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PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY 
Snímek Marsu pořízený Hubbleovým kosmickým daleko-
hledem kamerou WF/PC (širokoúhlá kamera pro pozoro-
vání planet). Barevný obraz je složen z jednotlivých sním-
ků pořízených přes červený, zelený a modrý filtr. Vysoká 
rozlišovací schopnost použité kamery dovoluje pozorovat 
povrchové detaily s rozlišením asi 50 km (v době pozoro-
vání byl Mars od Země vzdálen asi 85 miliónů kilometrů)l 
Protože pozorování probíhalo v období Marsovy zimy, je 
severní pól planety pokryt polánmí čepičkou. (Snímek: 
NASA — STSCI) 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 

Mléčná dráha v souhvězdí Kasiopeji. (Převzato z časopisu 
Zenit) 

CITAT MĚSÍCE 

Co nemá, to dýt nemůže. 
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MEZINÁRODNÍASTRONOMICKÁ UNIE 
INFORMUJE 

W = 153,05° 
,{l = 138,74° 
i = 113,45° 

Ekvinokeium 2000.0 

Jak již bylo v ŘH 11/91 upozorněno, 
od roku 1992 se přešlo při uvádění úda-
jů pozičních pozorování, dráhových ele-
mentů a efemerid komet na standardní 
ekvinokcium 2000.0 (systém FK5/12000.0). 
Nezávisle proměnnou uváděných elemen-
tů a efemerid bude terestrický čas (resp. 
terestrický dynamický čas) — ve zkrat-
ce označovaný TT (čas TT vychází  dnes 
již zastaralého efemeridového času ET). 
Mezi časem TT a UT (světový čas) pla-
tí v současné době vztah: 

TT—UT=+58 S. 

Současně s touto změnou budou v cir-
kulářích IAU u výše uvedených údajů 
uváděny další dva: s — úhel Slunce—
Země—objekt a S — úhel Slunce—eb-
jekt—Země (tzv, fázový úhel). 

(IAUC 5409) 

Rádiový střed Galaxie 

Přehled dalšfolz vf,/sledků pozorován£: 
• Analýzou dat z období 12. až 26. Červ-
na 1991 získaných družici Gamma Ray 
Observatory (GRO) bylo objeveno, že na 
pozadí záření vycházejícího ze středu 
Galaxie existuje v pásmu 511 keV pozi-
tronové kontinuum. Toto anihilační záře-
ní má s velkou pravděpodobností původ 
ve zdroji rentgenového záření 1E 1740.7-
-2942. Odpovídající tok záření v čáře 
511 keV dosáhl hodnoty asi 3 X 10-4 fo-
tonů. cm-2 . S-1. 
• Pozemní měřeni pomocí VLA na vino-
vých délkách 3,6, 6 a 20 cm, které bylo 
koordinováno s měřením na orbitální 
stanici Granat (dalekohled Sigma) a 
GRO v období mezí 3. zářím až 7. říj-
nem 1991, potvrdila, že na chybové ploš-
ce okolo zdroje 1E 1740.7-2942 se na-
cházejí dva zdroje záření. Zdroj „A" 
(a = 17h40m42,99s, S = —29°43'25"; ekvin. 
1950.0) je časově proměnný a tok záře-
ní z tohoto zdroje naměřený v říjnu 
1991 je asi 3X menši než tok naměřeny 
v roce 1989. Zdroj „B" (a = 17h40m42,455, 
S = —29°43'05"; ekvin. 1950.0) se přitom 
jeví jako dvojitý; jeho spektrum nemá 
tepelný charakter a je velmi podobné 
spektrálnímu pozadí, jaké pozorujeme 
u rádiových galaxií. Zdá se, že zdroj 
„A" je rádiovým protějškem zdroje lE 
1740.7-2942. 

(IAUC 5323, 5395, 5398) 

GX 339-4 — kandidát na černou díru 

Dalším výsledkem družice GRO (Gamma 
Ray Observatory) a jejího několikamě-
síčního monitorování oblohy (experiment 
BATSE) v oblasti rentgenového a gama-
záření přinesl další důležité objevy. Jed-
ním z nich je pozorování náhlého, vice 
jak dvojnásobného, zvýšení toku záření 
z rádiového zdroje GX 339.4. Velmi vy-
soká hodnota toku tohoto zdroje v pás-
mu 100 keV (~ 2 X 10- 4 fotonů, cm-2. 
. s -1 . keV-1) a intenzita (^- 460 mOrab 
v pásmu 20 _ 230 keV) napovídá, že 
zdroj GX 339-4 je pravděpodobně dalším 
kandidátem pozorované černé díry. 

(IAUC 5327, 5352, 5395) 

Saturn 

• R. L. Baron a T. Owen oznámili kon-
cem srpna 1991, že se jim jako prvním 
podařilo u planety Saturn identifikovat 
oblast, odkud přichází tepelné záření 

v intervalu 4,9 _ 5,3 µm. Tato oblast vy-
tváří úzký pás 5° kolem planetogra-
fické šířky +15°. Kromě této hlavní ob-
lastí bylo pozorováno i několik menších 
oblastí (v planetografické šířce —5°) 
Všechny výše uvedené oblasti vykazují 
rotační periodu shodnou s vlastni rota-
cí Saturnových rovníkových oblačných 
pásů — tj. asi 10,5 hodiny (měřeno ve 
viditelném světle). 
• V nocí z 31. srpna na 1. záři 1991 
bylo pozorováno rozštěpení Saturnova 
Severního rovníkového pásu. Tento pás 
se rozdělil na dvě menši, ostře ohrani-
čené, části, přičemž severní část je po-
někud jasnější než jižní. Zatím neníjas-
né, zda tento jev souvisí s tzv. Velkou 
bílou skvrnou. 

(IAUC 5328, 5341) 

Perseidy 1991 

Krátce po maximu činnosti meteoric-
kého roje Perseid (maximum bylo v no-
ci 12./13. srpna 1991) se zjistilo, že mno-
ho skupin pozorovatelů vizuálních i te-
leskopických meteorů pozorovalo větší 
hodinovou frekvenci meteorů než se 
předpokládalo (byly hlášeny frekvence 
i přes 350 meteorů za hodinu!). Při ra-
diovém pozorování byl dokonce zazname-
nán i určitý nárůst částic s rychlostmi 
většími, než je n Perseid obvyklé. Vznik-
la tak domněnka,. že tento jev je způso-
ben návratem komety P/Swift-Tuttle 
(1862 III), o níž se předpokládalo, že je 
mateřskou kometou meteorického roje 
Perseid. Původně se návrat této „ztra-
cené komety' očekával v r. 1981 ( 2ro-
ky). Návrat tehdy pozorován nebyl, a 
tak vzhledem k loňskému neobvyklému 
zvýšení hodinových frekvencí se začalo 
uvažovat o tom, že by mohlo jít o sou-
vislost s jinou kometou. Byla proto vy-
slovena domněnka, že kometa P/Swift-
-Tuttle by mohla být identickou s kome-
tou Kegler (1737 II) a která by měla 
padle předpovědi projít přísluním v dru-
hé polovině r. 1992. 

Jisté zklamání však přinesla zářijová 
analýza všech dostupných pozorování vý-
še uvedeného meteorického roje. Zjistilo 
se, že aktivita roje zůstala v mezích po-
zorování uplynulých asi deseti let a že 
případné zvýšení pozorovaných hodino-
vých frekvenci souvisí s erupcí sopky 
Mount Pinatubol 
• Vzhledem k jisté výjimečnosti meteo-
rického roje Perseid uvádíme předběžné 
dráhové elementy komety Kegler (1737 
II) pro ekvin. 1950.0 (Marsden 1973, A. J. 
78, 662) - kdo ví, možná letos... 

~ T = 1992 Nov. 25,85 ET 
~ e = 0,9633 
j q = 0,9582 AU 

(Vzhledem k negravitačním efektům je 
nejistota AT = ',2 měsíce a v poloze 
~2°. Začátkem r. 1992 by měla mít ko-
meta jasnost «20 mag.) 

(IAUC 5330, 5340, 5342, 5345] 

Nova Scuti 1991 

Paul Camlllerí (Cobram, Austrálie) ob-
jevil 8. srpna 1941 na filmu z fotoapa-
rátu se 135mm objektivem (I) novou no-
vu v souhvězdí Štítu. Nova dostala ozna-
čení jako Nova Scuti 1991 a její sou-
řadnice jsou: a = i8h44,4m26,585, S = 
_ -8°24'12,0" (ekvin. 1950.0). V době 
objevu měla nova jasnost asi 10 mag. 
Objekt ve stadiu prenovy byl dodatečně 
identifikován na fotografiích z let 1980= 
=1984, a to jako červená hvězda asi 
20. magnitudy. Z infračervených spekter 
novy byla odvozena rychlost rozpínání 
plynové obálky na '-'934 km.s -1. 
• Vizuální jasnost novy v období od 
30. srpna do začátku října 1991: srpen 
30,5 (UT): 10,5 mag; září 1,0: 10,8 mag; 
1,4: 11,4 mag; 1,9: 11,7 mag; 2,8: 12,0 
mag; 3,9: 12,1 mag; 8,9: 12,9 mag; 10,8: 
13,7 mag; 13,9: 13,9 mag; 27,8: 14,5 mag 
a říjen 2,9: 14,7 mag. 

(IAUC 5331, 5332, 5334, 5335, 5339, 
5353, 5378) 

Gama záblesky 

V rámci experimentu BATSE bylo dru-
žicí GRO (Gamma Ray Observatory) po-
zorováno celkem již 132 kosmických ga-
ma záblesků. Typická přesnost lokaliza-
ce záblesků je od 5° do 10°. Rozdělení 
117 blíže zkoumaných záblesků je na ob-
loze (v přepočtu na stejnou dobu expo-
zice přístroje) izotropní. Výjimku z této 
izotropie tvoří oblast kolem galaxií LMC 
a M 31, případně v okolí galaktických 
kup. Rozdělení jasnosti, resp. Intenzity, 
souboru 99 pozorovaných gama záblesků 
je zcela náhodné. Pro označeni jednot-
livých záblesků se užívá zkratka GRB a 
pořadové číslo záblesku. V tomto čísle 
je zakódován rok, měsíc a den vzpla-
nutí. Dále označení vždy obsahuje oka-
mžik světového času, ve kterém záblesk 
nastal, a polohu záblesku v galaktic-
kých souřadnicích 1 a b. Příklad: GRB 
910503, 7h04m155, 171°, 7°. 

(IAUC 5385, 5369] 

Kometa Mueller (1991 hi) 

• Poslední nejpřesnější dráhové elementy pro ekvin. 2000.0: 

T = 1992 Mar. 21,2096 TT 

q = 0,198641 AU 

a = 307,0178° 
,{2 = 288,7876° 
I = 95,5547° 

• Efemertda na přelomu února a března: 

den «2000 52000 A r s 8 mi 

28. 02. 
04. 03. 
09. 03. 

1b43,67m 
1h27,94m 
lh10,1Om 

+0°39,8" 
-3°50,6" 
-7°46 5" 

0,785 
0,849 
0,913 

0,723 
0,597 
0,486 

46,3 
36,9 
27,9 

82,0 
84,7 
85,6 

9,6 
8,9 
8,0 

(Vysvětlivky k tabulce: všechny údaje jsou vztaženy k Oh TT příslušného dne; 
a, S — souřadnice pro ekvin. 2000.0; A — vzdálenost od Země v AU; r — vzdá-
lenost od Slunce v AU: e — úhel Slunce—Země—kometa; S — úhel Slunce—ko-
meta —Země; ml — zdánlivá vizuální celková jasnost.) 

(IAUC 5438) 
(ka) 

18 Říše hvězd ročník 73 2/1992 



NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Í Oblačno, větrno cr chladno 

Tak nějak by mohla vypadat stálá předpověď počasí pro vzdáleny Neptun. 
Skutečně, planeta Neptun je planetou velice větrnou, přičemž vichřice, které 
tu proudí, dosahuji rychlosti mnoha stovek kilometrů za hodinu. Tato sku-
tečnost je na první pohled jen stěží pochopitelná. Vždyť pozemská meteoro-
logie nás učí, že motorem, který udržuje atmosféridké prouděni, je ohřev 
atmosféry slunečním zářením. Proč je tedy Neptun, planeta od Slunce nej-
vzdálenější, takový „bouřlivák"? Odpověď na tuto otázku musíme hledat hlu-
boko v Neptunově atmosféře. 
Když se v srpnu 1989 přiblížila sonda Voyager 1 k Neptunu, očekával se 

podobně neslaný-nemastný pohled na planetu jako předtím v případě Uranu. 
Jenže — bylo tomu jinak. 

K velkému překvapení na Neptunu existují oblaka, cyklóny a anticyklóny. 
Na snímcích z Voyageru byl jako první zaznamenán obří oblačný systém —
největší v celé sluneční sousitavě — tzv. Velká tmavá skvrna. Terminologická 
podobnost s Jupiterovou Velkou červenou skvrnou není náhodná — oba útvary 
jsou srovnatelně velké, nacházejí se v téměř stejné šířce na jižní polokouli, 
obě 'skrny se otáčejí ve směru oipačném než hodinové ručičky (právě tak, jak 
rotují systémy vysokého tlaku — anticyklóny — v zemské atmosféře na jižní 
polokouli). 

Existují tu však i rozdíly. Tmavá skvrna na Neptunu mění své rozměry mno-
hem výrazněji než Jupiterova červená skvrna, a to navíc •poněkud neobvykle. 
Když je její severojižní rozměr nejmenší, roztáhne se co nejvíce do směru 
východozápadního (a naopak). Zajímavé je •též 'srovnání, jak jsou skvrny 
„vsazesiy" do okolní atmosféry. Zatímco Velká červená skvrna leží mezi dvěma 
proudy s rozdílnou rychlostí rotace (ten na severu proudí směrem východním, 
jižní naopak směrem západním, takže skvrna se otáčí mezi nimi jako obří ku-
ličkové ložisko), Neptunova tmavá skvrna je zcela vnořena do rychlého zá-
padnutho proudění. Na některých snímcích byla dokonce zaznamenána drobná 
oblaka, pohybující se nad skvrnou. 
K pochopení podstaty útvarů v Neptunově .atmosféře je dobré všímat si roz-

manitostí oblak v různých šířkách. Tak např. přesně nad jižním pólem byly 
zaregistrovány malinké světlé skvrnky, obklopené pásy tmavých a světlých 
závojů. Na 54° jižní šířky byla objevena druhá tmavá skvrna [zvaná Tmavá 
skvrna 2), obdobných rozměrů jako Velká .tmavá sřvrna, a taktéž rotující 
jako anticyklóna. Nachází se právě v těch šířkách, kde je jisté rozhraní atmo-
sférického proudění: na sever od této skvrny atmosféra proudí západním 
směrem, na jih ale 'už východním (viz obr.). Skvrna je jakousi překážkou 
v tomto jinak ustáleném atmosférickém proudění — je oibtékána z obou stran, 
mírně vychyluje kolem proudící atmosféru do stran. 

