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Ríše  hvězd 
PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY 

Mléčná dráha v souhvězdí Labutě 
(Cygnus) - Snímek pořídil astronom-
-amatér Jan Nesměrák (Hvězdárna 
a planetárium hl. m. Prahy) na hvěz-
dárně na Kleti (1083 m n. m.) pomocí 
pointovaného fotoaparátu Praktica 
(f = 5,6/50 mm) dne 25.1 26. VIII. 
1992 ve 23h 37mm až 0h 38min SEČ 
(materiál - Kodak Gold 400). 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 
Splynutí dvou bílých trpaslíků —Obrázek, resp. umělecká 
ilustrace, ukazuje tři stadia splynutí dvojice bílých trpaslíků 
a způsob, jak se mohou formovat planety kolem masivních 
bílých trpaslíků. Blíže viz článek Hledání planet a bílí 
trpaslíci nas. 77. ((oto—NASAISTSct) 
HORNÍ OBRÁZEK — Při vzájem-
ném oběhu dvou bílých trpaslíků ko-
lem sebe se méně hmotná složka při-
bližuje k hmotnější a kompaktnější 
složce po spirální dráze. 
PROSTŘEDNÍ OBRÁZEK — Gravi-
tační slapové síly roztrhají méně 
hmotnou složku, která je sice rozmě-
rově větší, ale zároveň velmi málo 
kompaktní. 
DOLNÍ OBRÁZEK — Ačkoliv vět-
šina materiálu padá přímo do bílého 
trpaslíka, část se přece jen soustředbje 
do plochého disku. V tomto disku se mohou tvořit nové pla-
nety. Disk kolem bílého trpaslíka může mít stejnou velikost 
a hmotnost jako měl protohvězdný disk, z něhož se zformo-
vala naše sluneční soustava, po chemické stránce by převlá-
dal uhlík a kyslík. 

TŘETÍ STRANA OBÁLKY 
Obraz jádra obří eliptické galaxie NGC 1275 — Snímek 

byl pořízen širokoáhlou planetární ka-
merou WE/PC Hubblova kosmického 
dalekohledu a zachycuje přibližně pa-
desát kulových hvězdokup patřících 
do této galaxie. Hvězdokupy se jeví 
jako světlemodré skvrnky či body ko-
lem jádra galaxie. Blíže viz článek Ku-
lové hvězdokupy v galaxii NGC 1275 
nas. 77. (Íoto—NASA/STScf) 

POSLEDNÍ STRANA OBÁLKY 
Planetární mlhovina Hen 1357— Snímek právě vznikající 
planetární mlhoviny, známé pod 
označením Hen 1357, získal Hubblův 
kosmický dalekohled širokoúhlou ka-
merou v srpnu loňského roku. Tato 
mlhovina leží ve vzdálenosti zhruba 
5500 parseků a nalézá se v souhvězdí 
Oltáře. Její označení Hen 1357 zna-
mená, že tato mlhovina je 1357. ob-
jektem v katalogu neobvyklých hvězd sestavených K. He-
nizem. Barevný snímek vznikl složením tří obrazů v růz-
ných vinových délkách: zelenáa žlutábarva odpovídá emisi 
kyslíku, převažující červená reprezentuje vodík. Na snímku 
je dobře patrný prstenec, který je vůči pozorovateli skloněn. 
O struktuře objektu Hen 1357 bylo známo dosud jen velice 
málo, protože jednotlivé detaily nešly rozlišit pozemskými 
dalekohledy. Předchozí spektroskopická pozorování na-
značovala, že se objekt po několik desetiletí postupně pro-
měňuje z obyčejné horké hvězdy v mladou planetární mlho-
vinu. Tato pozorování tak umožňují astronomům lépe po-
chopit, jak se planetární mlhovina vyvíjí ve svých počáteč-
ních fázích. (foto—NA SA/STS ci) 

DOLE— Znamení Býka (Taurus) —obrázek ze zvěrokruhu 
Josefa Mánesa (1866) a z hvězdného atlasu Uranometria 
Jana Bayera (1572— 1625). 
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REICH DER STERNE — f1U6 delty /nha/t: Ostem and Datum der Christi Kreutzung 
-J. Šuráň (78) 

ROYAIIME DES ĚTOILES - en ce mrměro: Pěques et la crucifixion de Jésus—
Christ—J. Šuráň (78) 

REINO DE LAS ESTRELLAS - en el contenido: Pascua y cruciflción de Cristo 
-J. Šuráň (78) 

CITÁT MĚSÍCE 

7e úpině jedno, zda věříme či nevěříme na 21 fFO. 91 C jsem si 
jist, že inte`igentnejší mimozemštáné nevěří na nás, a pokud 
jim nejaký jejicI teíepat líčí naši planetu, nenechají /o ani do-
míuvit a volají přestaň, není možné, a6y dyCo toCikpitomců na 
tak malém kosmickém terese'. 

Jack Steinberger, americký fyzik, nositel Nobelovy ceny 
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REDAKCI DOŠLO 
v 

Ríše hvězd 
váženíčtenáři 

v 9. čísle loňského ročníku jsme vyhlásili čtenářskou 
anketu, abychom zjistili Váš názor na obsahovou i for-
mální úroveň tohoto časopisu. Odezva byla nečekaně 
velká (326 vypiněných anketních lístků!) — vždyf 9. číslo 
se vlivem nepříznivých okolností dostalo Vám, čtená-
řům, do rukou většinou právě v době ohlášení uzávěrky. 
Děkujeme tedy všem, kteří v předvánočním shonu věno-
vali svůj vzácný čas vyplňování a odeslání svého anket-
ního příspěvku. Věřte, že tato námaha nebyla marná 
— všechny Vaše názory a náměty byly v redakci pečlivě 
prostudovány, předneseny na zasedání rekakční rady 
a stanou se neocenitelným vodítkem pra uskutečňování 
redakčních záměrů. 
Jak tedy hodnotilo 326 čtenářů Říši hvězd? 

Dvě třetiny celkem pozitivně, přičemž známkou 
2 oklasifikovalo časopis 50 % respondentů (4 % se 
známkování neúčastnila). V hodnocení úrovně obsaho-
vého zaměření jednotlivých rubrik se velkého čtenář-
ského ohlasu dostalo Úkazům na obloze — 52 % velmi 
spokojených hlasů patřilo mapkám, 51 % textu a 50 % 
ostatním mapkám. Spíše spokojeno bylo ve všech třech 
případech více než 31 % čtenářů. Novinky z astronomie 
získaly 49 % velmi a 39 % spíše spokojených hlasů. 
Kromě toho tuto rubriku čte nejvíce čtenářů jako první. 
Zcela podle očekávání získala vysoké hodnocení také 
ukázka z cyklu Začínajícím hvězdářům, který byl od 1. 
čísla letošního roku zařazen do pravidelné rubriky, a sice 
37 % velmi a 38 % spíše spokojených hlasů. Kladně hod-
noceny byly i hlavní články —velmi spokojeno s nimi bylo 
36 % a spíše spokojeno dokonce 57 % čtenářů. Sečteme-
li body z obou hodnotících kategorií (72 %), vidíme, že 
právě hlavní články dosáhly u čtenářů nejvyššího 
uznání. Druhé místo patří Novinkám z astronomie a třetí 
Úkazům na obloze. Nadprůměrně byla hodnocena i pu-
blikovaná inzerce. Skutečně malý počet velmi spokoje-
ných hlasů obdržely rubriky Společenská kronika 
(11 %), Odchylky časových signálů (12 %), Česká astro-
nomická společnost (13 %), Redakci došlo (13 %), při-
čemž Odchylky časových signálů vůbec nečte 50 % 
účastníků ankety. Druhé místo v „nečtenosti" zaujímá 
Společenská kronika s 19 % hlasů. 68 % čtenářů by uví-
talo věnování více prostoru Novinkám z astronomie, 
49 % Začínajícím hvězdářům a 45 % hlavním článkům, 
které spolu s Novinkami z astronomie a články Jiřího 
Grygara (především Žní objevů) patří k těm, které čte-
náři čtou nejraději. Jedna z anketních otázek vyzvídala, 
co byv Říši hvězd vůbec nemělo být — 7 % osob se vyslo-
vilo pro Společenskou kroniku, 5 % pro Českou astrono-
mickou společnost a 3 % pro Odchylky časových sig-
nálů. 36 % respondentů se však bohužel k této otázce vů-
bec nevyjádřilo. Na otázku „Jaký druh článků v Říši 
hvězd úpině postrádáte" se sešly odpovědi tak obsáhlé 
a rozmanité, že je nelze všechny pro nedostatek místa 
zveřejnit, převládala však přání najít na stránkách časo-
pisu informace pro začínající astronomy—amatéry, 
články věnující se amatérské konstrukci astronomické 
techniky, praktické rady, návody a mapy pro pozorování 
i fotografování a články zabývající se počítačovou pro-
blematikou. Na otázku, zda by Říše hvězd měla být sro-
zumitelnější laické veřejnosti či naopak více odborná, 
odpověděla většina čtenářů, že jim současný stav vyho-
vuje. Grafická úprava časopisu se líbila v 69 % případů, 
pokud k ní byly vysloveny výhrady, týkaly se spíše malé 
barevnosti tohoto periodika. Nedostatek barev by 48 % 
čtenářů řešilo přidáním barevné křídové přílohy a 30 % 
přidáním dvou barev uvnitř čísel. Nespokojenost s ma-
lým počtem fotografií vyjádřily dvě třetiny dotázaných. 
Více než polovina respondentů by uvítala více stran — le-
tošním rozsahem by rádo listovalo 19 % osob, 34 % by 
bylo pro ještě větší rozšíření. 45 % čtenářů však kon-
krétní návrh na počet stran nepodalo a tak se tato otázka 
nedá, bohužel, objektivně zhodnotit. 

