


Mars a Hyády — jak je fotografoval Martin Lehký z Hradce Králové 22. 11. 1990 mezi 1 h 22 min a 1 h 
38 min SEČ: teleobjektivem Oreslegor (1, stránka obálky) 

Dánský dalekohled o průměru 1,54 m na Jižní evropské observatoři zachytil ve dnech I2.-.14. 2. 1991 
prudké zvýšeni jasu Halleyovy komety. Kometa byla v té době vzdálena od Země přes 2 miliard) 
kilometrů, takže se jedná o nejvzdálenější případ zvýšení jasu komety, jaký byl kdy pozorován. Celková 
Jasnost hlavy dosáhla 19 mag, zatímco vlastni jádro by mělo rnit teoreticky jasnost pouze 25,3 mag. 
Celková délka expozice byla 7 hodin. 

(ESO) 



JIŘÍ GRYGAR 

v 

Zeň objevů 1990 
(2, část) 

Mezinárodní astronomická unie schválila 
názvy nově objevených přirozených družic 
Neptunu, jak uvádí tabulka uprostřed strán-
ky. 

Na závěr zobrazovací části mise Voyagerů 
pořídila sonda Voyager 1 skupinový portrét 
velkých těles sluneční soustavy. Stalo se tak 
13. února 1990 ve vzdálenosti 6 miliard kilo-
metrů od Slunce a 32° severně od roviny 
ekliptiky. Po desetileté přestávce se podařilo 
bez problémů oživit kamery sondy a pořídit 
celkem 60 záběrů, z toho 39 snímků velkého 

ke studiu záření žhavých hvězd daleko v Ga-
laxii. V zásadě lze měřit a udržovat spojení 
se sondami ještě dalších 25 roků. 

Sondy se nyní vzdalují do hlubin sluneční 
soustavy rychlostí 16 km/s, tj. přibližně 
3,1 AU/rok. Zatímco Voyager 1 směřuje na 
sever od roviny ekliptiky, vydal se Voyager 2 
Po průletu kolem Tritonu na jih. Obě sondy 
by měly počátkem 21. století zaregistrovat 
průlet heliopauzou ve vzdálenosti 80=100 AU 
od Slunce a mnohem později (kolem roku 
22 000) již jako zcela pasivní objekty by 
měly dospět do Oortova kometárního mrač-
na. K nejbližším hvězdám poletí piných 
60 tisíc let a přibližně za 300 000 let mine 
Voyager 2 jasného Sira v minimální vzdá-
lenosti 4,3 světelného roku. 

Pouze jediná' známá planeta sluneční sou-
stavy vzdoruje dosud studiu kosmickou son-
dou — je to vlastně dvojplaneta Pluto-Charon. 
Z hlediska kosmonautiky je zde dvojí obtíž; 
Pluto je velmi daleko od Slunce a zejména 
též od roviny ekliptiky. Přesto se jakési 

Jména a základní parametry 'družic Neptunu 

Označení 
předběžné definitivní poloosa 

km 
oběž. doba 

(h) 
průměr 
(km) pozn. 

— Triton 355 000 141,1 2700 retrográdní 
dráha 

— Nereida 5 560 000 8640 340 e = 0,76 
1989N1 Proteus 117 600 26,9 420 

N2 Larissa 73 600 13,4 200 sklon 1° 
N3 Despina 52 500 8,0 140 
N4 Galatea 62 000 9,5 160 
N5 Talassa 50 000 7,5 90 
NO Najáda 48 200 7,1 50 sklon 4,5° 

měřítka. Na nich je postupně zachyceno 
Slunce a šest planet sluneční soustavy 
„zvnějšku". Snímky byly uloženy do paměti 
palubního záznamového zařízení a postupně 
odeslány na Zemí v březnu a dubnu 1990. 
Širší veřejnosti byly předány počátkem 
června a i když jejich vědecká hodnota Je 
pranepatrná, filozoficky znamenají něco 
vskutku mimořádného. 

Na barevných snímcích získaných slože-
ním tří monochromatických záběrů v zelené, 
modré a fialové barvě je vidět Slunce jako 
kotouček o průměru pouhých 40", dále Ju-
piter a Saturn (s rozlišenými prstenci), ne-
ostré záběry Uranu a Neptunu a konečně 
na jediném políčku nerozlišené obrazy Země 
a Venuše. „Průměr" těchto planet předsta-
voval jen 0,1 pixelu (zobrazovací matice CCD 
měla rozměry 800X800 pixelů). Tím symbo-
licky skončil zobrazovací program, při němž 
se během 12,5 roku od startu podařilo obě-
ma sondám pořídit úhrnem 67 000 snímků. 
Ostatní přístroje sond dosud pracují, zejmé-
na se využívá ultrafialových spektrometrů 

řešení rýsuje. Nalezl je známý specialista 
na metodu „gravitačního praku" R. Farquhar. 
Zjistil, že V r. 2001 se otvírá startovní okno 
pro vypuštění zhruba 400 kg těžké sondy 
raketou Delta, jež by v r. 2002 proletěla 
v blízkosti jedné planetky, v r. 2005 se vrá-
tila k Zemi pro gravitační impuls a o rok 
později by ji nasměroval Jupiter k Plutu, 
kam by sonda dospěla na přelomu let 2014 

l CITÁT MĚSÍCE 

Lidský život je neobyčejně ne-
jistý. Je však málo věcí tak 
jistých jako prosperita společ-
ností, které na život pojišPují. 

Sir Arthur Stanley Eddington, 
britský astrofyzik 
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až 2015. F. Bagenal aj. navrhují, aby sonda 
v ceně 200 miliénů dolarů nesla na palubě 
kamery, spektrografy a detektory plazmo-
vých jcvů a mohla tak zejména studovat 
atmosféru Pluta i Charonu dříve, než obě 
atmosféry vymrznou. Po průchodu přísluním 
v záři 1989 se totiž nyní Pluto od Slunce 
vzdaluje po silně výstředné dráze. Nicméně 
6. května 1990 byl Pluto nejblíže Zemi za 
posledních 248 let — pouhých 28,8 All. 
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Světelná křivka Pluta v závislosti na fázi 
F. Jasnosti jsou uvedeny ve hvězdných ve-
likostech (mg]. Fáze je počítána z periody 
rotace planety kolem osy 6,39 dne. Světelná 
křivka mezi léty 1954 a 1985 se nápadně 
změnila vlivem změny sklonu rotační osy 
vůči pozorovateli na Zemi. Zatímco v r. 1954 
byl jižní pól Pluta trvale natočen k Zemi, 
v r. 1985 byly ze Země vidět jen rovníkové 
oblasti planety. Ze změn světelné křivky se 
dá odvodit hrubá mapa světelných a tma-
vých „skvrn" na povrchu planety a dále 
skutečnost, že oblasti kolem jižního pólu 
mají podstatně vyšší albedo než části při-
lehlé k rovníku. (Podle R. P. Binzela) 

V loňském roce také definitivně skončila 
dlouhá série vzájemných zákrytů Pluta 
s Charonem, která započala 17. února 1985. 
D. Tholen a M. Bule shrnuli výsledky ob-
sáhlé pozorovací kampaně, která se bude 
moci příště opakovat až za 124 let. Poslední 
částečný zákryt pozorovali 23. září 1990. 
Jak známo, z rozboru světelných křivek zá-
krytů lze určit základní fyzikální, geome-
trické i fotometrické charakteristiky obou 
členů této podivuhodné soustavy na peri-
férii planetárního systému. Obě tělesa vy-
kazují vázanou rotaci a obíhají kolem spo-
lečného těžiště v periodě 6,38725 dne. Jde 
o jediný případ, kdy těžiště systému se na-
lézá vně hlavni planety, ve výši asi 1200 km 
nad povrchem Pluta. Poloměr Pluta činí 
1151 km a Charonu 593 km. Sklon rotační 
osy Pluta k ekliptice dosahuje 98,8°. Délka 
velké poloosy dráhy Charonu činí 19 640 km 

a výstřednost je nepatrná (e = 0,0002). 
Průměrná hustota 2,03násobek hustoty vody 
svědčí o tom, že Pluto s Charonem mají 
kamenná jádra a zřetelně se tak odlišují 
od obřích vnějších planet sluneční soustavy. 
Povrch Pluta má načervenalý, kdežto povrch 
Charonu neutrální šedivý odstín. Další zlep-
šování údajů o této dvojplanetě je nyní pině 
v moci Hubblova kosmického teleskopu, 
jehož širokoúhlá kamera WF/PC oba objekty 
zcela bez problémů rozlišila, což umožní 
systematické studium dráhových parametrů 
(jako u vizuální dvojhvězdy).. 

Podmínkami existence planetek ve vněj= 
ších oblastech planetární soustavy se za-
bývali B. Gladman a M. Duncan. Na počítači 
zkoumali populaci 1000 těles s původně kru-
hovými drahami o poloměru 4 až 40 AU. 
Numerická integrace pokrývající časový in-
terval 22,5 miliónu let ukázala, že vlivem 
poruch od velkých planet spadne nejpozději. 
za 10 let většina těchto tělísek na některou 
velkou planetu. Tím lze tedy vysvětlit, proč 
v tomto rozmezí vskutku téměř žádné pla-
netky nepozorujeme. 
G. Hahn zase numericky sledoval pohyby 

75 známých planetek typu Aten-Apollo v ob-
dobí let 1900-2100, jež se v této době při-
blíží k Zemi alespoň jednou na vzdálenost 
menší než 0,2 AU. Zjistil, že k těsným při-
blížením (na méně než 0,02 AU) dojde cel-
kem 17krát. Žádné těleso ze seznamu se 
však k Zemi nepřiblíží více než Měsíc 
(0,0024 AU). Rekord drží planetka 1989 FC —
0,0040 AU v březnu 1989 a na druhém místě 
je Hermes (1937 UB) — 0,0050 AU. Stávající 
technika pozorováni však vůbec neumožňuje 
registrovat tělesa o průměru menším než asi 
100 m, jichž je jistě více než planetek zná-
mých. Hodně nadějí se proto vkládá do 
systému Spacewatch, instalovaného v Ari-
zoně, který byl nedávno opatřen maticí CCD 
o rozměru 2048 X 2048 prvků. 
Do poloviny r. 1989 bylo pojmenováno 

4108 planetek; v loňském roce však plynule 
přibývaly další, mezi nimi též čtyři pla-
netky, objevené v letech 1983-4 B. Skiffem 
a E. Bowellem a nazvané po protagonistech 
proslulé hudební skupiny Beatles [planetky 
č. 4147-50j. Snad nejzajímavější planetkou, 
objevenou v loňském roce, se stal objekt 
s předběžným označením 1990 MB, jenž má 
délku hlavní poloosy 1,524 AU, výstřednost 
0,064 a sklon 20,3°. Jeho oběžná perioda 
1,88 let se totiž shoduje s oběžnou periodou 
planety Mars a tak E. Bowell vyslovil do-
mněnku, že jde o Marsův Trojan — těleso, 
nacházející se v ltbračním bodě soustavy 
Slunce—Mars. Domněnku vzápětí potvrdil 
M. Yoshikawa numerickou integraci dráhy 
planetky po dobu. i0s let. Ukázalo se totiž, 
že během celé té doby si planetka udržuje 
od Marsu prakticky stály odstup, jak to je 
u Trojanů typické. Až dosud byli takoví 
Trojané známí pouze u Jupiteru. 
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Planetky Ivar !1627) a 1989 PB byly 
v době svého přiblížení k Zemi sledovány 
radarem- observatoře Arecibo a odtud se 
mimo jiné podařilo ukázat, že mají velmi 
protáhlé tvary. Ivar má v podélném směru 
průměr asi 10 km, kdežto v příčném zhruba 
5 km a objekt 1989 PB vypadá jako činka —
jde nejspíš o dvě tělesa slabě „slepená" 
vlastní gravitací na hranici stability v pe-
riodě 4 h. Obě zmíněná tělesa kříží zemskou 
dráhu. 

D. W. Dunham aj. [celkem 46 autorů] zve-
řejnili loni výsledky rozsáhlé sledovací kam-
paně zákrytu hvězdy 1 Vul planetkou Pallas 
(2) dne 29. května 1983. Tento vzácný úkaz 
byl úspěšně zaznamenán na 130 stanovištích 
v jižních oblastech USA a v severním Me-
xiku a to umožnilo neobyčejně zpřesnit 
údaje o planetce i o hvězdě (jež je známou 
spektroskopickou dvojhvězdou). Ukázalo se, 
že úhlová vzdálenost složek dvojhvězdy či-
nila 0,0028" a odtud bylo možné zlepšit hod-
notu její vzdálenosti od nás na 125 pc, což 
je dvakrát více než trigonometrická hod-
nota. Pallas pak lze aproximovat trojosým 
elipsoidem s rozměry os 574X526X501 km 
(průměr 533 km) a hmotností 1,4.10-10  MO. 
Střední hustota planetky 3,5násobek hustoty 
vody je překvapivě vysoká. Výškopis okraje 
planetky lze zrekonstruovat s chybou 10 až 
20 km, což je výsledek výtečně naplánovaně 
pozorovací kampaně, založené na předpovědi 
okolností zákrytu z roku 1981. 

Astronomové na Mauna Kea na Havaji 
sledovali po cely rak chování podivuhodné 
planetky-komety Chiron (2060), jež se zvol-
na blíží ke Slunci (11,2 AU na počátku 
a 10,65 AU na konci roku). Tím se nápadně 
zvyšuje její fotometrická aktivita, projevující 
se krátkodobými (řádově hodinovými) fluk-
tuacemi jasnosti i soustavným zvyšováním 
celkové (absolutní) jasnosti. Během roku 
se zvětšil průměr plynopraehové komy Chi-
ronu ze 130 000 na 200 000 km. Podle J. X. 
Luuové a D. Jewitta ztrácí nyní Chiron 1 kg 
prachu za sekundu. 

Z „řádných" komet vzbudila loni počátkem 
roku nejvíce vzrušení kometa Austin (1989 
ci), objevená počátkem prosince 1989 novo-
zélandským astronomem-amatérem R. Austi-
nem. V té době byla přibližně 2,5 AU od 
Slunce a vyznačovala se nadprůměrnou pro-
dukcí vodni páry i prachu. To dávalo naději, 
že kometa bude v okolí přísluní ( q = 0,35 
AU) dosti jasná. Navíc Její dráha se sklo-
nem 59° k ekliptice byla neobyčejně příznivá 
pro pozorovatele na severní polokouli. V po-
lovině března 1990 pozorovali W. Altenholf 
aj. rádiové záření komety na frekvenci 
250 MHz zé vzdálenosti 1,47 AU, což je novy 
kometární rekord. Optimistické předpovědi 
o optické jasnosti komety se však zcela 
nespinily. Kometa Austin prošla přísluním 
10. dubna a jevila se v té době jako objekt 
4,5 mag. Po průchodu přísluním pak zůstala 
delší dobu na hranici viditelnosti očima, 
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když 25. května se přiblížila k Zemi na 
vzdálenost 37 miliónů km. 

Právě tehdy ohlásil kanadsky astronom 
D. Levy svůj šestý objev komety-1990c, jež 
se blížila ke Slunci prakticky po parabole 
v retrográdní dráze se sklonem 132°. Dráha 
před přísluním byla opět výhodná pro sle-
dování ze severní polokoule a tato kometa 
dobře dodržovala i předpověď růstu jasnosti. 
Už počátkem srpna byla na hranici viditel-
nosti očima a největší jasnosti 3,4 mag do-
sáhla 24. srpna. Stala se oblíbeným objek-
tem astronomů-fotografů a na jižní polo-
kouli byla vidět očima až do průchodu pří-
sluním 24. října 1990. O čtyři dny pozdě!' 
prošla přísluním známá periodická kometa 
Encke (viditelná ve větším triedru) se sou-
časnou oběžnou periodou 3,28 let. 

V únoru 1990 byly příznivé podmínky pro 
sledování slavné Halleyovy komety, která 
byla v té době 11,6 AU od Země a 12,5 AU 
od Slunce. Podle měření R. Westa zeslábla 
kometa za poslední rok o 0,76 mag, ale stále 
je ještě o 0,35 mag jasnější, než kdyby šlo 
o pouhý odraz od temného jádra. To zna-
mená, že kometa je dosud mírně aktivní; 
je obklopena asymetrickou komou o prů-
měru 550 000 km a jeví krátkodobé fluktuace 
jasnosti až o 1 mag během pouhých hodin. 
Zdá se však, že aktivita jádra definitivně 
ustává; kometa upadá do zimního spánku, 
z něhož se probudí až v r. 2061. Jasnost 
komety v oboru V kolísala v únoru 1990 
kolem střední hodnoty 24,4 mag, z čehož 
lze odhadnout, že obrazy jádra bude možné 
zachytit pozemními přístroji ještě po dobu 
alespoň tří let. 

Jinak byl ovšem loňsky rok relativně 
chudý na objevy komet, jichž bylo zazna-
menáno pouze 16 — méně než polovina 
rekordní úrody 34 komet v r. 1989. H. Le-
vison a M. Duncan se pokoušeli nalézt ko-
metární jádra ve vzdálenosti 25=60 AU od 
Slunce pomoci im reflektoru observatoře 
ve Flagstaffu v Arizoně, spřaženého s ma-
ticí CCD 2048X2048 elementů (systém Space-
watch). Zkoumali oblast v ekliptice o ploše 
4,9 čtv. stupně a nenašli žádné těleso s roz-
měrem větším než byl práh přehlídky 
(40 km). 