V případě Země je rovník nápadně vyznačen pásmem kupovitých oblak 
(i když vždy neobepínají celou planetu). Také na Neptunu 'pozorujeme na rov-
níku obdobný 'typ oblaků, zejména na snímcích pořízených ve vinových dél-
kách odpovídajících metanu. Tato na metan bohatá oblaka se účastní celkové 
cirkulace atmosféry, obdobně jako pozemská rovníková. 

Na 30° severní šířky byl zaznamenán světlý oblak, který připomínal kon-
denzační stopu za tryskovým letadlem: dlouhý, úzký a přímý oblak. Na sním-
cích s vysokým rozlišením je zřetelně vidět, jak oblak vrhá stín na hlavní 
oblačnou vrstvu pod ním. Z polohy stínu lze usuzovat, že tato pásovitá oblaka 
podobná cirrům se nacházejí 75 až 100 km nad základní vrstvou mraků. 

Při studiu různých typů meteorologických útvarů je důležité vědět, jak 
dlouho existují. V planetární meteo-
rologii sice obecně platí, že velikost 
koreluje s dobou existence (např. Ju-
piterova červená skvrna existuje při-
nejmenším 300 let), ale na Neptunu 
je tomu jinak. Jen Velká tmavá skvr-
na a Tmavá skvrna 2 jsou zřejmě sta-
bilní. Oblaka menší než tyto dva útva-
ry, které by na Jupiteru a Saturnu 
existovaly určitě po řadu otoček, se 
zde vyvíjejí velmi rychle. Tak napří-
klad oblačné struktury kolem jižního 
pólu se objevují a mizí v průběhu pár 
hodin, což je jen malá část Neptuno-
va dne. Proč ale oblaka tak rychle 
vznikají a opět se rozplývají, zatím 

60° jasné není. 
70° Z hlediska velkorozměrné struktury 
80° oblačných útvarů se Neptun podobá 
90° Jupiteru a Saturnu — atmosféra má 

 ~--  pásovité uspořádání, pásy jsou rovno-
-2000 -1000 0 1000 běžné s rovníkem (i když rotuji kaž-

rychlost větru (kiin/h dý poněkud jinou úhlovou rychlostí). 

Rychlosti větrů na Neptunu. 
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Příčinou tohoto stavu je nepochybně 
rychlá rotace planet i okolnost, že 
rozdíly teplat na rovníku i na pólech 
jsou jen malé. Naopak u Země či Mar-
su jsou tyto teplotní rozdíly značné, 
a také rotační periody jsou delší; 
v jejich dosti tenkých atmosférách 
turbulence silně narušuje cirkulaci 
podél rovnaběžék. Co však určuje po-
čet pásů a jejich šířky v případě ob-
řích planet? I tato základní otázka 
není dosud zodpovězena. 

Rychlost proudění v atmosféře (te-
dy rychlost větrů) se určuje sledová-
ním pohybu jednotlivých oblaků v at-
mosféře. Mlčky se předpokládá, že 
oblaka se 'pohybují stejně rychle (a 
stejným směrem) jako atmosféra oko-
lo nich. Vždy tomu tak být nemusí, 
ale po pravdě řečeno, je to zatím 
prakticky jediná možnost, jak pří-
mo zjišťovat rychlost atmosférického 
proudění. 

Na Zemi měříme rychlost větrů vůči 
pevnému povrchu, ale jak postupovat 
v případě Neptunu a dalších velkých 
planet s rozsáhlými atmosférami? 
U těchto planet je vztažnou sousta-
vou blíže nespecifikované jádro. To 
rotuje např. vůči vzdáleným hvězdám 
s periodou, kterou lze odvodit z po-
zorování rádiového zářeni planet. Ur-
čit tuto periodu rotace se u Neptunu 
podařilo až při těsném průletu sondy 
Voyager kolem planety. A tak např. 
Velká tmavá skvrna (jejiž rotační pe-
rioda je 28,3 h) rotuje 'pomaleji než 
oblast vzniku rádiového zářeni, a ten 
rozdíl je přitom dost podstatný. Pře-
vedeno do rychlostí, tato skvrna se 
nachází v té části atmosféry, 'kde vítr 
proudící směrem na západ dosahuje 
rychlosti 2000 km/h (viz obr.). 
Rozložení rychlostí proudění v zá-

vislosti na šířce je u Neptunu podob-
né jako u Uranu: v rovníkových ob-
lastech větry proudí ,proti směru ro-
tace (západním směrem), ve vyšších 
šířkách naopak stejným směrem; ja-
kým planeta rotuje [tedy východním). 
Rozdíl je jen v tom, že oblast, kde 
nastává změna, se u Uranu nachází 
blíže k rovníku. 

Studium Neptunova počasí může 
hrát klíčovou roli v naší snaze po-
chopit, jak vzniká a udržuje se prou-
dění v rozsáhlých atmosférách čtyř 
vzdálených planet. Na Zemi je rovník 
ochlazován a póly oteplovány přeno-
sem tepla v celém systému atmosfé-
ra—oceán—pevnina, a také tím, že 
voda měni svou fázi od pevného sta-
vu přes kapalný do plynného a na-
opak. U obřích planet se však přenos 
tepla děje výhradně uvnitř jejich hlu-
bokých atmosfér, přičemž fázové změ-
ny tu zřejmě nejsou nijak významné. 

(Volně zpracováno podle článku S. S. 
Limaye, Astronomy, Aug.1991, 38-43.) 

Zdeněk Pokorný 
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HLEDÁ SE TA NEJZÁŘIVĚJŠÍ HVĚZDA 
Mírek Plavec 

Je v lidské povaze zajímat se vždy 
o všechna co nej-. Nebýt této všelid-
ské vlastnosti, asi by nikdo nelezl na 
Mt. Everest, nebyly by olympijské hry 
ani první liga, a neexistovala by také 
Kniha rekordů (Guiness Book of Re-
cords). Snaha vědět, která hvězda je 
nejjasnější, tedy úpině zapadá do ,to-
hoto zájmu o rekordy, ač se později 
pokusím předložit závažnější důvody, 
proč je pro astrofyziku důležité to 
vědět. 

Málokdo z nás má naději zapsat se 
do historie jako olympijský vítěz, ale 
dostat se do Knihy rekordů je jen 
o vlásek snazší. Bylo by třeba, milý 
čtenáři, abys vydržel sedět na stromě 
po dobu delší než 182 dní a 2 minuty, 
nebo stát na jedné noze déle než 
33 hodin. Lituji, že nemohu zodpoví-
dat dotazy, jak :při lámáni podobných 
rekordů vykonávat různé lidské po-
třeby; musím také čtenáře varovat, 
že jsem čerpal z vydání z •r. 1983 a 
že nejeden z rekordů byl už asi mezi-
tím překonán. Zajímavé by taky bylo 
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vědět, jak se takový rekord ověří. 
V pohádce o Sněhurce to měla zlá 
královna, Sněhurčina macecha, jedno-
dušší v kategorii rekordů „hledá se 
ta nejkrásnější žena". Povědělo jí to 
vždy zrcadlo, zrcadlo na stěně. 

Při pátrání po hvězdě taky použí-
váme zrcadlo, zrcadlo náležitě veliké, 
namontované v dalekohledu. Nehledá-
me nejkrásnější hvězdu, spíše nejjas-
nější, protože krása, jak známo, je 
v oku obdivovatele, což v astrofyzice 
platí dvojnásob. Považte jen, že vše-
chny krásné barvy vyrábí naše oko, 
zatímco vně nás jsou jen šedivé fre-
kvence, vinové délky .a intenzity. Pro 
vyhledáni té nejzářivější hvězdy je 
zapotřebí nejen dalekohledu, ale idos-
ti počíhání a uvažování. Problém jed-
noduchý v principu je zapeklitý v pra-
xi. Předně musím zpřesnit terminolo-
gii, 'protože tak, jak je otázka posta-
vena, bylo by snadné ji zodpovědět 
tím, že tou nejzářivější hvězdou (po-
mineme-li ovšem Slunce) je Sirius. Si-
rius je skutečně nejíasnější hvězdou 
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naší hvězdné oblohy. Není však hvěz-
dou nejzářivější, hvězdou s největším 
zářivým výkonem. Jasnost hvězdy je 
úměrná toku záření a tok zářeni, jak 
známo, klesá se čtvercem vzdálenos-
ti. Jde nám tedy o zářivý výkon, tedy 
celkové množství energie, kterou 
hvězda vyzáří do celého prostoru za 
sekundu na všech vinových délkách. 
Jakmile zahrneme opravu na vzdále-
nost a přejdeme k zářivému výkonu, 
Sirius žalostně propadne; je sice 
25krát zářivější než Slunce, ale to 
zdaleka nestačí, aby se v konkurenci 
uplatnil. Nemá ani dostatečně velký 
povrch ani dostatečně vysokou teplo-
tu. Výkon hvězdy L je totiž úměrný 
součinu čtverce poloměru R a čtvrté 
mocniny povrchové (efektivní) teplo-
ty T, takže vzorec je 

L = Rz X (T/To )4. 
Výkon zde dostaneme v jednotkách 
slunečního výkonu (L0), jestliže do-
sadíme poloměr hvězdy v jednotkách 
slunečního poloměru (Ro ) a za tep-
lotu Slunce (To ) napíšeme 5780 K. 
Až na nepatrné výjimky nelze tento 
vzorec použit k určení zářivého vý-
konu nějaké pozorované hvězdy, pro-
tože nemůžeme přímo změřit poloměr; 
naopak, když už známe výkon, může-
me odtud určit poloměr, protože tep-
lotu hvězdy lze odvodit z jejího spek-
tra. K výkonu se můžeme probojovat 

Legenda k obrázkům 

V Hertzsprungově-Russellové diagra-
mu jena vodorovné ose vynesena po-
vrchová :teplota, na svislé zářivý vý-
kon. Použiti logaritmické stupnice je 
nutné k tornu, aby se překlenuly 
ohromné rozdíly mezi hvězdami. Po-
vrchová teplota roste od 2000 K v pra-
vém rohu do 60 000 K v levém rohu; 
hodnota 4,0 odpovídá 10 000 K. Výkon 
je vyjádřen v jednotkách slunečního 
výkonu; písmeno S představuje Slun-
ce. Logaritmické hodnoty 0, 2, 4, 6 
odpovídají výkonům 1, 100, 10 000 a 
1 milión Sluncí. Vyznačena je Hum-
phreys-Davždsonova mez. Hvězdy, kte-
ré leží na n£ nebo nad n£, jsou sžl-
ně nestabilní a jejich proměnnost je 
naznačena. yl Caržnae (a7) byla mno-
hem jasnější v minulém století; P Cyg-
nž (P) a Š Scorpžž (Z) :mají neoby-
čejně silný hvězdný vítr; S Doradus 
/SD) prochází periodami velké ztráty 
hmoty; p Cassžopežae (p) měla jedno 
hluboké minimum. 

V textu se mluví o těchto hvězdách: 
B — Betelgeuze, A — Antares, Po —
PoZárka, D — Deneb, R — Rigel, H —
HD 93129A, zP — š  Puppis. Hvězdy 
první velikosti jsou identifikovány po-
čátečním písmenem nebo navíc ko-
nečným písmenem. 

V druhém diagramu jsou zakresle-
ny vývojové dráhy hvězd podle mode-
lů Maedera a Meyneta, a to pro mo-
dely o hmotnosti 1, 7, 25 a 85 siu-

nečn£ch hmotností. 

20 1í(še hvězd ročník 73 2/1992 



pouze tím, že pozorovanou vizuální 
jasnost opravíme o vliv vzdálenosti a 
současně bud změříme nebo odhad-
neme to množství záření, které je oku 
nedostupné. Oba kroky jsou zpravidla 
velmi obtížné: vzdálenosti jsou velmi 
nejisté a extinkce světlá v mezihvězd-
ném prachu značně 'zeslabuje zejmé-
na krátkovinné záření. Často se mu-
síme spokojit s velikou nejistotou vý-
sledku. V první verzi tohoto článku 
jsem se •trochu rozepsal o těch obtí-
žích, a pak jsem zjistil, že už nezbylo 
místo na skutečné povídání o těch 
nejsvítivějších hvězdách. Spokojme se 
tedy s tím, že čísla; která uvedu, jsou 
známa jen nepřesně, ale na základ-
ních skutečnostech to naštěstí nic ne-
změní. 

Na 'první pohled se nejslibnějšími 
kandidáty na první místo v zářivém 
výkonu jeví červeni veleobři, protože 
jejích rozměry jsou skutečně ohrom-
né, i když zase dosti nepřesně zná-
mé. Nejspolehlivějt znám je Antares 
(a Scorpti): je členem pohybové hvěz-
dokupy, obyčejně zvané aglomerace 
Scorpius-Centaurus; víme tedy, že je 
vzdálen asi 520 -..550 světelných let. 
Ze spektrálního typu Ml Ib vyplývá 
efektivní teplota asi 3700 K; a tak 

' dostáváme poloměr 400 500 polomě-
rů Slunce 's výkonem kolem 30 000 Lo. 
Vzdáleností Betelgeuze jsme si méně 
jisti, ale ty dvě hvězdy jsou si tak 
podobny, že odhad asi 35000 Lo pro 
její svítivost je asi rozumný. To jsou 
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velká čísla, ale zdaleka ne nejvyšší. 
Navzdory ohromným rozměrům není 
výkon těchto červených veleobrů přes-
příliš vysoký, protože zářeni z jed-
notky Jejich povrchu obnáší sotva šes-
tinu toho, co vyzáří z ,téže povrchové 
jednotky Slunce. 