Jsme rádi, že předplatitelé našeho časopisu, kterých je 
drtivá většina, chápou objektivní příčiny neudržitelnosti 
výše loňské prodejní ceny. Vzhledem k tomu, že ani sou-
časná cena (12 Kč) nekryje výrobní náklady, je pro re-
dakci povzbuzením poznání, že více než polovina účast-
níků ankety by byla ochotna akceptovati eventuální zvý-
šení ceny dosavadní. 

Vážení čtenáři, redakční kolektiv ještě jednou děkuje 
všem příznivcům za ochotu spoluvytvářet svými názory 
tento třetí nejstarší astronomický časopis na světě, dě-
kuje za kritické připomínky i slova podpory, deseti vylo-
sovaným účastníkům posílá hezké knihy a těší ses Vámi 
zase nad některou další anketou na shledanou! 

(red, dr) 

Knihy odesíláme těmto vylosovaným účastníkům ankety: Ivo 
Sch6na z Jablonce nad Nisou, Mgr. VladimírRoškot ze Sedl-
čan, Jiří Votoček ml. ze Sebranic, Svatopluk Kílhnel ze Cti-
něvsi, Antonín Dostal z Jesenice u Prahy, Ing. Jiří Hofman 
z Aše, Petr Manoušek z Prahy, ThMgr. Václav Šustr z Vo-
dce, MUDr. Vladimír Brunclík z Turnova a Jaroslav Navara 
z Havířova. 

výsledky anketo nejlepší 
články v Říši hvězd v roce 1992 

Redakční rada Říše hvězd vyhodnotila čtenářskou 
anketu o nejlepší články uveřejněné v našem časopise 
v roce 1992. 

Ve čtenářské anketě se na prvém místě, jak se dalo 
očekávat, umístila Žeň objevů Jiřího Grygara [Říše 
hvězd 73 (4-5/1992), s.51]. Na druhém místě se umís-
til článek Mirka Plavce Stíny v kosmické mlze — zá-
rodky galaxií [Říše hvězd 73(9/1992), s. 134], na tře-
tím pak příšpěvek J. Šuráně O hvězdě betlémské [Říše 
hvězd 73 (12/1992), s. 180]. Za zmínku stojí i čtvrté 
místo čtenářské ankety, které získal článek Mojmíra 
Eliáše Nad novým obrazem Venuše [Říše hvězd 73 
(6/1992), s. 83], zatímco v anketě členů redakční rady 
tento článek nezískal ani jeden hlas. 

Do redakční ankety nebyly zařazeny přehledové 
články J. Grygara Žeň objevů a M. GrOna Kosmonau-
tika jako pravidelně se opakující v každém ročníku. 
O prvé a druhé místo se dělí články M. Plavce Stíny 
v kosmické mlze — zárodky galaxií a J. Šuráně O 
hvězdě betlémské. Na třetím místě se umístil článek J. 
Karase Aktivní jádra galaxií a kosmické výtrysky 
[Říše hvězd 73 (8/1992), s. 115], který se ve čtenářské 
anketě umístil až na pátém místě. 

Na základě obou těchto anket rozhodla redakční 
rada navrhnout na odměnu Literárního fondu M. 
Plavce a J. Šuráně (stojí za zmínku, že v hodnocení 
ročníku Říše hvězd měl M. Plavec celkem 4 články, 
z nichž 3 dosáhly v obou anketách nejvyššího ocenění) 
a udělit knižní odměny nejmladšímu (Petr Stobawski, 
15 let) a nejstaršímu (Milan Schmied, 72 let) účastníku 
čtenářské ankety. 

(red, mk) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Největší dalekohled světa předčil očekáváni 

Keckův dalekohled na hoře Mauna Kea na Havaji začíná odvádět sku-
tečnou vědeckou práci. První světlo spatřil už loni, kdy bylo z 36 seg-
mentů namontováno jen osm. Slavnostní otevření bylo loni v listopadu, 
ale ani tehdy ještě nebylo zrcadlo úpině složeno. Byla to prostě formální 
záležitost se vznešenými hosty. 

Nyní hosté odešli a kolem dalekohledu se hemží pouze astronomové 
a technici. Všech 36 segmentů je řádně usazeno, takže zrcadlo je kom-
pletní a zachytí nominálně třikrát více světla než dosavadní největší dale-
kohled, 'sovětský' šestimetr. Faktor 3 se nezdá nijak velký, ale ve skuteč-
nosti je zisk daleko větší dílky příznivějším pozorovacím podmínkám 
a ještě více dílky nejmodernějším přístrojům, které zachycené světlo měří 
a analyzují. První pracovní týden dalekohledu na přelomu března a dubna 
byl zasvěcen pozorováním na infračervených vinových délkách v oboru 
kolem 2,2 nm — to je přibližně třikrát delší vinová délka než může zazna-
menat naše oko. Speciální CCD—kamera má 256 x 256 zobrazovacích ele-
mentů (pixelů). Kvalita výsledků předčila všechno očekávání. Čtenáři si 
možná vzpomenou, že před konstrukcí a stavbou dalekohledu byly velké 
spory o charakter hlavního zrcadla. Dr. Jerry Nelson z Kalifornské univer-
zity v Berkeley navrhl zcela optimální systém, v němž zrcadlo sestává 
z 36 segmentů složitě broušených (jsou to výseky z mimoosových parabo-
loidů), které počítač neustále seřizuje tak, aby vytvářely jediný ostrý ob-
raz. Kritici namítali, že je to projekt pochybný a nikdy nevyzkoušený ani 
na menším dalekohledu. Nepochybně Nelson nyní sleduje výsledky s vel-
kým zadostiučiněním. Je už jisté, že vyhrál. Keckův dalekohled předčí pa-
lomarský pětimetr v rozlišovací schopnosti dvakrát, v citlivosti desetkrát. 
Rozlišovací schopnost je 0,5"a tuto dolní mez omezuje atmosféra stejně 
jako dalekohled. Kdyby mohl být dalekohled zaměřen na vzdálenou sil-
nici, rozlišil by dvojici světel auta na vzdálenost 516 km. Při expozici 
1000 sekund by bylo možno rozlišit od pozadí zdroj o hvězdné velikosti 
23,5 mag. Podobné obrazy, které by odpovídaly expozici 1000 sekund, 
předtím pořídil (s horší rozlišovací schopností) jeden z havajských astro-
nomů na dalekohledu o průměru 2,2 metru za 22 hodin... 

A který objekt měl tu čest být první? Tým pozorovatelů z obou mateř-
ských isntitucí — Kalifornské univezity a Kalifornského technologického 
institutu (zde prostě zvaného Caltech) studoval infračervené záření jedné 
na pohled neobyčejně slabé a nenápadné galaxie, která byla objevena in-
fračerveným satelitem WAS a nese katalogové označení FSC 10214 
+ 4724. Toto označení říká, že to je slabý infračervený objekt v souhvězdí 
Velké Medvědice. Přesněji vzato, leží nepředstavitelně dále než i ta nej-
vzdálenější hvězda souhvězdí. Na vinové délce 2,2 nm má tato galaxie 
hvězdnou velikost 16,4 mag, kdežto vizuální hvězdná velikost je 20 mag. 

