bývají někdy očima viditelné ale též i neviditelné, zazna-
menávané pouze radary. Voláni tehdejších generálů do Ondře-
jova snad nebylo navozeno tím, žs jsem se s nimi od dřívějška 
osobně znal takže jsme si i popřáli vzájemně zdraví a popta-
li se na ledacos. Navrhoval bych aby e. Pavlík zařídil, 
aby si v takových případech náče~níoi určitých útvarů do 
Ondřejova zavolali, i když teď se s žádnými velkými náčelní-
ky přímo neznám. Stačí chtít k telefonu někoho, kdo zná 
aktuální stav aktivity na Slunci a má též přehled o možných 
aktuálních efektech sluneční aktivity ve sféře Země. Hlavně 
aby nedostali k telefonu někoho ze slunečního oddělení, kdo 
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jen skloňuje Sahovu rovnici. 

Vědecko-populární výklad těchto jevů obsahuje řada 
článků v Říši hvězd nebo v Kozmosu (viz ku . Kři vský a 
Šimek: Radarové pozorování polární záře v OSSR, Kozmoe 12, 
3 1981,83), takže je zbytečné z těchto jevů dělat nový 
vědecký problém. Lze doporučit jen "peruánským rybářům" 
(str. 138), aby si předplatili Ríši hvězd nebo Kozmoe, 
nebo aby si zapsali telefonní číslo k nám do Ondřejova, je 
to číslo pražské 72 45 25 pokud by se chtěl někdo rychle 
dovolat, tak je to možné dálnopisem. 

A tak je to i s jinými UFOy, meteorologického či 
meteorického původu, nebo a produkty kosmického výzkumu, 
nebo a vojenskými specialitami. Těm posledním se nediví 
vojáci, ale velmi často zase civilní osoby. 

V úctě 
Dr. L. Křiveicý 

Poznámka k semináři "Astronomie mezi vědou a nevědou" 

V úvodním slově k třetí části semináře Kosmických 
rozhledů a pražské pobočky ČAS, věnované vztahu astronomie 
a astrologie, pronesl Dr. Z. Horský myšlenku, která bohužel 
unikla hlubší pozornosti diskutujících: " , astronomii ne-
přísluší povinnost zabývat se vyvracením astrologie." 
(KR 1986, str. 12O). Pokusím se toto tvrzení podepřít a na-
víc zostřit. 

Malý encyklopedický slovník (Academia, Praha 1972) 
praví, že astrologie je "pavěda, tvrdící, že hvězdy mají 
vliv na člověka a že z jejich postavení lze předvídat bu-
doucnost". Přes určitou nepřesnost této definice je zřejmé, 
že se jedná o jakousi teorii, zabývající se člověkem a 
společenským děním. Vztah k astronomii je dán skutečností, 
že ke svým prognozám využívá znalostí aférické astronomie, 
zejména znalostí souřadnic planet. Na základě nich vyslovuje 
soudy o psychofyzických vlastnostech konkrétních osob, jejich 
interakcích e okolím, případně i o společenských událostech. 

Na rozdíl od astrologie se zabývá astronomie nikoliv 
člověkem a společností, nýbrž fyzikálními ději ve vesmíru. 
Astrologii nedobrovolně poskytuje nepatrnou hrstku produktů 
své činnosti. Vyjádřeno učeněji: astronomie se zabývá mecha-
nickým a fyzikálním pohybem ve vesmíru, kdežto astrologie po-
hybem biologickým, psychologickým a společenským. Oblast, ve 
které se pronikají sféry zájmu obou oborů, je vlastně 
bezesporná - jedná se v podstatě jen o souřadnice několika 
těles a vztahy mezi souřadnými systémy. Pokud jde o nespor-
ný vliv kosmických těles na človeka, tj vliv světelného 
záření těchto teles na jeho zrakový orgán, nedošla astrono-
mie - eokud vím - dále než k Pogsonově rovnici, ne zcela 
aprávne popisující subjektivní lidské vjemy. Na druhé stra-
ně mi není známo, že by astrologie fyzikálně vykládala vliv 
kosmických těles na členy lidské společnosti. Z formálně 
astronomického stanoviska je možno obvinit astrologii snad 
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z toho, že používá souřadnic planet vypočtených obvykle 
pro jiné ekvinokcium, než odpovídá datu narození konkrét-
ní osoby. (0 tom jsem se přesvědčil osobně.) 