Veleobři podobné teploty jako má 
Slunce jsou tedy na tom lépe, ale vět-
šina žlutých veleobrů má zase rozmě-
ry podstatně menší než Antares. Po-
láea je známa jako méně svítivý ve-
leobr (-P8 Ib) a zná poloměr jen asi 
80 90 Ro, tedy výkon sotva 30 000 
Lo. Lepším 'kandidátem je p Cassto-
peiae, dosti záhadně proměnlivý vele-
obr ‚typu E8 Ia. Je teplejší než Slunce 
a přitom svým rozměrem asi soupeří 
s červenými veleobry. Nepochybně 
patří 'mezi nejzářivější hvězdy — v ma-
ximu jasnosti by 'mohla zářit jako•půl 
miliónu Sluncí — ale rekord nedrží. 
Zářivý výkon roste s povrchovou 

teplotou tak silně, že teplejší hvězdy 
nemusí mít tak velké rozměry, aby 
měly vysoký výkon. To platí o dvou 
veleobrech, již se nám jeví jako hvěz-
dy první veltkostf — Rigel a Deneb. 
Deneb má .výkon asi 85 000, 'Rigel do-
konce přes 90 000 Sluncí, ale jejích 
poloměry jsou pod 100 Ro. Ta vizuál-
ně absolutně nejjasnější známá.hvěz-
da v naší Galaxii je prostému oku ne-
viditelná; je to nenápadná hvězdička 
jedenácté velikosti, patřící k asociaci 
Cygnus OB2 a známá jen pod pořado-
vým číslem 12 v •této asociací. Je za-
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halena v hustých mracích praohu,kte-
ré její světlo zeslabují asi 10 000krát. 
Kdyby toho nebylo, svítila by nám 
jasněji než Deneb v témže souhvězdí, 
navzdory tomu, že je vzdálena něja-
kých 5 + 8 Mísíc světelných let; kdež-
to Deneb jen asi 1500 světelných let. 
Kdyby byla ve stejné vzdálenost! jako 
Sirius, soupeřila by jasnosti s Měst-
ceml Přitom většina Jejího zářeni spa-
dá do ultrafialového oboru (její spek-
trální typ je B5), takže její celkový 
výkon musí byt skoro dva milióny 
Slunci. 
Zřejmě nejvyšší zářivé výkony se 

najdou 'mezi horkými hvězdami. I pros-
tým okem můžeme vidět hvězdu dru-
hé velikosti ; Puppis (je hodně na 
jihu, na —40° deklinace, takže vyža-
duje výlet alespoň ke Středozemnímu 
moři); ta vysílá 'do prostoru tolik zá-
ření jako 880 000 Sluncí. Nejzářivější 
známá hvězda v naší Galaxií nese 
zase jen všední katalogové označení 
HD 93129A. Leží v nejjasnějším mís-
tě Mléčné dráhy, v jižním souhvězdí 
Carina. Její výkon se blíží 3 miliónům 
výkonu Slunce. Přitom je to poměrně 
malá hvězda, o poloměru jen asi tak 
25 slunečních poloměrů. Hlavní podíl 
na její rekordní svítivosti má její vy-
solcá efektivní teplota, kolem 50 000 
K. Její spektrální typ je O3 I; nezná-
me zatím žádnou normální hvězdu, 
která by zasluhovala spektrální typ 
O2, který by odpovídal ještě vyšší tep-
letě. 
Nedokáži asi dostatečně zdůraznit, 

jak velká je nejistota y údajích o těch-
to nejteplejších a nejsvítivějších hvěz-
dách; je to patrně několik desítek 
procent. Příčina je společná: všechny 
horké hvězdy 'jsou velmi mladé. Mla-
dé hvězdy zůstávají v blízkosti místa, 
kde vznikly, a to je vždy v hustých 
mračnech mezihvězdného prachu a 
molekulárního plynu. Průzračnost 
těchto mračen je velmi malá, proměn-
ná od místa 'k místu, a vždy těžko 
zjistitelná. 
A ještě jedna obtíž: molekulová 

mračna, kde se dnes •v Mléčné dráze 
rodí všechny, hmotné hvězdy, jsou 
soustředěna v enké 'vrstvě podél zá-
kladní roviny Mléčné dráhy. Jedno 
husté molekulové mračno tu leží za 
druhým, jako by byla navlečena na 
pletacím drátu. Nešťastnou shodou 
okolností i naše Slunce s námi leží 
v této vrstvě, jen asi 40 světelných 
let nad čentrální rovinou. Takže, když 
se snažíme podívat se do hvězdných 
hnízd ve vzdálenějších spirálních ra-
menech, všechna tahle 'mračna nám 
zaclání. Následkem Koho např. ze stře-
du Galaxie k nám pronikne jen každý 
bilióntý foton viditelného světla. Ž1-
jeme totiž v nevhodné době — tím 
nenarážím na hospodářské a morální 
problémy současnosti — myslím to 
astronomicky. Naše Slunce s námi 
obíhá kolem středu Galaxie přibližně 
po kružnici, ale naše dráha připomí-
ná jízdu na konfčkovém kolotoči. To-
číme se sice pěkně dokola, ale navíc 
koníček se s námi houpe nahoru a 
dolů. My se v Galaxií podobně pohu-
pujeme, a za 15 miliónů let nás to 
vyhoupne do výše asi 280 světelných 
let. Tam už budeme vidět většinu mo-
lekulových mračen z nadhledu. Kdo 
však má vydržet čekat 15 miliónů 
let? Já ne, a moji kolegové zřejmě 
také ne. Vymysleli Jiný přístup, jak 
hledat tu vůbec nejzářivější hvězdu: 
dívají se do sousedních galaxií. 
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Nejvhodnějším objektem jsou Ma-
gel1anova oblaka. Jsou poměrně blíz-
ko, asi 170 tisíc světelných let, takže 
můžeme rozeznat jednotlivé jasné 
hvězdy, a ve směru k nim je naše 
Galaxie mnohem průhlednější než ve 
své centrální rovině. Navíc je, zejmé-
na ve Velkém Magellanově oblaku, 
spousta horkých jasných hvězd. Nej-
nápadnějším objektem ve Velkém 
mračnu je obrovská mlhovina, která 
si pro svůj vzhled zcela zaslouží jmé-
no Tarantule. Kdyby byla ve vzdále-
nosti Velké mlhoviny v Orionu, za-
pinila by větší plochu než je celé 
souhvězdí Orionu, a její světlo by 
předčilo Venuši v jejím největším les-
ku — v jejím světle bychom viděli 
svůj stín, zajímavě neostrý. Takt jasná 
mlhovina musí mít mohutný hvězdný 
zdroj svého záření. Nejjasnější hvězd-
ný objekt uvnitř Tarantule nese opět 
jen katalogové označeni, R(adcliffe) 
136. Na pohled je to jen jasná hvěz-
da. Moderní interferometrické metody 
ukázaly, že tento objekt je ve sku-
tečnosti hvězdokupou, sestávající nej-
méně z 28 svítivých hvězd, jimž do-
minuje ta nejjasnější složka, zvaná 
R 136a. Protože zřejmě musí dodávat 
značnou část energie té jasné a roz-
sáhlé mlhovině, není překvapující, že 
několik astrofyziků usoudilo, že R 136a 
je „nadhvězda". Víme, že výhon hvězd 
je úzce vázán k jejich hmotnosti. Od-
tud vzešel odhad, že nadhvězda musí 
mít hmotnost tisíc až tři tisíce slu-
nečních hmotností, čili daleko vyšší 
než má kterákoliv jiná známá hvězda. 

Příroda je však zlomyslná (nebo má 
aspoň vyvinutý smysl pro humor), a 
občas se astronomové stanou její obě-
tí. Sláva nadhvězdy trvala jen několik 

let — ostatně mnozí měli pochyby 
hned od začátku — a ještě přesnější 
interferometrická měření ukázala, že 
i R 136a je hvězdokupa, sestávající 
nejméně z osmi hvězd. Bylo by ne-
spravedlivé posmívat se těm kolegům, 
kteří mysleli, že R 136a je jediná 
hvězda. Pravda je, že i ta nejsvítivěj-
ší hvězda v naši Galaxii, HD 93129A, 
leží ve velmi husté mladé hvězdoku-
pě, zvané Truimpler 14, takže tu bylo 
jakési varování. Ta hvězdokupa je od 
nás vzdálena asi 8000 světelných let. 
Na tu dálku měří celá hvězdokupa 
jen 90"; kdybychom jí ale přenesli 
do vzdálenosti Tarantule, měřila by 
méně než 8". Tak se stalo, že celý 
objekt R 136 se vejde do štěrbiny 
spektrografu na palubě satelitu IUE, 
a jeví se tedy jako jediná hvězda. 
Příběh pokračuje: ta nejsvítivější slož-
ka z oněch osmi známých hvězd 
v R 136a stále ještě •by měla podle 
své svítivosti mít hmotnost asi 250 
Sluncí, vyšší než jakákoliv známá 
hvězda. Kdož ví, není-li to opět jen 
několikanásobná hvězdná soustava? 
(Snímek pomocí HST tuto domněnku 
potvrdil — pozn. red.) 

Jak patrno, existuje jakási horní: 
mez pro hmotnosti i zářivé výkony° 
hvězd. Nejbezpečněji známá jasná 
hvězda je nyní patrně Melnick 42, 
opět ve Velkém Magellanově oblaku, 
která dosti spolehlivě dělá dojem jed-
né osamocené hvězdy; podle ,pozoro-
vání Hubblovým dalekohledem má vý-
kon asi 2,3 miliónu Sluncí a její 
hmotnost se odhaduje na 110 sluneč-
ních hmotností. Patrně se najde ještě 
poněkud hmotnější a svítivější hvěz-
da, a •to i v naši Galaxii. Např. v mlho-
vině M16 (NGC 6611), kterou amatéři 

nazývají Orlí (Eagle nebula), je nej-
jasnější hvězdou HD 168076, jejiž 
hmotnost někteří autoři odhaduji na 
160 —170 M0, ale v těchto odhadech 
je mnoho nejistoty, a skutečná hmot-
nost 'může snadno být jen poloviční. 
Zdá se dosti nepravděpodobné, že by 
se našla hvězda hmotnější než asi 
200 slunečních hmotností. 

Zřejmě je ,však třeba hledat nejzá-
řivější — a tedy současně i nejhmot-
nější — hvězdu mezi velmi mladými 
horkými hvězdami spektrálního typu 
O. Hvězdy pozdějších spektrálních 
typů s nimi nemohou soupeřit. To 
ukazuje empirická mez, naznačená 
v našem obrázku, a známá jako 
Humphreys-Davidsonova mez. Autoři 
jsou manželský pár, Roberta a Kris, 
v tomto pořadí. Nerozumíme pině, 
proč tato mez existuje, ale něco už 
o tom víme. Souvisí to s vnitřním vý-
vojem hvězd a s hvězdným větrem 
z povrchu. Hvězdy o hmotnosti nad 
60 Mo se nikdy nestanou červenými 
veleobry. Ztratí totiž tolik plynu z po-
yrchu, že zůstane téměř jen jádro, 
bohaté na hélium, a taftová hvězda 
se vrátí zpět do modré oblasti Hertz-
sprungova-Russellova diagramu. Čím 
je hvězda hmotnější, tím silnější je . 
hvězdný vítr a tím dříve přijde ob-
rátka. Proto nejsvítivější hvězdy je 
nutno hledat blízko hlavní posloup-
nosti. Navíc pak v okolí Hummphreys- 
-Davidsonovy meze nastoupí zvýšená 
nestabilita, kdy hvězda začne silně 
měnit jasnost, 'patrně pulsuje, a ztrá-
ty hmoty jsou pak ohromné. Hvězdy 
jako P Cygni a S Doradus, nakres-
lené v našem obrázku, právě prochá-
zejí tímto obdobím nestability. 
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35®a :výročí úmrtí Galilea Galólei 
Bppar si muove 

7‚(pní pravda, že toto zamumlat gatiteo po tom, co odrecitovat své odvothnž. To řekl svit, ne gatdeo. 
Bertrand Russet 

Sedmdesátiletý Galileo, od jehož smrti letos uplynulo 350 let (8. ledna), byl do-
nucen odvolat. Co však vlastně ve skutečnosti řekl zakladatel novověké mechaniky, 
první pozorovatel jupiterových měsíců, fází Venuše, terénu na Měsíci a hvězd Mléčné 
dráhy, autor spisů Hvězdný posel a Dialog o velkých světových systémech, před 
inkvizičním soudem? 

„Já, Galileo Galilei, syn Irincenzia Galileiho z Florencie, stár sedmdesát let, jsa 
předveden osobně před tento soud, kleče před Vámi, ne/jasnějštmž a nejctihodnějščmi 
kardinály, nejvyšším inkvizitorem veškeré křesťanská obce proti kacířské hříšně zka-
ženosti a maje před očima svatou bibli, jíž se dotýkám vlastníma rukama, přísahám, 
že jsem vždy věřil a s pomoct boží budu věřit všem článkům, které svatá katolická 
a římská církev uznává, učí a káže. Protože jsem však byl vyzván tímto svatým 
úřadem, abych opustil mylný názor, že Slunce je ve středu a je nehybné, a protože 
po tom, co mi bylo zdůrazněno, že jmenovaný názor odporuje svatému písmu, jsem 
napsal a vytiskl knihu, ve které se pojednává o tomže zavrženíhodném názoru, 
a uváděl argumenty velké síly v jeho prospěch, aniž bych byl dal řešení, byl jsem tím 
shledán podezřelým z kacířství; jinak řečeno, že ]sem uznával a věřil, že Slunce 
je ve středu vesmíru a je nehybné, a že Země není ve středu a pohybuje se, chci 
rozptýlit v myslích Vašich eminenci a všech katolických křesťanů toto silné pode-
zření vznesené proti mně, a proto s upřímným srdcem a nelíčenou pokorou odvolá-
vám, zatracuji a ošklivím st řečené omyly a kacířství a obecně všechny další omyly 
a vyznání protiřečící svaté církvi; a přísahám, že nikdy v budoucnu neřeknu ani 
nebudu tvrdit nic, ústy ani písemně, z čeho by mohlo vzniknout podobné podezření 
proti mně; ale jestliže poznám nějakého kacíře či někoho jiného podezřelého z ka-
cířství, oznámím ho tomuto svatému úřadu nebo inkvizitorovi a správě místa, kde 
se tak stalo. Přísahám dále a slibuji, že vykonám všechna pokání, která mi uloží 
tento svatý úřad. Kdybych však porušil některý z uvedených slibů, přísah a pro-
hlášen£ /Bůh mne chraň!), podrobím se všem utrpením a trestům, které byly stano-
veny a vyhlášeny svatými zákony a ostatními obecnými i speciálními ustanoveními 
proti delikventům tohoto popisu. Takže, ať mi Bůh pomáhá a jeho svatá evangelia, 
kterých se dotýkám vlastníma rukama, a já, Galileo Galilei, jsem odvolal, slčbil, 
přtsahal a zavázal se jak uvedeno výše; a na důkaz toho jsem podepsal vlastní ru-
kou toto odvolání, které jsem přečetl slovo od slova. 