Zdánlivá slabost této galaxie je opravdu jen zdánlivá, způsobená ne-
smírnou vzdáleností. Ve skutečnosti je galaxie FSC 10214 + 4724 nejsví-

tivějším známým objektem ve vesmíru; předčí nejen každou supernovu, 
alej všechny známé kvasary. Chrlí do prostoru tolik záření jako 5 x 1010.
Sluncí. Pro porovnání uvažme, že naše Galaxie září asi jako 8 miliard 
Sluncí (8x109); galaxie FSC 10214 + 4724 ji předčí více než 60 tisíckrát. 
Zatímco naše Galaxie vydává nejvíc záření ve viditelném světle, pozoro-
vaná galaxie svítí nejvíce v infračerveném oboru. 

To je do značné míry (ale ne úpině) způsobeno tím, že je od nás tak 
daleko. V důsledku rozpínání vesmíru se od nás vzdaluje tak velkou rych-
lostí, že následkem Dopplerova posuvu se nám jeví všechny vinové délky 
značně delší —jsou násobeny faktorem 3,286. Takže to, co pozorujeme na 
vinové délce 2,2 nm, je záření vyslané z oné galaxie na vinové délce 
3,286-krát kratší. A když to propočteme, vyjde vám, že kalifornští astro-
nomové vlastně pozorovali vodíkovou čáru Ha v oranžově-červené části 
spektra na vinové délce 636,5 nm. 

Tato volba nebyla nahodilá. Galaxie FSC 10214 +4724 totiž pravděpo-
dobně skutečně nejsilněji září ve světle této vodíkové čáry, protože obsa-
huje neobyčejně vysoké množství plynu a také prachu, který září na infra-
červených vinách. Odhaduje se, že hmotnost plynu v ní je asi 600 miliard 
Sluncí a hmotnost prachu asi 300 milionů Sluncí. Zdá se, že hvězd je 
v galaxii pomálu. Tím se galaxie FSC 10214 + 4724 liší od naší Galaxie, 
která už většinu plynu a prachu spotřebovala na výrobu hvězd. 

Proč je ona vzdálená galaxie jiná? Je v první řadě mnohem mladší než 
naše Galaxie v tom smyslu, že ji vidíme v době jejího mládí. Vidíme ji 
takovou, jaká byla asi před sedmi miliardami let, ne-li ještě dříve (odhad 
vzdálenosti bohužel závisí na nejistém geometrickém modelu vesmíru 
a nejisté hodnotě Hubblovy konstanty). Tehdy patrně mnohé galaxie byly 
ještě chudé na hvězdy. Proč tedy tak mohutně září? B. T. Soifer a spolu-
pracovníci [Astrophys. Journal 399, L55,1992] se domnívají, že v jádru 
„sedí" kvasar, který' tu energii produkuje; je zahalen oblaky plynu a pra-
chu, které jeho záření k nám posílají jakousi retranslací: ionizovaný plyn 
září podobně jako mlhovina v Orionu a rozpálený prach k nám posílá 
hlavně spojité infračervené záření. 

Aby mohl kvasar pracovat s tak ohromnou výkonností, potřebuje trvalý 
vydatný zdroj paliva, jímž je jakákoliv hmota. Tento přísun je zde obstará-
ván zřejmě tím, že se dvě galaxie srazily. To, co dřívější pozorovatelé tu-
šili, snímky Keckovým dalekohledem dokonale potvrzují. Ukazují zře-
telně dvě jádra, vzdálená 1,2 ; což je asi 10 000 parseků. Jižní složka je 
větší a jasnější; v ní zřejmě sídlí kvasar. Severní složka asi svým slapovým 
působením nebo přímým průnikem obstarává přísun „potravy". 

To, co vidíme, nám dává obraz o tom, jaký byl vesmír v dávné minu-
losti. Snad všechny „infračervené galaxie" objevené satelitem ERAS mají 
podobný charakter. 

Mirek J. Plavec 

Nový magneto graf pro blízkou infračervenou oblast spektra 

V Národní astronomické observatoři na hoře Kitt Peak v Arizoně 
(USA) byl postaven nový magnetograf pracující se spektrální čarou 
o vinové délce 1,56 nm. Tento přístroj využívá toho, že Zeemanův rozštěp 
spektrální čáry v magnetickém poli roste se čtvercem její vinové délky. Je 
tedy možné v této oblasti spektra měřit absolutní velikost intenzity magne-
tického pole — to znamená bez závislosti na směru magnetického vektoru 
a pro intenzity pole větší než 800 gaussů. 

Dosavadní měření intenzity magnetických polí v okolí slunečních 
skvrn, kde jsou pole velmi silná a koncentrovaná, pomocí analýzy spek-
trálních čar ve viditelném oboru nedovolovala přímá měření intenzity 
pole, protože naměřené hodnoty byly velmi nízké vzhledem k malému 
rozštěpu měřených čar. Měření provedená pomocí nového přístroje uka-
zují, že intenzita magnetického pole ve slunečních fakulových polích 
v okolí slunečních skvrn dosahuje hodnot 800 - 1700 gaussů (viz obr.). 
Tato měření dovolují získat lepší představu o skutečné velikosti a hustotě 
silových trubic magnetického pole ve fakulových polích dané aktivní 
oblasti. O 

(kresba —Pavel Příhoda) (Bu) 
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♦ —oznámení označená tímto symbolem nebyla v předchá-
zejících číslech Říše hvězd publikována nebo došlo ke 
změně v jejich obsahu. 
0 —zahraniční akce 

— v Říši hvězd již publikovaná oznámení, případně jejich 
zkrácená verze 

duben 9 

•20.— 22. III. — Úpice: Člověk ve svém pozemském a kos-
mickém prostředí. . Kontakt: Hvězdárna, BOX 8, 542 32 
Úpice. 
d• 23. — 25. IV. — Rokycany: Přístrojový seminář. ® Kon-
takt: Hvězdárna, Voldušská 721, 33711 Rokycany, 
Q) (0181) 2622; Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 
Petřín 205, 118 46 Praha 1, (02) 535-351 až 3. 
8 23. — 25. IV. — Přerov: Meteorická expedice (Lyridy). 
® Kontakt: Hvězdárna, 757 Ol Valašské Meziříčí. 

kuěibenn '93 

♦ 0 27.-28.V.—Bratislava: 450 let helioeentrismu. Po-
řadatelem semináře 450 let heliocentrismu konaného při pří-
ležitosti 35. výročí činnosti Astronómie PKO, 350. výročí 
narození I. Newtona a 450. výročí od prvního vydání práce 
De revolutionibus orbium coelestium libri V1 M. Koperníka 
je MS PKO Bratislava. ® Kontakt: Astronómia PÚ PKO, 
nábr. arm. gen: L. Svobodu 3,815 15 Bratislava, Slovensko; 
FAX (07) 315-348. 

Či?1'SIEt! _ .. . ~. . . 

♦ 11.— 13. VI. —Valašské Meziříčí: Slunce a sluneční sou-
stava. Z programu astronomického semináře: Sluneční sou-
stava (M. Eliáš), Přehřáté planety (P. Jakeš), Sluneční ko-
rona na AsÚ SAV (M. Rybynský), 15 let ondřejovských 
předpovědí sluneční aktivity (F. Zloch), Sluneční skvrny 
a protuberance (L. Lenža). ® Kontakt: Hvězdárna, 757 01 
Valašské Meziříčí. 
♦ 0 14.— 18. VI. — Villa Carlota (Belgirate, Itálie): Pla-
netky, komety, meteory 1993; sympozium Mezinárodní 
astronomické unie (IAU Symposium No. 160). ® Kontakt: 
P. Jones, Program Services Department, Lunar and Plane-
tary Institute, 3600 Bay Area Blvd., Houston, USA; FAX 
+1-713-486.2160. 
♦ 0 22. — 25. VI. — San Juan Capistrano (Kal(ornie, 
USA): Io; mezinárodní konference zabývající se výzkumem 
Jupiterova měsíčku Io pomocí meziplanetární sondy Gali-
leo. a Kontakt: D. Nash, San Juan Institute, 31872 Camino 
Capistrano, San Juan Capistrano, CA-92675, USA: FAX 
+1-505-835.7027. 

ČEIMVHnMeÉ 'A3 

♦ 3.— 16. VII. —Rokycany: Kurz broušení astronomických 
zrcadel (3. — 10. VU.) a Kurz stavby astronomických dale-
kohledů (11. — 16. VII.). V prvních dvou týdnech letních 
prázdnin se na hvězdárně v Rokycanech uskuteční tradiční 
kurzy tykající se astronomické techniky. V rámci těchto 
kurzů mají účastníci jedinečnou možnost získat vlastní pílí 
hlavní součásti astronomického dalekohledu. Kromě toho 
získají i řadu praktických informací tykajících se technické 
části jeho dokončení. Celý program obou kurzů je dopiněn 
řadou odborných přednášek týkajících se prakticky uskuteč-
ňované práce. Vedením kurzů jsou pověřeni nejzkušenější 
členové přístrojové sekce České astronomické společnosti. 
® Kontakt: Hvězdárna v Rokycanech. Voldušská 721, 
337 11 Rokycany. 
♦ 0 6. — 9. VII. - Flagstaff (Arizona, USA): Pluto-Cha-
ron; mezinárodní konference zabývající se nejnovějšími 
výsledky výzkumu dvojplanety Pluto-Charon. ® Kontakt: 
M. Guemeri, Lunar and Planetary Laboratory, University of 
Arizona, Tucson, AZ-85721, USA. 