Pro názornost si dovolím uvést příklad ze zcela ji-
ného oboru. 

1. Při odhadu ceny nemovitosti se podle velkého poč-
tu kritérií dospěje elementárními matematickými operacemi 
ke konečné ceně. Samotná kritéria jsou povahy nematematické, 
daná předpisy. 

2. Při výpočtu mzdy pracovníka za složitějších pod-
mínek (nemoc, ošetřování člena rodiny, přídavky na děti, 
prémie) se dojde rovněž matematickými výpočty k určité 
čísel' hodnotě. 

Nyní si položme otázku, zda může matematik - teore-
tik rozhodnout o tam, zda číselné částky, vypočtené v obou 
příkladech, jsou spravedlivé (matematik proto, že v obou 
případech jde o výpočty). Bez jakékoliv analýzy můžeme 
okamžitě prohlásit že k něčemu takovému není vůbec kompe-
tentní. Nanejvýš maže prověřit správnost matematických ope-
rací. Ve sporných případech musí nastoupit nějaký rozhodčí 
orgán. 

Dovoluji si vyslovit proto (z astronomického hle-
diska snad "kacířský") názor. 

1. K posuzování astrologických praktik není astrono-
mie vůbec kompetentní, nebo' astronomická teorie se nezabý-
vá vyššími formami pohybu hmoty K tomuto účelu by bylo 
nutno vytvořit novou teorii, bud mezioborovou nebo epíše 
stojící nad současnými obory. 

2. Eventuální spor mezi astronomií a astrologií 
nemůže rozhodovat žádný z obou účastníků. Z o výsledcích 
testovacích pokusů lze při dostatečné úrovni řevnivosti 
vyhlásit opačné soudy (což lze doložit na příkladech). 
Řešení sporu může provést jen tomuto sporu nadřazena arbitr. 

M. Šulc 

PŘEČETLI JSME PRO Vi4S 
2 pozvánky na 13. texaské sympozium o relativistické 

astrofyzice (Chicago, 14.-19. prosinec 1986) 

" kdo by se nespokojil a náročným vědeckým progra-
mem sympozia, nech si povšimne že sympozium se tentokrát 
odehrává v jednom z nejpřednějších měst Spojených států -
v Chicagu ... Ve vzácných okamžicích volna se proto může-
te věnovat spoustě zajímavých věcí - navštěvovat musea, 
divadla, taneční zábavy, diskohrátky či jazz, můžete se 
slunit na březích Michiganského jezera - a to jsme ještě 
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spoustu atrakcí vynechali. 
Teď sačín nejdůležitější odstavec pozvánky. takže 

se)robohaprobudte  Chcete-li zůstat ♦ našem adresáři, vy-
pinte,pprosíme a vratte obratel přiložený formulář. Ten ze 
zájemců, jehož formulář obdržím. jako 13. ♦ pořadí, dostane 
totiž jako prémii osobni Porsche prof. Davida dchrgna 
(osoba 8PZ jeho vozu je "BIO BA1t0") ... a nezapomente vyvě-
sit na nástěnce vašeho pracoviště tuto speciálně graficky 
ztvárněnou pozvánku, jejiž motiv ae bezpochyby stane šlágrem 
na tričkách pro teenagery ... 