V Římě, v Konventu Minervy, drze 22. června 1633 jsem já, Galileo Galilei, odvolal 
vlastní rukou." 

—MŠ—

GaUleovo měření výšky hor na Měsíci 
— Galileo pozoroval rozhraní stínu a 
světla (terminátor) na okraji měsíč-
ního kotouče a měřil, které špičky hor 
se objeví ozářené Sluncem jako jasné 
body v oblasti stínu. Potom spočetl 
výšku x hory podle obrázku pomocí 
Pythagorovy věty (R je poloměr Mě-
síce, který Galileo znal vzhledem k po-
loměru Země) z rovnice (R + x)z = 
= Rz + MN2. 

M N 
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DO USA ZA ÚPLNÝM ZATMĚNIM SLUNCE 
Jaroslav Chloupek 

V r. 1991 proběhlo úpiné zatmění Slunce, které nebylo v Evropě viditelné. Pás totality tohoto zatmění přecházel 
mimo jiné také území Mexika a středoamerických republik. Jistě bylo 'přáním všech astronomů, astronomů amatérů 
i dalších zájemců o astronomické úkazy toto zatmění vlastníma očima pozorovat. To však prakticky nebylo možné, 
a tak v rámci možností byli vysláni, pozváni nebo z vlastního zájmu přicestovali jednotlivci a skupiny pozorovatelů 
do států, jejichž území se nacházelo v pásu totality. 

Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl zúčastnit přímého pozorování tohoto jedinečného astronomického úkazu. Stalo 
se tak na pozvání mého přítele prof. W. Petera Jůttnera z Waddewarden (SRN) ve spolupráci s Volkssternwarte Frank-
furt a. Main. Skupina dvaceti zúčastněných, převážně astronomů-amatérů, odletěla dne 3. 7. 1991 z Frankfurtu do 
Los Angeles v USA. Hlavním cílem čtyřtýdenního poibytu v USA a Mexiku bylo pozorování ůpiného zatměni Slunce, 
navštívit nejdůležitější astronomické observatoře ve Spojených státech severoamerických, a také poznat krásy pří-
rody navštívených zemí. Celá tato poměrně náročná akce byla připravena ve spolupráci frankfurtské hvězdárny s fir-
mou Rotel Tours, největší autobusovou cestovní kanceláří světa z Pasova v SRN. 

Po přistání na letišti v Los Angeles nás již čekal autobus zmíněné cestovní kanceláře a přepravil nás na okraj 
města do autokempu v těsné blízkosti proslulého Walt Disneylandu. Klimatizovaný autobus zn. Mercedes pro 24 ces-
tujících byl velmi pohodlný. Jeho součástí byla i ložnice se stejným počtem spacích buněk pro jednotlivé účastníky. 
Svými rozměry byla každá buňka určena pouze pro spaní. Tato skutečnost měla při cestování velké výhody, což 
jsme poznali zvlášť při hledání vhodného místa pro pozorování úpiného zatmění Slunce. 

Trasa studijní cesty byla dobře vybrána i připravena a měřila přibližně 5000 km. První zastávkou se podle plánu 
stala světově proslulá .astronomická observatoř na vrcholu Mount Wilson. Antoibus se doslova vyšplhal až do nad-
mořské výšky 1742 m. Nahoře, nedaleko parkoviště, nás uvítal „les věži" radiotelevizní služby a potom bílé kopule 
observatoře. Navštívili jsme muzeum, které přibližovalo historii oibservatoře a zde uskutečněných astronomických vý-
zkumů, dále pak 've volně přístupné kopuli reflektor o průměru 152 cm a jednu ze dvou slunečních věží. Zhlédli jsme 
také budovu s kopulí druhého zdejšího reflektoru (do 2. světové války největší astronomický dalekohled světa). 

Naše další cesta směřovala na jih přes město San Diego k mexickým hranicím, které jsme překročili v pohranič-
ním městě Tijuana, a pak dále přes města Ensenade, Santo Tomas, San Vincente již podél západního pobřeží polo-
ostrova Baja California. Krajina, kterou jsme projížděli, měla úpině jiný ráz, než známe z naší středoevropské oblasti. 
Byla velmi kamenitá, hornatá s ostrými a značně vysokými vrcholky hor, které se místy střídaly s horskými ploši-
nami vyhlížejícími jako „stolové hory". V blízkosti kolem nás bylo možné pozorovat písek, plochy vyschlé hlíny, :ka-
menná „moře" s kaktusovými lesy nebo osamělými kaktusy různých tvarů a výšek, bodláky a další druhy nezná-
mých rostlin. 

Když jsme dojeli na hranici mezi jižní a severní částí poloostrova Baja California poblíž obce Guerrero Negro na 
28. stupni severní šířky, byla provedena formální hraniční kontrola, při které jsme obdrželi tištěné materiály týka-
jící se zatmění Slunice: barevný prospekt o minulých zatměních, informační leták a nálepku s polohami zákrytů 
Slunce Měsícem během zatmění. Cesta ubíhala dále, tentokrát jihovýchodním :směrem k východnímu břehu poloos-
trova k přístavnímu městu Santa Rosalia se zajímavou zastávkou s výhledem na moře, ,pak podél •východního po-
břeží poloostrova •a částí vnitrozemí až do města La Paz, přístavu a významného střediska jižní části poloostrova 
Baja California. Zde jsme se setkali mimo rázovitého vzhledu tohoto mexického města s velmi rozsáhlou propagací 
nadcházejícího úpiného zatmění Slunce. Slova TOTAL SOLAR ECLIPSE bylo možné nalézt prakticky všude: na letáč-
cích, prospektech, plakátech, ve výkladních skříních ve formě poutačů i zboží (pohárky, tašky). Různá vyobrazení 
zatměni Slunce nosili mnozí na tričkách, oděvech, které se všude prodávaly. La Paz se všemi zajímavostmi však 
nebylo místem nejvhodnějším pro pozorování slunečního zatmění. Hledali jsme místo více vzdálené od civilizace, klidné 
a schopné poskytnout záruku instalace přístrojů a kvalitního pozorování. 

Po delší jízdě z města La Paz mexickou krajinou a po několika zastávkách v domnění, že jsme již u cíle, jsme ko-
nečně našli vhodné místo, které se nám zdálo pro pozorování zatmění Slunce optimální. Po projetí města Todos San-
tos jsme v jeho blízkosti, přímo na pobřeží Tichého oceánu, zaujali pozice v autokempu San Pedrito (d = 110°12,5', 

= 23°22'). Toto místo, obklopené od západu mořem, od východu dost vzdálenou vysokou skálou a jinak značně 
vzdálenými horami, bylo do značné šíře téměř rovinou. To se nám momentálně zdálo velmi dobré. Mimo to jsme zjis-
tili, že v blízkosti našeho stanoviště se připravovali k pozorováni zatmění Slunce další pozorovatelé — Američané 
(astronomičtí amatéři i profesionálové). Zbývající čas před vlastním pozorováním zatmění byl věnován jednak re-
kreaci, jednak přípravě na pozorování. Ve večerních hodinách za příznivých podmínek jasné oblohy se oči všech 
členů naší skupiny ozbrojily dalekohledy, aby zhlédly nebeské objekty, které v naší zeměpisné šířce není možné po-
zorovat. Zájem o pozorování hvězdné oblohy byl značný a vlastní pozorování intenzívní, což se 'opakovalo po mnoho 
dalších večerů na jiných místech během naší cesty. S radostí jsme pozorovali další vesmírné objekty, které mnozí 
viděli poprvé: mlhoviny M 17, M 04, Omega Centauri aj. Úchvatný byl také pohled na Mléčnou dráhu s hvězdnými 
oblaky, které zde září daleko intenzívněji než v naší zeměpisné šířce. 

Nadešel očekávaný den — 11. č"ervenec 1991, den úpiného zatmění Slunce. Všech účastníků výpravy se zmocnil 

zvláštní pocit, když jsme si uvědomili skutečnost, že budeme svědky jevu, který se snad pro nás všechny stane je-

dinečným životním zážitkem. Již od rána toho dne všichni začali s přípravou na pozorování. Vynesli jsme stativy, da-

lekohledy, fotoaparáty, tmavá pozorovací skla i malý teleskop na pozorování Slunce. Na objektivy dalekohledů a foto-

aparátů jsme použili speciální fólii proti slunečnímu záření. I já jsem si připravil stolek, svůj vlastní triedr (8 X 30) 

opatřil fólií, dále si připravil deník pro záznam průběhu zatměni a psací potřeby. 

Zatmění začalo tedy 1. kontaktem v 10h23,5min místního času. Pozorování všemi přítomnými členy výpravy začalo 

a intenzívně pokračovalo po celou dobu jeho průběhu. Všichni se stále dívali na Slunce střídavě dalekohledy, tma-

vými skly a podle možnosti i teleskopem. Sluneční svit začal postupně slábnout v souladu s časovým průběhem za-

tmění. Asi za 1,5 hod. od začátku zatmění se sluneční kotouč úpině zakryl Měsícem. Po celé krajině se setmělo 

a citelně ochladilo. Teplota klesla z 35°C na 21°C. Na obloze se objevily některé jasné hvězdy a planety. Pohled na 

krajinu byl týž jako při soumraku po dobu téměř 7 minut. Úžasný byl pohled na Slunce, kde kolem zakrytého slu-

nečního disku nádherně zářila sluneční korona, která 'tvořila zářící vrstvu kolem Slunce a mimo 'ní ještě dvě zářící 

ramena v šikmé poloze. Vpravo i v)evo těsně u slunečního kotouče bylo možné i pouhým okem sledovat sluneční 

protuberance. Po uplynuti doby 3. kontaktu probleskl sluneční svit jakoby malou štěrbinou a od té chvíle se začalo 

postupně vyjasňovat. I tento úkaz zachyceny na snímku německých kolegů patřil mezi vrcholné zážitky během po-

zorování zatmění. Osvětlení krajiny se plynule zvětšovalo a po uplynutí doby 4. kontaktu (v 13hl9min51s) byla celá 

krajina opět osvětlena jako dříve. Celková délka zatmění Slunce a tedy doba pozorování byla 2h45min18s [téměř 3 ho-

diny!), délka úpiného zatmění byla fimin47,4s. 
(Dokončení v příštím čísle) 
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ÚKAZY NA OBLOZE 
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obr. 1 
Hvězdná obloha na začátku 
dubna ve 23h, koncem dubna ve 
22h a začátkem května ve 21h 
SEČ. Obvod mapky odpovídá 
obzoru na rovnoběžce 50° se-
verní šířky. 

obr. 2 
Polohy planet a Slunce v sou-
hvězdích zvířetníku I. IV. 1992. 
Dále jsou na mapce pro každgf 
den vyneseny polohy Měsíce 
(černé kotoučky) v 0h DČ..Na-
hoře uvádíme dobu viditelnosti 
objektů. Na spodním okraji 
mapky je stupnice rektascenze, 
na svisle' ose deklinace. 

$7 

obr. 3 
Zdánlivá dráha Jupitera mezi 
hvězdami v roce 1992. Čžsla 
značí polohu na začátku pří-
slušného kalendářního měsíce. 
Zakresleny jsou i polohy a fáze 
Měsíce přž těch konjunkcích 
s Jupiterem, které nastanou 
v noci nad obzorem. 

Autor mapek: P. Příhoda 



ČASOVÉ ÚDAJE uvádíme ve středo-
evropském čase SEČ i v době plat-
nosti letního času SELČ, který je v ro-
ce 1992 zaveden od neděle 29. března. 
Platí SEČ = SELČ - 1 h. 

SLUNCE vychází 1., 15. a 30. IV. 
v 5h36min, 5h07min a 4h38min, zapa-
dá v 18h32min, 18h54min a 19hl7min. 
19. IV. ve 20h57min dosahuje eklipti- 
kální délky 30° a vstupuje do zname-
ní Býka. Den se v průběhu dubna pro-
dlouží o 1h43mn a poledni výška 
Slunce nad obzorem se zvětši ze 44° 
na 55°. 1. IV. se pravé Slunce na ob-
loze opožďuje za druhým středním 
Sluncem (myšleným bodem pohybují-
cím se rovnoměrně po nebeském rov-
níku) o 3min48s. Rozdíl pravého a 
středního slunečního času (časová 
rovnice) se v průběhu dubna neustá-
le zmenšuje a blíží se nule. 15. IV. do-
sahuje nulové hodnoty a od tohoto 
data nastává pravé poledne dříve než 
ve 12h00min. 30. IV. činí rozdíl pra-
vého a středního slunečního času 
+2min50s. 

MĚSÍC je v novu 3. IV. v 6h, v prv-
ní čtvnti 10. IV. v 11h. 13. IV. v 8h 
prochází přízemím. Úpiněk nastává 
17. IV. v 6h, poslední čtvrt 24. IV. ve 
23h. 25. IV. v uih projde Měsíc odze-
mim své dráhy. Na mapce zvířetníko-
vých souhvězdí jsou zakresleny polo-
hy Měsíce pro každý den. Můžeme 
Z ní zjistit data konjunkcí Měsíce 
s jasnými hvězdami v blízkosti měsíč-
ní dráhy. Do mapky jsou vyneseny též 
polohy planet pro datum 1. IV. Kon-
junkce Měsíce s planetami nastanou 

1. IV. ve 20h s Venuší (Venuše 7,0° 
jižně) 

13. IV. v 17h s Jupiterem (Jupiter 
6,3° severně) 

(ve večerních hodinách můžeme po-
zorovat seskupení Měsíce, Jupitera a 
R egula ) 

23. IV ve 13h s Uranem (Uran 1,8° 
jižně) 

23. IV. v 15h s Neptunem (Neptun 
0,7° jižně) 

(dochází k zákrytu Neptuna Měsí-
cem, který však není na našem úze-
mí viditelný) 

26. IV. ve 3h se Saturnem (Saturn 
4,7° jižně) 

29. IV. v Sh s Marsem (Mars 7,0° 
jižně) 

30. IV. ve 22h s Merkurem (Merkur 
8,5° jižně) 

Počátkem dubna se 'k Zemi vlivem 
librace v šířce přiklání jižní polokou-
le Měsíce, v 'době od 10. IV. do 22. IV. 
severní polokoule Měsíce, později opět 
polokoule jižní. Do 13. IV. je přiklo-
něna díký libraci v délce východní 
polokoule Měsíce, od 14. IV. do 25. IV. 
pak západní polokoule Měsíce a poz-
ději opět východní polokoule. 