Kometa P/Howell (1992c) 

• Pokračování efemend z Říše hvězd 3/1993: 

Kometa P/Howell(1992c) 

den 
[h 

«2oro 
m s] [ ̀  

62000 
' "] 

A 
[AU} 

r 
[AU] 

m1
[mag] 

L VII. 2 16 46,7 +10 15 05 2,113 1,892 13,4 
11. VII. 2 32 31,3 +ti 46 02 2,073 1,960 13,5 
21. VII. 2 46 51,0 +12 55 18 2,030 2023 13,6 
31. VII. 2 59 14,1 +13 52 09 1,979 2,087 18,7 
10. VIII. 
20. VIII. 

3 
3 

09 
17 

26,8 
11,8 

+14 
+15 

37 
10 

09 
40 

1,924 
1,866 

2,151 
2,215 

13,7 
13;8 

30. VIII. 3 22 10,3 +15 33 04 1,806 2;280 13,9 

(IAUC 5472) 

Kometa P/Schaumasse (1992x) 

• Pokračování efemerid z Říše hvězd 2/1993: 

Kometa P/Schaumasse (1992x} 

den «2500 
[h m s] 

[. , s2000 ) A 
[AU] 

r 
[AU] 

m1
[mag] 

6. VII. 12 57 40,7 +2 48 43 1,676 1,932 12,5 
16. VII. 13 15 22,7 -0 14 58 1,852 2,017 12,9 
26. VII. 13 32 34,5 -3 01 40 2,034 2,101 13,3 

5. VIII. 13 49 24,7 +5 33 13 2,221 2,186 13,6 
16. VIII. 14 05 59,3 -7 51 17 2,391 2,262 14,0 

(IAUC 5666, MPC 21236) 

Kometa Mueller (1993a) 

O kometě Mueller (1993a) se v našem časopise již psalo. I když v následujících měsících nebude 
kometa viditelná pouhým okem (má totiž velkou perihelovou vzdálenost), bude možné sledovat ji 
dlouhou dobu i s malými dalekohledy. Vizuálně byla docela dobře viditelná už od dubna i binarem 
25x100, byla skoro o 1 mag jasnější než se očekávalo. Na podzim projde kometa blízko severního 
světového pólu a její jasnost dosáhne asi 8. magnitudy a možná bude i jasnější. Pokud budete chtít 
trochu víc než se na kometu jen podívat, můžete vizuálně odhadovat její jasnost. Taková pozorování 
jsou shromažďována k dalšímu zpracování v celosvětové databázi s ústředím v USA. U nás se sběrem 
dat pro ni zabývá sekce meziplanetární hmoty České astronomické společnosti. O podrobnější infor-
mace si můžete napsat na adresu jejího předsedy: doc. Vladimír Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno. 

• Poslední nejpřesnější dráhové elementy pro ekvinokcium J 2000.0: 

T=1994Jan.12,882 
e=1 
q=1,9327 AU 

w = 130,6654° 
JZ = 144,7241' 
i = 124,8797' 

• Efemerida na červenec a srpen 1993: 

Kometa Mueller (1993a) 

den «2000 
[hm s[ [' 

62000 
- "] 

A 
[AU] 

r 
[AU] 

m1
[mag] 

1. VII. 7 12 50,3 +55 34 04 3,822 3,021 12,2 
11, VII. 7 22 16,9 +56 li 30 3,724 2,938 12,0 
21, VII. 7 32 43,5 +57 02 47 3;601 2,855 11,$ 
31. VII. 7 44 11,3 +58 10' 26 3,455 2,774 11,5 
10. VIII. 7 56 48,5 +59 37 36 3,289 2,694 11,4 
20. VIII. 8 10 54,3 +61 28 38 3,104 2,616 11,1 

(IAUC 5756, MPC 21902) 

(kz) 

Vysvětlivky k tabulkám: dráhové elementy: T — okamžik průchodu perihelem, e — excentricita, w 
— argument perihelu, fZ — délka výstupného uzlu, i — sklon k ekliptice, a — vetká poloosa, P — oběžná 
doba; efemeridy (všechny údaje jsou vztaženy k Oh Tr příslušného dne): «, 6 —souřadnice  pro ekv/n. 
J2000.0, A — vzdálenost od Země, r—vzdálenostod Slunce, m, —zdánlivá celková jasnost. 
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Hledání planet a bř/ř trpaslici 

V průběhu loňského roku oznámili astronomové objev planet obíhajících kolem neutronové hvězdy. 
Tento objev přinesl novou záhadu —jak se zde planety objevily? Protože neutronové hvězdy vznikají 
při explozi supernov, všechny planety by měly být v procesu přerodu hvězdy zničeny. 

Jedním z možných vysvětlení by bylo, že planety vznikly při splynutí dvou bílých trpaslíků do neut-
ronové hvězdy. Astronomové M. Livio, J. Pringle a R. Saffer z Vědeckého institutu kosmického dale-
kohledu (STScI) v Baltimore (USA) přicházejí s myšlenkou, že na základě této teorie by bylo možné 
hledat planety stejně tak i u hmotných bílých trpaslíků, neboť takové hvězdy jsou opět pravděpodobně 
výsledkem hvězdného splynutí. Tato teorie byla publikována v časopisu Monthly Notices of Royal 
Astronomical Society. . 

Nejméně polovina hvězd v naší Galaxii jsou podvojné systémy. V průběhu jejich vývoje se mohou 
takové systémy nacházet ve stavu, kdy se jádra dvou hvězd otáčejí uvnitř tenké společné obálky. 
Výsledkem pak může být blízká dvojice kompaktních objektů známých jako bílí trpaslíci — hvězdy 
v pozdním stadiu svého vývoje, jejichž rozměry se zmenší na velikost Země, ale hmotností se vyrov-
nají Slunci. Jako bílí trpaslíci pak pokračují ve vzájemném oběhu jeden kolem druhého a při spirálovité 
dráze (důsledkem emise gravitačního záření) může dojít i k jejich splynutí. 

Jedním z výsledků takového spojení by mohl být neobyčejně masivní bílý trpaslík. V tomto případě 
může hmotnost nově vytvořeného trpaslíka převýšit hranici 1,4 hmotnosti Slunce, což je hodnota, za 
níž nastane gravitační kolaps objektu do stavu neutronové hvězdy, superhustého tělesa o průměru pou-
hých několik kilometrů. 

V obou scénářích hmotnější bílý trpaslík přitahuje materiál ze svého souputníka. Ačkoliv většina 
hmoty padá přímo na bílého trpaslíka, část se může rozestřít do zploštělého disku, kde by se mohly 
shlukovat planety. Naše sluneční soustava je vlastně pozůstatkem podobného disku obklopujícího Pro-
toslunce. Disk kolem bílého trpaslíka by mohl mít stejnou velikosti hmotnost jako protohvězdný disk, 
z něhož se vytvořila sluneční soustava, ale byl by pravděpodobně složen z uhlíku a kyslíku. 

Jestližeje scénář astronomů z STScI správný, pak mohou dvojhvězdy opakovat proces tvorby planet 
i v pozdním stadiu svého vývoje. Objektem pro hledání planety by měl být hmotný bílý trpaslík, který 
se pravděpodobně vytvořil splynutím dvou bílých trpaslíků menších. Vědci však upozorňují, že pozo-
rování popisovaných planet nebude jednoduché. Přestože se prozradí zářením v infračervené oblasti 
spektra, jejich jasnost bude jen zlomkem jasnosti bílého trpaslíka. 

Astronomové by mohli pátrat po nepatrně se vychylujícím bílém trpaslíkovi s jedním nebo více nevi-
ditelnými souputníky. Změny ve spektru bílého trpaslíka nebude snadné urči[, protože spektrální čáry 
nejsou dost ostré pro měření malých změn radiální rychlosti řádově 30 metrů za sekundu. 

Jestliže takové planety existují, nemůžeme očekávat nález tělesa podobného naší Zemi. Planeta 
kroužící kolem bílého trpaslíka ve stejné vzdálenosti jak Země kolem Slunce bude mít povrchovou 
teplotu asi 300' C a bude se skládat převážně z uhlíku a kyslíku. 