... Program sympozia vypadá skvěle, navziory tomu, že 
žádný a členů místního organizačního komitétu nebude předná-
šet ... Nabízíme Yám speciální předstihový registračnivpopla-
tek 137 $ (nejsme schopni si ted uvědomit, proč je to právě 
137 $s pokud byste to chtěli vědět přesně, zavolejte nám na 
náš účet na telefonní číslo 312-565-0525, nejraději mezi půl-
nocí a 5. hod. ranní). Za tuto směšnou sumu obdržte výtisk 
sborníku ze symposia, lístek na banket, pozvánku na úvodní 
recepci, jakékoliv množství kávy' jež jste schopni vysrkat 
a všechny oříšky, jež stačíte chnapnou o přestávkách, a dlle 
kupon který můžete vyměnit za konferenční tričko. Tento 
ep.oi~laě nízký předstihov3 registrační poplatek zaplatí ti, 
kdo pošlou svůj šek do 12. prosince. Budete-li e registraci 
čekat až do aaČátku symposia, bude vás to stát 160 ,ř. Máme 
totiž velké plány, jak naložit s vašimi penězi ♦ mezidobí 
mezi dneškem a počátkem symposia. Aspirantům nabízíme zlevně-
ný poplatek 30 $. Aspiranti však budou muset při zaplacení 
předložit svůj studentský průkaz, čímž chceme zabránit prof. 
dilkovi, aby se znovu nepokusil předstírat, že je aspirantem 
a žádal s tohoto titulu o slevu ... 

Nesapomeite též na nutnost zamluvit si hotel ... Jeli-
kož dobře víme, že většina s vás je rostriitá a nepořádná 
a zajisti ztratila první kartu pro hotelovou registraci, po-
stláme vám zdarma tuto kartu podruhé. N.zapomeáte si s sebou 
vsit své oblíbeni sportovní náčiní - hotel Holliday Inn . 
proslulý vybavením svého sportovního střediska, a pobřeží 
jezera k němu přiléhající . skvělým místem pro běhání za 
zdravím (jistěže se nespokojíte s pouhou chůzí!). Případně 
se můžete připojit k časně raná' dvacetiminutovice prof. 
J.C. Wheelera. 

Poněvadž je hotel umístěn v centru města, nemusíte 
si pronslímat autos ti s vám, kdo navzdory mnohaletému po-
bytu uvnitř světelného kužele jsou dosud fit, mohou snadno 
dojit pěšky na všechna pamětihodná místa ve městě ... 

Počasí v Chicagu ie vždy příjemné. Průměrná roční 
teplota iaí 1800 a průměrná prosincová teplota je uspoko-
jivých 2 0. Y noci je o něco chladněji. O noci je též o něco 
temněji ... 

... srdečně vaši Rocky a Mike (R. Kolb, M.Turner) 
za Lokální organisační komitét 

E oběžníků ke 13. T.zask'mm sv^osin ze dne 8.5. a 
29.10. 1986 vybral a přelož+' - k - 
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Hvězdy, hvězdáři, hvězdopravci 

19 Početné hvězdy, aš pospolu jsou nebo různým jdou 
směrem, 

ve stálém vleklém pohybu věčně jsou vlečeny nebem. 
Nebe samo z místa se nehne a nebeská osa 
věčně právě tak napevno stojí a zem vprostřed drží 
ze věcech stran vyváženou a nebe se otáčí samo. 
Na každé straně ukonči osu dva nebeské póly: 

25 Jedeng je neviditelný, však naproti ve výši druhý 
nad Okeanem je • severní části. A svírají dvě jej 
Nedvědice, jež spolu se točí (je Vozy zvou proto). 
Hlavy mívají tak, že vždycky jim navzájem k bedrům 
směřuji; vždycky se točí tak jakoby rameny spjaty, 

30 ovšem zády stočeny k sobě. A to je-li pravda, 
úradkem velkého Die pak vstoupily na nebe z Kréty 
za to, že tehdy, když ještě byl docela malý, ho poblíž 
ídského pohoří c diktéjeké sluji, jež voněla libě, 
uložily a po celý rok mu dávaly krmi, 

35 zatímco Kúréti z Dikty se snažily oklamat Krona. 
První nazvanou Ohonem psa, tu druhou však přezdi 
Heliké, pólový závit, jimž řídí se achajští plavci 
na moři tehdy, když nutno je korábům naznačit cestu; 
oné se svěřují foiničtí plavci, když vinami brázdi. 