MERKUR není v průběhu dubna po-
zorovatelný. V zastávce je 8. IV. a té-
hož dne projde sestupným uzlem své 
dráhy. 18. IV. se nachází v odsluní 
a přitom směřuje do největší západní 
elongace. Té dosáhne 23. IV. a jeho 
úhlová vzdálenost od Slunce bude 27°. 
Vlivem malého sklonu ekliptiky vůči 
obzoru však bude vycházet pouze 
35min před 'východem Slunce. 5. IV. 
dojde ke konjunkci Merkura s Venu-
ší, Merkur bude 2,3° severně. 

VENUŠE bude v průběhu dubna 
v úhlové vzdálenosti od Slunce men-
ší než 20° :a nebude tudíž pozorova-
telná. Směřuje do horní konjunkce se 
Sluncem, které dosáhne v polovině 
června. 

MARS — ,ani tato 'planeta nebude 
v dubnu pozorovatelná. Nachází se 
v souhvězdí Vodnáře a 28. dubna 
vstoupí do souhvězdí Ryb. Viditelnost 
Marsu nepříznivě ovlivňuje nejen ma-
lá elongace, ale též nízká deklinace 
planety a malý sklon ekliptiky vůči 
východnímu obzoru. 

JUPITER záři v souhvězdí Lva a zů-
stává nad obzorem většinu noci kro-
mě jitra. Postupuje zpětným pohybem 
jako nápadný objekt o jasnosti —2,3 
mag a blíží se k hvězdě Rbgulus, ke 
konjunkci však nedojde. Polohy pla-
nety mezi hvězdami ukazuje připoje-
ná .mapka. Zdánlivý průměr kotoučku 
se během dubna zmenší ze 40" na 
37". Zatmění čtyř nejjasnějších mě-
síců nastávají v dubnu u pravého (vý-
chodního) okraje planety 'při pozoro-
vání v převracejícím dalekohledu. 

SATURN je viditelný ráno velmi níz-
ko nad jihovýchodním obzorem. Pro-
motá se do souhvězdí Kozoroha. Bě-
hem dubna má jasnost +0,8 mag a 
jeho prstence mají rozměry 37" (vel-
ká osa) a 10" (malá osa). Průměr 
vlastního kotoučku planety je 14". 
Vzdálenost Saturna od Země během 
dubna klesne z 10,4 na 10,0 AU a je-
ho viditelnost se postupně zlepšuje. 

URAN můžeme pozorovat na ranní 
obloze v souhvězdí Střelce, kde se 
nachází i Neptun. 22. IV. je Uran v za-
stávce a od tohoto dne se začíná po-
hybovat mezi hvězdami zpětným po-
hybem, k západu. Vzdálenost od Ze-
mě klesá z 19,6 na 19,1 AU. Planeta 
má zdánlivý průměr 3,8" a jasnost 
5,7 mag. K vyhledání stačí triedr. 

NEPTUN je viditelný na ranní ob-
loze v souhvězdí Střelce společně 
s Uranem v okolí hvězdy rz Sgr. 20. IV. 
bude v zastávce a směr jeho pohybu 
se změní na zpětný. Vyhledání plane-
ty je však obtížnější než u Uranu, pro-
tože díky velké vzdálenosti od Země 
(30,4 až 29,8 AU) činí jasnost planety 
pouze 7,9 mag. Průměr kotoučku je 
přitom 2,2". 

PLUTO se v dubnu blíží do opozice 
se Sluncem a pohybuje se zpětně. Na 
počátku měsíce je v souhvězdí Vah 
a 7. IV. vstupuje do Hlavy hada. Jas-
nost planety je 13,7 mag, vzdálenost 
od Země 28,9 až 28,7 AU. Nachází se 
tedy blíže Zemi než Neptun. 

PLANETKY: PaRas se v dubnu po-
hybuje souhvězdím Herkula a je ve 
výhodné poloze k pozorování. Vychá-
zí večer. 24. dubna je v zastávce a 
její pohyb se mění na zpětný. Jasnost 
planetky je 9,1 mag. Vesta je viditel-
ná po celou noc v souhvězdí Lva. Je-
likož je po opozici, pohybuje se zpět-
ně až 'do 27. IV., kdy je v zastávce. 
Její jasnost je 6,1 až 6,3 mag a mů-
žeme ji tedy snadno vyhledat tried-
rem. 

METEORY: Z významných meteoric-
kýdh rojů je v ,dubnu v činnosti roj 
Lyrid v období mezi 19. IV. a 24. IV. 
Jde o roj s velkou rychlostí vůči Ze-
mi (49 km.s-1 ) a s velkým podílem 
jasných meteorů. Maximum roje bývá 
ostré a lze je očekávat 21. IV. ve ve-
černích hodinách. Pozorujeme před 
půlnocí. Radiant je sice nízko, ale těs-
ně po :půlnoci vychází Měsíc a ruší 
pozorování. 

PROMĚNNÉ HVĚZDY: V dubnu by 
měla nastat maxima dlouhopertodic-
kýeh proměnnýdh hvězd U Cyg (2.1V.) 
a R Ser (4. IV.). Nedlouho po maxi-
mu bude také druhá nejjasnější hvěz-
da tohoto typu, 

x 

Cyg. U dlouhoperio-
dickýoh proměnných hvězd však do-
chází ke značným nepravidelnostem 
jak v okamžicích maxima, které se 
liší od ,předpovědi často i o několik 
týdnů, tak v dosažené maximální jas-
nosti. Všechny tři uvedené hvězdy 
můžeme pozorovat v ranních hodi-
nách před východem Slunce. 

V. Novotný 
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POTULKY VESMÍREM 
LKuLo v,.é hvzdpkupy vzímě? _ 

Prostě nejsou. Jak přijde konec zi-
my s jasnou Capellou nad hlavou, je 
to s nimi bída. Třináctka je dávno 
pryč, pod obzorem je i Pegasova hla-
va a Honicí psi ještě naopak nevyšli 
nad zamlžený obzor. Člověk pátrá 
v paměti i očima po obloze, ale na 
žádnou kulovou hvězdokupu ve Voz-
kovi, v Býku či dokonce v Malé med-
vědici si nevzpomíná, a tak se vrací 
v dalekohledu pátrat po mlhovinách 
a hvězdo'kupách otevřených. A možná 
si vzpomene na houfy kulových hvěz-
dokup na letní obloze. 

Asymetrie v rozložení kulových 
hvězdokup na obloze je tak nápadná 
a zarážející, že těžko může jít o ná-
hodu. Podívejme se na mapku (obr. l) 
nebeských polokoulí, která zachycu-
je jednak průběh Mléčné dráhy, jed-
nak je na ní zakresleno 97 kulových 
kup jasnějších než jedenáctá magnitu-
da (podle Sky Catalogue 2000.0). Drti-
vá většina se jich shromáždila na jed-
né polovině nebe, která má střed s při-
bližnými souřadnicemi a = 17h42m, 
d = —28°55' (ekvin. 1950), tedy tam, 
kde v souhvězdí Střelce nacházíme 
nejjasnější oblasti Mléčné dráhy. Ve 
Střelci samotném se pak na nepatrné 
rozloze (představující asi jen dvě pro-
centa plochy celé oblohy) tlačí celá 
jedna třetina známých kulových hvěz-
dokup. 

Naproti tomu na té druhé půlce ne-
bes je kulových hvězdokup jako šaf-
ránu, v našem případě šest. Střed té 
ochuzené části oblohy je na jižním 
okraji souhvězdí Vozky. A •tak v led-
nu a únoru, kdy je Auriga téměř v ze-
nitu, splývá večerní obloha skoro 
přesně s touto polovinou a z kulo-
vých hvězdokup na ní nenajdeme sko-
ro nic. V té době se totiž díváme do 
Okrajových částí naší Galaxie. 

Obr. 1 

V zapomnění se tady potlouká i sa-
motářská kulová hveězdokupa NGC 
2419, slabá, ale jedna z nejzajímavěj-
ších na nebi. Do dvacátých let toho-
to století například nikdo s jistotou 
nevěděl ani to, zda opravdu jde o ku-
lovou hvězdokupu. Až v té době se 
na Mount Wilsonu podařilo zjistit, 
že se tento mlhavý obláček skládá 
z hvězd. A když z nich pak Walter 
B,aade vybral jako zrnka zlata z pís-
ku třicítku proměnných hvězd typu RR 
Lyrae, určil vzdálenost kupy a užasl. 
Vyšlo mu totiž, že NGC 2419 leží od 
našeho Slunce, a dokonce i od stře-
du Galaxie, dál než Magellanova mrač-
na! Nazval ji proto Mezigalaktický tu-
lák [Intergalactic wanderer) a uvažo-
val nad tím, jestli je ještě kulovou 
hvězdokupou vázanou k naší galak-
tické soustavě, nebo zvláštním přípa-
dem samostatných útvarů, které se 
nacházejí v prostoru mezi galaxiemi. 

Dnes už 'pochybnosti o podstatě 
NGC 2419 nemáme, je to opravdu ku-
lová hvězdokupa naší Galaxie. Před 
šestnácti lety provedl R. Racine na 
palomaraém pětimetru fotometrii 
hvězd kupy až do 22,2 mag (V) a se-
strojil závislosti hvězdné velikosti 
hvězd na jejich barevném indexu pro 
střed kupy i okrajové části. Tak se 
kromě jiných věcí podařilo určit 
i vzdálenost kupy — 95 tisíc panseků 
čili 310 tisíc světelných let. Ve stejné 
práci (Astrophys. J. 196, 413, 1975] vy-
vodil Racine se svými kolegy, že hvěz-
dokupa obíhá kolem středu Galaxie 
jednou za 3,4 miliardy let po výstřed-
né dráze s excentricitou 0,62 a nyní 
se nachází poblíž apogalaktika. 

Je možné, že nějaká novější práce 
změní (nebo už změnila) ,tyto hodno-
ty, nezmění to ale nic na výjimečném 
postavení NGC 2419. Zkuste se třeba 

zamyslet nad tím, jaký pohled na ves-
mír 'se nabízí z její ojedinělé perspek-
tivy za okrajem Galaxie. Viděli byste 
z ní Mléčnou dráhu tak jako u nás 
doma, 'to znamená jako obruč obepí-
nající celou oblohu a dělící ji na dvě 
stejné části? 

A pokud máte po ruce trošku větší 
dalekohled, pokuste se ji vyhledat 
v pustinách souhvězdí Rysa (viz obr. 
2]. V původními New General Cata-
logue (NGC) z roku 1888 je NOC 2419 
Charakterizována takto: „značně jas-
ná, značně velká, trochu protáhlá 
v úhlu 90 stupňů, velmi zvolna se 
zjasňuje do středu, hvězda 7. až 8. 
velikosti v pozičním úhlu 267 stupňů, 
vzdálenost 4 úhlové minuty". Nej-
úpinějším popisem Mezigalaktického 
tuláka v našem archívu je pozorová-
ní Kamila Hornocha (viz obr. 3), kte-
rý za ideálních .podmínek použil 
13 cm Newton 'při zvětšení 69X: „Ší-
leně rozplizlá kulovka, uprostřed sla-
boulinké zjasnění, kulatá, průměr 2,5 
až 3', bez znalosti jasnosti srovná-va-
ček odhaduji její hvězdnou velikost 
na 11 .snag. Hledá se dobře, ale na 
její spatření je podle mě potřeba ale-
spoň Somet. Blízko kulovky jsou tři 
hvězdy vůči slabé kulovice dost jasné 
a nepříjemně ruší. K jejímu pozoro-
vání jsou potřeba perfektní pozorova-
cí podmínky." Druhé a zatím poslední 
pozorováni NOC 2419 v archívu Ama-
térské prohlídky oblohy je shodou 
okolností ze stejného místa, z Leleko-
vic severně od Brna — Filip Hroch 
hvězdokupu viděl na první pohled 
v Sometu 25 X 100, se středovou kon-
denzací, s ostrými okraji. Pokud se 
tyká literatury, můžeme se v rubrice 
Waltera S. Houstona ve Sky ani Tele-
scope dočíst, že NGC 2419 může být 
za dobrých podmínek spatřena i 3pa1-
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Obr. 2: Mapka pro jednodušší vyhledání Mezigalaktického tuláka, kulové 
hvězdokupy NGC 2419 v souhvězdž Rysa. Vpravo nahoře je hvězda 66 Aurigae, 
zakresleny jsou hvězdy asi do osmé hvězdné velikosti. 

Obr. 3: Kresba těsného okolí NGC 2419 z ruky Kamila 
Hornocha (13 cm Newton, zvětšení 69X, mezní hvězdná 
velikost okem 6,0 magnžtudy). Druhá jasná hvězda vpravo 
od kupy, se slabým průvodcem na severní straně, je roz-
lišená dvojhvězda STF 1118. 

covým (7,5 cm) dalekohledem, pří-
stroj s průměrem čtyřikrát větším prý 
může ukázat náznaky jednotlivých 
hvězd kolem okrajů. 

Vraťme se však zpátky 'k rozloženi 
kulových hvězdokup na obloze, musí-
me ho přece nějak vysvětlit. Astrono-
mové se o to snažili začátkem tohoto 
století a vyřešení tohoto problému 
vedlo vlastně k poznáni, že náš hvězd-
ný ostrov je obdobou galaxii pozoro-
vaných v dalekohledech, a dokonce 
k určeni základních rysů jeho archi-
tektury. 
Do té doby vypadal v představách 

astronomů vlastně stejně jako v pra-
cích Williama Herschela. I když se 
měnily jeho odhadované rozměry, měl 
pořád podobu plochého hvězdného ob-
laku, v jehož středu trůnilo Slunce. 
Teprve čtyři století po Koperníkovi 
přišlo o své privilegované postavení 
v našem koutku vesmíru. Zásluhu na 
tom měl Harlow Shapley, který v le-
tech 1916 až 1918 studoval na Mount 
Wilsonu vzdálenosti sedmdesáti kulo-
vých hvězdokup. Přitom se ukázala 
(PASP 30, 42, 1918), že tyto objekty 
jsou v prostoru rozložené v pomysl-
né kouli se středem ležícím ve smě-
ru souhvězdí Střelce, přičemž jednot-
livé kupy se výrazně soustřeďuji k to-
muto středu ('viz obr. 4). Není teď 
podstatné, že Shapleyho studie umís-
tila Slunce zrovna 65 tisíc světelných 
let od středu soustavy kulových hvěz-
dokup, dnes bereme za správné jiné 
hodnoty. V této chvíli je spíš důležité 
to, že se naše hvězda ocitla až u sa-
mého okraje oblaku kulových hvězdo-
kup, přinejmenším jeho nejhustší čás-
ti. Na ten se 'pak díváme prakticky 
zvnějšku a to je důvod, proč se ku-
lové hvězdokupy vyhýbají zimní ob-
loze. 