J. Heislerová ukázala, že existuje mocný 
mechanismus „vymetání" kometárních jader 
z Oortova mračna komet ve vzdálenostech 
1.104=4.104 AU od Slunce. Vlivem galaktic-
kých slapů a těsných přiblížení hvězd se 
během trvání sluneční soustavy odstraní 
z mračna přibližně polovina původní popu-
lace kometárních jader. M. Torbett a R. Smo-
luchowski studovali pohyby kometárních 
jader za drahou Neptunu a dospěli k zá-
věru, že většina drah je silně chaotických, 
tj. že dochází k drastickým změnám dráho-
vých elementů za dobu podstatně kratší, než 
je trváni sluneční soustavy. Není proto divu, 
že jakákoliv tělesa v tomto pásmu jsou 
velkou vzácnosti. 



Překvapivý je vývoj dráhových elementů 
periodioké komety Machholz (1986 III = 
= 1986 e), jež letos v červenci projde znovu 
přísluním ve vzdálenosti pouhých 0,13 AU. 
Podle výpočtů D. W. Greena aj. leželo pří-
sluní komety ve vzdálenosti 0,9 AU ještě 
v r. 700 n. 1. Nejmenší hodnoty dosáhne 
tento parametr kolem roku 2450, totiž jen 
0,03 AU. Pokud kometa tak těsné přiblížení 
ke Slunci přežije, začne pak vzdálenost pří-
sluní znovu stoupat, až na hodnotu 0,7 AU 
v r. 4000. Současný sklon dráhy 80° patří 
k největším pro komety ve sluneční sou-
stavě, avšak bude soustavně klesat na mi-
nimum 12° kolem r. 2450. Kometa se sou-
časnou periodou oběhu 5,25 let patří k tě-
lesům s nejkratší oběžnou periodou mezi 
známými kometami. Podle Z. Sekaniny je 
kometa zdrojem denního meteorického roje 
beta Andromedid, avšak až do r. 1986 byla 
mrtvým jádrem (typu Phaeton). Průměr 
jádra není větší než 5 km a současná akti-
vita komety •pocházž z omezené oblasti ni 
povrchu jádra. 

B. Schaefer kritizoval Brecherovu do-
mněnku o tzv. Canterburském meteoritu na 
Měsíci z r. 1178. Brecher tak interpretoval 
údajné pozorováni mnicha Gerváze o zá-
bleskovém „rozštěpení" měsíčního srpku. 
Belgický astronom-amatér J. Meeus totiž 
zjistil, že v udanou dobu nebyl v Británii 
Měsíc očima vůbec viditelný, takže bud je 
datum špatné — pak úkaz nesouvisí s Enc-
kovou kometou — anebo je celé pozorování 
vymyšleno. Schaefer s ohledem na noto-
rickou nespolehlivost Gervázových zápisků 
se přiklání ke druhé možnosti. 

S. Amari aj. nalezli drobné grafitové jeh-
ličky o délce 1-4 µm v proslulém meteo-
ritu Murchison. Soudí, že jde o důkaz inter-
stelárního původu meteoritu, jelikož grafi-
tové jehličky vznikají během ztráty plynné 
hmoty -při explozích nov a v hvězdném větru 
červených obrů. Konečně L 1-Iallžday aj. 
zjistili ze statistického rozboru údajů z ka-
nadské prérijní sítě pro sledování bolidů, 
že na území o výměře 1.106 kmz dopadne 
za rok průměrně 9 meteoritů s hmotností 
větší než 1 kg. Podmínkou pro přežiti 
v atmosféře se zdá byt konečná rychlost 
tělesa během svítivé dráhy. Je-li nižší než 
10 km/s, lze očekávat dopad a následné 
nalezení souvislého meteoritu. Pravděpodob-
nost nálezu není ovšem nijak závratná. Od 
r. 1750 bylo na celé Zemi (s výjimkou Ant-
arktidy, kde Jsou specificky příznivé pod-
mínky pro odhaleni meteoritu v ledu) na-
lezeno pouze 3000 meteoritů. 

R. Mathews nyní navrhl využít k hledáni 
míst dopadu — seizmografů. Když totiž 
v prosinci 1988 došlo následkem výbuchu 
plastické trhaviny k havárii dopravního le-
tadla Boeing 747 pobliti skotského Locker-
bie, dopadl na zem z výšky 9500 m rych-
lostí 80 m/s trup letadla o hmotnosti 70 t, 

což vyvolalo seizmickou odezvu u čtyř brit-
ských seizmografů. Následkem toho bylo 
možné kalibrovat i případné pády meteoritů 
a tak Mathews zjistil, že touto technikou 
lze identifikovat pády meteoritů s hmot-
ností nad 10 kg s přesností určeni místa 
dopadu na : 2 km. Lze očekávat zhruba 
200 takových dopadů na souš po celém 
světě za rok, což by patrně zvýšilo i počet 
nalezených kusů. Seizmografy totiž pracuji 
nepřetržitě, ve dne i v nocí, kdežto všechny 
astronomické způsoby detekce jsou nutně 
časově i prostorově velmi omezeny. 

Nedávné vysoké 22. maximum cyklu slu-
neční činnosti vedlo ke zvýšení zájmu o slu-
neční pozorováni ve všech oborech spektra 
a o navazující teoretické úvahy. Podle P. S. 
McIntosche nastalo maximum v červnu 1989, 
kdy měsíční relativní číslo dosáhlo hodnoty 
196. V říjnu 1989 byl tok slunečních protonů 
s energiemi nad 10 May rekordní: během 
jediného týdne bylo zaregistrováno vice pro-
tonů než za cely předešlý 21. cyklus. Zem-
ská magnetopauza, která je na „návětrné" 
straně obvykle ve vzdálenosti asi 64 000 km 
od Země, byla stlačena na 38 000 km. To 
způsobilo rychlé stárnuti slunečních panelů 
na geostacionárních družicích Země (za je-
diný týden degradovaly stejně jako předtím 
za 5 let), dočasnou ztrátu orientace umělých 
družic na polárních dráhách a dokonce ztrá-
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Meze průniku krátkovinného zářeni Slunce 
do zemské atmosféry. Na svislé stupnici je 
uvedená výška h nad povrchem Země, a 
křivka Sama udává výšku, do niž pronikne 
50 % slunečního zářeni o vinové délce ‚'. 
Vodorovné úsečky označuji rozsah působení 
hlavních absorbátorů v atmosféře Země. 
Takto je povrch Země účinné chráněn před 
intenzívním a kolísajícím působením ener-
getického záření, jehož intenzita silné vzrůs-
tá v období maxima sluneční činnosti. (Po-
dle P. V. Foukala.) 
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Stavba slunečního nitra podle standardního 
modelu. Na vodorovných stupnicích předsta-
vuje R poloměr vrstvy v procentech polomě-
ru Slunce (Ro = 100%). Na svislé ose je 
uvedena teplota T (obr. a), popř. hustota H 
(obr. b/ v jednotkách hustoty vody v pozem-
ských podmínkách. (Podle J. Bahcalla a R. 
Ulricha.) 

tu identifikace asi 10 % objektů vlivem sko-
ků v dráhových parametrech, vyvolaných 
zvýšením atmosférického odporu. Stejně tak 
byly zaznamenány rekordní geomagnetické 
bouře, největší za posledních 30 let. Do to-
hoto vyčtu spadá také „revoluční" polární 
záře nad Československem ve večerních ho-
dinách 17. listopadu 1989. 

Vysoká úroveň sluneční činnosti však do-
volila prakticky vyvrátit pracovní domněnku 
o souvislosti sluneční aktivity s počasím 
a se změnami kondice lidí a zdravotního 
stavu pacientů, trpících kardiovaskulárními 
chorobami. Naproti tomu se ukázalo, že 
v závislosti na sluneční činnosti se mění 
akustické oscilace slunečního povrchu, které 

studuje helioseizmologie. Y. Elsworth aj. 
Zjistili, že 4 mHz oscilace kolísají frekvenč-
ně o 0,46 µHz během cyklu. Tato korelace 
je kladná (vyšší relativní číslo značí vyšší 
frekvenci). Naproti tomu existuje překvapivá 
záporná korelace sluneční činnosti a toku 
slunečních neutrin v Davisově experimentu. 
Tato antikorelace však není potvrzena v ja-
ponském experimentu Kamiokande. V prů-
měru však oba experimenty souhlasí v tom, 
že dávají necelých 50 % očekávaného ne-
utrinového toku. Japonsky experiment se 
rozeběhl teprve v lednu 1987, ale jeho před-
ností je záznam času i směru příletu jed-
notlivých neutrin, o nichž se tak dá jedno-
značně prokázat, že opravdu přilétají ze 
Slunce. Nicméně největším šokem byly prv-
ní ú" daje z experimentu SAGE v Baksanské 
podzemní observatoři na Kavkaze v SSSR. 
Zde se měří počet rozpadů atomů gallia na 
radioaktivní germanium vlivem dopadu slu-
nečních neutrin. Zatím je k dispozici 30 t 
gallia a výsledek zní, že aparatura regis-
truje nanejvýš t/2 očekávaného množství, ale 
že není vyloučeno, že ze Slunce nepřichá-
zejí vůbec žádná neutrinal Přitom jde o po-
kus citlivý na neutrina s energiemi nad 
0,23 MeV, kdežto Davisův pokus má dolní 
práh 0,81 MeV a Kamiokande dokonce 
9,3 MeV. 

Jelikož výsledky helioseizmologie obecně 
potvrzují platnost teoretického standardního 
modelu slunečního nitra, přiklánějí se od-
borníci stále více k názoru, že neutrinovy 
skandál musí řešit částicová fyzika, a ne 
astrofyzika. Největší naděje se nyní přičítají 
tzv. oscilacím neutrin, jak je v r. 1986 na-
vrhli Michejev, Smirnov a Wolfenstein (efekt 
MSW). Podle nich je klidová hmotnost elek-
tronového neutrina velmi blízká nule, zatím-
co mionové a tauonové neutrino má hmot-
nost vyšší. Následkem toho dochází k oscila-
cím, tedy změně neutrinové „vůně". Jelikož 
pozemní detektory dokáží registrovat pouze 
elektronová neutrina a jelikož oscilace pro-
bíhají v čase nesrovnatelně kratším, než je 
doba letu neutrin k Zemi, nutně pozorujeme 
nedostatek slunečních neutrin. Kdyby se 
však ukázalo po dokoneční experimentu 
SAGE [v r. 1991 má být množství gallia 
zdvojnásobeno), že Slunce nevysílá žádná 
neutrina, pak by ani tento efekt rozpor ne-
objasnil. 

P. Goode a W. Dziembowski ukázali v roz-
boru helioseizmických dat, že během slu-
nečního cyklu se mění rychlost rotace slu-
nečního nitra v hloubce větší než 0,5 polo-
měru, zatímco nad touto hranicí se rychlost 
rotace v čase nemění. V této hloubce do-
chází k přechodu konvektivního přenosu 
energie na přenos zářivý. Nejnižší rotace 
se pozoruje v 60% poloměru Slunce — od-
tud oběma směry se rychlost rotace zvyšuje. 
Ve 40% poloměru je již rychlost rotace 
vyšší než na povrchu Slunce. 

T. I. Afanasjevová aj. zhodnotili výsledky 
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měřeni poloh planet sluneční soustavy, vy-
konaných v letech 1964-86 v Sovětském 
svazu a v USA, zejména pomoci radioloká-
torů. Odtud se jim podařilo mezi jiným od-
vodit maximální hodnotu slunečního zploš-
těna. Rozdíl rovníkového a polárního polo-
měru činí maximálně 11 km a i nelze jim 
tudíž vysvětlit pozorované efekty (stáčení 
perihelu Merkuru) bez užiti obecné teorie 
relativity, jak se svého času navrhovalo. 
S. V. Voronov aj. využili helioseizmologie 
k určeni zastoupeni hélia ve Slunci. Vyšlo 
jim poměrné zastoupení 25%, v rozporu se 
standardním modelem I. Sackmannové aj., 
jež obdržela 27,8 %. Zatím není jasné, čím 
je rozdíl vyvolán, ale ani tento nesouhlas 
nemůže pomoci objasnit rostoucí problém 
deficitu slunečních neutrin. L. M. Krauss 
zase našel korelaci 0,97 mezi tokem sluneč-
ních neutrin v Davisově experimentu a fre-
kvencí akustických oscilaci Slunce, což ne-
přímo podporuje i již zmíněnou souvislost 
se změnami sluneční činnosti. To vše nemá 
v tuto chvíli kloudný teoreticky výklad, 
takže další vývoj celého problému přinese 
zřejmě brzy neobyčejná astronomická i fy-
zikální překvapen£. (pokračováni) 

LIBOR LENŽA 

210 let od objevu 
planety Uran 

Od roku 1977 do dneška se naše znalosti 
o velkých planetách zmnohonásobily. Vděčí-
me za to především velmi úspěšné misi ame-
rických meziplanetárních sond Voyager, kte-
ré svou prací napinily cíle tzv. Velké cesty. 
Zde je nutno vyzvednout především sondu 
Voyager 2, která postupně proletěla kolem 
všech čtyř velkých planet. Zastavme se nyní 
na chvíli n planety, kterou Voyager 2 na-
vštívil jako třetí v pořadí — u Uranu. Dne 
13. března letošního roku uplynulo od jeho 
objevu přesně 210 let. Vraťme se tedy o 210 
let nazpět a připomeňme si tehdejší udá-
losti. 

Píše se datum 13. března roku 1781. Ještě 
hodně chladný větřík vane nad anglickým 
lázeňským městečkem Bath. Jako snad kaž-
dou bezmračnou noc, i dnes nacházíme Wil-
liams Herschela u jeho dalekohledu na za-
hradě skromného domku. Mezi 10.—i1. ho-
dinou večerní zamířil Herschel svůj více 
než idva metry dlouhý dalekohled na slabé 
hvězdičky roztroušené okolo hvězdy H v Blí-
žencích. Jeho oko — oko zkušeného pozoro-
vatele — zachytilo v zorném poli zajímavou 
skutečnost. Jedna z hvězd se jevila jako 
malý, ale přesto znatelný kotouček. Ostatní 
hvězdy si zachovaly hodový obraz. William 
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Herschel ihned věděl, že to, co pozoruje, 
není stálice. Usoudil, že objevil novou ko-
metu. 

Aby si potvrdil, že to, co se jeví jako 
kotouček, není opravdu stálice, sledoval ten-
to objekt při změnách okulárů. Objekt se 
jevili přes výměnu okulárů stále jako ko-
touček a hvězdy si zachovaly bodový obraz. 
To Herschela jen utvrdilo, že jde o kometu. 
A 26. dubna 1781 předkládá královské spo-
lečnosti nauk v Londýně zprávu pod ná-
zvem: „Zpráva o nově odkryté kometě". 

Záhadný objekt na nebi teď bedlivě pozo-
rovalo mnoho astronomů na všech hvězdár-
nách v Evropě, Slovutní i méně známí ma-
tematikové se snažili o výpočet dráhy toho-
to zvláštního tělesa. Předtím však Herschel 
pečlivě sleduje tento objekt po několik dal-
ších nocí. Brzy poznal, že objekt mění svou 
pozici vůči okolním hvězdám. Pohyb tělesa 
byl nepatrný, ale ,přesto pozorovatelný. Uká-
zala se však podivná skutečnost. Výpočty 
pohybu tajemného tělesa totiž vůbec nesou-
hlasily s jeho skutečným pohybem. Až Serou 
z Paříže upozornil na skutečnost, že peri-
helium nové domnělé komety je nutno po-
ložit nejméně 14krát dále od Slunce, než je 
vzdálenost Země—Slunce. Z toho vyplývalo, 
že se nejedná o běžnou kometu, a tak se 
matematikové dali znovu do práce. 

Známý matematik Laplace a po něm Le-
xell z Petrohradu dokázali, že nově objevené 
těleso nemá dráhu parabolickou, ale kru-
hovou, a tudíž to nemůže být kometa. Ale 
že jde o doposud neznámou planetu, která 
obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti 19krát 
větší než Země. William Herschel tak roz-
šířil naši sluneční soustavu za dosavadní 
hranici — dráhu Saturna. Tento neobyčejný 
úspěch vynesl Herschela do společnosti prv-
ních mužů svého věku v Anglií. 

Pochybnosti, které se ještě tu a tam vy-
skytovaly, rozptýlil Bode. Pečlivou prohlíd-
kou starších map a katalogů objevil objekt, 
který byl jíž několikrát pozorován, aniž by 
kdo odhalil jeho pravou podstatu. Bodeho 
práce ukázala, že již v roce 1690 pozoroval 
Flamsteed v souhvězdí Býka hvězdičku 6.ve-
likosti, a v roce 1756 Tobiáš Mayer v sou-
hvězdí Ryb taktéž hvězdičku 6. velikostí, 
která tam v roce 1781 nebyla. Matematikové 
propočítali dráhu nově objevené planety 
a bylo více než pravděpodobné, že ona zmi-
zevší hvězdička byla vlastně planetou, kte-
rou Herschel později odkryl v Blížencích. 