(viz též foto na II. straně obálky) 
[STScI—PR92-181 Petr Velfel 

Kulově hvězdokupy v jádru galaxie NGC 1275 

Obří eliptická galaxie NGC 1275 nacházející se ve středu kupy galaxií v souhvězdí Persea — Levý 
snímek byl pořízen 4-m dalekohledem na observatoři Kitt Peak. Oblast vyznačená obdélnt7cem je pak 
zachycena na pravém snímku, který byl získán Hubblovým kosmickým dalekohledem. Na tomto 
snímku s velmi vysokým rozlišením je patrno asi padesát kulových hvězdokup (světlé skvrnky či body 
kolem jádra galaxie), které obsahují i poměrně mladé hvězdy — tzv. modré opozdilce. Snímek byl 
pořízen pomocí širokoúhlé planetární kamery (kamera WF/PC) a vznikl složením obrazů získaných 
v červené a zeleně oblasti spektra. 

Typická kulová hvězdoknpa obsahuje stovky tisíc až deset milionů hvězd v oblasti, která může mít 
průměr kolem sta světelných let. Většina kulových hvězdokup je tvořena velmi starými hvězdami. 
Překvapivě hvězdy na snímku galaxie NGC 1275 jsou mladé. Mohly se zrodit v průběhu kataklyzma-
tických dějů probíhajících v minulosti, např. při spojení či kolizi dvou galaxií 

(viz též foto na HI. straně obálky) 
[STScI—PR92-02] Petr Velfel 

d• 12.-18. VII. -Valašské Meziříčí: Astronomické praktikum. 
® Kontakt: Hvězdárna, 757 01 Valašské Meziříčí. 
♦ 12.— 23. VII. - Brno. • 33. praktikum pro pozorovatele pro-
měnných hvězd Tradiční letní akce je věnována pozorování zá-
krytových dvojhvězd a zácviku nových pozorovatelů. Pod ve-
dením zkušených instruktorů se zájemci o problematiku pro-
měnných hvězd seznámí s metodou pozorování a zpracování 
svých vlastních pozorování. ® Kontakt: P. Hájek, Hvězdárna 
a planetárium Mikuláše Kopemtka, Kraví hora, 61600 Brno. 
♦ 16. —30 VII. — Vladař u Žlutic: Dětský astronomický tábor. 
Dětský tábor pro děti od 9 do 14 let organizuje Asociace dět-
ských astronomů (ADA). ® Kontakt: Hvězdárna Kulturního 
centra Amethyst, I. P. Pavlova 14, 36001 Karlovy Vary; 
QS (017) 28707 až 8. 
♦ 24. - 31. VD. - Česká republika 10. ročník EBICYKLu. 
Jubilejní 10. ročník Ebicyklu — spanilé jízdy astronomů a příz-
nivců astronomie od hvězdárny ke hvězdárně — pojede po trase: 
Veselí nad Moravou — Prostějov — Medlov — Pardubice — Nym-
burk — Kladno — Rokycany. — Karlovy Vary. Letošní ročník, 
neoficiálně pojmenovaný Zlaty' pruh země moravskočeské, se 
i letos pojede jako důstojná oslava 2000. výročí sestavení zá-
kladního díla hvězdné astronomie — Almagestu a jeho vydava-
tele Claudia Ptolemaia (povšimněte si, že při jízdě po rovné 
cestě opisují ventilky bicyklů epicykloidy — blízké ovšem cy-
kloidám, neboť použitá kola jsou zřetelně menší nežli naše ze= 
měkoule). ® Kontakt: redakce Říze hvězd, Mrštíkova 23, 
10000 Praha 10— Strašnice. 

O 5. -26. VIII. - Coucouron (Ardéche, Francie): 29. Mezi-
národní astronomický tábor IAYC. ® Kontakt: IWA e.V., c/o 
Erwin van Ballegoy, Willemsweg 41, NL-6531 DB Nijmegen, 
Germany. 
♦ 9.- 14. VIII. - Ostrava-Poruba: Astronomické praktikum 
pro začátečníky. Letošní astronomické praktikum je zaměřeno 
na meteory, astronomickou fotografii a pozorování proměn-
ných hvězd. ® Kontakt: L. Hrdličková, HaP BMZ VŠB, tř. 17. 
listopadu, 708 33 Ostrava—Poruba. 
♦ 9.— 22. VIII. — Úpice: Letní astronomická expedice 1993. 
V letošním roce již po 35. mají mladí zájemci o astronomii mož-
nost se sejít na Hvězdárně v Úpici na letní astronomické expe-
dici. Expedice se bude konat v době od 9. do 22. srpna. Program 
bude již tradičně zaměřen na praktické seznámení s různými 
druhy pozorování dostupnými pro amatéry jako je pozorování 
proměnných hvězd, meteorů, objektů vzdáleného vesmíru 
a astrofotograf i, ve dne pak pozorování Slunce. K dispozici 
kromě dalekohledů v kopulích budou přenosné dalekohledy 
a Somety 25x100. V průběhu expedice se uskuteční řada před-
nášek předních odborníků a proběhne též kurz astronomie 
a astrofyziky, kurz meteorologie. Na tuto akci jsou pozváni jak 
začínající, tak i zkušení pozorovatelé (spodní věková hranice je 
14 let). t Kontakt: Hvězdárna, BOX 8, 542 32 Úpice. 
♦ 11. —15. VIII. - Přerov: Meteorická expedice (Perseidy). 
® Kontakt: Hvězdárna, 757 01 Valašské Meziříčí. 
♦ 21.— 29. VIII. —Zhořec u Nečtin: Dovolená s dalekohledem 
'93. Letošní Dovolená s dalekohledem se koná opět v zařízení 
letního tábora ve Zhořci u Nečtin (okres Plzeň—sever). Akce je 
určena majitelům amatérské astronomické techniky (daleko-
hled je tedy pro účast podmínkou). Smyslem je umožnit zájem-
cům společný pobyt pod oblohou. Ten je samozřejmě spojen 
s výměnou zkušeností, a to nejen z konstruování amatérských 
dalekohledů, ale také zpozorování a fotografování oblohy atd. 
Možnost účasti rodinných příslušníků pak přináší naději, že ro-
dina v tomto případě „nedoplatí" na náročného koníčka, ale na-
opak bude mít možnost seznámit se s astronomií blíže, podívat 
se na oblohu dalekohledem a navíc strávit osm prázdninových 
dnů v krásném prostředí. Přihlásit se mohou samozřejmě i jed-
notlivci. Náplň bude tvořit především pozorování a rekreace, 
pořadatelé ale také počítají s doplňkovým programem: přednáš-
kami, promítáním filmů, výlety a exkurzí. Připraven je i pro-
gram pro děti. a Kontakt: Hvězdárna a planetárium hl. m. 
Prahy, Petřín 205, 11846 Praha 1; (02) 53-53-51 až 3. 
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Velikonoce a skutečné datum ukřižování Ježíše Krista 
Josef Suráň, Zeměměřický ústav, Praha 

Tradice velikonoc jako křesťanských svátků sahá již do prvních stolek: Pro 
určení jejich data v kalendáři bylo na koncilu v Niclte (r. 325) přijato dodnes 
platící pravidlo, že velikonoční neděle připadá na první neděli po prvním jarním 
úplňku. Jako datum prvního jarního dne byl stanoven 21. březen. 

Velikonoce jsou proto svátky pohyblivé a jejich datum se každoročně mění 
v závislosti na fázích Měsíce. Nejedná se však přesně o fáze skutečného Měsíce, 
nýbrž tzv. Měsíce cyklického, jehož stáří se počítá podle poměrně jednoduchých 
stálých pravidel. Přihlíží se přitom k délce 19-ti letého Metonova cyklu (resp. 
jeho čtyřnásobku u cyklu Kalippova vjuliánském kalendáři) a Vgregoriánském 
kalendáři i k délce tropického roku. Pro stanovení velikonočního data je také 
možno použít známého Gaussova vzorce. Dále se těmito kalendářními aspekty 
nebudeme zabývat (byly mnohokrát probírány a popsány v příslušné literatuře 
pojednávající o matematické a technické chronologii - např. v [1]). Podo-
tkněme jen, že velikonoční neděle kolísají mezi 22. březnem a 25. dubnem, při-
čemž tato data představují krajní meze. 

Zcela jinou otázkou je datování původní historické události, z níž tradice 
křesťanských velikonoc vznikla. V našich úvahách to znamená vrátit se zpět 
o více než 19 století do minulosti, kdy se před Pilátem Pontským odehrál v Jeru-
zalémě proces s Ježíšem Nazaretským, vedoucí k jeho ukřižování na Kalvarii za 
jeruzalémskými hradbami. Popis těchto události nalezneme v evangeliích 
(první 4 knihy Nového zákona), jež jsou hlavním historickým pramenem. Ne-
říká se zde ale, který rok se tak stalo. 