Leoš Ondra 

Obr. 4: Náčrt podoby naší Galaxie při pohledu z boku, 
s tenkým diskem hvězd, mlhovin a molekulárních oblaků, 
a s oblakem kulových hvězdokup. Podle současných před-
stav (R. Racine, W. Harris, 1989) leží Slunce 24,5 tisíce 
světelných let ad středu Galaxie a nalézá se 23 světel-
ných let pod galaktickou rovinou. 
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ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST 
Opustili naše řady - rok 1991 

Dr. Pavel Andrle, CSc. 
Dr. Karl Fischer, DrSc. 
František Hřebík 
Dr. Olga Malečková 
Rudolf Míšek 
Roland Neumann 
Dr. Jan Suda, CSc. 
Marek Vorel 
Alois Vrátník 

nar. 1. 
nar. 21. 
nar. 28. 
nar. 21. 
nar. 7. 
nar. 26. 
nar. 10. 
nar. 8. 
nar. 19. 

9. 1936 zemřel 27. 11. 1991 
11. 1928 zemřel 8. 7. 1991 
1. 1908 zemřel 1. 12. 1991 
1. 1912 zemřela 31. 1. 1991 

12. 1919 zemřel 21. 1. 1991 
6. 1910 zemřel 13. 3. 1991 
8. 1933 zemřel 2. 4. 1991 

10. 1968 zemřel 24. 3. 1991 
11. 1911 zemřel 1991 

L Několika větami 

• V r. 1992 OSLAVÍ ČAS 75 LET SVÉHO TRVÁNÍ. Tomuto 
významnému výročí bude věnována řada akcí, na jejichž 
přípravě a organizaci se ve většině případů bude podílet 
především historická sekce. Je připravována publikace 
a řada článků do 'tisku, kde by veřejnost měla být sezna-
mována s činností ČAS v uplynulých 75 letech slovem 
i fotografii. Rovněž řádný sjezd, který Výkonný výbor 
připravoval na své schůzi 5. 11. 1991, proběhne v duchu 
oslav tohoto významného výročí. V prostorách, kde bude 
sjezd probíhat, by měla být instalována výstava věnovaná 
jubileu a na sjezd bude navazovat plenární schůze, kde 
by s příspěvky k výročí měli vystoupit jak pamětnici, 'tak 
i členové historické sekce. 

• ŘÁDNÝ SJEZD ČAS společně s plenární schůzi se usku-
teční 4. a 5. dubna 1992 na hvězdárně ve Valašském Mezi-
říčí a je spojen s volbou nového výkonného výboru. 4. dub-
na v dopoledních hodinách se ještě sejde starý Výkonný 
výbor, odpoledne pak v době od 14.30 do 23.00 (s pře-
stávkou na večeři) by měl proběhnout vlastni sjezd a 
5. dubna pak plenární schůze. VV stanovil klič k vyslání 
delegátů na sjezd, a to: z poboček vždy jeden delegát na 
každých započatých 30 členů (stav ke dni 31. 10. 1991) 
a ze sekcí jeden delegát za každou odbornou sekci. 

Vzhledem k sílící kritice činnosti ČAS je třeba věnovat 
přípravě kandidátky pro volby nového VV velkou pozor-
nost. Uvědomme si, že ČAS bude taková, Jak kvalitní VV 
si zvolíme. Proto vyzýváme všechny pobočky, sekce i jed-
notlivce (členy ČAS), aby navrhovali vhodné kandidáty 
na zvolení do Výkonného výboru. A pozor, zde je prati 
dřívějšku podstatná změna: za kandidáta se může též na-
vrhnout člen sám, pokud uzná za vhodné, aby ve VV pra-
coval! Měli by tak učinit všichni, kdo to s astronomií mys-

ii dobře a zároveň cítí, že je zapotřebí v ČAS něco zlep-
šit, a mají chuf přiložit ruku k dílu. K tomu, aby byl kan-
didát zařazen na kandidátskou listinu, je nutná jeho krát-
ká charakteristika a vlastnoručně podepsané prohlášení, 
že se o práci ve Výkonném výboru uchází. Pobočky a sek-
ce by též měly podávat návrhy kandidátů na předsedu 
ČAS, neboť volby předsedy proběhnou v souladu se stano-
vami na sjezdu samostatně. Návrhy by měly být doručeny 
na sekretariát zhruba měsíc před konáním řádného sjez-
du, ale na volební listinu mohou byt zařazeny I návrhy, 
podané těsně před sjezdem, pokud budou opatřeny všemi 
náležitostmi (tj. charakteristikou a výše uvedeným pro-
hlášením a podpisem 'kandidáta). 

• PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ ČAS K BAS? Evropská astro-
nomická společnost (EAS), která byla založena v říjnu 
1990, umožňuje též přidružené členství jednotlivých ná-
rodních astronomických společnosti. Některé národní spo-
lečnosti již tuto možnost využily. Rovněž ČAS a SAS se 
o takové členství ucházejí, i když zde vzniká jeden pro-
blém: EAS sdružuje pouze profesionální společnosti, za-
tímco ČAS i SAS jsou společnosti otevřené pro profesio-
nály i amatéry, na druhé straně jsou jedinými astrono-
mickými společnostmi u nás, takže nezbývá než čekat, jak 
se situace pro nás vyvine. 

• NOVÉ VÝBORY SEKCÍ ČAS: Pedagogická, sekce: před-
seda — RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc.; místopředseda —
doc. Bedřich Onderlička, CSc.; tajemník — stř. prof. Mi-
lan Vonásek. Sluneční sekce: předseda — RNDr. Eva Mar-
ková; tajemník — Libor Lenža; hospodář — RNDr. Pavel 
Kotrč, CSc. 

Astronomie a  XXI, století 

—m—

Tradice .panelových diskusí o obec-
ných otázkách, souvisejících s astro-
nomií, vznikla z iniciativy redakční-
ho kruhu věstníku Kosmické rozhledy 
v r. 1972. Diskuse na rozličná aktuál-
ní témata se od té doby konají téměř 
pravidelně v tříletých intervalech a 
s jejich doslovným přepisem se mohli 
seznámit čtenáři Kosmických rozhle-
dů, jak vyplývá z připojené tabulky. 
4• 

Po splynutí Kosmických rozhledů 
s Řiší hvězd přešla tato iniciativa na 
„spojenou" redakční radu, jež připra-

vila v pořadí již VII. panelovou dis-
kusi na téma „Astronomie a XXI. sto-
letí" ve spolupráci s Českou astrono-
mickou společností při ČSAV a Hvěz-
dárnou a planetáriem hl. m. Prahy. 
Po dohodě s redakční radou Kozmosu 
navazovala diskuse na panel o stavu 
a vyhlídkách naší astronomie, jenž se 
konal 6. června 1991 v Brně a jehož 
výsledky byly otištěny v Kozmosu 
č. 6/1991. 

K účasti na VII. panelové diskusi, 
jež se konala 22. listopadu 1991 v ki-
nosále pražského Planetária, byli při-

zváni všichni členové redakční rady 
Říše hvězd a dále naši významní od-
borníci z celé republiky. Jelikož jedná-
ní bylo veřejné, sledovali průběh dis-
kuse také další zájemci, zejména z řad 
členů České astronomické společnosti. 
Po formální stránce se diskuse řídila 
osvědčeným schématem. Ústřední té-
ma bylo rozděleno na tři samostatné 
okruhy, z nichž každý zabral přibliž-
ně půldruhé hodiny. Okruhy byly po-
drobněji zmapovány v úvodních slo-
vech předem vybraných referentů a 
poté následovala obecná diskuse, řf-
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zená dr. Z. MIKULÁŠKEM a dr. Z. PO-
KORNÝM. Každý okruh byl pak ukon-
čen krátkým závěrečným shrnutím 
dr. J. Zverka. Úpiný magnetofonový 
záznam jednání byl po přepsání za-
slán .aktivním účastníkům diskuse 
k autorizaci a autorizovaný přepis 
diskuse vyjde péčí České astronomic-
ké společnosti jako samostatný sbor-
níček v ceně cca 25 Kčs za jeden vý-
tisk (členové ČAS si ho mohou za-
koupit se slevou, tj. za 18 Kčs) — ob-
jednávky je třeba zaslat na sekreta-
riát ČAS, Královská Obora 233, 17000 
Praha 7 - Holešovice. 

V úvodní části diskuse vystoupil 
dr. Pavel Mayer, DrSc. z .matem: fyz. 
fakulty UK v Praze s referátem „Pří-
strojová technika •pro XXI. století". 
Poukázal v něm na stále vedoucí roli 
optické astronomie, jež do příštího 
století vstoupí s několika velkými pří-
stroji o průměru zrcadel od 8 do 16 m 
— většinou půjde o složené soustavy, 
umožňující rovněž optickou interfero-
metrii. Tak se zejména v souvislosti 
s využitím systémů aktivní a adaptiv-
ní optiky podaří překonat dosavadní 
bariéru, omezující rozlišovací schop-
nost pozemských teleskopů na 0,4", 
a to až o několik řádů. Pokrok v ostat-
ních oborech elektromagnetického 
spektra souvisí převážně s rozvojem 
kosmonautiky. Kromě umělých družic 
a kosmických sond nesoucích astro-
nomické aparatury se zřejmě význam-
nou astronomickou základnou stane 
Měsíc. Kromě toho lze očekávat roz-
voj nekonvenční astronomie (podzem-
ní detektory neutrin, pozemní detek-
tory extrémně tvrdého záření gama) 

a první detekci gravitačních vin. V dis-
kusi k jeho referátu se pak hovořilo 
mimo jiné o změnách ve filozofii po-
zorovací činnosti v astronomii v sou-
vislosti s vytvářením velkých meziná-
rodních týmů, zpracováním nesmírné-
ho objemu informací a nutností úpiné 
a trvalé archivace údajů. Někteří řeč-
níci poukázali na ošidnost lineárnfex-
trapolace rozvoje techniky s odkazem 
na to, jek neočekávaně se změnila 
astronomická technika v průběhu po-
sledního půlstoletí: právě ty nejzávaž-
nější změny nikdo neuměl předpově-
dět. 

V druhé části panelu promluvil doc. 
dr. Martin Šolc, CSc. z téže fakulty 
na téma „Světová astronomie ve XXI. 
století". Rozebral současnou situaci 
světové astronomie, která je nejvíce 
podporována zeměmi s nejvyšším ná-
rodním důchodem na hlavu. Mezi tě-
mito státy vyniká Francie, ale nej-
efektivněji se prostředky vynaložené 
na astronomii využívají v Holandsku. 
Pro světovou astronomii je charakte-
ristická rozsáhlá mezinárodní spolu-
práce a značná migrace astronomů. 
To je zvlášf patrné v USA, Kanadě a 
zemích Evropského společenství, jež 
také často spolupracují na velkých 
nákladných projektech. Je velmi těž-
ké odhadnout, které problémy astro-
nomie budou dominovat příštímu sto-
letí, ale zcela určitě se budou řešit 
otázky kosmogonie sluneční soustavy 
na základě kombinace astronomických 
pozorováni a laboratorních pokusů. 
Lze očekávat přímou detekci plane-
tárních soustav u cizích hvězd, což 
při řešení kosmogonických otázek bu-

de znamenat přímo kvalitativní skok. 
V diskusi se pak hodně pozornosti 

věnovalo příštímu výzkumu Slunce, 
kde se už nyní otevírají nové mož-
nosti využitím údajů z umělých dru-
žic i kosmických sond, které už od-
startovaly anebo jsou rozpracovány. 
Zkušenost ukazuje, že piné využiti ta-
kových souborů .dat trvá řadu let po 
skončení vlastní mise. Obrovský po-
tenciál pak představuje rychle se roz-
víjející helioseismologie a na ni nava-
zující astroseismologie, pomoci nichž 
lze .přímo studovat stavbu a fyzikální 
poměry uvnitř Slunce a hvězd. Naděj-
né jsou též projekty odběru vzorků 
z jader komet a povrchu planetek, 
které mohou posloužit kosmogonii 
i zcela praktickým aplikacím (těžba 
surovin). Rozvine se také studium 
drah menších planetek či obřích me-
teoroidů (s rozměry od 10 km do 
100 m), zejména potenciálních kříži-
čů s dráhou Země. Ve hvězdné astro-
fyzice se podaří přímo měřit průměry 
hvězd, zobrazovat jejich povrch a 
u dvojhvězd nalézat ,přímo projevy 
vzájemných interakcí složek. Jelikož 
se podstatně zlepší trigonometrické 
určování vzdáleností hvězd, povede to 
jak k dokonalejší hvězdné astrofyzice, 
tak ke zpřesnění vzdáleností galaxií 
a kvasarů. Komplexní informace ze 
všech oborů elektromagnetického zá-
ření i přídavné údaje o neutrinech, 
částicích a gravitačních vinách výraz-
ně zlepší celkové 'představy o vesmí-
ru. Lze očekávat i značný zvrat v 'ná-
zorech na povahu tzv. skryté hmoty 
vesmíru, jež v současné dobů zůstá-
vá záhadou. 

Publikace panelových diskusí v Kosmických rozhledech 

Číslo a téma 

I. Mezní problémy astronomie 
1. Jsme na prahu revoluce ve fyzice? 
2. Otázka existence mimozemských civilizací 

Datum konáni, resp. 
ročník, č./rok, str. 