Nové těleso tak bylo s konečnou platnosti 
zařazeno mezi planety obíhající kolem Slun-
ce. Jeho objevitel W. Herschel využil svého 
práva a pojmenoval tuto planetu Georgium 
Sidus (Hvězda Jiřího) na počest krále Jiřího, 
krále anglického, který byl znám jako me-
cenáš vědy a uměni. Toto nezvyklé, nové 
jméno vyvolalo mnoho debat mezi astro-
nomy především na evropském kontinentě. 
Evropští astronomové nechtěli toto jméno 
přijmout. Za nějaký čas navrhl ředitel ber-



línské hvězdárny Bode jméno Uranus, které 
vycházelo z mytologie, a charakter jmen 
vesmírných těles byl zachován. Jeho návrh 
astronomové přijali, a tak se naše sluneční 
soustava rozšířila o novou planetu — pla-
netu Uran. 

Po dalších měsících neúnavné práce, v kte-
ré Herschelovi velmi vydatně pomáhala' se-
stra Karolina, nadešel 1. srpen 1782. W. Her-
schel opouští se svou sestrou a bratrem 
Alexandrem (který u něho občas pobýval) 
Bath a stěhují se do městečka Datched ne-
daleko Windsoru. W. Herschel ihned po pří-
jezdu pokračoval ve svých pozorováních, 
opravách stávajících přístrojů a začal pra-
covat na konstrukci a výrobě velkého dale-
kohledu, na jehož stavbu přispěl samotný 
král Jiří podstatnou částkou.. 

Za nedlouhou dobu opustili Datched a 
přestěhovali se do Clay Hall, kde pobyli 
pouze rok, a konečně se natrvalo usadili 
ve Slough. 

V létě roku 1786 se Herschel vydává na 
cestu do Německa, aby zde odevzdal dale-
kohled zhotovený pro univerzitu v Gottin-
gách. Při této příležitosti navštívil svou 
rodinu, která žila v Německu. 

Nedlouho po svém návratu z Německa 
korunoval opět svou práci skvělým úspě-
chem. Dne 11. ledna 1787 objevil dva sate-
lity Uranu. Všiml si, že blízko planety se 
nachází •několik slabých hvězdiček. Při po-
zorování druhého dne zjistil, že dvě z hvěz-
diček zmizely. Proto se rozhodl planetu 
pečlivě sledovat po celý měsíc leden a po-
kračoval v pozorování až do 7. února, kdy 
zůstal u dalekohledu téměř po celou noc 
a pozorně tyto „hvězdičky" sledoval. V prů-
běhu devítihodinového pozorování zjistil, že 
jedna z nich změnila místo. I u druhé z nich 
si byl změnou polohy téměř jist. Nakreslil 
přesně postavení hvězd kolem Uranu a na 
druhý den zhotovil malou skicu, kde na-
značil polohy, ve kterých by se měly Ura-
novy satelity nacházet následující večer. 
Večer 10. února však byl pošmourný a vy-
jasnilo se teprve později. Tu William Her-
schel shledal ku své velké radosti, že obě 
hvězdičky — satelity Uranu — se nacházejí 
právě v tom místě, ve kterém je předpo-
věděl. 

Dalekohled, kterým Herschel pozoroval 
satelity Uranu, měl takové parametry a ve-
likost (délka 20 stop), že jakýkoliv jiný 
přístroj v tehdejší astronomické Evropě se 
mu nemohl rovnat. A tak tyto satelity po-
zoroval pouze Herschel. Svá pozorování sa-
telitů konal i nadále a vyslovil domněnku, 
že planeta Uran má satelitů více. Někdy 
hovořil až o šesti satelitech. Elementy drá-
hy prvních dvou objevených určil s dosta-
tečnou přesností, ovšem 'u dalších čtyř, kte-
ré předpokládal, se ,mu to nepovedlo. Až 
v roce 1847 stanovil Lassell v Liverpoolu 
(později pracoval na ostrově Malta) počet 
satelitů Uranu na čtyři (včetně dvou obje-

vených Herschelem), z nichž třetí a čtvrtý 
patřily tehdy k nejslabším pozorovaným tě-
lesům ve sluneční soustavě. Dnes známe 
15 Uranových satelitů a i tento počet není 
zřejmě konečný. 

Tento skromný článek ukázal jen velmi 
malý zlomek toho, co William Herschel ob-
jevil a pozoroval. Je právem považován za 
jednoho z největších astronomů a je srov-
náván s velikány jako jsou Kepler, Tycho 
Brahe aj. Děd W. Herschela — Abrhám —
pocházel z Heršpic u Slavkova na Moravě, 
odkud byl nucen se vystěhovat na začátku 
17. století při pronásledování jinověrců. 
Udhýlil se se svou rodinou do Saska. Histo-
rie rodu Herschelů je velmi zajímavá a stá-
la by za hlubší prozkoumání. 

K lepšímu poznání osobnosti W. Herschela, 
k poznání jeho života, jeho práce by měl 
přispět Celostátní astronomický seminář 
„William Herschel a dnešek". Seminář se 
však neomezí jen na odhalování historie. 
Chco nabídnout svým účastníkům také nej-
novější poznatky z těch oborů astronomie, 
ve kterých W. Herschel především pracoval. 
Seminář „William Herschel a dnešek" se 
bude konat 31. května — 2. června 1991 
v Havířově za účasti předních odborníků, 
a to nejen z ČSFR. 

VLADIMÍR VANÝSEK 

Několik slov 
o hvězdářských 
ročenkách 
Nedávno jsem byl opět požádán nakladatel-
stvím ACADEMIA, abych posoudil rozsáhlý 
rukopis Hvězdářské ročenky na rok příští, 
tedy na sok 1992. Pokud se opravdu dočká 
vydání, bude to v pořadí ročník 68. Díky 
pečlivé recenzi ing. R. Webra měl bych 
úlohu snadnou. Ostatně sbor autorů sám 
o sobě zaručuje odbornou úroveň této po-
můcky našich astronomů-amatérů. Avšak 
tentokrát jsem byl postaven před problém 
nikoli jen vědeckého, ale i ekonomického 
eharakteřu: Hvězdářská ročenka. (ve zkrat-
ce jen HR) se postupem let stala publikací 
nejen relativně drahou, ale i ztrátovou. Její 
další osud může být tím ohrožen. Náklady 
jsou úměrné rozsahu díla a za současného 
stavu na knižním trhu bylo by nesnadné 
nalézt jiného, například soukromého na-
kladatele ochotného nést riziko větších 
ztrát. Za dané situace jeví se jako, jediné 
řešení rozsah díla redukovat. A tak s uvá-
žením optimální varianty tohoto neradost-
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ného aktu jsme s hlavním autorem ing. P. 
Příhodou rukopis HR na rok 1992 zkrátili. 
Sotva by mělo smysl podrobně popisovat, 
které kapitoly tím byly postiženy. Přesto 
však nebude pro naše čtenáře — většinou 
jsou to uživatelé HR — nezajímavý bližší 
pohled na problematiku těchto astronomic-
kých publikací. 

Ročenky regionálního a popularizačního 
významu, jako je u nás česká Hvězdářská 
ročenka a slovenská Astronomická ročenka, 
jsou vydávány pravidelně téměř ve všech 
kulturně vyspělých státech. Avšak prvořadý 
odborný význam má několik desítek profe-
sionálních astronomických ročenek celosvě-
tového významu. Mnohé mají velmi dlouhou 
tradici. Ve Spojeném království britské ko-
runy vycházel od roku 1767 The Nautical 
Almanac and Astronomical Ephemeris, běž-
něji známý pod názvem Nautical Almanac a 
vydávaný Nautical Almanac Office (tj. úřa-
dovnou pro námořní almanach) při green-
wichské hvězdárně. Podobně dlouhou his-
torii má Connaissance des Temps, vydávaný 
Bureau des Longitudes (Úřad pro měřeni 
zeměpisných délek) v Paříži. V USA vychá-
zel od roku 1855 péčí Námořní observatoře 
(US Naval Observatory) ve Washingtonu 
D. C. The American Ephemeris and Nautical 
Almanac. V Hamburku vydává Německý 
hydrografický ústav Nautisches Jahrbuch, 
který se již „dožil" 141 ročníků. K nim se 
řadí i ty s kratší historií, ale stejně význam-
né, jako. je například Astronomičeskij Ježe-
godnik vydávaný v Leningradě. Čas od času 
jsou k těmto ročenkám vydávány příručky, 
doplňující data a tabulky. Uvedený výčet 
těchto důležitých zdrojů astronomických dat 
je velmi neúpiný, např. zcela opomíjím ja-
ponské a jihoamerické ročenky. Ale změny, 
které tyto publikace prodělaly s rozvojem 
výpočetní techniky a stoupajícími požadav-
ky jejich uživatelů, lze demonstrovat přede-
vším na výše uvedených „klasických" ro-
čenkách. 

Novodobé soubory astronomických efeme-
rid sloužily a dosud slouží především jako 
nezbytné navigační pomůcky. Nicméně v 18. 
a počátkem 19. století pinily astronomické 
ročenky i funkci vědeckých periodik. Tak 
v Astronomisches Jahrbuch pro rok 1826, 
vydaném roku 1823 Boodem, publikoval 
W. Olbers pojednání (s chybnou interpre-
tací) o tom, proč je v noci tma, čili o tom, 
co později bylo nazváno Olbersovým para-
doxem. Jakmile však začaly vycházet od-
borné časopisy, obsah astronomických ro-
čenek byl výlučně věnován jejich hlavnímu 
poslání. Rozvojem teoretické astronomie 
stoupala i přesnost efemerid (zejména Mě-
síce), ale též se zvyšovaly nároky na tech-
niku výpočtů. Avšak teprve moderní výpo-
četní technika vedla k mezinárodní spolu-
práci při přípravě nejdůležitějších světo-
vých ročenek. Mezinárodní výměna a vzá-
jemné poskytování některých dat, například 
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předpovědi zákrytů hvězd Měsícem, má sice 
dlouhou tradici, ale k zásadní změně došlo 
až v roce 1960. Tehdy byly American Ephe-
meris a britské Astronomical Ephemeris (tj. 
původní Nautical Almanac) obsahově sjed-
noceny. Obě publikace, až na několik stran 
úvodu, byly identické. K jejich úpinému 
sloučení pod názvem The Astronomical Al-
manac došlo v roce 1981. Na výpočtech 
a redakci této ročenky fundamentálního 
významu se podílejí nejen astronomové 
z americké Námořní observatoře a britské 
Nautical Almanac Offdce, ale například též 
odborníci z pařížské Bureau des Longitudes, 
Ústavu teoretické astronomie v Leningradě 
a Astronomického výpočetního ústavu (As-
tronomisches Rechen-Institut) v Heidelber-
ku. Výhody tohoto uspořádání jsou nespor-
né nejen po stránce ekonomické (jakožto 
publikace státních ústavů jsou subvenco-
vané), ale i odborné, neboť umožňuje efek-
tivní vysoce kvalitní přípravu a vzájemnou 
kontrolu vstupních i výstupních dat. Umož-
ňuje to též vydávání poměrně levné řady 
odvozených a specializovaných ročenek. Je 
to například The Stars Almanac for Land 
Surveyors pro geodety, nebo Air Almanac 
pra leteckou navigaci a ovšem i Nautical 
Almanac, ale nově koncipovaný výlučně pro 
námořní navigaci. Spokojíme-li se s menší 
přesností v poloze planet a Měsíce do roku 
2000, pak nám postačí Planetary and Lunar 
Coordinates 1984-2000. Úkazy na obloze 
budící obecnější zájem (zatmění apod.) na-
lezneme v Astronomieal Phenomena. 

Masové rozšíření malé výpočetní techniky 
vedlo i k novým formám specializovaných 
astronomických ročenek. Od roku 1977 až 
do roku letošního vydávala americká Ná-
mořní observatoř devadesáti- až stostrán-
kový Almanac for Computer. Obsahoval nu-
merické hodnoty koeficientů matematických 
rozvojů k výpočtu polohy Slunce, Měsíce, 
planet a 176 navigačních hvězd pro libo-
volné místo a čas. Původně byl koncipován 
pro programovatelné kapesní kalkulátory, 
ale později byl souběžně vydáván i jako 
Floppy Almanac na disketách pro osobní 
počítače kompatibilní s IBM XT nebo AT 
s MS-DOS programem a minimální pamětí 
RAM pouze 256 KB. Od roku 1992 bude vy-
dáván toliko na disketách. Připravuje se 
i Multi-year Interactive Computer Almanac 
(MICA) pro výpočet efemerid na jedno de-
setiletí dopředu. Takové „Hoppy ročenky" 
mohou již dnes pině nahradit knižně vydá-
vané astronomické efemeridy. Jejich pomocí 
si majitelé osobních počítačů mohou vypo-
čítat nejdůležitější data obsažená v běžných 
ročenkách, a to s přesností až 0,1 obloukové 
sekundy pro libovolnou zeměpisnou polohu 
a libovolný čas. 

Z těchto několika příkladů je patrný trend 
ve vývoji astronomických ročenek, který má 
jistou platnost i pro ročenky regionální ur-
čené především pro astronomy-amatéry, tedy 



i pro u nás vydávanou Hvězdářskou ročen-
ku. Před druhou světovou válkou vycházela 
péčí tehdejší Státní hvězdárny pod redakcí 
dr. B. Maška. V posledních letech války 
byla tato edice přerušena až do roku 1946. 
V roce 1954 se ujalo HR nakladatelství 
ČSAV, kde od té doby vychází až do sou-
časnosti. Ve svých počátcích byla HR útlá, 
obsahovala efemeridy Slunce, Měsíce a pla-
net, informace o nejdůležitějších úkazech, 
zákryty hvězd Měsícem pra Prahu apod. Za 
redakce prof. J. Mohra koncem padesátých 
let, kdy hlavním autorem byl doc. Bouška, 
rozšířil se postupně obsah HR o přehled 
pokroků v astronomii za uplynulý rok. 
Avšak výrobní lhůty se rok od roku pro-
dlužovaly a rukopis musel být odevzdáván 
dva roky předem, aby HR vyšla vůbec včas. 
Tím kapitoly o pokrocích astronomické vědy 
byly v době vydání již zastaralé. Proto se 
přešlo k publikování monotematických statí 
nepodléhajících tak rychlé změně. Též tech-
nika a metody přípravy efemerid a dalších 
tabulkových kapitol HR se měnily. Původně 
byla celá efemeridová část přejímána (po 
jednoduché malé početní úpravě pro 15° 
zeměpisné východní délky a +50° šířky) 
z výše uvedených mezinárodních ročenek. 
To mělo pochopitelně řadu nevýhod. Opož-
děná zásilka zahraničních zdrojů dat vedla 
někdy k opožděnému dodání rukopisu HR 
do tiskárny, a „ruční" přepočítávání i při 
největší péči vedlo k chybám. Proto v po-
sledním desetiletí se postupně přešlo na 
vlastní výpočet všech hlavních efemerid 
a tabelovaná data jsou tištěna přímo počí-
tačem. Podstatně se tím HR zkvalitnila. Bez 
nadsázky možno říci, že obsahově i odborně 
má výrazně lepší úroveň než řada podob-
ných zahraničních publikací. Ale ani u sebe-
dokonalejší technika a pečlivost nevyloučí 
zcela chyby a různé „maléry". I v základ-
ních mezinárodních ročenkách si občas 
zařádí tiskařský nebo počtářský šotek, 
který záludně postihuje i ročenky naše. 
Někdy počátkem padesátých let v jednom 
ročníku HR byly uvedeny fáze částečného 
slunečního zatmění o dvě hodiny chybně. 
Záměna magnetické pásky způsobila, že 
v letošní HR mají efemeridy planetek syste-
matickou chybu. Ani slovenská Astronomic-
ká ročenka není bez závad. Před několika 
lety tam byla efemerida Měsíce posunutá 
téměř o den. A v letošním vydání jsou po-
lohy Urana, Neptuna a Pluta pro ekvinok-
cium 1991 zakresleny do mapek se souřad-
nicemi pro ekvinokcium o více než čtyřicet 
let staršího data. 