40 Héliké jasné má světlo a vhodná je k pozorováni, 
neboť mohutně svítí hned od prvn večerní chvíle. 
Tamta zas méně je jasná, však pro plavce o mnoho lepši, 
neboš oběžnou dráhu má ona daleko kratší: 
podle ní velice přesně se plaví i sídónští plavci. 

45 Uprostřed souhvězdí obou se klikatí na všechny strany 
svými zákruty divoucí div, jak rameno říční, 
obrovský Dral: 

Arátos ze Solil: Jevy na nebi 
(3. stol. př.n.l.) 

Neříkají nic logického, uváženého a promyšleného, 
nýbrž na základě své nejisté a scestné metody tápají taaa 
mezi pravdou a falši a někdy bila po mnoha pokusech náho-
dou skutečnost vystihnou, nebo ji bystře rozpoznají díky 
přílišné důvěřivosti těch kteří se na ně obracejí o radu, a 
předstírají pak, že etejnt, jako dovedou čist ♦ minulosti, 
dovedou odhalit i budoucnost. 

$ečník Pavorinua s Arelate 
e astrolozích 

0 manželském styku 

Manžel, který chce mít styk se ženou, má být vese-
lý, bez starosti, nepříliš obtížený jídlem a pitím. Yá 
s hlídat Slunce a Měsíc ♦ osmém domě nebo v jeho opozici, 
at též pozoruje, zda není poškozen vládce hodiny. Los má 
být v domě přátelství nebo v domě dětí či ve středu nebe 
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v bohu 1to znamená v de 
poškozená a ve shodě a 
východě aspektován Jupi 
oplodnění děti ěEaatné 
škola tvrdí že znamení 
plození' buše při naroz 
prochází při narození, 

vátém domě), Venuše má být též ne-
aecendentem, :derkur, který je na 
terem a Venuši, učiní v hodině 
a dobře vychované. Petoeíriova 
, v němž ae nachází Měsíc v okamělku 
sní v aecendentu, to, kterým pak 
bylo v aecendentu při plození

Héfaistión Théb®ký: Z třetí knihy 
o astrologii 

Ukázky jsou vybrány z publikace; Hvězdy hvězdáři, 
hvězdopravoi. Ctení o antice 1984 1985, Praha 906. (Ne-
prodejná prémie Antické knihovny nakladatelství Svoboda), 
která krom prvého českého překladu Arátovjch Jevů (přelo-
žil Hadislav Hošek), textu o Arátovi od Václava Marka, 
překladu prvých dvou knih a Ptolemaiova Tetrabiblosu a 
překladů ukázek z Nechepeona, Petosírise, Diodóra Sicilské 
ho, Fiéfaistiona Thébského a a Marka Tullia Cicerona 
"0 věštění" obsahuje rozlehlou studii o antické astronomii 
a astrologii a výkladový slovníček astronomických a astro-
logických termínů. 

ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY 
Zpráva a 3. zasedání PHV ČA3 konaného v pátek dne 

30.1.1987 v praoovně člena kor. M. Burši na AsTŤ 

v Praze 

Na pořadu tohoto jednání předsednictva bylo pro~ed-
návání činnosti dvou odborných sekcí ČAS. Proto byli prizvá-
nidako hosté předseda astronautické sekce Ing. Marcel Grin 
a stopředseda této sekce Dr. Petr Lála, CSc. Přítomní 
byli eeznámeni se složením předsednictva astronautické sek-
ce. Ing. Grun požádal PHV n schválení pátého člena před-
sednictva sekce Ing. Karla Pacnera. Astronautická sekce si 
vytýčila pro příští období tyto hlavni úkoly: 

- popularizaci a shromažďování informací a dat 
a kosmonautiky 

- aktivní pozorování 

- aktivní experimenty, návrhy projektů a jejich 
posuzování 

- přenos informací 

- výchova a vzdělávání - práce e mládeží 

- terminologie. 