7. 12. 1972 
11, 1/1973, 2— 25 
li, 3/1973, 101-128 

3. Život ve vesmíru 12, 1/1974, 1- 21 
4. Astrologie 12, 3/1974, 85- 99 

II. Popularizace astronomie 27. 11. 1976 
1. Oroveň a rozsah popularizace astronomie 16, 3/1978, 92-110 
2. Osdbnost popul'arizá'tora 16, 3/1978, 111-123 
3. Hity, evergreeny a stojaté vody popularizace 16, 4/1978, 149-163 
4. Astronomie ve vztahu 'kostatním přírodním vědám 16, 4/1978, 163-177 

III. Vztah astronomie a umění 15. 11. 1979 
1. Dvojí kultura 18, 2/1980, 55- 69 
2. Dvojí inspirace 18, 3/1980, 115-133 
3. Totální nazírání světa 18, 3/1980, 133-152 

IV. Astronomie a kultura 23. 11. 1982 
1. Soužití, prolínání, kranflikty 21, 3/1983, 108-119 

2. Kosm'dlogické principy a lidský činitel ve vědě 21, 3/1983, 119-136 

3. Kosmický řád a řád v 'kultuře 21, 3/1983, 136-152 

V. Astronomie mezi vědou a nevědou 
1. Neidentifikované létající objekty 

14. 
24, 

11. 1985 
3/1986, 91-104 

2. Astronomie a spekulativní fantastická literatura 24, 3/1986, 104-119 
3. Astrologie 24, 3/1986, 119-140 

VI. Astronomie a filozofie 17. 11. 1988 
1. Je krása pravdivá? 
2. Astronomické, fyzikální a filozofické důsledky antropického 

27, 2/1989, 47- 62 

principu 27, 2/1989, 62- 81 
3. Filozofie a fyzikální predikce 27, 2/1989, 81-103 
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V úvodu závěrečné části diskuse 
promluvil dr. Boris Valníček, DrSc. 
Z Astronomického ústavu ČSAV na té-
ma „Astronomie bývalého východní-
ho bloku ve XXI, století". Ve svém 
úvodním slově podal výstižný přehled 
vývoje astronomie v těchto státech 
v posledních 40 letech a zabýval se 
i perspektivami pro budoucnost. As-
tronomie bývalé NDR má relativně 
nejlehčí pozici, nebol se integruje do 
vyspělé astronomické komunity SRN. 
Polští astronomové využívají •dobrých 
kontaktů s vlastními exulanty, zatím-
co domácí přístrojová základna je 
omezená a zastaralá. Sovětská astro-
nomie prodělává krizi, související rov-
něž •s útlumem kosmonautiky. Nicmé-
ně její duševní potenciál je obrovský 
a mnoho význačných astronomů do-
časně či trvale přesidluje do vyspě-
lých západních zemí. V ostatních ze-
mích (s výjimkou Maďarska a do jis-
té míry Bulharska) je situace zcela 
neutěšená a málo perspektivní. 

Československo si uchovalo dobré 
jméno ve světové astronomii a nikdy 
nepřerušilo kontakty s předními ústa-
vy a observatořemi v zahraničí. Pří-
strojová základna ovšem silně zasta-
rala a vyhlídky na zaměstnáni pro 
mladé odborníky jsou velmi špatné. 
Přesto však zůstává slušná naděje, že 
se naší astronomii podaří „naskočit 
do rychlíku" světové astronomie. 

V diskusi se například poukázalo 
na roli našeho mezinárodního časopi-
su „Bulletin of the Astronomical In-
stitutes of Czechoslovakia", jenž vy-
cházel z letech 1947-1991 s dobrou 
odezvou v zahraničí, což nám nyní 
umožnilo stát se přidruženým členem 
prestižního evropského časopisu „As-
tronomy and Astrophyslcs", i na úlo-
hu, kterou sehráli naši astronomové 
v takových organizacích, jako je Me-
zinárodní astronomická unie, COSPAR 
aj. Nyní se úspěšně prosazujeme v ne-
dávno založené Evropské astronomic-
ké společnosti, což je zcela konkrétní 

cesta k evropské astronomické inte-
graci. V dlouhodobé perspektivě se 
patrně podaří přičlenit Českosloven-
sko k Evropské jižní (popřípadě i se-
verní? ) observatoři, ale neměli by-
chom zcela ztrácet ze zřetele možnos-
ti vybudování nové observatoře v Pa-
miru v místech, kde jsou výtečné po-
zorovací podmínky. Pro budoucnost 
naší astronomie v příštím století je 
rozhodující vyseká úroveň vysoko-
školského studia, což je postup, který 
se osvědčil Holanďanům. 

Věřme, že podněty z panelové dis-
kuse poslouží všem, jimž leží na srdci 
příští osudy naší astronomie, a také 
prognostikům vědy v XXI. století, .až 
budou připravovat nelineární extrapo-
lace pro budoucnost — těm ovšem 
nejspíše jako odstrašující příklad. Stá-
je totiž platí bonmot hollywoodského 
filmového magnáta Sama Goldwyna: 
„Nikdy se nesnažte o předpovědi —
zvláště pak, jde-li o budoucnost." 

Jiří Grygar 

Kdy, kde, co 

® 22.-24. DUBNA — Úpice: ČLOVFK VE SVÉM POZEM-
SKĚM A KOSMICKÉM PROSTŘED!. Tradiční, letos již 14., 
seminář, jehož podrobný program je možné získat na ad-
rese: Hvězdárna Úpice, BOX 8, 542 32 Úpice. 

RECENZE 
; 1Vlappa Coeli 

Jan Helebrant, Oldřich Hlad, František Hovorka. 
Vyd. VEROS Chomutov, st. p., 1991, cena 49 Kčs. 

Základní pomůckou každého zájemce 
o astronomii je mapa oblohy. Máme 
štěstí, že žijeme v zemi, kde má hvězd-
ná kartografie dlouholeté tradice, tak-
že nejen nemusíme obdivně pokuko-
vat do zahraničí ( jak se nyní stalo 
téměř národni zvyklostí), nýbrž na-
opak — můžeme si dopřát pocit uspo-
kojení, když zahraničnímu hostu čes-
ké mapy ukazujeme. Nyní 'budeme mít 
opět příležitost, protože vychází nová 
otočná mapa severní oblohy, která po-
těší začátečníka právě tak jako po-
kročilého amatérského astronoma. 

I když stále nostalgicky uchovávám 
svou první otočnou mapku od p. Kle-
pešty, nemohu se neradovat nad tím, 
že i v této oblasti roste úroveň úměr-
ně s letopočtem. Nová mapa je pří-
kladem toho, jak lze staré téma zpra-
covat moderně, vkusně a přitom účel-
ně. 

Tištěna je na tvrdém kartónu, ob-
loha modře, hvězdy bíle. Jde o výběr 
z hvězd do 4,5 magnitudy podle 4. Yal-
ského katalogu. Na rozdíl od před-
chozích děl tohoto typu je tato mapa 
statická, zatímco otočná je maska z či-
rého polystyrénu, jaký známe z vý-

• 31. 7.-2. 8. — Ostrava: ŽIVOT VE VESMjRU. Informa-
ce o tomto semináři možno získat na adrese: Hvězdárna 
a planetárium, Báňská měřůcká základna VŠB, tř. 17. lis-
topadu, 708 33 Ostrava - Poruba. 

roby pravítek a trojúhelníků. Na tom-
to kotouči je zakresleny horizont; po-
kud chceme použít síť části horizon-
tálních souřadnic, stačí kotoučem oto-
čit o 180°. Vyznačena je tak, aby map-
ku bylo možno využít i pro pozorová-
ní z jiné zeměpisné šířky, než leží 
naše infarktové srdce Evropy. Na 
vnější části mapy jsou zakresleny mě-
síční fáze, které lze poměrně přesně 
nastavit pro libovolné datum v roz-
mezí let 1991-2009. Užitečná je i map-
ka okolí severního světového pólu —
škoda jen, že má odstín mléčné drá-
hy a nikoliv totožný s centrální ma-
pou. 

Zbytek plochy :přední strany je vy-
piněn ilustrativními symboly Slunce 
a pouhým okem viditelných planet a 
především nápadnými barevnými vla-
ječkami pěti zemí, v nichž se hovoří 
šesti jazyky (mapa je naozaj federál-
na!). Připomíná to dveře obchodů 
v centrech velkých měst, ovšem mís-
to „Wir sprechen Deutsch" je tu uve-
den název mapy. Ve stejných jazy-
cích, tedy česky, slovensky, německy, 
anglicky, francouzsky a maďarsky 
jsou přeloženy všechny doplňující tex-

ty. Vypadá to hezky, má to logiku —
i když by bývalo možná bylo tak•tní 
najít místo také 'pro vlajku potenciál-
ního rakouského zákazníka... 

Zadní strana mapky je svým způso-
bem užitečným šestijazyčným slovní-
kem, obsahujícím přehled souhvězdí 
(též latinsky a s mezinárodní zkrat-
kou). Dále jsou rtu stručné návody 
k použití, zejména nastavení horizon-
tu a určení fáze Měsíce. Škoda, že 
nezbylo místo pro vysvětlení použiti 
mimo naše území — na to musí za-
hraniční zájemce přijít sám. 

Šikovná je tabulka nejvýhodnějších 
poloh pro pozorování planet v letech 
'1991-2000, chybí tu však opakování 
symbolů z přední strany, které by je 
vysvětlovalo. 

Máme tedy před sebou užitečnou 
pomůcku, která navíc působí estetic-
ky uspokojivě. Několik drobných zá-
vad nestojí za řeč. Mapka je sice 
zhruba dvojnásobně dražší než ony, 
které byly vydány v 70, letech, avšak 
to platí i o jiném zboží. Příští vydání 
bude nepochybně stát ještě více... 

Marcel Grün 
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ODCHYLKY ČASOVÝCH SIGNÁLŮ ASTRONOMICKÁ 

ATOMOVÝ ČAS 
Pod podobným titulkem se čtenáři tohoto časopisu mohli seznámit s teoretickou 

úvahou o relativistickém kolísání času, který vytvářejí atomové hodiny (ŘH 1956, 
Č. 7). Protože tento jev postihuje všechny pozemské hodiny stejnou měrou, nemá 
při jejich pozemském používání význam. Během doby však vznikly pochybnosti o rov-
noměrnosti prakticky důležitého mezinárodního atomového času TAI, který je od-
vozován z velkého počtu atomových časů udržovaných hodinami nejrůznějších typů. 
S tímto časem je totiž spojena definice sekundy, jedné ze základních jednotek 
měrové soustavy SI. Proto poradní komise pro definici sekundy (CCDS) v dubnu 
1989 doporučila, aby se Mezinárodní úřad pro váhy a míry BIPM v Sěvres (Francie) 
zabýval korelaci mezí změnami kmitočtu, tedy i chodu, jednotlivých hodin vytvá-
řejících TAI. Úřad by měl také působit na přispívající časové laboratoře, pokud 
mají několikery hodiny, aby zajistily jejich vzájemnou nezávislost, zejména pokud 
jde o vliv vnějšího prostředí. 
Výsledky příslušného rozboru jsou shrnuty ve výzkumné zprávě BIPM-91/4 „Report 

on correlations in frequency changes among the clocks contributing to TAI" z čer-
vence 1991. Vypracovala ji paní dr. Claudine Thomas, ředitelka časové sekce BIPM 
(jejím předchůdcem byl do konce r. 1989 pan dr. Bernard Guinot), společně s paní 
Patrizii Tavella, pracovnici Instituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris v To-
rinu (Itálie). Hlavni závěry této práce se opírají o chody trojice kvalitních hodin 
na třech kontinentech, vyhodnocené od konce r. 1986 do začátku r. 1990. V Evropě 
to byl primární laboratorní cesiový etalon Cs2 ve Fyzikálně-technickém ústavu (PTB) 
Braunschweig (SRN), americký kontinent byl zastoupen vodíkovým maserem č. 4213, 
Laboratoře aplikované fyziky (APL) Laurel, USA a jižní polokouli reprezentoval vodí-
kový maser Č. 442, Konsorcia australských časových laboratoří (AUS) Canberra. Uká-
zalo se, že tyto nesporně kvalitní hodiny vykazuji vzhledem k času TAI shodné sezónní 
kolísání chodu asi o t2,2 ns/den, tj. 12,50 . 10-14 s maximem koncem zimy. Z toho ply-
ne, že TAI skutečně kolísá] jednoduchým výpočtem určíme, že amplituda jeho roční 
viny činí asi 125 ns. 0 tolik je na konci jara napřed proti ideálně rovnoměrnému času. 
Příčinu spatřují autorky v početní převaze, kterou mají při vytváření TAI ko-

merční atomové hodiny nad laboratorními. je totiž prokázáno, že chod komerčních 
hodin výrazně závisí nejen na teplotě, ale také na vlhkostí okolního prostředí a se-
zónní změny těchto veličin působí kolísání chodu. Na to upozornil už v r. 1979 
známý chronometrický odborník dr. Gerhard Becker z PTB. Zatímco vliv teploty se dá 
celkem snadno vyloučit, je udržování stálé vlhkostí prostředí mnohem náročnější. Pro-
to je potřebným zařízením vybaveno jen málo laboratoří a pouze v některých z nich 
opravdu účinně působí. Následné výkyvy chodu se pak zřejmě přenášejí až do TAI. 

Zpráva proto doporučuje laboratořím, jež se podílejí na vytváření TAI, aby peč-
livě dbaly na stálost prostředí, ve kterém jejich hodiny pracují. Vyzývá i výrobce 
hodin, aby konstrukčním řešením co nejvíce omezili vliv změn vnějšího prostředí 
na chod hodin. Také způsob zpracování dat v BIPM by měl být zlepšen tak, aby 
ještě účinněji než dosud potlačoval sezónní složku chodu. Je tu také upozorněni, že 
podle návrhu dr. B. Guinota vytváří BIPM speciální čas TT(BIPM), který je početně 
oproštěn od sezónních změn chodu a je určen zejména ke studiu stálosti periody 
pulsarů a k dalšímu nejnáročnějšímu použiti. V. Ptáček 
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„Mateřská školka" 
Na podzim roku 1928 došlo k události, jež měla zásadní význam pro celou 

mou budoucnost: objevil jsem v Praze existenci České astronomické společ-
nosti, založené v roce 1917, přirozeného centra pro amatéry astronomy. Měla 
přes 800 členů a jej£ předseda od roku 1926 dr. František Nušl (1867-1951) 
byl profesorem astronomie na Univerzitě Karlově a ředřtelem československé 
Státní hvězdárny a v letech 1929 až 1935 působil také jako jeden z místo-
předsedů Mezinárodní astronomické unie. Kdyby se byl můj bratr Miloš před 
čtyřmi lety dozvěděl o existenci této společnosti, mohli se postupně stát astro-
nomy dva Kopalové, ne jen jedeni Tato společnost vydávala od roku 1920 
měsíčník pod názvem Říše hvězd, který dospěl v roce 1928 ke svému devátému 
ročníku (stal jsem se nejen jeho předplatitelem, ale brzy jsem do něho začal 
i přispívat). Otec mi k vánocům daroval některé z jeho minulých ročníků, 
z nichž se bylo možné něco dozvědět o činnosti společnosti. Spolu s kama-
rádem lzerou jsme si podali přihlášku do společnosti a byli jsme přijati za 
její členy od ledna 1929. To byl začátek mé spolupráce s touto společnost£, 

která trvá až do současné doby (roku 1967, kdy společnost slavila padesáté 

výročí svého vzniku, jsem byl zvolen jejím čestným členem). 
Rok 1929 byl pro mladého začátečníka zvláště vhodnou dobou pro vstup do 

této společnosti, neboť po několikaletém úsilí se jejímu výboru podařilo shro-
máždit dostatečné prostředky a otevřít na Petříně hvězdárnu určenou nejen 

pro členy, ale i pro širší veřejnost, vybavenou daleko dokonalejšími přístroji, 

než mohl mít mladý amatér. Měla také astronomickou knihovnu čítající ně-

kolik set svazků, v níž byly nejen populární knihy, ale také odborná litera-

tura zakoupená z pozůstalosti dr. Ladislava Pračky (1877-1922), předčasně 

zesnulého astronoma, který získal své vzdělání v Bambergu a v Postupimi 

a horlivě se věnoval studiu proměnných hvězd. Právě v této knihovně jsem 

se poprvé seznámil s katalogy BD a AG a s impozantní sérií Zpráv harvard-

ské observatoře (Annals of the Har'vard College Observatory), obsahující prá-

ce astronomů, jež jsem pak tak dobře poznal o pouhých deset let později. 