Přechod na moderní techniku, jakož i sna-
ha autorů rozšiřovat a prohlubovat obsah 
jednotlivých kapitol HR, vedla sice k vysoké 
úrovni publikace, ale též k nadbytku v ní 
obsažených informací. Některé části HR jsou 
vyhledávané jen velmi malým počtem čte-
nářů nebo jen jedinci. Jestliže je nezbytné 
rozsah HR snížit, je nutno především vy-
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pustit data a informace, které mají význam 
toliko pro malý okruh zájemců a mohou jim 
být poskytnuta jinou cestou. Jelikož však je 
slabá zpětná vazba mezi uživateli a autory 
HR, je správné vytypování nadbytečných 
informací obtížné. Nicméně je jasné, co v HR 
musí být. Jsou to: 

a) Data zásadního významu i pro širokou 
veřejnost, tedy efemeridy Slunce a Měsíce 
(polohy, východy, průchody, západy), po-
čátek a konec soumraku, základní kalen-
dářní data. Tyto údaje mají i jistý „legisla-
tivní` význam (posudky při dopravních ne-
hodách apod.). 

b) Efemeridy planet a grafické znázor-
nění jejich pohybu na obloze a informace 
o význačných úkazech na obloze, které 
mohou být předmětem obecného zájmu. 

c) Data a jiné údaje nezbytné pro zájmo-
vou činnost astronomů-amatérů, kteří jsou 
hlavními uživateli ročenky. Avšak právě 
u tohoto posledního bodu je výčet nezbyt-
ných dat a informací poněkud nejistý. Napří-
klad pro amatérskou běžnou práci nejsou 
nutně zapotřebí pravoúhlé souřadnice Slun-
ce, právě tak jsou asi minimálně použitelné 
efemeridy slabých komet. Také maxima ce-
feid a RR Lyrae mají problematický význam. 
Vyřadit tyto části HR lze asi bez velkých 
rozpaků. Avšak optimálně napinit a účelně 
uspořádat obsah levné a tedy nepříliš ná-
kladné Hvězdářské ročenky bude možné 
tehdy, jestliže budou s autory spolupracovat 
i její uživatelé. To jsou převážně i čtenáři 
Říše hvězd. Ostatně je možné, že v příštích 
letech se nalezne mezi nimi i soukromý 
nakladatel nejen pro tištěnou verzi této pu-
blikace, ale který uvede na trh i českou 
„floppy" ročenku na disketách, a to vše 
v dostupných cenách. Nuže, čekáme na vaše 
podněty. 

ANTONÍN MRKOS 

Planetky na Kleti 
Po zjištění, že v rozdělení vzdáleností 

planet ve sluneční soustavě jsou zajímavé 
závislosti (J. Bode a J. Titius) a zejména 
po objevu planety Uran nastalo intenzívní 
hledání planety „chybějící' mezi Marsem 
a Jupiterem ve střední vzdálenosti 2,8 AU 
od Slunce. Dne 1. 1. 1801 objevil G. Piazzi 
malou planetu velmi přibližně odpovídající 
svou střední vzdáleností 2,77 AU poloze 
„chybějící` planety. Do konce 19, století 
jich bylo ještě vizuální metodou objeveno 
celkem 320. 

Po zavedení fotografické metody M. Wol-
fem začal počet navě objevených planetek 
velmi rychle vzrůstat. Do dnešního dne 



(k 31. 12. 1990) dostalo definitivní očíslo-
vání 4679 planetek a každý rak jich přibývá 
okolo jednoho sta. Kromě toho existuje ještě 
více než dvojnásobný počet planetek s pro-
vizorním označením, které bude změněno na 
definitivní, až budou k dispozici pozorování 
ze čtyř opozic. Definitivně očíslované pla-
netky jsou postupně pojmenovávány a v do-
hledné době jich bude více než 100 s čes-
kými a slovenskými jmény. 

Velká většina planetek (asi 95 %) se po-
hybuje mezi Marsem a Jupiterem v tzv. 
hlavním pásu planetek [ve středních vzdá-
lenostech 2,06 až 4,30 AU) s periodou oběhu 
2,96 až 8,92 let. Sklony drah jen zřídka 
bývají větší než 20° a jen zcela výjimečně 
kolem 50°. Excentricity drah planeték hlav-
ního pásu jsou převážně od 0,10 do 0,20. 
Existují však planetky s výstřednostmi pod-
statně většími — -nalpříklad Icarus s 0,820, 
který se přibližuje ke Slunci dvakrát blíže 
než planeta Merkur. 

Zvláštní skupiny tvoří planetky typu Apollo 
a Aten, křižující dráhu Země, u kterých do-
chází k přiblížení Zemi menšímu než 0,2 AU. 
Do poloviny roku 1990 bylo známo celkem 
9 planetek typu Aten a 66 typu Apollo. Jiná 
skupina, která se dráze Země značně blí-
ží, ale nekřižuje ji, je skupina typu Amor 
(.zatím známo 66 planetek). Dráhy těchto 
planetek jsou charakterizovány chaotickými 
změnami vyvolanými těsnými přiblíženími 
k velikým planetám. Probíhají analogicky 
jako u krátkoperiodických komet a není 
vyloučeno, že některé z nich jsou pozůstat-
ky jader těchto komet. Většina z nich je 
poměrně malých rozměrů (velikosti zhruba 
jedenkilometr) a jenom dvě z nich mají 
rozměry značně větší — Ganymed a Eros 
(40 a 20 kilometrů). Planetky těchto typů lze 
pro jejich malé rozměry a velmi malou jas-
nost jen velmi těžko pozorovat, a to jen 
v blízkosti Země. Z celkového objemu po-
zorování a počtu objevených těles možno 
předpokládat, že existuje 80 t  50 planetek 
typu Aten, 700 t  300 typu Apollo a 300 t  150 
typu Amor; celkem tedy existuje 1000 t  500 
objektů křižujících dráhu Země. Pravděpo-
dobná střední doba střetu se Zemí vypo-
čtená Shoemakerem a kol, je 200 000 let 
v mezích neurčitosti 100 000 až 1 milión let. 

Výše uvedené údaje se týkají objektů 
o rozměru více než jeden kilometr a odpo-
vídajících svou jasností asi 17,7 mag. Ne-
sporně je značně více objektů menších roz-
měrů a příslušné menší jasnosti, tedy pod 
možnostmi pozorování většiny dalekohledů. 
Proto astronomické oddělení univerzity 
v Manchesteru organizuje program pozoro-
vání těchto objektů do 20 mag na třinácti 
evropských stanicích, vybavených světelný-
mi fotografickými komorami a pozorovací 
technikou typu CCD. V této síti se počítá 
i s hvězdárnou na Kleti. Později má být 
tento program přenesen na observatoř La 
Palma. 
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Dalšími typy planetek jsou dvě skupiny 
obíhající okolo Slunce po drahách blízkých 
dráze Jupiteru; s hlavní poloosou 5,203 AU. 
Obě skupiny se pohybují v úhlových vzdá-
lenostech 60° před a za Jupiterem v tzv. 
libračních bodech, ve kterých téměř nepod-
léhají gravitačnímu působení ostatních pla-
net. Zatím bylo objeveno okolo sta těchto 
tzv.Trójanů a Reků. Jedná se vesměs o větší 
tělesa, až do sta kilometrů. Menší tělesa 
tohoto typu jsou v takové vzdálenosti mimo 
možnosti fotografických pozorování. 

Raritou jsou tři další planetky: (2060) 
Chiron s nejdelší oběžnou dobou vůbec 50,7 
let za drahou Saturnu (dnes považovaná 
spíše za obří jádro komety — pozn. odbor. 
recenzenta), 199OUL3, křižující dráhu Jupi-' 
teru a 1990 MB, obíhající v libračním bodě 
Marsu s periodou 1,881 roku. 

Pozorování planetek na Kleti se provádí 
systematicky od roku 1979. V malém Česko-
slovensku byl zvolen program sledování 
planetek a komet proto, že to byl jediný, 
obor pozorovací astronomie, kde byla na-
děje významně se zařadit mezi ostatní státy. 
V letech 1977 a 1978 bylo nutno nejprve 
zhotovit fotografickou komoru vlastními si-
lami, protože na její zakoupení nebyl nikdo 
ochoten poskytnout peníze. Maksutovova 

Snímek planetky typu Trájané, objeveně 
na Kleti v roce 1984 (snímek je z 27. 4. 
1984, do 'ě expozice po 20 minutách). Planet-
ka s velmi malgfm vlastním pohybem je 
označena šipkou. 



komora o průměru zrcadla 610 mm a ohnis-
kově délce 1760 mm je v současné době 
největším a nejlepším astronomickým foto-
grafickým přístrojem v ČSFR. Fotografuje 
se na běžné fotografické desky ORWO ZU-2i 
13 X 18 nebo 16 X 16 cm, které se musí pro-
hýbat o 3 mm. 

Dvě expozice Wolfovou metodou se pro-
vádějí bezprostředně po sobě většinou 2krát 
20 minut. Za 'tuto expoziční dobu se zachytí 
na desce planetky do 17 mag, za mimořádně 
příznivých podmínek do 17,5 mag. K zachy-
cení slabších objektů se používá Metealfovy 
metody posouváním dalekohledu po jedné 
úhlové vteřině s rychlosti 0,6 úhlové minuty 
za hodinu ve směru pohybu planetky na 
obloze. Touto metodou lze zachytit pohyb-
livé objekty až do 18 mag. Ročně se pozo-
ruje okolo 90 nocí •a objevuje se přibližně 
200 dosud neregistrovaných planetek,z nichž 
některé se později ukáží být kometami. 
Desky se prohlížejí obyčejnou lupou nebo 
blinkkomparátorem, proměřují na souřadni-
covém přístroji Komess a početně zpracová-
vají na malém počítači PP-06. Každý měsíc 
akolo úplňku jsou všechny výsledky získané 

na Kleti zasílány do střediska Minor Planet 
Center (MPC) v Cambridge v USA, do In-
stitutu teoretické astronomie v Leningradě 
a na katedru astronomie v Kyjevě. Světové 
centrum v Cambridge, kam se veškeré údaje 
zasílají na disketách jíž 23 let, každý měsíc 
výsledky publikuje. Za posledních 5 let byla 
pozorováni planetek na Kleti uveřejněna 
v 747 cirkulářích MPC, celkem 10012 jejich 
přesných poloh. Počítáme-li 0 hodin práce 
na získání jedné přesné pozice, jde nespor-
ně o veliký výkon dvou pracovníků hvěz-
dárny na Kleti. 

Za posledních 11 let bylo na Kleti obje-
veno 2457 dosud neregistrovaných objektů 
sluneční soustavy, dvě nové komety a tři 
další komety, původně ohlášené jako pla-
netky. Z mimořádně významných planetek 
to byly dvě typu Amor, jedna typu Apollo, 
další typu Trojan (poměrně značných roz-
měrů). Již 195 planetek objevených na Kleti 
dostalo definitivní čísla a mohou být po-
jmenovány. Celkově se hvězdárna na Kleti 
podílela na celosvětovém pozorovacím pro-
gramu sledování planetek dvanácti pro-
centy. 

Planetka 1990 MB 
Kdybychom se chtěli zabývat fen objevem 

této planetky, asi by to nebylo téma na 
článek, i kdyby měl být krátký. Planetek je 
každoročně objeveno vice. Vzpomeňme je-
nom, kolik objektů už přibylo v seznamu 
planetek díky observatoři na Kleti. Tato pla-
netka však je v jistém smyslu mimořádná. 
Nevíme sice o ni víc než o jiných planet-
kách — tj. nemáme k dispozici víc než 
údaje o jejž dráze. Těmi se ale chceme za-
bývat. Elementy její dráhy jsou velmi. po-
dobné elementům 'planety Mars. Podobné-
v tom smyslu, že skoro všechny elementy 
Marsu a planet ', jsou téměř stejné s jedi-
ným „detailem`: Mars, Slunce a planetka 
stále zůstávají ve vrcholech rovnostranného 
trojúhelníku. To dle znamená, že byl ob-
jeven první Trojan ,;třetího druhu" (první 
známe z Illiady, druzi obíhají v blízkosti 
vrcholů dvou rovnostranných trojúhelníků 
tvořených Sluncem, Jupiterem a skupinkami 
těchto planetek). Jsme tedy opět svědky 
opakující se historie: kdysi byly objeveny 
Saturnovy prstence, o nichž bylo snadné 
dokázat, že se nemohou dlouho udržet. Son-
dy Voyager ukázaly neobyčejně bohatou 
strukturu Saturnových prstenců. Navíc byly 
objeveny prstence ž kolem dalších planet 
(Jupiter, Uran, Neptun). Musela proto na-
stoupit nová teorie těchto úkazů: nejlépe se 
zatím osvědčuje teorie kolektivních efektů 
vyvinutá ve fyzice plazmatu a úspěšně apli-
kovaná. při objasňováni spirální struktury 
galaxií. 

V případě planetky 1990 MB se nejspíš 
setkáváme s problémem v jistém smyslu 
obdobným. Existenci lžbračnfch center do-
kázali Lagrange a Euler. Jde o rovnovážné 
polohy. Když se planetka vyskytne v ně-
kterém z těchto pěti bodů, jde o trvalý stav, 
pokud planetka není vnějšími silami nucena 
tento stav změnit. Tři z libračníeh center 
leží na přímce s oběma „velkými" tělesy 
(primáry), dva s nimi vytvářejí rovnostran-
né trojúhelníky. „Zakapaný pes" však je 
otázka vlivu 'vnějších sil nebo, chcete-li, 
problém stability libračnžch center. Dosta-
ne-li těleso umístěné v lžbračnžm centru' 
malý impuls nebo není-li přesně u lžbračnžm 
centru, vzniká otázka, zůstane-l₹ v okolí cen-
tra přinejmenším „dlouho" nebo vzdálí-li se 
„rychle" z této oblasti. V prvém případě, 
zhruba řečeno, mluvíme o stabilitě, ve dru-
hém o nestabilitě. Ukazuje se, že přímková 
centra jsou obecně nestabilní, kdežto trof-
úhelníkowá centra mohou být za určitgpji 
podmínek stabilní. Protože hmotnost Jupi-
tera je mnohem menši než hmotnost Slunce, 
řžkáuáme, že Trojané mají stabilní dráhy. , 

Planetka 1990 MB se nalézá v trojúhelní-
kovém lžbračnžm centru soustavy Slunce-
-Mars. Na první pohled by se mohlo zdát, 
že můžeme zopakovat to, co jsme uvedli 
o Trojanech v soustavě Slunce—Jupiter. Pro-
blém je však značné odlišný. V soustavě 
Slunce—Jupiter je rušivé působeni ostatních 
planet (Mars, Saturn atd.) relativně malé 
a lze je v prvém přžbliženž zanedbat. Totéž 
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však nelze říci o rušivém působení Jupitera 
na soustavu Slunce—Mars—planetka. Při ur-
čitých polohách (zejména při opozici Jupitera 
vůči planetce) je Jupiter jen 2,5 krát dál od 
planetky než Mars. Proto síla, kterou jupiter 
působí na planetku, je (vzhledem k velikosti 
jupiterovy hmoty) několiksetkrát větší než 
síla, kterou na ni působí Mars. Takže: kdyby 
planetka 1990 MB nebyla objevena, bylo by 
pomocí těchto úvah snadně dokázat, že sou-
stavy tohoto druhu nemohou ve sluneční 
soustavě dlouhodobě existovat. Protože však 
planetka 1990 MB byla objevena a bylo by 
jistě pošetilé předpokládal, že byla nezngpw 
jakým mechanismem na tuto dráhu „ne-
dávno" zachycena, je možnost existence ta-
kových drah prokázaná a teoretické práce 
vysvětlující tuto skutečnost na sebe jistě 
nenechají dlouho čekat. 

Pavel Andrle 

ZEMŘEL DIETER LICHTENKNECKER 

Dne 26. srpna 1990 zemřel po těžké ne-
moci v Hasseltu ve východní Belgii ve věku 
57 let Dieter Lichtenknecker. 

V občanském životě byl odborníkem na 
optiku a zakladatelem firmy Lichtenknecker 
Optica, jejíž meniskové dalekohledy a širo-
koúhlé okuláry jsou známy po celé západní 
Evropě. Jako astronom amatér byl dlouhá 
léta členem západoněmecké společnosti po-
zorovatelů proměnných hvězd BAV a ve-
doucím její sekce pro zákrytové dvojhvězdy. 
Původně byl aktivním pozorovatelem a pu-
blikoval velké množství vizuálně určených 
okamžiků minim pro řadu zákrytových dvoj-
hvězd. Počínaje rokem 1980 začal pracovat 
na projektu, který pravděpodobně nemá ve 
světě obdoby dodnes — na databance oka-
mžiků minim zákrytových dvojhvězd. 

Pro svou databanku si stanovil podmínky, 
že má obsahovat všechny publikované oka-
mžiky minim pro všechny zákrytové dvoj-
hvězdy, které jsou v maximu jasnější než 
13. magnituda a nacházejí se severně od 
deklinace —20°. To byl velký úkol předsta-
vující (jak se později ukázalo) asi 100000 
okamžiků minim. Aby byla zajištěna co nej-
větší úpinost, znamenalo to sestavit biblio-
grafické přehledy a potom trávit dovolené 
hledáním v různých astronomických knihov-
nách v Belgii a v Německu. Potřebným tech-
nickým vybavením se ukázal kromě počítače 
i kopírovací stroj. Od všech článků, které 
našel, pořídil hned xerokopii. V bytě D. Lich-
tenkheckera tak postupně vzniklo soukromé 
informační středisko obsahující takřka úpl-
nou literaturu o hvězdách jeho zájmu. Do 
roku 1988 se mu podařilo vložit do paměti 
počítače asi 2/3 celkového objemu údajů. O rok 
později se projevila jeho zhoubná nemoc. 
Ve zbytku času, který mu byl dán, se vě-
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novel v maximální míře proměnným hvěz-
dám a z nich především své databance. 
V polovině května obsahovala údaje a 90 068 
minimech jasnosti a týkala se 1328 hvězd. 
Kompletně byla zpracována souhvězdí And 
— Ti-i. Zda autor svou práci dokončil, není 
pisateli známo. V korespondenci se však 
zmiňuje o existenci ideálního nástupce, tak-
že dílo bezpochyby bude završeno. 