Stanovení jejich přesné chronologie je hlavním předmětem tohoto článku. 
Problém byl v minulosti pro svou historickou důležitost mnohokrát řešen. Ne-
dospělo se však k jednoznačným výsledkům. Všechna tato datování byly jen od-
hady, udávající jako pravděpodobné roky 29-35 n.l. V dalším budou ve struč-
nosti shrnuty výsledky práce autora [1], jež vedly k jednoznačnému, přesnému 
a ověřenému datování. Podstatný podíl na tomto řešení má vedle historie přede-
vším astronomie se svými moderními teoriemi nebeské mechaniky. Ty umožňují 
spolu se znalostí nerovnoměrnosti v rotaci Země stanovit přesné polohy Slunce 
a Měsíce pro spolehlivou rekonstrukci příslušných dat i pro epochu vzdálenou 
téměř 2000 let. 

Velikonoce ukřižování Ježíše v židovském histo-
rickém kalendáři 

Podle evangelií, kde se detailně popisují i další následné události, proces s Ježí-
šem i jeho ukřižování proběhlo den před židovskými svátky Paschy, v pátek. Ná-
sledujícího dne, v sobotu, začínaly židovské velkondče, a na třetí den, tedy ne-
děli, připadlo Ježíšovo zmrtvýchvstání. Tato pašijová chronologie tvoří základ 
pozdějších křesťanských velikonoc, u nichž neděle Ježíšova zmrtvýchvstání se 
stala jako dominantní událost hlavním svátkem. 

Pro datování je důležitý fakt, že začátek židovských velikonoc připadl na so-
botu. V židovském lunárním kalendáři se vztahoval k pevnému datu -15. nisanu, 
na rozdíl od pohyblivého velikonočního data v našem slunečním kalendáři. Pů-
vodní židovský kalendář se ale nazachoval, takže nelze zjistit rok, kdy 15. nisan 
připadl na sobotu v období vlády Piláta Pontského nad Judejí. Jak je historicky 
doloženo, vládl zde v letech 26 - 36 n. 1. Tehdy se zmíněné události měly stát. 
Příslušný rok lze pouze rekonstruovat astronomicko-historicky. Než k tomu při-

Tab. I 

Minimální A 

stoupíme, nastíníme základy židovského kalendáře té doby, abychom objasnili 
způsob rekonstrukce dat a s tím spojená jistá omezení. Dotkneme se také někte-
rých aspektů, jež nebyly dříve uspokojivě vysvětleny. 

Židovský kalendář byl a je lunisolární. Obyčejný rok má 12 (lunárních) měsíců, 
čítajících 29 nebo 30 dní. Protože obyčejný rok je kratší než tropický, jeho počá-
tek se posunuje vůči sezónním bodům (zv. tekufa - definovaným astronomicky) 
k dřívějším datům. Aby se tento vliv kompenzoval, vkládá se v určitých letech 
(embolismických) 13. přestupný měsíc. To dodává tomuto kalendáři jeho luniso-
lární charakter. 

Protože rok lunární je průměrně asi o 11 dní kratší než rok solární, embolis-
mické roky se vkládají jednou za 3 nebo 2 roky. V nynějším reformovaném (kon-
stantním) židovském kalendáři se tak děje podle pevných pravidel v rámci 19-ti 
letého cyklu Metonova a počátky roků i jednotlivých měsíců se vztahují ke střed-
ním konjunkcím Slunce a Měsíce. Konstantní židovský kalendář byl zaveden ve 
4. stol n.1. a, kromě převzetí určitých pravidel z dřívější tradice, je jistou matema-
tickou aproximací kalendáře používaného v předchozích staletích. Jedná se o nej-
více propracovaný lunisolární a patrně i nejsložitější kalendářní systém vůbec. 

Dřívější kalendář, užívaný v předchozích staletích i v době Ježíšově, nazvěme 
historickým. V tomto kalendáři se však na rozdíl od konstantního neurčovaly ani 
počátky roků, ani měsíců podle pevných početních pravidel, nýbrž pomocí pozo-
rování. Počátek měsíce signalizovalo objevení „nového světla" na večerní obloze 
- prvního pozorovatelného srpku Měsíce. Nejméně dva dospělí muži jako svěd-
kové museli vypovědět o jeho spatření před Kalendářní radou židovské velerady 
v Jeruzalémě. Ta pak oficiálně vyhlásila „Roš chodeš" - počátek nového měsíce, 
který byl polovičním svátkem. Začal, jako i každý den, večerem, kdy byl srpek 
Měsíce spatřen, protože večer byl počátkem židovských dnů. 

Při zařazení (interkalaci) přestupných měsíců se přihlíželo k astronomicky de-
finovaným sezónním bodům - tekufa, a také k jistým agrárním kritériím (stupni 
zralosti některých plodin aj.). Pro tekufa jarního měsíce nisan platilo důležité pra-
vidlo, podle něhož musel připadnout na 15. nisan nebo na dřívější datum. Od doby 
Hillela I. Staršího (asi 30 př. n.1. —10 n.1.) mohl 15. nisan připadnout na kterýko-
liv den týdne. Měsíc nisan předcházel měsíc adar a v embolismickém roce se mezi 
ně vkládal přestupný měsíc — veadar. Tekufa byly původně dány vstupem Slunce 
do jistých souhvězdí: u prvního měsíce tišri do souhvězdí Vah, u měsíce nisan do 
souhvězdí Berana, atd. V průběhu staletí (zřejmě v důsledku precese) se nakonec 
tekufa ztotožnily se sezónními body, tj. body rovnodennosti a slunovratu. Jejich 
přesná poloha vůči židovskému historickému kalendáři není známa. 

Stanovení dat židovského historického kalendáře mělo tedy semiempirický 
charakter. Při interkalaci přestupného měsíce proto také mohlo dojít k případu, 
kdy se vložil přestupný měsíc, přestože astronomicky tekufa nisan připadl před 
15. nisan. Takové nepravidelné interkalace však byly velmi výjimečné a byly vět-
šinou způsobeny nedostatečnou zralostí vybraných plodin při opožděném jam 
nebo z jiných příčin (zpoždění poutníků na cestě do Jeruzaléma, silné deště aj.). 
I přes výjimečnost případů způsobuje možnost nepravidelné interkalace určitou 
nejistotou v rekonstruovaných kalendářních datech. Při příští regulární interkalaci 
by se ale kalendář vždy vrátil ke svému normálnímu průběhu a nejvýše u dvou po 
sobě následujících raků by byly měsíce nepravidelně posunuty. 

Popsaný přírodní kalendář by se mohl jevit v důsledku nejistot v pozorovaní 
i jako poněkud nepravidelný. Nicméně jeho vnitřní pravidelnost byla obdobná ji-

A T, A h pro pozorování nového Měsíce v Babylonu (íp = 32,54`) 

roční období Měsíc v perigeu (nd = 14,3') Měsíc v apogeu (nd = 10,8') 

oR J Lk AT Ah C L AR J A1c AT All C~ 
[°] [`] [`] [hod) [`] [%] [°] ['1 [`] [hod] [`] [%] 

Jaro +1,5 90 9,83 16,5 9;83 0,73 -5 57,6 11,53 25,6 9,71 1,01 
léto +5 84,4 9,88 16,6 9,83 0,74 -5 38,8 15;09 33;5 9,40 1,72 
podzim +5 57,3 11,56 19;4 9,71 1,01 -5 21,4 23,49 52,2 8,34 4,14 