Další projednávanou sekcí byla sekce přístrojová, 
která vznikla sloučením sekce optické a elektronické. Jed-
nání se zúčastnil předseda sekce Dr. Vladimír Přibyl a 

- 101 -



sekretář sekce Jiří Zahálka. Seznátili přítomné s činností 
sekce, jejíž členové se podílejí odbornou pomoci při brou-
šení astronomické optiky pro zájemce s řad široké veřejnosti, 
především a řad mladých záj.mců o astronomii. Sekce se též 
podílí na pořádání kursů broušení optika stavby astrono-
mických dalekohledů • Rokycanech. Pro příští období plánuje 
sekce tuto činnost: 

- poradenskou službu při broušeni a stavbě optiky 
- popularizační činnost formou přednášek a seminářů 
- prác, s mládeží. 

Předsednictvo schválilo ♦ závěra jednáni o sekcích dopiněni 
předsednictva astronautické sekce a složení předsednictva 
přístrojové sekce. 

Dále byly projednány organisační záležitosti a přijati 
nové členovi OAS. 

Y..Lieskovská 

VESMjR SE DIVj 
Okrouhle vzácné temno 

"Zájem o zatmění Měsíce 
PRwá/vssTfž (Od našich zpravodajů)-  pin' zatmění 

měsíce přilákalo ♦ pátek večer zájemce i avě davice k dalekohle-
dům hvězdáren. ... Ve valašskomez říček' hvězdárně se přišlo 
podívat na okrouhlý závoj našeho odvěkého souputníka vice neš 
tři sta lidi. Velká tlačenice u dalekohledů nastala tak' 
v ostravském Planetáriu a všude tam, kde profesionální i 
amatérští astronomovi umožnili lidem poměrně vzácný pohled 
na ztemněl' nebe. ... 

(jt, vu) 

Rud' právo, 20.10.1986 

Zato Signál vysílá jen poruchy 
" NOVINKOU PRO 4STRONORY je nový typ setronom.okého 

objektu nalezeného blízko n středu naši galaxie. Tvarem 
připomíná obrovskou smršš o průměru sto světelných let a 

j• zajímavé, že sílá světelné viny. Astronomové se doaníva-vy 
í, že jde o víření galaktického magnetického pole, ♦ němž 
se rychle otáčejí elektrony." 

Signál Č. 25, 1986 
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In', solární energii patří budoucnost 

"Nález slunečních hodin 

Sluneční hodiny z alabastru objevili albánští archeolo-
gové ve Vastroitu u Konispolu. ... Hodiny z Vaetroitu mají 
rozměry 23, 17 a 9 centimetrů a váží jen 2,5 kilogramu, takže 
je lze snadno přemístit. Zachovaly se ve velmi dobrém stavu 
a dodnes ukazují čas velice přesně. ..." 

Lidová demokracie, 19.12.1986 

Poněkud výstřední kroužení 

"Vypočítaný Neptun 

. Neptun krouží kolo naší hvězdy ve vzdálenosti 
asi 30krát větší, než je vzdálenost Země—Slunce. Vzhledem 
k této dálavě od zdroje energie tam panuje mráz přes 200 
stupňů Celsia. Avšak Neptun obíhá okolo Slunce po značně 
výstřední dráze, což způsobuje, že je občas mnohem dál než 
nejvzdálenější planeta mší soustavy Pluto. Právě nyní se 
Neptun v takové pozici nachází. 

(ker) 
Mladá fronta, 23.9.1986 

Tyto zprávy rozmnožuje pro svoji vnitřní potřebu 
Československá astronomická společnost při ČSAV (Praha 7, 
Královská obora 233). Řídí redakční kruh: vedoucí redaktor 
J. Grygar, výkonný redaktor P. Příhoda, členové P. Andrle, 
P. Hadrava, P. Heinzel, Z. Horský, M. Karlický, P. Lála, 
Z. Mikulášek, Z. Pokorný a M. Šolc. 

Technická spolupráce: M. Lieskovská, H. Holovská. 

Příspěvky zasílejte na výše uvedenou adresu 
sekretariátu ČAS. Uzávěrka Č. 2 roč. 25 (1987) byla 20.2.1987. 

ÚVTNI - 72113 
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