Ve své databance dal D. Lichtenknecker 
do rukou velmi prospěšného pomocníka 
všem, kdo se zabývají zákrytovými dvoj-
hvězdami. Jeho účinnost jsme měli možnost 
už vícekrát ocenit, navíc i překvapující fakt, 
že v datech opravdu nejsou téměř žádné 
chyby. Význam tohoto díla však přesahuje 
obor proměnných hvězd, protože jde o zá-
ležitost svým charakterem v dosavadní his-
torii astronomie jedinečnou. Sestavování tak 
rozsáhlých souborů dat vyžadovalo done-
dávna velký počítač a bylo proto pouze 
v možnostech profesionálů (a ti se tím ne-
zabývali, protože si na takové věci nenašli 
čas). Dieter Lichtenknecker byl zřejmě jed-
ním z prvních, kdo si povšimli, že rozvoj 
malé výpočetní techniky přinesl takové 
úkoly do dosahu amatérů, a bezkonkurenční 
prvenství mu patří v tom, že svůj nápad 
uskutečnil. Vymýšlet projekty pro jiné přece 
jen určitá třída lidí dovede, ale ukáže-li se, 
že úkol vyžaduje léta naší vlastní práce, 
obvykle jej rychle opustíme. 

D. Lichtenknecker byl však osobností i po 
čistě lidské stránce. Mezi pozorovateli pro-
měnných hvězd byl znám svým mecenáš-
stvím. Nejméně dva z největších přístrojů, 
kterými disponují pozorovatelé společnosti 
BAV, jsou jeho dary. Měl také zvláštní smysl 
pro humor. Jako lidský se dá označit do-
konce i jeho vztah k proměnným hvězdám 
samotným. Např. svůj projekt nazýval „jed-
notkou intenzívní péče o zanedbané pro-
měnné hvězdy" (ve svém celku věc vypa-
data tak, že on ve své databance vyhledával 
málo pozorované proměnné, jeho přátelé 
v Bavorsku je pozorovali a společně potom 
opravovali katalogové údaje o těchto hvěz-
dách). 

Zcela zvláštní význam měl D. Lichtenknec-
ker pro pozorovatele proměnných hvězd 
v Československu. Do písemného styku 
s ním jsme se dostali před necelými 
třemi roky, nicméně i za tu krátkou 
dobu se vyvinuly kontakty, které nám 
přinesly mnoha užitku. Pan Lichtenknec-
ker mi v roce 1988 umožnil účastnit se 
shromáždění BAV v Dortmundu, ukázal lni 
svou databanku v Hasseltu, dokonce při té 
příležitosti obdaroval také' čs. pozorovatele 
proměnných hvězd optikou (objektiv o prů-
měru 15 em, o němž byla zpráva v letošním 
Kozmosu č. 1, je t, č. ve správě OLH Humen-
né). V březnu 1989 byl hostem v Českoslo-
vensku a navštívil mj. Brno a Skalnaté Ple-
so. V červenci 1990 financoval týdenní pobyt 
čtyř Čechoslováků na 1. evropské koule-



ranci AAVSO v Bruselu. Těšil jsem se, že 
se tam setkáme. Bohužel jeho zdravotní stav 
už mu nedovolil ani přijímat návštěvy. 

Už se asi nedozvíme, proč zesnulý vyzna-
menával svou přízní právě čechy a Slováky. 
V každém případě pomohl našim pozorova-
telům proměnných hvězd najít cestu nejen 
do Evropy, ale i do světa, a proto na něj 
budeme dlouho vzpomínat. 

Jindřich Šilhán 

Knižní žeň 1990 
V knihovně každého zájemce o vesmír 

přibylo za loňský rok určitě alespoň ně-
kolik svazků. O některých jsme již v ŘH 
podrobněji informovali v recenzích, avšak 
není vyloučeno, že některá zajímavá knížka 
vám unikla. Proto jsme se pokusili s knihov-
nicí HaP v Praze J. Weiselovou sumarizovat 
produkci za rok 1990 — známá situace v po-
lygrafii způsobila, že některé tituly, ozna-
čené předchozím rokem vydání, se na trh 
dostaly až pozdě na jaře. 

Unikátním dílem, vzbuzujícím obdiv, je roz-
sáhlý mnohojazyčný slovník Space Science 
Džctionary, jehož autory jsou J. Kleczek 
a H. Kleczková. První ze čtyř dílů vyšel 
v nakl. Academia a důstojně navazuje na 
tradici slovníků tohoto typu, vydaných u nás 
v uplynulých 30 letech. Vydaný svazek ob-
sahuje 2625 termínů z oboru záření a 1091 
termínů o hmotě, a to v angličtině, fran-
couzštině, němčině, španělštině, portugal-
štině á ruštině. Pro svět je škoda, že nebyla 
zahrnuta italština ani žádný z asijských 
jazyků; pro nás, že se nedostalo na češtinu. 
Doufejme, že k posledně jmenovanému jed-
nou dojde, byl by to skvěly základ přesné 
terminologie. Mistr Klaret by se snad mezi 
odborníky našel, jen ten Karel IV. nám jaksi 
schází.. . Rozsah díla vynikne, uvědomíme-li 
si, že vlastně nahrazuje třicet dvojjazyčných 
slovníků! 

Užitečným kompendiem na střední úrovni 
odborných znalostí je druhé, přepracované 
a dopiněné vydání Přehledu astronomie au-
torů O: Hinda a J. Pavlouska, které vydalo 
SNTL nákladem 17 000 výtisků. Nepřímo 
tuto knížku doplňuje diafilm nakl. Svoboda, 
jehož autorem je O. Hlad s výtvarníkem 
J. Helebrantem. Obsahuje 36 přehledných 
a barevně hezky pojednaných grafů a dia-
gramů z astronomie a astrofyziky. Velmi 
dobrá pomůcka pro každého, kdo učí a po-
pularizuje tyto obory. Klasickou pomůckou 
pro amatéry — začátečníky je otáčivá map-
ka hvězdné oblohy. V nejlevnější verzi ji 
vydala HaP hl. m. Prahy již potřetí, autorem 
je A. Růkl. 

Z učebnic stojí za pozornost dobře utajený 
a skromně vypadající Vývoj hmoty, který 
pro 4. ročník průmyslových škol chemických 
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vydalo SPN již roku 1989 v počtu pouhých 
2000 výtisků. Autorem pěti (ze šesti) kapi-
tol je J. Grygar, kterému se podařilo vypra-
covat skutečně moderní, didakticky příklad-
ný text, který dobře poslouží i mnoha as-
tronomickým kroužkům. V SPN vyšlo také 
další vydání „fyzikální čítanky" a učebnice 
pro volitelný předmět ve 4. ročníku gym-
názia Fyzika a technika, obsahující mimo 
jiné i ucelenou partii o základech kosmo-
nautiky od M. Gri na. 

Pro blízkou budoucnost jsou určeny ro-
čenky na rok 1991. V Academii vyšla kla-
sická Hvězdářská již jako 67. ročník, re-
kordně brzy, avšak bohužel také s rekord-
ním počtem chyb. SÚAA v Hurbanově vydalo 
11. ročník slovenské Astronomické ročenky. 

Několik publikací se věnovalo historii. 
Megalitické stavby okrajově připomíná Ká-
men ve službách civilizace M. Kunžvarta 
z nakl. Academia. V bratislavské Alfě vydali 
J. Zajac a Šebesta Historické prameny sú-
časnej fyziky — poznamenejme, že na po-
dobné téma vyšla před časem skripta Fyzika 
v perspektivě času, vydaná pražskou HaP —
je zajímavé obě publikace porovnat. SÚAA 
v Hurbanově vydalo sborník referátů z kon-
ference, konané o rok dříve pod názvem 
Významné osobnosti v dejinách astronámie 
na Slovensku. Ještě dál do historie jde za-
jímavý a unikátní Soupis tisků předních 
pražských astronomů 16. a 17. století v his-
torických knihovnách ČSR, vydaný Astrono-
mickým ústavem ČSAV a HaP hl. m. Prahy. 
Jejím iniciátorem byl již před léty Zd. Hor-
ský, který si ke spolupráci přizval mladou 
historičku D. Tenorovou. Ta se po jeho smrti 
ujala dokončení a závěrečné úpravy cen-
ného díla. 

Péčí stejných vydavatelů vyšly ještě další 
dvě bibliografie. P. Najser se Z. Mánkovou 
sestavili Přehled publikační činnosti Hvěz-
dárny a planetária hl. m. Prahy 1928— 1988 
a J. Zavřel připravil Bibliografii publikací 
Astronomického ústavu ČSAV za léta 1925 
až 1989. 

B. Polák se již bohužel nedočkal vydání 
svých Přenosných slunečních hodin —
skromná brožurka nakl. Academia význa-
mem značně převyšuje rozsah. V tíživé eko-
nomické současnosti si někdy přestáváme 
uvědomovat význam naší kulturní minulosti 
pro budoucnost. 

Zájemce o sluneční fyziku jistě uspokojí 
výtečný přehled Slnečná korána od V. Ru-
šina a M. Rybanského, který vyšel v Brati-
slavě.. Kéž bychom měli podobné monografie 
i z dalších oblasti astrofyziky . . . Komplexní 
pohled na poznatky o Slunci, sluneční akti-
vitě a jejím vlivu na zemskou biosféru při-
náší knížka Slunce — náš život. K jejímu 
napsání se sešli lékař a biofyzik J. Dvořák 
s astronomem L. Křivským. Že se jim práce 
zdařila se přesvědčíme poptávkou v knih-
kupectvích, kde se po 10 000 výtiscích Jen 
zaprášilo. 



0 tom, že Okna vesmíru dokořán (J. Gry-
gar a V. Železný) obsahují zajímavé a pou-
tavé čtení, se pravidelní odběratelé ŘH už 
měli možnost přesvědčit. A za to, že si ji 
můžeme v obchodech stále ještě koupit, 
vděčíme jen překvapivému nákladu přes 
100 000 exemplářů. Měla vůbec nějaká naše 
populárně-vědecká knížka o vesmíru v mi-
nulosti tak vysoký náklad? 

Dvě další publikace, které mám před se-
bou, jsou brožurky patřící v naší zemi po 
čtyři desetiletí mezi „libri prohibiti". 0 své 
cestě k Bohu pod dojmem cest do kosmic-
kého prostoru vypráví pod názvem Více než 
pozemšťané bývalý, americký kosmonaut 
J. B. Irwin. Jednota baptistů ji vydala v na-
kladatelství Horizont u příležitosti jarní 
Irwinovy návštěvy v Československu. K do-
stání je za pouhých 5 Kčs v pražském Pla-
netáriu. Ministerstvo kultury SR vydalo za 
18 Kčs 44 stránek úvah o výzkumu vesmíru 
a o náboženství G. Oláha Na prahu 3. fisíc-
ročža. Stylem sice trochu připomíná „ateis-
tickou výchovu naruby", avšak obsahuje 
cenný materiál, vhodný jako podklad pro 
nyní tak aktuální diskuse po přednáškách 
pro veřejnost. 

Kosmonautika dopadla loni u nás poněkud 
chudě. Tradiční Přehled kosmonautiky 1989 
(součást Dokumentačního přehledu ČTK) 
tentokrát sestavil A. Vítek. P. Toufar napsal 
pro nakl. Panorama Velké cesty vesmírem, 
v nichž publicistickým stylem přibližuje zná-
mé i méně známé události kosmonautiky. 
Stejné nakladatelství vydalo brožuru J. Kla-
bala Příjem družicové televize, která je ak-
tuálním a užitečným návodem o využíváni 
různých technických zařízeni, vyráběných 
v zahraničí. Učebnicí i příručkou zároveň 
je Dálkový průzkum Země od J. Koláře, vy-
cházející v SNTL — konečně je tototéma 
seriózně zpracováno v knižní podobě!_ 

V Našem vojsku vyšla knížka V. Nejtka 
Jak se smrt naučila létat — sice poutavě 
líčí podmínky v nacistických koncentrácích, 
podílejících se na výrobě tajných zbrani, 
avšak s raketovou technikou nemá mnoho 
společného. Pochvalu si zaslouží pohotovost, 
s níž bratislavský Obzor vydal překlad ma-
ďarského bestseleru I. Nemera Gagarin —
kozmžcké klamstvo? Kolem letu prvního 
kosmonauta a celé tehdejší sovětské kosmo-
nautiky se sice navršila řada záhad, nepřes-
ností, polopravd (ba záměrných lží), avšak 
detailní rozbor všech. známých faktů na-
svědčuje, že autor se přece jen ve svém 
zpochybňování Gagarinova prvenství mýlí. 

Zato s astrologií se doslova roztrhl pytel. 
Není snad časopisu, který by se o ni ne-
otřel, od Ahoje až po ukázky mundánnl 
astrologie v Téčku. Vyšla halda sešitů se 
zaručeně správnými horoskopy, završená 
Pasekovým kratochvilným astrologickým ka-
lendářem 1991. Jak při jiné příležitosti pro-
hlásil pan prezident: „tisk u nás smí psát 
vše, včetně jakýchkoliv pitomosti". 0 zhod-
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nocení historického významu astrologie i je-
jí neslučitelnosti s vědeckými poznatky se 
pokusil M. Grün: těsně před vánocemi vyšla 
v nakl. Horizont jeho knížka s ilustracemi 
K. Saudka pod názvem Je astrologie véda? 

V Československu spatřily světlo světa 
také publikace, určené pro zahraniční trhy. 
Pokud jde o následné překlady z češtiny, 
je to jistě skvělé (to se týká například 
cizojazyčných mutací map hvězdné oblohy 
O. Hlada a kolektivu). Avšak srdce nás bolí 
při pohledu na krásné knížky A. Růkla, 
které po léta zůstávají odepřeny našim čte-
nářům. R. 1990 vyšel v nakl. Artia/Dausien 
skvostný M mdatlas. Jeho jádrem je soubor 
76 map v měřítku 1 : 2 400 000 s nomenkla-
turou, přijatou r. 1988, a zejména 50 nej-
krásnějších pohledů na různé měsíční útva-
ry — kresby k nerozeznáni podobné foto-
grafiím, jak už to tento autor umí. Někteří 
zahraniční recenzenti navrhují označovat je 
po vzoru Messierova katalogu jako „Rtiklovy 
objekty"... Během roku jsme si mohli kou-
pit tento měsíční atlas za 154 šilínkú ve 
Vídni, ale připravuje se prý i jeho česká 
verze. 

Když se tak dívám na sloupec knížek 
o vesmíru, navršeny za rok 1990 na psacím 
stole, není toho na jednu malou středo-
evropskou zemi zas tak málo — na výšku 
téměř půl metru knih. Můžeme si jen přát, 
aby i letos jich bylo nejméně tolik a aby 
nastávající ekonomická situace zcela nezli-
kvidovala vědecko-populární literaturu. Neboť 
situace, v niž se upouští od smlouvy s re-
nomovanými autory, protože odběr 25 tisíc 
výtisku se „nerentuje', je více než tristní. 
Ve vyspělých a (neméně) kulturních zemích, 
jako je např. Francie, považuji za úspěch, 
když se prodá necelá desetina tohoto množ-
ství. A my přece chceme do Evropy! 

Marcel Gram 

RECENZE 
A ANOTACE 
Hvězdy v rozhlase 

V sobotu 1. záři 1990 večer vysílala roz-
hlasová stanice Praha detektivní komedii 
Josefa Jeníčka Nebe piné hvězd, šlo o re-
prízu původní rozhlasové hry, jejíž premi-
éra se objevila loni či předloni v soutěží 
rozhlasových her. Název hry neklame 
v tom, že ve hře jde kromě jiného také 
o astronomii. Přitom typickému příslušní-
kovi naši astronomické obce může něco tak 
předpotopního jako je rozhlasová hra snad-
no uniknout — je přece vybaven nějakým 



druhem televizoru. Nebude proto snad na 
škodu, zabere-li Nebe piné hvězd něco mís-
ta v Říši hvězd. . 

Výchozí situace je málo originální: je tu 
malá Klárka, její maminka Marie — a otec 
je neznámy. Záležitost se stane causou 
v jedné advokátní kanceláři. Po nezbytných 
zmatcích (jsme přece v komedii] se v ru-
kou advokátky začnou konečně shromažďo-
vat informace tykající se skutečného otce 
Klárky. Je jich žalostně málo: křestní jmé-
no, vojenská hodnost. A navíc už jen jedna 
stopa: kandidát otcovství ukazoval dívce 
při jejich jediné schůzce souhvězdí Velký 
a Malý pes a vysvětlil jí, že těchto vědo-
mostí nabyl studiem hvězdného atlasu 
v knihovně vojenského útvaru, kde sloužil. 
Vtipná advokátka se svou pomocnici jdou 
po té stopě tak dlouho, dokud se jim nepo-
daří identifikovat vojenský útvar disponu-
jící příslušnou literaturou a posléze svobod-
níka Pavla Nesnídala, nyní již v záloze. 
A jelikož ten se svým povinnostem vůbec 

-nevyhýbá, jen si osudného večera zapomněl 
opatřit dostatek informací, aby svou milou 
znovu našel, skončí příběh u jiné instituce 
než posluchač asi očekával. 