Vysvětlivky k tabulce:J- úhel mezi ekliptikou a západní částí horizontu, měřený ve směru hodinových ručiček (vstupních); A [i, A k a A h - rozdíly 
ekliptikální šířky, délky a výšky Měsíce a Slunce (v stupních); T— časový rozdíl mezi „novým Měsícem" a konjunkcí Měsíce se Sluncem v délce 
(v hodinách); CL — velikost fáze (osvětleně části) Měsíce (v procentech) a n°' — denní zdánlivý siderický pohyb Měsíce vůči Slunci (v stupních). 
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ným kalendářµm. I když například nebylo pozorování prvního srpku Měsíce 
možné z meteorologických důvodů, běžný měsíc měl jen příslušný počet dní. 
Již Babyloňané vynalezli pro kalendářní účely dostatečně přesný způsob 
předpovědí poloh Měsíce ([2], s. 136-172), užívaný pro předpovědi zatmění. 
Mohl být znám i Židům, kteří od doby babylonského exilu udržovali úzké 
styky s Babylonií prostřednictvím své diaspory. K předpovědím bylo možno 
také využít některých známých period, během nichž se fáze Měsíce opakují. 
Jednou z nich byl Metonův cyklus (235 synodických period + 7,5 hodin 
= 6940 dnů), jenž byl znám Babyloňanům dříve než Řekům. Odchylky v před-
povědi měsíčních fází podle tohoto cyklu jsou menší než 1 den. Další, pod-
statně přesnější cyklus Saros, jehož objev je považován za vrcholný výkon 
starověké astronomie, byl znám již Chaldejcům. Byl používán (hlavně jeho 
určité násobky) zejména k předpovědím zatmění. (U tohoto cyklu platí: 223 
synodických period = 6585 dnů + 7,7 hodin; 242 drakonických period = 6585 
dnů + 8,6 hodin a 239 anomalistických period = 6585 dnů + 12,9 hodin.) Jiný 
možný cyklus je 14 lunací (14 synodických period = 413 dnů + 10,3 hodin). 
Poslední cyklus lze odvodit aplikací řetězového zlomku na anomalistickou 
a synodickoů měsíční periodu. Jeho znalost není nikde doložena. Při předpo-
vědi fází Měsíce, jestliže by výchozí fáze byla přesně známa, by užití Meto-
nova cyklu způsobilo chyby menší než 3/4 dne, cyklu Saros menší než 1/16 
dne a cyklu 14 lunac( menší než 1/7 dne. 

V Kalendářní radě, které zpravidla předsedal patriarcha, byli členové s po-
třebnými znalostmi současné astronomie a chronologie, dopiněnými 
staletými zkušenostmi a tradicí. Jejich úkolem, kromě výslechu svědků o po-
zorování srpku Měsíce, bylo také vypočítat na několik let dopředu, které roky 
by měly být přestupné ([3], s. 395). Pro výslech svědků pak počítali potřebné 
astronomické polohy Měsíce. Je např. známo, že R. Gamaliel II. (1. stol. n. 1.) 
měl pro tento účel znázorněny na stěnách své místnosti příslušné měsíční fáze. 
Z vypočtených poloh pak mohli předem určit, zda bylo pozorování srpku mě-
síce možné na počátku 30. nebo 31. noci. Podle toho svědky očekávali a jejich 
pozorování bylo přijato, jen když bylo potvrzeno výpočty ([3], s. 365, 
368-369, 384-386). Jestliže svědkové přišli v nepatřičný den, členové rady 
věděli, že příchozí jsou bud falešnými svědky, nebo že při pozorování zamě-
nili srpek Měsíce za nějaký druh oblaku. Nejsou ale bohužel známy podrob-
nosti výpočetních metod, abychom mohli blíže posoudit dosahovanou přes-
nost. 

Kromě definitivního kalendáře pro běžný měsíc, jenž byl znám až při jeho 
úředním vyhlášení Kalendářní radou v Jeruzalémě, musel existovat ještě ka-
lendář předběžný. To vyplývá z praxe poslů, kteří byli vysíláni s oznámením 
o kalendáři do vzdálených míst mimo Jeruzalém jen v určitých měsících. Také 
to naznačuje dodržování „pravidla dvou dni pro „Roš chodeš". Toto pravidlo 
bylo zavedeno někdy v poexilní době, aby se předešlo těžkostem způsobeným 
nejistotou o prvém dni nového městce v místech daleko Od Jeruzaléma. Vedlo 
také k přidání jednoho dne ke všem svátkům s výjimkou svátku Jom Kippur 
(Den usmíření). Židovské velikonoční svátky potom trvaly 8 místo 7 dní. Po-
dle „pravidla dvou dní" se dodržoval vždy 30. i 31. den každého městce jako 
„Roš chodeš". Nikde ale není předběžný kalendář doložen, ani není známo, 

Tab. 2 

jak 5e sestavoval. Lze matematicky dokázat, že např, přidáním Metonova 
cyklu k nějakému dřívějšímu počátečnímu kalendářnímu datu určitého mě-
síce (tj. připočtením 6940 dnů) bude předpovězené datum nebo den před-
chozí prvním dnem odpovídajícího městce, zcela podle „pravidla dvou dní". 
Analogicky přidáním 6585 dnů při aplikaci cyklu Saros, resp. 413 dnů 
u cyklu 14—ti lunací, bude předpovězené datum nebo den následující prvním 
dnem příslušného nového měsíce. Předběžný kalendář se dal takto sestavit na 
rok i více let dopředu a zaručoval jeho jednotné dodržování i ve vzdálené 
diaspoře, kam se třeba ani poslům z různých důvodů nepodařilo včas dorazit. 
Z toho všeho ]ze soudit, že již v době Ježíšově, když už dávno předtím (od 
poč. 5. stol. př. n. I.) existoval konstantní lunisolámí kalendář v Babylonii 
([2], s. 80, 112, 172), bylo dodržování židovského historického kalendáře 
spíše věcí tradice než nutností. Židé se zdráhali konstatní kalendář jako ciz( 
element zavést, dokud stál Chrám, a zavedli jej proto až o vice než 8 století 
později. 

Pro astronomicko—historickou rekonstrukci kalendářních dat je třeba také 
objasnit, jaký byl minimální časový interval (é' T) mezi konjunkcí Slunce 
a Měsíce (v délce) a prvním jeho pozorovatelným srpkem. Interval T 
obecně závisí na roční době, poloze Měsíce ve dráze a také zeměpisné šířce. 

T je nejkratší a podmínky k pozorování jsou nejpříznivější na jaře a je-li 
Měsíc ve své dráze blízko perigea. V závislosti na zeměpisné šířce jsou pod-
mínky příznivější v nižších šířkách. Minimální O T není udán v židovských 
pramenech a dá se pouze nepřímo dedukovat z některých pravidel o výslechu 
svědků. Takto odhadnutá hodnota činí 19 h ± 1 h a celkem dobře souhlasí 
s hodnotami zjištěnými ze studia babylonských klínopisných tabulek. Jelikož 
Babylonie leží zhruba na stejné zeměpisné šířce jako Palestina, jsou hodnoty 
z babylonských pozorování směrodatné i zde. Autor vypočetl při použití ite-
račního postupu odpovídající minimální hodnoty O T, jakož i rozdíly eklipti-
kální délky a výšky Měsíce a Slunce pro různá roční období (Tab. 1). Tyto 
hodnoty je třeba respektovat při rekonstrukci dat židovského historického ka-
lendáře. U dřívějších rekonstrukcí nebyla obdobná astronomická kritéria 
brána v úvahu. Vycházelo se z velmi zjednodušených úvah, což spolu s neu-
vážením nerovnoměrnosti v rotaci Země (téměř 3 h) a aplikací méně přes-
ných lunárních teorií vedlo k nejistým, případně zcela nesprávným datům. 
Z Tab. 1 lze odhadnout, že nový Měsíc lze nejdříve pozorovat asi v první 
polovině nautického soumraku. Z jistého pravidla pro stanovení „Roš cho-
deš" ([3], s. 388-389) vyplývá, že nový srpek Měsíce může být viditelný již 
v době občanského soumraku (autor tento důsledek ověřil vlastním pozoro-
váním v Ondřejově a v Praze). Projevuje se zde závislost na velikosti fáze 
Měsíce (Ci' v Tab. 1) a při dostatečně velké fázi (např. I. čtvrti) je Měsíc po-
zorovatelný i ve dne, jak potvrzuje naše běžná zkušenost. Poslední zmíněné 
pravidlo naznačuje, že data v Tab. 1 budou poněkud konzervativní pro Jeru-
zalém. To zřejmě souvisí s lepšími pozorovacími podmínkami v Judeji, kde 
převládá kopcovitý a hornatý terén a pozorování nového Měsíce probíhalo ve 
směru nad Středozemní moře. Naopak v Babylonii převládal rovinatý terén, 
což spolu s prašným a teplejším podnebím zhoršovalo viditelnostzvláště pro 
pozorování nízko nad obzorem. 