Mohu dodat, že z astronomických přístrojů •patřících společnosti byl ve vý-

chodní kupoli hvězdárny dvacetžcentimetrový hledač komet pocházející od 

KRONIKA 

ÚNOR 1992 

• 2. 2. - Ceno Hoffmeister (2. 2. 1892 
až 2. 1. 1968) - 100. výročí narození. 
Německý astronom, ředitel hvězdárny 
v Sonnebergu. Objevil a pozoroval téměř 
10 000 proměnných hvězd. Zabýval se 
také pozorováním meteorů a byl zastán-
cem teorie mezihvězdného původu me-
teorů. 
o 13. 2. - Tadeusz A. Banachiewicz 
(13. 2. 1982-17. 11. 1954) - 110. výročí 
narození. Polský astronom a matematik, 
ředitel hvězdárny v Krakově (1919 až 
1954). zabýval se výzkumem Měsíce, pro-
měnných hvězd a nebeskou mechanikou. 
Zdokonalil Gaussovu metodu pro určení 
eliptických drah planet a komet. Vý-
znamné jsou jeho práce z numerické ma-
tematiky. 
• 14. 2. - Nikolaj V. Zimmerman (20.3. 
1890-14. 2. 1942) - 150. výročí úmrtí. 
Sovětský astronom. 
• 20. 2. - Johann T. Mayer (17. 2.1723 
až 20. 2. 1762) - 230. výročí úmrtí. Ně-
mecký astronom. Vytvořil podrobnou ma-
pu Měsíce a vydal nové tabulky pro Mě-
síc a Slunce. Odvodil vlastni pohyb 57 
hvězd a vypracoval teorii pasážníku. 
• 20. 2. - John Herschel Glenn (nar. 
1921) - první americký kosmonaut -
30, výročí letu. Dne 20. 2. 1962 ve výšce 
161-262 kilometrů třikrát obletěl země-
kouli v kosmické lodi Mercury 6 
(Friendship 7). 
• 26. 2. - Nicolas Camille Flammarion 
(26. 2. 1842-3. 6. 1925) - 150. výročí 
narození. Francouzský astronom a vý-
znamný popularizátor astronomie. Zabý-
val se studiem planety Mars a vícená-
sobnými hvězdami. V roce 1882 založil 
první časopis amatérské astronomie 
L'astronomte. 
• 28. 2. - Jost BBrgf (28. 2. 1552 až 
31. 1. 1632) - 440. výročí narození. Ně-
mecký astronom. Zabýval se pozorová-
ním proměnných hvězd. __ 

ODCHYLKY ČASOVÝCH 

SIGNÁLŮ .' 

LISTOPAD 1991 

Den UT1-signál UT2-signál 

4. XI. +0,0078s —0,0146s 
9. XI. -0,0030 -0,0237 

14. XI. -0,0128 -0,0317 
19. XI. -0,0254 -0,0425 
24. XI. -0,0364 -0,0517 
29. XI. —0,0489 —0,0625 

Předpověď (neurčitost í0,013s): 
1. 111. 92 —0,245 —0,241 

V. Ptáček 
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firmy Zežss; o rok později byl instalován dvojitý fotogrcfický refraktor firmy Zeiss se dvěma dvacetžcentžmetrovýmž 
č"oč"kami [jednou vizuální a druhou fotografickou] s ohniskovou vzdáleností 3,43 metru (odpovída/let standardnímu 
refraktoru používanému při sestavování mapy oblohy), který dříve patřil rakouskému selénografovž R. Kčnžgovž. Po 
krátkém počátečním výcviku mi byl dovolen volný přístup k oběma těmto přístrojům (fotografický objektiv dvojitého 
refraktoru mne pak roku 1936 dokonce doprovázel do Japonska). 

Hvězdárna byla oficiálně otevřena pro veřejnost 4. května 1929. Na počest generála Milana Rastžslava Štefánika 
(1880-1919), prvního československého ministra obrany, jenž začal svoji profesionální dráhu jako astronom a který 
zemřel při leteckém neštěstí přesně deset let předtím, byla pojmenována jeho jménem. Stala se mou astronomickou 
„mateřskou školkou" před mým při jetím na univerzitu. Kdyby nebyla tenkrát existovala, celá moje pozdější životní 
dráha by se třeba vyvíjela zcela jinak. 
Vzpomínka na Alberta Einsteina 

Když jsem se s Einsteinem (a Frankem) setkal v Princetonu, dovol£/ jsem si zeptat se ho, zda to, že jeho největší 
intelektuální čin (tj. obecná teorie relativity) začal v jeho mysli klíčit za jeho pobytu v Praze, má nějaký zvláštní 
význam. Einstein se nad odpovědí na chvilku zamyslel a pak pomalu řekl: „Je," (rozhovor se vedl v němčině) „ten-
krát v Praze jsem neměl žádnou administrativu." A ještě bychom mohli dodat, že dosud nebyl předmětem zájmu hro-
madných sdělovacích prostředků — žádné noviny si nevšímaly toho, co dělá, a televize byla dosud věcí vzdálené 
budoucnosti. Jedinou „mimoškolní" činnosti, jíž se Einstein za svého pražského pobytu věnoval (pokud jsem slyšel), 
byla hudba, jíž je Praha proslavená už od Mozartovy doby. 

Když jsme však odešli z Ežnsteinova bytu na Mercer Street, řekl mi Philipp Frank: „Vidíte, starý pán zřejmě 
ztrácí paměť. Řeknu vám, jak to bylo. Když se Einstein vzdal svého profesorského místa v Praze, doporučil za svého 
nástupce mne, a jeho doporučení bylo pak také přijato. Když jsem z rukou děkana přebíral jmenovací dekret a svě-
řil jsem se mu se svými pochybnostmi, zda budu vhodným nástupcem tak velkého muže, uklidnil mne však děkan 
(přibližně) těmito slovy: „Nežádáme od vás, abyste byl právě génius. Všechno, co po vás skutečně chci, je, abyste 
odpovídal alespoň .na úřední korespondenci z děkanátu," z čehož nepřímo vyplývá, že Einstein to asi nedělal! Na 
jméno tohoto dobromyslného děkana si Frank nevzpomněl; ať to však byl kdokoli, získal si velké zásluhy tím, že 
Einsteinovž umožnil věnovat se v klidu práci. V pozdějších letech tomu tak už nebývalo. V Princetonu spočívala Ein-
stežnova hlavní cena v tom, že jeho jména bylo možné využívat k účelům publicity; žádný děkan ve Spojených stá-
tech, který za něco stál, by mu však nesvěřil správu jakýchkoli peněz (ani vojáci jakékoli tajemství!]. 

Další jinde nezaznamenaná vzpomínka na Einsteina pochází z druhé ruky a vztahuje se k jeho pobytu v Berlíně 
Po 1. světové válce; přivedl jej tam z Curychu Max Planck. Akademie mu přidělila mladého asistenta, dr. Erwina 
Freundlicha, jenž se pozdě ji stal mým profesorem. Ten mi vyprávěl, že se na jednu ze svých prvních schůzek s Ežn-
steinem z nějakého důvodu opozdil a dostal se na dohodnuté místo až za půl hodiny. Místo schůzky bylo venku 
a právě pršelo. Když se začal omlouvat, Einstein to dobromyslně odbyl mávnutím ruky. „Koneckonců," řekl prý, 

jsem žádný čas neztratil. Mohl jsem dělat svou práci, když jsem zde stál pod deštníkem, právě tak dobře, jako 
kdybych seděl ve své pracovně za stolem." A kdo by o tom pochyboval u člověka, jehož hlavním posláním v životě 
bylo myslet? 
.,Šípková Růženka" 

Má první návštěva v poválečném Československu nebyla příliš dlouhá, přinesla však některé důsledky trvalejšího 
rázu. Za dvě desetiletí, jež uplynula od mého odjezdu, došlo ve vlasti k rozkvětu vědeckého života — ž astronomie. 
Zejména se chystaly rozsáhlé změny na ondřejovské hvězdárně. Tuto observatoř založil roku 1898 jako soukromou 
instituci osvícený amatér dr. Josef J. Frič (1861-1945). Chtěl tak uctít památku svého předčasně zesnulého bratra 
Jana (1863-97). Roku 1928 byla předána Univerzitě Karlově. Za mých studentských leč jsme jí říkali „Šíp/cová 
Růženka" (leží v krásné krajině nedaleko Prahy, ale nebylo dost hvězdářů ochotných pracovat tam v noci). Roku 
1949 byla přičleněna k Československé akademii věd jako jeden z jejích výzkumných ústavů. Jejím největším přístro-
jem však tehdy zůstával dvaceticentimetrový čočkový refraktor, jenž se od dob mého mládí nijak nezměnil. Pod ve-
dením nového, svědomitého a této věci oddaného ředitele dr. Bohumila Šternberka (1897-1983), jehož přftom pod 
porovala celá nová generace schopných mladých astronomů (z nichž Bumba, Kleczek, Perek, Plavec, Švestka, Va-
nýsek a jiní později získali mezinárodní věhlas), začala ondřejovská hvězdárna rozšiřovat svou činnost a postupně se 
stala vedoucí astronomickou institucí v zemi. 

Když jsem navštívil Prahu na jaře 1957, zvažovaly se plány na vybaveni hvězdárny několika nepříliš velkými pří-
stroji určenými pro různé druhy práce — asi tak, jak později postupovali polští astronomové v Krakově a jinde. Ne-
zdálo se mi to však příliš rozumné. Naléhal jsem na kolegy, aby zvážili možnost získání jednoho velkého zrcadlo-
vého dalekohledu (podle finančních možnost£), kolem nějž by se činnost hvězdárny soustřed'ovala, což by Ondřejovu 
umožnilo proniknout mezi přední evropské astronomické instituce. 

Dr. Šternberka ani jeho kolegy nebylo třeba příliš přesvědčovat. Aby se to však mohlo uskutečnit, muselo nejprve 
tyto plány schválit prezídium akademie, jež jako jediné mohlo uvolnit potřebné fondy. A díky šťastné shodě okol-
ností jsem i zde mohl trochu pomoci. Předsedou 'ČSAV byl profesor Zdeněk Nejedlý (1878-1962), litomyšlský rodák 
(a v té době velmi vlivný muž), s nímž se můj otec přátelsky stýkal už v Litomyšli. Bylo ovšem nanejvýš neprav-
děpodobné, že by se na mne Nejedlý pamatoval. Slyšel však o mně od sovětských astronomů za války v Moskvě 
a pak ještě vže od dr. Shapleyho v Kremlu při tom příjemném večírku, o němž jsem už mluvil. 

Byl to také Nejedlý, kdo stál (jako ministr školství) v pozadí plánů na můj návrat do Prahy. Zdálo se však, že mi 
neměl za zlé, že jsem nakonec přece jen zůstal v cizině. Kromě toho — a to bylo mnohem důležitější — nevyža-
doval rozvoj jeho vlastního oboru (dějin hudby) příliš mnoho peněz. Na žádost mých pražských kolegů (dr. Štern-
berka a dr. Perka) jsem mu proto v létě 1958 napsal dopis, v němž jsem podpořil plány na výstavbu velkého daleko-
hledu. Af to bylo zásluhou ,mého dopisu nebo ne, krátce nato jsem se doslechl, že naše návrhy byly skutečně při-
jaty. Ačkoliv Nejedlý sám o čtyři roky později zemřel, budoucnost pozorovací astronomie v Československu tím byla 
zajištěna. Prezídium ČSAV schválilo nákup dvoumetrového zrcadlového dalekohledu (od jenské firmy Karl Zežss), 
který (spolu se svým sesterským dalekohledem v Tautenburgu v NDR] zůstal ne/větším dalekohledem severně od Alp. 

Jak je dobře známo, byl tento nový zrcadlový uveden na Ondřejově do provozu v předvečer 13. valného 
shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze. Toho 30. srpna 1967, kdy k tomu došlo, už profesor Nejedlý 
nebyl mezi námi. Nový předseda akademie akademik František Šorm mi však při této příležitosti řekl, že kdyby byl 
ve své funkci už roku 1958, astronomové by dalekohled, který nyní sám slavnostně uváděl do provozu, nikdy ne-
získali — jako organický chemik by totiž nepochybně věděl o jiných možnostech využití peněz. 

(Ukázky vybral T. Stařecky) 

TŘETÍ STRANA OBÁLKY 
Série snímků zachycujících úpiné zatmění Slunce dne 11.7. 1991 — k článku J. Chíoupka [viz str. 3). (Foto: Heinrich 
Volker) 

ZADNÍ STRANA OBÁLKY 
Čtyři snímky dokumentující explozi supernovy 1987A. Nedávným pečlivým přeměřením těchto snímků se ukázalo, že 
dříve publikovaná jasnost supernovy byla ve skutečnosti menší o 0,2-0,8 magnrtudy. Nové hodnoty jasnosti novy 
jsou ve velmi dobré shodě $ teoretickou křivkou průběhu jasnosti. Odpověď na otázku, které ze dvou neutrin vznik-
lých při explozi supernovy a detekovaných časně ráno 23. Února 1987 vzniklo v čase nula, je dosud nezodpovězená. 
Snímky pořídili australští astronomové-amatéři Robert H. McN•aught a Frank B. Zoltowsky. (Převzato z časopisu Mes-
senger) 
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