Potud děj komedie. Nevím, zda se mezi 
posluchači rozhlasu našel někdo, kdo se 
pokusil při svých milostných výbojích na-
podobit svobodníka Nesnídala. Čtenáře Říše 
hvězd z toho nepodezřívám, ti jistě vědí, 
že by takové počínáni narazilo na praktické 
těžkosti. I laik se může na obloze naučit 
najít souhvězdí Orion a pomocí něho iden-
tifikovat oba Psy. Ty potom může i ukazo-
vat děvčatům. K tomu však, aby děj mohl 
postoupit jen trochu dále, jsou nutné určité 
meteorologické podmínky.. Souhvězdí Vel-
kého psa je ovšem v našich zeměpisných 
šířkách pozorovatelné na večerní obloze 
jen od konce listopadu do poloviny dubna 
a'v tu dobu u nás bývají např. venkovní 
teploty vysloveně nepříznivé.. . 

Zápletka komedie Nebe piné hvězd je 
tedy- nereálná. Samozřejmě by bylo možno 

.vytýkat autorovi, že kazí astronomii. Kriti-
zovat bývá ovšem snadné. Pokusme se-na-
před nad věcí zamyslet. 

Kdo vlastně píše o astronomii? Astrono-
mové? Započítáme-li mezi ně 'i nás, odbor-
né pracovníky lidových hvězdáren (což pro 
tyto účely asi můžeme udělat), jsou to 
opravdu z větší části astronomové, kdo 
udržují astronomické povědomí veřejnosti. 
Všechno však nestihneme napsat, do něčeho 
se nám třeba ani nechce, něco neumíme. 
A tak o našich tématech, naší práci a ně-
kdy i o nás samých píší novináři, publicisté, 
umělci, prostě zaujatí laici. Někteří mají 
z astronomie pozoruhodné'vědomosti (chce-
me-li d této souvislosti uvést nějaké pře- 
kvapující jméno, může to byt třebas hudeb-
ní skladatel Ilja Hurník) a jejich texty 
snesou přísné měřítko. Jiní jsou odborně 
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méně zdatní, a tak z jejích pera přes 
všechnu snahu padají věcné chyby. Občas 
také jejich zaviněním vznikne senzace, 
kvůli které na hvězdárně vyskakuje tele-
fonní sluchátko z vidlice či davy návštěv-
níků proudí k dalekohledu pozorovat ko-
metu t. č. od nás nepozorovatelnou. 

Na zájem laiků lze reagovat různě. Před 
lety připravoval jeden z kolegů přednášku 
a hodlal posluchačům přiblížit jakousi 
hmotnost (snad rakety, snad meteoritu] 
tím, že by ji přepočítal „na slony". Kolik 
však takový slon váži, to nevěděl. Pln důvě-
ry vytočil telefonní ;číslo zoologičké zahra-
dy, ale' tam na laiky nebyli zařízeni. Odpo-
věděli, že by jeho starosti chtěli mít, .a za-
věsili. 

Domnívám se, že v dnešní době je užiteč-
ná .každá publicita, za níž se neskrývá zlý 
úmysl. Píše-li společnost o astronomii a 
astronomech, znamená to, že tato společ-
nost pokládá náš vědní obor za součást 
svého života. A to je přece v našem zájmu. 
Důsledky publicity jsou sice někdy. nepří-
jemné, ale nikdy bychom se neměli ne-
chat zlákat pohodlností „zoologického" pří-
stupu k nim. Musíme se naopak obrnit trpě-
livostí a stále dokola vysvětlovat rozdíl 
mezi meteorem a meteoritem, mezi meteo-
rickým a meteorologickým, upozorňovat, že 
světelný rok nelze převést na „obýčejné" 
roky, místo nedostupné komety ukázat po 
patřičném vysvětlení kulovou hvězdokupu 
nebo třebas Měsíc. Většina z nás to dělá 
ráda — proto také na lidových hvězdárnách 
jsme. Má to však své opodstatnění i ze zce 
la pragmatického hlediska. Publicita spolu 
s naší snahou uspokojit vzniklý zájem při-
vede na hvězdárnu různé lidi. Jedni o na-
šich financích nerozhodují, druzí o nich 
přímo či nepřímo rozhodují. Ti první nám 
přinesou vstupné, ti druzí možná o něco víc. 

Pokud píší neodbornici konkrétně o naší 
práci, má to ještě jeden aspekt. Jsem-li 
příkladně dedoueím praktika pro pozoro-
vatele proměnných hvězd, .jistě mohu právě 
já dát do novin ty nejpřesnější .informace 
o dotyčném praktiku. Není však jisté, že 
svými bezchybnými slovy zaujmu čtenáře, 
navíc je jen obtížně zbavím nádechu sebe-
chvály. Nezaujatý novinář je ve 'výhodě na 
obou frontách a nadto je jeho výtvor zřej-
mě i odolnější proti tiskařskému šotkovi —
ten má jak známo právě rád vše odborné 
a s chutí to zbavuje atributu bezchybnosti. 
Poctí-li nás takový novinář svým zájmem, 
rád, mu proto ustoupím, a pokud moji mlad-
ší spolupracovnici novináře neodeženou ' [le-
tos ve Ždánicích to udělali), reportáž sku-
tečně vyjde. 

To jsme se však dostali hodně daleko od 
příběhu nezvěstného otce. Doufám, že se 
můžeme, těšit na další veselohru Josefa Je-
níčka. Třeba (proč ne) zase s astronomic-
kou tematikou. Jindřich Šilhán 



Vojtech Rušin a Milan Rybanský: Slnečné 
koréna, Veda, Bratislava 1990, 157 str., ná-
klad 500 výt., váz. 33 Kčs. 

Dvojice známých slovenských astronomů, 
kteří jsou našimi předními specialisty na 
otázky výzkumu sluneční korony, se k pří-
ležitosti čtvrtstoletí výročí pozorování slu-
neční korony na observatoři na Lomnickém 
štítu rozhodli napsat monografickou knihu, 
která by shrnovala jejich mnohaleté zkuše-
nosti z pozorovatelské a interpretační prá-
ce. Zároveň by poskytla čtenáři uceleny 
obraz o charakteristice a vlastnostech slu-
neční ;korony i o způsobu jejího astrofyzi-
kálního zkoumání. 

První dojem mne polekal, když jsem 
v úvodní kapitolce našel hodnotu centrální 
teploty Slunce uvedenou naprosto katego-
ricky. Čtenář, blíže neobeznámen s problé-
my, které stanovení takové hodnoty prová-
zejí, by mohl z případné nesrovnalosti 
s údajem z jiných pramenů pozbýt důvěru 
ke všem dalším hodnotám uváděným v kni-
ze. Vzápětí ale hned první kapitola, tedy 
vlastní úvod knihy, mne velmi mile překva-
pila. Autoři čtivou formou upoutávají po-
zornost čtenáře a vzbuzují zájem i u těch, 
pro něž čteni o sluneční koroně je obvykle 
pouze na okraji jejich zájmu. 

Ve druhé kapitole se čtenář dozví spou-
stu informací, které se podařilo za více než 
sto let bádání o koroně shromáždit. Objem 
těchto informací přesahuje vše, co bylo 
doposud ve slovenské i české odborné lite-
ratuře o této části sluneční atmosféry do-
stupné. 

Třetí kapitola je zaměřena na přístrojo-
vou techniku, která se pro pozorováni slu-
neční korony využívá. Čtenář není odká-
zán na zprostředkované informace z druhé 
ruky, ale je informován lidmi, kteří s větši-
nou takových přístrojů mají zcela konkrét-
ní a živé praktické zkušenosti. 

Astrofyzikálním těžištěm knihy je kapi-
tola čtvrtá, která se zaměřuje na interpre-
taci pozorování sluneční korony ve viditel-
né oblasti elektromagnetického záření. Je 
to jediná kapitola celé knihy, která ve mně 
vzbudila dojem, že svým názvem slibuje 
více než poskytuje. Autoři zde totiž popi-
sují poměrně podrobně ty procedury zpra-
cování pozorování, které ve své vlastni 
praxi nejčastěji využívají. Jedná se tedy 
pouze o takovou část pozorovatelské praxe, 
která se realizuje na pracovišti AsO SAV 
a případně na ústavech,s nimiž v minulosti 
úspěšně spolupracovali. Kapitola je výji-
mečná i tím, že jako jediná obsahuje celou 
řadu matematických výrazů a pro řadu 
zájemců o astronomii se může zdát málo 
srozumitelná. Pro opravdového zájemce je 
zde ale k dispozici spousta užitečných vzta-
hů a postupů, z nichž mnohé lze přímo po-
užít pro interpretování slunečních pozoro-
vání. 
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Dále dochází v obsahové linii knihy ke 
zlomu a čtenář je v následující páté kapi-
tole uváděn do žánru, který metodicky 
i obsahově přechází do jiných dimenzí. Vý-
klad se soustřeďuje na statistické projevy 
cyklu sluneční aktivity v koroně. To, co 
postrádám, je pro obsah knihy podstatné, 
poněvadž se zde nemluví o slunečním mag-
netickém poli, je to nedostatek velmi citel-
ný a představuje škodu jak pro čtenáře, 
tak i pro autory. Čtenář se v celé knize 
prakticky nic nedozví o magnetickém poli 
a silách, které podstatnou měrou rozhoduji 
o struktuře sluneční korony, a to především 
ve vnitřní koroně. Autoři se tak připravili 
o vynikající možnost ukázat provázanost 
procesů, které pozorujeme ve sluneční 
fotosféře, se situací v koroně. Nepřímým 
důsledkem tohoto nedostatku je to, že 
v páté kapitole se mnohé tzv. globální in-
formace jeví byt jako vytržené ze širších 
souvislostí sluneční činnosti. Přesto i zde 
může čtenář načerpat řadu původních po-
znatků, pocházejících do značné míry 
z dílny obou autorů a jejich nejbližších 
spolupracovníků. Pro širší odbornou veřej-
nost většina těchto informaci rozšiřuje 
obzor pro pochopeni vztahů mezí aktivní-
mi procesy na Slunci a jejich vlivy na 
Zemi. 

Šestá kapitola zavádí čtenáře do oblasti 
konkrétních úkazů, které pozorujeme v pro-
středí sluneční korony. V základních ry-
sech se čtenář dozví o slunečních protube-
rancích a jejich vzniku, o koronálních tran-
zientech a koronálních dírách. Velmi struč-
ně je zde pojednáno o rádiovém a rentge-
novém záření sluneční korony. Stručná 
zmínka zvídavého čtenáře sice mnoho ne-
poučí o těchto formách záření korony, 
avšak je dobře, že nebyla vypuštěna, poně-
vadž alespoň na tuto problematiku čtenáře 
upozorni. Závěrem si autoři kladou některé 
dílčí otázky, které je jako specialisty trápí, 
a vyjadřují se ke svému osobnímu pojetí 
strategie dalšího bádání při studiu sluneční 
korony. 

Celkově je kniha koncipována jako úzce 
zaměřená odborná monografie, která 
v mnoha směrech uspokojí specialisty 
z oboru sluneční astronomie, je však solid-
ním zdrojem informací i pro astronomy a 
astrofyziky s jiným zaměřením. Stejně tak 
je vhodná pro studenty a zájemce o astro-
nomickou problematiku z řad astronomů 
amatérů i pro širokou veřejnost. Autoři do- 
kázali vytvořit sdílné dílo a způsob jejich 
podání je takový, že nevzniknou žádné 
problémy v chápání problematiky. Hodnota 
knihy je i v jejím bibliografickém obsahu, 
kdy v textu čtenář nalezne pečlivě vybraný 
soubor přesných odkazů na původní vě-
decké práce, jejichž seznam je v závěru 
na téměř pěti stranách drobného tisku. 
Závěrečná část publikace obsahuje poměr-



ně velmi kvalitní obrazové přílohy na kří-
dovém papíře. Dobrou úroveň .knihy pod-
trhuje i taková příjemná drobnost, jako je 
jmenný a věcný rejstřík. 

Kniha je vytištěna na kvalitním papíře 
a má atraktivní barevnou obálku. Vydání 
této vázané a na poměry v naší odborné 
literatuře velmi dobře vybavené publikace 
považuji za užitečný čin. Všechny zájemce 
o astronomickou literaturu upozorňuji, že 
dílo bylo vydáno nákladem pouhých 500 
výtisků. Pavel Ambrož 

Jiří Grygar, Vladimír Železný: Okna vesmí-
ru dokořán. Naše vojsko, Praha 1989. 254 
stran, 106 800 výtisků, cena Kěs 38,—. 

Sérii pořadů bratislavského televizního 
studia „Okna vesmíru dokořán" každý astro-
nomický fanoušek zná (viz též ŘH 6 a 7/ 
1990). Astronomicky seriál vzbudil zaslou-
žený ohlas. Neméně pozoruhodnou je i kníž-
ka stejného názvu, napsaná podle scénářů 
jednotlivých dílů. Genezi televizního seriá-
lu i knížky vysvětlují autoři v úvodní ka-
pitole „Jak to začalo dostatečně; nebudu ji 
proto opakovat, nebylo by to ono. 

Knížku přivítají tisíce zájemců o astro-
nomii; má „všech pět P" dobré populárně 
vědecké knížky. Vlastně slovo „dobré" je 
mírný výraz — kniha má totiž ještě něco 
navíc: je to brilantní ukázka stylu popula-
rizace vědy na konci 20. století. Přitažlivý 
příběh vhodně komponovaný do textu je 
nezbytností. Je třeba jej rozehrát, přidat 
k němu vědecky ověřená fakta (v přimě-
řeném množství) — a pak už jen vtipnou 
a překvapivou pointu. Jak lehce se taková 
knížka čte (a věřím, že i chápe)! Provšech-
ny, kteří se tak či onak věnují popularizaci 
astronomie, jsou proto „Okna vesmíru do-
kořán" neocenitelným návodem, jak tento 
vědní obor popularizovat. 
(Ukázku viz v další rubrice „Přečetl£ jsme 
pro váš') Zdenšk Pokorný 

* 

v ~ 

U. 
JSME PRO VÁS 

Z knihy J. Grygara a V. Železného: 
Okna vesmíru dokořán 
Vesmír za jeden den 

Vesmír je proti životu člověka nesmírně 
věkovitý. Patnáct miliard let — to se vy-
myká představě. Navíc se vesmír vyvíjel 
v čase velmi nerovnoměrně. Dlouhá a dlou-
há údobí se jako by nic neměnilo a pak 
náhle nastaly rychlé změny. A protože 
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miliardy let jsou pro člověka opravdu ne-
šikovná míra, zjednodušíme a zrychlíme si 
dějiny našeho vesmíru na jeden pozemský 
den, na rovné 24 hodiny. Pravda, budou to 
dějiny, ve kterých bude prominentní úlohu 
hráč člověk. Země, sluneční soustava, Mléč-
ná dráha.., tedy všechno útvary z hledis-
ka velkorozměrové struktury vesmíru za-
nedbatelné. 

Jestliže k velkému třesku došlo přesně 
o půlnoci, pak při prvních a vlastně nejzá-
važnějšich událostech ve vesmíru s hrubými 
ručičkami našich pomyslných hodin daleko 
nepohneme. V tomto časovém měřítku 
Weinbergovy „první tři minuty" vůbec ne-
zaznamenáme; přitom se ale odehrály vlast-
ně ty nejdůležitější události. První intervaly 
vesmíru, které jsme v.měřčtku jednoho dne 
schopni měřit, jsou v pikosekundách, tedy 
v biliántinách sekundy. Už po prvních 36 
pikosekundách od velkého třesku vznikla 
jádra vodíku, hélia a nepatrná příměs 
lithia. Dvě sekundy po velkém třesku vy-
chytala volná atomová jádra volné elektro-
ny — svázaly se tak atomy a vesmír se stal 
průhledným pro záření. Zářeni tehdy bylo 
extrémně horké, dnes — jak už víme — je 
necelé tří stupně nad absolutní nulou. Te-
prve když máme vodíko-hélfový vesmír, 
kterým nerušeně putuje záření, můžeme 
poprvé trochu výrazněji pohnout ručičkami 
hodin... Do půl jedné se ve vesmíru díky 
gravitaci postupně vytvářejí chuchvalce 
vesmírné látky v podobě lívanců a špaget, 
jak jim dnes pro jejich tvar neformálně ř₹-
kají astrofyzikové. 
Jakmile tu byty první zhustky hmoty, 

mohly už po několika dalších minutách 
našeho pomyslného dne vznikat první nad-
kupy a kupy galaxii. Vývoj náhle nabírá 
pořádné tempo. Jsou tu galaxie, v nich 
hvězdy. Ty nejmasfvnějš£ stihnou prožít 
celý svůj život během několika minut. Vy-
buchuj£ a přičinlivě rozhazují do vesmíru 
novou setbu těžších prvků: uhlík, kyslík, 
dusík, neon, vápník ... až po železo. A sem 
tam se také díky bombardování rychlými 
neutrony povede i nějaký ten těžší prvek 
až po uran. 

Mezitím se v jádrech galaxií tvoří gravi-
tačním hroucením příliš nakupené hmoty 
masivní černé díry o hmotnosti deseti mi-
liard Slunci. Jednou, až k zatím budoucí 
Zemi doletí jejich signál, budou jím pozem-
ští astronomové říkat kvasary. 
Ale jinak se toho ve vesmíru už moc ne-

děje. Vzápětí stihnou dožít svůj aktivní ži-
vot i hvězdy další generace, které opět 
obohacují vesmír o těžší prvky. Ale vesm₹r, 
byt v malém, už vlastně vypadá skoro jako 
ten dnešní. Za pouhou třičtvrtěhodžnu jsme 
vyrobili ve vesmíru vše podstatné... kromě 
nás, ovšem. Ale to st musíme počkat. 

Jedna hodina po půlnoci, dvě, tři, čty-
*i, ... pořád nic. Až někdy v pět hodin ráno 



vzniká z lívance v souhvězdí Panny malý 
odštěpek v podobě místní soustavy galaxií. 
A v ní ž Mléčná dráha. Zde už vládnou 
hvězdy druhé generace, které okolní vesmír 
stále obohacují novými prvky. Jen ať se 
činí, budeme ty prvky potřebovat. 

Materiálu je tu už dost, ale leží ladem. 
Protože široko daleko není nikdo, kdo by 
jej dokázal postrčit k nějaké akci, udělit 
mu kýžený impuls. Dlouhé čekání na náho-
du. Ta se dostaví až ve čtyři hocjžny odpo-
ledne. Jedna z nedalekých hvězd dožije dny 
své slávy, vybuchne jako supernova, a ne-
jenže obohatí tu ničím nevynikající oblast 
skoro na okraji Mléčné dráhy všehochutí 
prvků, ale hlavně poskytne razantní štulec. 
Ten vede k vytváření sluneční prámlhovžny, 
která se smršťuje, rotuje, brzo tu září nová 
hvězda, naše Slunce. Zbylý volny' kroužící 
materiál se sbalí v samostatné planety. Mezi 
nimi také jedna, které říkáme Země ... 
O hodinu a půl později lze už na jejím 
pevném povrchu nalézt první stopy jedno-
buněčného života. A pak zase dlouho nic! 
Až v jedenáct hodin večer se na Zemi obje-
vují vícebuněční tvorové. To to trvalo! Vy-
klíčí rostliny, v zemské atmosjéře začíná 
rychle stoupat zastoupení kyslíku. 

O čtyřicef minut pozdě ji se ujímají vlády 
nad planetou veleještěři. Po pouhých tři-
nácti a půl minutě je smete z povrchu zem-
ského planeta nebo kometa. Nastupují sav-
ci. Na celý svůj vývoj mají k dispozici už 
je něco přes šest minut! Blíží se půlnoc, 
tedy náš dnešek. Před pouhou půlmžnutou 
— tak pozdě! — se na vesmírném jevišti 
objevuje první pračlověk. Necelých dvanáct 
milisekund před půlnocí začíná náš leto-
počet. Před pouhými dvěma milisekundami 
formuluje Mikuláš Kopernžk heliocentric-
kou hypotézu o povaze sluneční soustavy. 
Všechny zásadní poznatky, které tvoří mo-
derní vědu, nejsou starší než jednu mili-
sekundu. 

Je půlnoc, a vy právě čtete knihu Okna 
vesmíru dokořán. Takové by byly dějiny 
vesmíru, vměstnané do jediného pozemské-
ho dne. Vývoj hodně nerovnoměrný. Může-
me se domnívat, že obtížnost vývojových 
etap je ve vesmíru úměrná času, který spo-
třebují. Čím obtížnější etapa, tím trvá déle. 
Z tohoto hlediska by vycházelo, že snazší 
je v našem vesmíru vytvořit atom vodíku 
než galaxii, že přechod od neživé hmoty 
k živé je jednodušší než od jednobuněčných 
organismů k vícebuněčným. A také třeba, 
že vývojová vzdálenost mezi vícebunéčnou 
medúzou a člověkem je mnohem menší než 
mezi medúzou a jednobuněčným prvokem. 

Člověk je v tomto nepatrném koutku Ga-
laxie jen necelou milióntinu věku kosmu. 
Je s podivem, co všechno se za tu kratinkou 
chvíli o vesmíru dověděl. 

Zavřeme tedy naše okno do vesmíru, pro-
tože tím nejkrásnějším oknem přece jen zů-
stává noční obloha s hvězdami nad hlavou. 
Zakloňte hlavu a jste tváří v tvář vesmíru. 

Odchylky časových signálů 
v lednu 1991. 

Den UTl-signál UT2-signál 

3.I. +0,61415 +0,60955
S. I. +0,6010 +0,5971 

13. I. +0,5911 +0,5879 
18. I. +0,5813 +0,5787 
23.I. +0,5691 +0,5671 
28. I. +0,5597 +0,5582 

Předpověď (neurčitost ±0,013sj: 
1. V.91 +0,332 +0,358 

Upozornění: Zavedením vložené sekundy dne 
1. 1. 1991 byly signály posunuty o 1 s vzad. 

V. Ptáček 

Výsledky ankety o nejlepší články 
v 71. (1990) ročníku Ríše hvězd 

Anketní lístky byly zaslány všem členům redakční rady. Vypiněných bylo vráceno 17; 
z toho u 15 byly zaškrtnuty 3 článký — tedy tak, jak bylo požadováno, u dvou byl 
zaškrtnut pouze jeden článek. 

Na prvním místě se jednoznačně umístil článek „Žeň objevů 1989" J. Grygara 
S 12 hlasy. 

S odstupem se na druhém místě umístil článek „Z montblanského deníků M. R. Šte-
fánika" R. Rajchla se 6 hlasy. 

Pouze o jeden hlas méně, tedy 5 hlasů, a tím třetí místo získaly dva články, a to 
M. Kopecký: „Bylo Maunderovo minimum ... ̀ a Z. Šíma: „Historik astronomie 
Z. Horský". 

Miloslav Kopecký 

98 



L ČElS INFORMUJE 
PLENARNtSCHÚZE čAS 

Dne 2. 3. 1991 proběhla v kinosále praž-
ského planetária plenární schůze čAS, kde 
vedle odborného programu věnovaného ně-
kterým zajímavostem z astronomie proběh-
la rozsáhlá diskuse o činnosti, zaměření a 
budoucnosti čAS. V rámci odborného pro-
gramu referovala E. Marková o výsledcích 
expedice za pozorováním úpiného zatmění 
Slunce v roce 1990 na Čnkotku a prof. Va-
nýsek seznámil přítomné s některými vý-
sledky měření Hubbleovým dalekohledem. 
Účastníci schůze byli rovněž pozváni ing. 
Příhodou do astronomického sálu, kde je 
před dokončením nový typ planetária - Kos-
morama. 

V diskusi o zaměření a budoucnosti ČAS 
byla přednesena řada námětů. Mimo jiné 
byla též předložena finanční rozvaha se 
dvěma možnostmi hospodaření: 

varianta A — hospodařit ,dále stejným 
způsobem jako dosud, tj. příspěvky zůstá-
vají v ústředí, pobočky dostávají dotace; 

varianta B — příspěvky se posílají do 
ústředí, pobočky dostávají 90 °/s členských 
příspěvků — podle návrhu ostravské po-
bočky, o němž byla informace v této rub-
rice v Č. 3/91. To by ovšem znamenalo, že 
veškeré výdaje dosud placené ústředím by 
musely platit pobočky, musely by vést 
úpinou účetní evidenci. Každá pobočka by 
musela mít funkcionáře, který by měl po-
depsánu hmotnou odpovědnost a který by 
tuto podstatně složitější finanční evidenci 
vedl (asi za úplatu). Ve variantě B navíc 
vzniká záporný schodek v hospodaření. 

Zástupce ostravské pobočky dr. Kuchar-
čík svůj návrh rozšířil ještě o další body: 
požadoval právní subjektivitu pro pobočky 
(což bylo zamítnuta, neboť by se společnost 
rozpadla na řadu malých organizací a 
navíc by bylo nutno v tomto směru změnit 
stanovy) a publikování ročních přehledů 
hospodaření čAS — v tamta bodě bude 
vyhověno. Dále pro zlepšení finanční si-
tuace navrhoval vlastní podnikání a hle-
dání sponzorů — jako vzor uváděl hornic-
kou společnost, kde řada šachet a podniků 
jsou kolektivními členy, takže společnost 
nemá finanční problémy. Pokud by se po-
dobný sponzor nebo kolektivní člen čAS 
našel, byl by vítán, nehledě na to, že sou-
kromí podnikatelé by měli výhodu nižší 
daně z příjmu, společnost jim na oplátka 
může nabídnout reklamu. 

Ing. Milrz z Karlových Varů si posteskl 
nad neuspokojivým stavem členské základ-
ny jejich pobočky — z 10 členů jsou dva 

„Hubbleův dalekohled je teď zhruba v těch-
to místech" (prof. Vanýsek) 

Foto H. Holovská 

aktivní, doposud ale měli dostatek spolu-
pracovníků, z nich však řada v poslední 
době přestává pracovat. Hlavní snahou po-
bočky je udržet hvězdárnu. Jako důležitý 
moment pro udržení členů a spolupracov-
níků považuje jejich informovanost, a to 
jak a všech akcích, tak o novinkách z astro-
nomie. Navrhuje vybudovat informační cen-
trum, kde by bylo možné též si vypůjčovat 
literaturu; dále by bylo zajímavé, kdyby se 
společnost zabývala justaeí dalekohledů —
pro členy zdarma, pro ostatní za úplatu, 
což by mimo jiného přinášelo určitý zisk 
(optická sekce se tím jistě bude zabývat). 
Společnost by rovněž měla zprostředková-
vat přednášky a zajišťovat vydávání atlasů, 
ročenek a další nezbytné astronomické li-
teratury. Zde ale vznikají některé problémy: 
totiž pouze jediná organizace může převá-
dět mzdové fondy na provozní prostředky 
a naopak, což je Akademie Jana Amose Ko-
menského (bývalá SAK). My bychom před-
nášející museli platit z OON a těch je 
všude nedostatek (autorka se mýlí — tuto 
činnost dnes může vykonávat např. každý 
soukromý podnikatel s patřičnou registrací 
— pozn. red.). Ve vydavatelské činnosti 
bychom asi těžko hledali uplatněni, neboť 
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v současné době existuje řada soukromých 
vydavatelství, která jsou již na tuto činnost 
vybavena. Půjčovat si literaturu ale možné 
je, např. v knihovně ČSAV. 

To jsou některé nejzajímavější náměty 
z pléna schůze; k několika dalším, stojícím 
za zmínku se vrátím v příštím čísle. 

Historická sekce ČAS 
obnovila svou činnost 

Po více než dvouleté přestávce, způsobe-
né úmrtím svého dlouholetého předsedy 
dr. Zdeňka Horského, CSc. v květnu 1988, 
obnovila historická sekce ČAS na podzim 
loňského roku činnost. Vedením sekce byl 
pověřen prom. soc. Pavel Najser ze Štefá-
nikovy hvězdárny v Praze. První pořádnou 
akci byl seminář, který se konal ve středu 
24. října 1998 v odpoledních hodinách 
v pražském Planetáriu. 

V úvodu účastníci uctili památku dr. Hor-
ského a z úst dr. Z. Šímy vyslechli vzpo-
mínky na osobu tohoto dosud nejvýznam-
nějšího českého historika astronomie (viz 
též RH 5/90, str. 89). Poté následovala in-

formace o plánované činnosti sekce. V od-
borné části semináře bylo předneseno pět 
příspěvků. V prvním z nich (Nova Gemino-
rum a Braniboři v čechách) podali dr. A. 
Hadravová a dr. P. Hadrava předběžnou 
zprávu o zatím neúspěšném hledání histo-
rických záznamů o možném vzplanutí novy 
v souhvězdí Blíženců. Dále vystoupili dr. A. 
Šolcová a doc. M. Šolc se souborem diapo-
zitivů věnovaných návštěvě Dánska — rod-
né země astronoma Theodora Brorsena, 
zvláště pak míst spojených s jeho osobou. 
Následoval příspěvek dr. Z. Šímy (Marián-
ský sloup a pražsky poledník), který popsal 
celou historii mariánského sloupu na Sta-
roměstském náměstí v Praze od jeho po-
stavení až po stržení v nově vzniklé Česko-
slovenské republice. Informoval také o his-
torii obnovy pražského poledníku i o sou-
časných návrzích na znovuvztyčení marián-
ského sloupu jakožto významné barokní 
pražské památky. Závěr semináře tvořily 
dvě kratší informace dr. A. Šolcové (A. F. 
Mčbius — astronom nebo matematik? —
viz ŘH 11/90, str. 211) a dr. Z. Šímy ( Jan 
Neruda a zdroje jeho astronomických 
znalostí). 

Seminář přinesl zajímavé informace 
z historie astronomie u nás a navázal na 
dlouhou tradici seminářů historická sekce 
astronomické společnosti. 

V. Novotný 

Výzva dřívějším pozorovatelům 
proměnných hvězd 

Obracíme se na vás jménem vedení ama-
térského programu sledováni zákrytových 
dvojhvězd, který koordinuje brněnská hvěz-
dárna. Zmíněny program stále běží, roční 
počty pozorovacích řad se v posledních le-
tech ustálily kolem 500. Bez přikrašlování 
je možno tvrdit, že se jedná o nejúspěš-
nějšf amatérský pozorovací program u náš 
S jasnou perspektivou. Ani srovnání se svě-
tem nevyžaduje nyní tak moderní omluvu 
poukazem na totalitní minulost. 

K našemu pozorovacímu programu se 
hlásí noví zájemci (jde o desítky lidí roč-
ně) a žádají nás o mapky okolí proměn-
ných hvězd. My je však pro mnohé hvězdy 
nemůžeme poskytnout, protože je nemáme 
— rozdali jsme je. Prosíme proto ty pozoro-
vatele, kteří již své mapky okolí proměn-
ných hvězd nevyužívají a chtějí nám po-
moci, aby nám je vrátili poštou na adresu 
brněnské hvězdárny. 

Ještě bezútěšnější je stav věcí kolem ná-
vodů na pozorování proměnných hvězd. 

Dnes už jsou zcela rozebrána obě vydáni, 
která v Brně vznikla. Druhé z nich („mod-
ré") má datum 1982, takže i to je nutno 
zmodernizovat. Dotisk by neměl smysl, novy 
návod nevyjde dříve než v roce 1992. Máme 
proto velký zájem i o použité kopie které-
hokoli z předchozích vydání. Každému, kdo 
nám nyní dá svůj Návod k dispozici, po-
šleme zdarma výtisk dalšího vydáni. 

Rádi bychom dali ve známost, že brněn-
ská hvězdárna vydává Informační zpravo-
daj pro pozorovatele proměnných hvězd, 
jenž vychází 4krát ročně. Zpravodaj zachy-
cuje vše podstatné, co se v tomto oboru 
u našich amatérů děje. Za 20 korun ročně 
bude zasílán všem, kdo si jej objednají. 
fsou k dispozici i menší počty starších čísel 
počínaje rokem 1984, která jsme také při-
praveni rozesílat zájemcům z řad abonen-
tů. Rádi je též vyměníme za vrácené mate-
riály. Od dřívějších pozorovatelů nás potěší 
každý ohlas, třebas i jen ze společenských 
důvodů. Kdo chce pomoci, tím lépe, tomu 
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patří náš dík. Nu a vůbec nejvítanější zprá-
vou by pro nás bylo, že ten či onen ( ona) se 
chystá znovu začít pozorovat. Pokud chce-
me být světovi, máme v tomto ohledu co 
dohánět — nejlepší pozorovatelé společ-
ností BAV (ve SRN) a AAVSO (v USA) 
mají 40 až 50 let. 

Připojujeme již jen adresu pro případ-
nou korespondencí. Hvězdárna a planetá-
rium M. K., Jindřich Šilhán, Kraví hora, 
016 00 Brno 16. 

Jindřich Šilhán 

Poslední zprávy 
z cirkulářů IAU 

Nova MUSCAE 1991 
N. Lund a S. Brandt byli prvními, kdo 

oznámili 9. ledna 1991 objev nového rent-
genového zdroje v souhvězdí Mouchy, jenž 
dostal označení GRS 1121-68. Spektrum zdro-
je bylo tvrdší a intenzita toku zářeni skoro 
dvakrát větší než u Kraví mlhoviny. Pří 
předcházejícím pozorování (5. 1.) v okolí 
tohoto zdroje nebyl na chybové plošce na-
lezen žádný nový ani katalogizovaný rent-
genový zdroj. Blízko této plošky se ale na-
chází radiopulsar s periodou 0,8 s a zdroj 
GRB 820829 B (objevený Veněrou 13/14 v ro-
ce 1982). U nového rentgenového zdroje 
však žádná perioda změny intenzity toku zá-
ření kratší než 20 sekund nebyla zazname-
nána. 

Velmi zajímavá zpráva přišla vzápětí od 
R. M. Westa z Jižní evropské observatoře, 
který nalezl na fotografických deskách z 11. 
ledna (9 h 36 min UT) novy jasný objekt 7 až 
8 magnitudy. Tentýž objekt pozoroval i 13. 
ledna, ovšem už jen 16 mag. 

Dne 15. ledna byl nový optický objekt po-
zorován, kromě jiných dalekohledů, i 3,5m 
reflektorem NTT s kalibrovaným CCD detek-
torem. V době expozice měl objekt jasnost 
13,40 mag (B—V = +0,25; V —R = —1,04). 
Rozborem dat se potvrdila nejen jednoznač-
ná souvislost s novým rentgenovým zdrojem 
GRS 1121-68, ale f domněnka, že se jedná 
o galaktickou novu s odpovídajícím počá-
tečním zjasněním ve vizuální i rentgenové 
oblasti spektra. 

Další CCD spektra s vysokým rozlišením 
(celkový integrační čas kolem 3 hodin), 
pořízená na observatoři La Silla, ukazují 
převládající slabou absorpci v čáře HS a 
emisní čáry He I (587,6 nm), He II (468,6 
nm), N III (464.0 nm), Hy a silná čára Ha. 

Kolem 18. ledna pozorovala novu Muscae 
1991 také družice IUE (spektrální obor 120 

až 320 nm). Její měření potvrdila a zpřes-
nila měření pozemská. Ve spektru byly po-
zorovány jasnější emisní čáry C IV (155 
nm), N V (125 nm), Mg II (280 nm), O V 
(138 nm) a slabá čára He 11 (280 nm). Z ab-
sorpce na prachových částicích okolo vinové 
délky 22,0 nm bylo odvozeno zčervenání 
spektra: E (B—V) = 0,20. Z šířky čáry CIV 
byla také určena rychlost rozpínání plyno-
vé obálky na 1500 km.s-1. 

Orbitální stanice GRANAT s dalekohledy 
pro detekci rentgenového a měkkého gama 
zářeni objevily změnu intenzity toku záření 
(dvakrát až třikrát větší) v rozmezí několi-
ka hodin. Z měřeni také vyplynulo, že nova 
Muscae 1991 je od nás vzdálená asi 10 kpc. 

Ani radioastronomové nezůstali mimo a 
pozorovali novu pomocí radioteleskopu 
v Austrálii (Compact Array of the Australia 
Telescope) a v Molonglo Observatory Syn-
thesis Telescope. Mezi důležité výsledky ra-
dioastronomických měření patři i měřeni po-
larizace přicházejícího záření. Na vinových 
délkách 4740 MHz a 8640 MHz byla 18. led-
na pozorována 5% lineární polarizace, při-
čemž 31. ledna na vinové délce 4740 MHz 
byla už 10%. Kruhová polarizace na vinové 
délce 4740 MHz byla menší než 5 %. 
(IAUC 5161, 5183, 5165, 5167, 5174, 5176, 

5179, 5181, 5201) 

Supernova 1990aj 
R. H. M cNaught objevil poslední superno-

vu loňského roku, a to ve spirálním rameni 
galaxie NGC 1640 v souhvězdí Eridanu. Tato 
supernova, jež dostala pořadové číslo 1990aj, 
byla objevena dodatečně na deskách expo-
novaných již začátkem prosince loňského 
roku. V této době byla její jasnost asi 18,5 
mag. Koncem ledna letošního roku byla pro-
vedena na observatoři La Silla spektrální 
měření. Ve spektru supernovy byly pozoro-
vány široké emisní čáry O I (630,0 nm), 
Ca II (729,1 nm), O 11 (732,5 nm), infračer-
vený triplet Ca II a čára Na D (589,3 nm). 
Nepřítomnost vodíkových emisních čar in-
dikuje, že se jedná pravděpodobně o super-
novu typu Ib, a to v jejím pozdějším stadiu. 
Spektrum této supernovy je velice podobné 
spektru supernovy SN 1985F asi 10 měsíců 
po maximu. IAUC 5178) 

Nova HERCULIS 1991 
Po několika letech opět na severní obloze 

zazářila jasná nova. Byla objevena nezávisle 
dvěma skupinami pozorovatelů z Japonska 
a z Anglie, a to dne 24. března 1991. Nova 
se nachází v souhvězdí Herkula (n = 18h 
44min 11,95; á = +12°10'45,1"; ekvin. 1950.0) 
a v době objevu měla hvězdnou velikost asi 
5,4 mag. V průběhu dalších dní její jasnost 
poměrně rychle klesala. 
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V prvních spektrech pořízených v násle-
dujících dnech po objevu jsou dominantní 
emisní čáry Balmerovy série vodíku, dále 
N II (460 nm), Na I (589 nm) a Fe II. V in-
fračerveném spektru jsou opět široké emisní 
vodíkové čáry (H I) a slabá emise čáry HeI 
(2,06 µm). Podle velikosti spektrálního po-
suvu čar lze usuzovat, že vnější vrstvy hvěz-
dy se rozpínají rychlostí asi 6000 km.s-1
Vzhledem k jasnosti novy je pozorování 

změn její jasností lákavou příležitostí také 
pro amatérské astronomy. 

(IAUC 5222, 5223, 5224) 

Supernova SN 1987A 
L. Wang a E. J. Wampler z Evropské jižní 

observatoře zpracovali dřívější pozorování 
kruhové mlhoviny kolem supernovy SN 
1987A. Tato pozorování byla pořízena 30. srp-
na loňského a 17. ledna letošního roku. Ve 
spektru mlhoviny bylo pozorováno mnoho 
nových úzkých čar včetně čáry Fe VII 
(515,9 nm). Šířka této čáry byla srovnatelná 
s šířkou čar 0 III a N II. Pozorována byla 
také čára Fe VII o vinové délce 572,1 nm. 
Většina pozorovaných čar vzniká jednak in-
terakcí rázové viny od výbuchu supernovy 
s okolní plynovou obálkou, jednak fotofoni-
zacf plynu ultrafialovým zářením. 

(IAUC 5182) 

Nová kometa P/Mrkos 1991k 
17. března 1991 oznámil Antonín Mrkos 

z jihočeské hvězdárny na Kleti další objev 
rychle se pohybujícího objektu. Následná 
pozorování z Palomaru však odhalila, že 
jde o difúzní jádro malé komety. Z dalších 
měření vyplynulo, že se jedná o periodickou 
kometu s oběžnou dobou 5,82 roku. Nová 
kometa dostala označení P/Mrkos 1991k. By-
la objevena v souhvězdí Panny, ale vzhle-
dem ke svému rychlému pohybu na ob)oze 
se bude v květnu nacházet již hluboko na 
jižní polokouli v souhvězdí Eridanu. 

Tato kometa sice patří svou jasností k ob-
jektům, které oko hvězdářovo pramálo po-
těší, ale je to kometa, která opět nese jméno 
českého astronoma — blahopřejeme! 

(IAUC 5212, 5220, 5221) 
—tst—

INZERÁTY 
• Prodám ročníky Říše hvězd od roka 
1965, většina ročníků zcela kompletní. Jiří 
Kocourek, Kafkova 20, 160 00 Praha 6, tele-
fon 32 89 50. 

• Predám pokovené parabolické zrkadlá 
~ 170/1300, 170/1420 a 170/1600. Augus-
tín Jávorka, Žabia le, 930 05 Gabčlkovo. 

• Prodám okuláry H4z, H8z a 020x, oku• 
lárový výtah a objektiv Epijunktar 38/400. 
Nejraději vcelku. M. Malý, Obr. míru 1258, 
386 01 Strakonice. 

• Koupím, nebo nechám zhotovit expedič-
ní paralaktickou vidlicovou montáž s vlast-
ním pohonem pro teleskop Newton 300/ 
/1500 mm. Vladimír Knybel, Dukelská 757/21, 
Třinec VI — Terasa, PSČ 739 61. 

• Kdo vyrobí nebo prodá optiku typu 
Newton i s pomocným zrcátkem, QS hl. 
zrcadla 160 mm, f — 1200 mm, kvalitní 
i pro okulár s f = 4 mm. V. Marin, J. Ma-
luchy 89, 705 00 Ostrava - Dubina. 

• Prodám kvalitní zrcadlový dalekohled 
s kompletním vybavením, včetně okuláry, 
Newtonův systém (I = 1900 mm, 200 
mm). Dr. Jaromír Vít, CSc., Svermova 308, 
500 02 Hradec Králové 2, tel. 237 16. 

• Nabízím kvalitní italské brusivo na 
zrcadla. Karborundum hrubosti 120, 220, 
32, 400, 500, 600, M 7, M 5, M 3, M 1, leštící 
pogue. Levně, i jednotlivě a v jakémkoliv 
množství. Vilém Dědek, Jenišovice 43, 46033 
Jenišovice. 

• Koupím knihy: B. Havelka — Geometric-
ká optika I. a II., ČSAV 1955.-56, D. D. 
Maksutov — Astronomíčeskaja optika; L. L. 
Sikoruk — Teleskopy dija ljubitelej astro-
nomii, a jiné cizojazyčné knihy tohoto za-
měření. Vilém Dědek, Jenišovice 43, PSČ 
469 33. 

~llKA~(NA OBLOZE 

V ČERVENCI 1991 

Časové údaje uvádíme ve středoevrop-
ském čase SEČ i v době platnosti letního 
Času. Víme, že SEČ = SELČ — lb. 

Slunce vychází 1., 16. a 31. VII. ve 3h55, 
4h08 a 4h27, zapadá ve 20h13, 20h03 a 
19h45. Během července se noc prodlouží 
právě o ih a deklinace Slunce klesne jen 
o 442'. Severní polokoule Země akumuluje 
v této době značné množství sluneční ener-
gie, proto zpravidla přicházejí nejteplejší 
dny na druhou polovinu července. Krátce 
předtím, 6. VII, v 17h je Země v odsluní, 
152,1 miliónu km od Slunce. Z toho názorně 
plyne, že vliv vzdálenosti není pro roční 
průběh teplot rozhodujíc[. Vedlejší mini-
mum časové rovnice připadá na 28. VII.: 
pravé Slunce vrcholí o 6 min 29 s později 
než střední. 
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Měsíc dosahuje poslední čtvrti 5. VII. ve 
4h, novu 11. ve 20h, první čtvrti 18. v 18h, 
úplňku 26. VII. v 19h. Přízemím prochází 
11. vlili, odzemím 24, ve 12h; středy Země 
a Měsíce jsou přitom vzdáleny 357 599 !km 
(nejméně v roce) a 405 965 km. Na začátku 
července se pohybuje Kozorohem, 5. nastá-
vá největší librace v šířce i v délce —
k Zemi je natočen jižní a. východní okraj 

. kotopče. Za novu dochází v Tichomoří; 
Střední a jižní Americe k úpinému zatmění 
Slunce. Konjunkce s Jupiterem 13. VII. 
V 19h nebude zřejmě tak krátce po novu 
pozorovatelná, poněkud lepšf podmínky sli-
buje konjunkce s Venuší 14. v 19h (Venuše 
2,9° severně, poblíž Regulus). 17. a 18. VII. 
při největší libraci v délce, resp. v šířce, 
se k nám nejvíce natočí severní, resp. zá-
padní okraj. 22. krátce po půlnoci míjí Mě-
síc Antara ve Štíru, 26. ve 21h je v kon-
junkci se Saturnem, planeta 1,9° jižně. Za 
úplňku dochází k polostínovému zatmění 
Měsíce, ten však projde jen okrajem. polo-
stínu a úkaz nebude prakticky. pozorovatel-
ný tím spíš, že Měsíc vychází až v 19h38, 
zatímco střed zatmění připadá již na 19h08. 

Merkur dosahuje sice 25. VII. největší, 
východní elongace, má však o 9° nižší de-
klinaci než Slunce a je krajně nepravděpo-
dobné, že se ho podaří za večerního sou-
mraku spatřit. Špatné vyhlídky na pozoro-
vání i pro větší dalekohled má těsná kon-
junkce s Jupiterem 15. VII. v 9h (Merkur 
4,8' jižně) — přesně seřízené dělené kruhy 
jsou další nutnou podmínkou. 
Venuše je viditelná večer nad západním 

obzorem. Doba její viditelnosti se den ode 
dne zkracuje. .Konjunkce s Regulem nastá-
vá 11. V 19h, Venuše projde 1,0° jižně. Nej-
vyššího lesku —4,5 mag dosáhne 17. při 
fázi 0,26. Významně zvolňuje svůj zdánlivý 
pohyb, 30. VII. se zastavuje a začíná se po-
hybovat zpětně, vstříc Slunci. . 
Mars už je úhlově blízko Slunce a při své 

jasnosti 1,8 mag zůstává bez přístroje nepo-
zorovatelný. Jen jako husarsky kousek by 

Satelity ,Saturnu v červenci. Graf poloh 
satelitů Tethys, Diane, Rhea a Titan (ve 
směru od planety) v obracejícím daleko-
hledu - západ na sféře je vlevo, východ 
vpravo. Svislé čáry ohraničují vnější rozsah 
prstenu A a rovníkový průměr kotoučku 
planety, vodorovné linie značí Oh světového 
času příslušného data. Poziční úhel satelitu 
vůči planetě zjistíme pomocí horních elips 
tak, že pro určitý okamžik přeneseme ze 
sinusovky polohu na elipsu, a to svislou 
přímkou. Pohybuje-li se satelit právě do-
prava (k východu), přeneseme polohu na 
spodní část elipsy, pohybuje-li se doleva 
(k západu), přeneseme polohu na horní 
část elipsy. 

. křesba P. Příhoda 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0  

9,0 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 
I 

18,.  ť 

19,0 

20,0 

21,0 

22,0 

23,0 

24,0 

25,0 

26,0 

27,0 

28,0 

.. 

e 

~® 

29,0 
‚ 

30,0 ' J 

31,0 
0 

32,0 

103 



se mohlo podařit pozorovat dalekohledem 
jeho konjunkci s Regulem 14. V 17h, plane-
ta 0,7° severně. Spíše však spatříme hvěz-
du, zatímco planeta s nevelkou plošnou 
jasnosti a malým kotoučkem (průměr 4,0") 
snadno zaniká ve světle denní oblohy. 

Jupiter mizí ve světle večerního soumra-
ku. Pouze na začátku měsíce je pozorova-
telný po západu Slunce nad západním 
obzorem. 

Saturn se pohybuje zpětně souhvězdím 
Kozoroha a viditelný je téměř celou noc, 
protože 27. VII. nastává jeho opozice se 
Sluncem. Prsteny spatříme v astronomic-
kém dalekohledu zdánlivě z podhledu a je-
jich malá osa je již menší než zdánlivý po-
lární průměr planety. Polohy čtyř nejjas-
nějších satelitů ukazuje obrázek. 

Uran a Neptun v souhvězdí Střelce zů-
stávají nad obzorem většinu noci. Vyhledá-
me je snadno triedrem nejlépe kolem půl-
noci pomocí mapky (viz ŘH Č. , str. ). 
V opozici se Sluncem jsou 4. (Uran) a 
8. VII. Mezi hvězdami se pohybuji zpětně. 

Pluto se promítá do jihozápadního výběž-
ku Hlavy hada a zapadá nedlouho po půl-
noci. Červencem končí také období, kdy ho 
můžeme pozorovat, samozřejmě výhradně 
větším dalekohledem. 

Planetky: nejvýhodnější podmínky pro 
sledování má (3) Juno, 10. VII. v poloze 
19h37,9; —4°33' (v Orlu jižně od hvězdy 
(iota) Aql); 9,4 mag. V opozici se Sluncem 
je 3. VII. (39) Laetitia; 9,8 mag. 

Meteory: nejvýznamnější červencový roj 
6-Aquaridy J s maximem 30. je silně rušen 
Měsícem. Ten vadí i při pozorování prvních 
Perseid, které se začínají objevovat kon-
cem července. 

Proměnné hvězdy: ze známých cefeid 
mají ve vhodné době maximum d Cep 
2. VII. v ih a r Aq1 26. VII. ve 22h. 

Pavel Příhoda 
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VESMÍRSEDIVÍ 

ÚNOR PŘECHODNĚ BEZ ÚPLŇKU 

„Je následující výrok správný? Jediný mě-
síc, v němž nikdy nedojde k úplňku Měsí-
ce, je únor. 

Odpověď: Správně! Časový odstup od 
úplňku k úplňku představuje 29 a 1/2 dne, 
a protože únor má jen 28 dní - V pře-
chodném roce 29 — nemůže být v tomto 
měsíci úpiněk." 

Z „Kvizu o vesmíru", Čtení Č. 2 (1991), 
str. 8. 
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Nova Muscae 1991 vzplála počátkem ledna 1991 v souhvězdí Mouchy. Homi snímek z roku 1976 byl 
pořizen velkou Schmidtovou komorou v La Slila, spodní snímek pak 15. 1. 1991 dalekohledem NTT. 
Novo je přímo uprostřed spodnlho snímku. Vzplanuti zachytil nejprve celooblohový monitor rentgenového 
zářeni na palubě sondy Gingo 8. 1. 1991 jako velmi intenzivni zdroj (dvakrát silnější než známý zdroj 
rentgenového záření v Krabi mlhovině). Teprve 13. 1. 1991 byla nova identifikována jako optický objekt 
no snímcích pořízených velkou Schmidtovou komorou. (The Messenger) 
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Galaxie NGC 7599 patří mezi galaxie s velmi vysokou rotační rychlostí plynných složek (snímek z daleko-
hledu NU). 