Data městce nisan v letech 26-36 n. I. v Jeruzalémě (cp = 31,77', L = —35,22, H = 800 m n. m.) 

počátku 

rok L UT nový Měsíc první srpek Městce nisan 

(A. D.) typ datum DT JMT datum JMT O T D h 1. 15. den týdne 
I [h min] [h min] [h min] [h min] [h min] ['j 

26 5 2 52 7, III. 21 52 21 21 8. 111. 18 31 21 10 11,25 9. III. 23. 111. sobota 
27 VI 2 51 26. III. 20 31 20 00 27. 111. 18 43 22 43 11,20 28. III. 11. IV. pátek 
28 7 2 51 15. III' 3 00 2 29 16. 111. 18 37 40 08 18,22 17. III. 31. 111. středa 
29 VIII 2 51 2. IV. 20 03 19 33 3. IV. 18 47• 23 14 9,79 4. IV. 18. IV, pondělí , 

j 30 9 2 51 22. Ill. 20 20 19 50 23. III. 18 40 22 50 9,82 24. III. 7. IV. pátek 
31 10 2 51 12. III. 0 52 0 23 13. 111. 18 34 42 11 20,45 14. III. 28. 111. středa 
32 XI 2 50 29. III. 22 33 22 04 30. III. 18 45 20 41 10,82 31. III. 14. IV. pondělí 
33 12 2 50 19. 111. 13 11 12 42 20. 111. 18 39 29 57 17,36 21. III. 4. IV. sobota 
34 13 2 50 9. III. 5 59 5 30 10. 111. 18 33 37 03 21,83 11. III. 25. III. čtvrtek 
35 XIV 2 50 28. III. 6 38 6 09 29. III. 18 44 36 35 21,41 30. III. 13. IV, středa 

} 36 15 
s 

2 50 16. III. 18 19 17 50 17. 111. 18 37 24 47 13,21 18. III. 1. IV. neděle 

iVysvětiivky k tabulce: Typ rokuje dán jeho pořadovým číslem v předpokládaném Metonově cyklu, v němž jsou embolismické roky rozlišeny římskými 
číslicemi. UT je korekce světového času (UT) plynoucí z nerovnoměrnosti zemské rotace (D UT = DT — UT). „Nový Měsíc" označuje konjunkc 
Měsíce se Sluncem v délce; jejíokamžik je dán v dynamickém čase (DT) a v Jeruzalémském středním čase (JMT). Hodnoty týkající se prvého srpku 
Měsíce se vzt 1ahu'í k nautického soumraku „  Jeruzalémě daného výškou středu slunečního kotouče 6'49' pod horizontem a odpovídajíc 
"okamžité poloze Měsíce. T je časový interval mezi konjunkcí Měsíce se Sluncem a prvním srpkem Měsíce a h je rozdíl ve výšce obou těles bež 
'opravy o astronomickou refrakci.   J 
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Datum ukřižování Ježíše v juliánském (gregorián-
ském) kalendáři 

S přihlédnutím k nastíněným pravidlům a hodnotám v Tab. l byla rekonstruo-
vána data měsíce nisan a některých dalších měsíců židovského historického ka-
lendáře pro řadu let v 1. stol. n.1. (interval let 1-70) a některé roky př. n. I. pro širší 
úvahy. Zde si všimneme jen části rekonstruovaných dat městce nisan pro období 
26-36 n. l., jež obsahuje Tab. 2. Typ roku znamená pořadí v 19-ti letém Meto-
nově dyklu, přitom římské číslice platí pro embolismické roky. Uvedený Meto-
nův cyklus je shodný s cyklem Světové židovské éry současného konstantního 
kalendáře i s historicky známými dřívějšími Metonovými cykly (R. Gamaliela II., 
který žil blízko k diskutované době, i pozdějšího cyklu R. Eliesera před zavede-
ním konstantního kalendáře). Uvedená shodnost není překvapující, neboť se dalo 
očekávat, že takový důležitý chronologický element bude zachován v židovské 
tradici. O jeho specifickém uplatnění v židovském historickém kalendáři však 
není nic známo. Můžeme se pouze domnívat, že byl pravděpodobně používán 
k výpočtu embolismických roků. Taková minimální aplikace byla učiněna i při 
zmíněných kalendářních rekonstrukcích. V intervalu 26-36 n. I. (Tab. 2) by se 
však vystačilo jen s pravidlem, že 15. nisan musí připadnout na jarní rovnoden-
nost nebo na nejbližší následující datum. Daný Metonův cyklus zajišťuje, že přís-
lušná data kalendáře sledují určitý tekufa. Pro tento cyklus pak vychází jako te-
kufr měsíce nisan pro 1. století 21. březen. Toto datum se podivuhodně shoduje 
s datem 21. března přijatého pro první jarní den na koncilu v Niche. 

Výpočet výchozích efemeridových poloh Slunce v dynamickém čase provedl 
J. Kostelecký z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografic-
kého (Geodetická observatoř VÚGTK v Ondřejově) podle planetární teorie Bre-
tagnonovy [4] (s uvážením členů ≥ 0,04'), výchozích poloh Měsíce pak podle 
teorie Brownovy (1=2) modifikované J. Vondra'kem [5, 6]. Ostatní výpočty pro-
vedl autor s uvážením časových změn poloh Slunce aMěsíce a nerovnoměrnosti 
v rotaci Země. Poslední efekt byl počítán padle nejnovějšího vzorce, jehož kon-
stanty byly určeny z pozorován[ slunečních zatmění zahrnujících i babylonská po-
zorovánf [7]. Vypočtené hodnoty se vztahujtkJeruzalému a počátku nautického 
soumraku. Pro interval 26-36 n. I. byly dále vypočteny podrobnější údaje o po-
lozé Slunce a Měsíce v ekliptikálnf, ekvatoreální a horizontální soustavě, jakož 
i pozorovací prvky o poloze a velikosti srpku Měsíce (Tab. 3). 

Věnujeme—li nyní pozornost datům 15. nisanu v Tab. 2, vidíme, že jsou zde 
pouze dva roky, kdy připadl na sobotu: r. 26 a 33. Jednalo se o roky obyčejné. 
Předtím jsme se ale zmínili o určité nejistotě při rekonstrukci židovského historic-
kého kalendáře způsobené možnou výjimkou v interkalaci přestupných měsíců. 
Dá se však ukázat (příslušná data nejsou reprodukována v tomto stručném pojed-
náno, že v intervalu 26 — 36 n. I. ani v měsíci následujícím nisan (tj, ijjar) ani 
v žádném předchozím přestupném měsíci (veadar) nepřipadlo datum 15. měsíce 
na sobotu. Je tak možno učinit velmi důležitý závěr, že během vlády Piláta 
Pontského v Palestině byly jen dva zmíněné roky, kdy se tak mohlo stát: r. 26 
a r. 33. 

Abychom mohli rozhodnout, který z obou uvedených roků je historicky výz-
namný, je třeba další pomocný údaj. Takovým může být např. rok Ježíšova naro-
zení. Již víme, že se narodil 22. listopadu r.10 př. n. I. (viz též [8]). Pro určeníroku 
jeho ukřižování bychom však potřebovali znát jeho věk při této události. Ten ale 

Tab. 3 

není nikde udán. V evangeliu Lukášově [3:23] se píše, že Ježíš zahájil své veřejné 
působení, když mu bylo asi 30 let. Délka Ježíšova veřejného působení není ale 
také nikde udána. Podle evangelia Janova se usuzuje, že trvalo asi 3 léta. Tak 
dostáváme tradovaný Ježíšův věk při ukřižování —33 let. Připočteme-li 33 let 
k dam jeho narození, dostaneme se na konec roku 24 a uvážíme-li skutečnost, že 
židovské velikonoce mohly pak následovat až na jaře roku příštího, jsme v r. 25. 
Tehdy ale Pilát Pontský ještě nebyl prokurátorem v Judeji; tím se stal až v r. 26. 
Tento fakt vylučuje předchozí roky jako možné roky Ježíšova ukřižování. Dospí-
váme tak k závěru, že Ježíšovo veřejné působení by mělo být delší než 3 roky 
a pravděpodobně začalo o něco později, než když mu bylo přesně 30 let (asi o půl 
roku, jak naznačují události v evangeliích). Rok 26 by tedy měl být rokem Ježí-
šova ukřižování a nikoliv o 7 let pozdější druhý alternativní rok 33. 

Že tomu tak opravdu bylo, potvrzují ještě (nejméně dvakrát) jiné, nezávislé his-
torické údaje, o nichž se krátce zmíníme. První z nich jsou historicky známá 
(avšak opomíjená) měsíční data Ježíšova ukňžovánfz 2. až 4. stol. Data tradovaná 
vrané východní a západní církvi udávala jako příslušný měsíc březen —ve shodě 
Sr. 26. Ve východní církvi byl udáván jako datum Ježíšova ukřižování 23. březen 
a 25. březen jako datum jeho vzkříšení. V západní církvi byl naopak 25. březen 
považován za datum jeho ukřižování. Vidíme, že tato data jsou blízká rekonstruo-
vaným (22. a 24. březen) a data východní církve se od nich liší pauze ojeden den. 
To je evidentně způsobeno rozdílným počítáním počátku dne v židovském a sö-
lázním kalendáři. Když byl Ježíš navečer sňat z kříže a byla přinášena Oběť 
v Chrámu, již on svou smrtí na kříži symbolizoval, začínal už další den židov-
ského kalendáře. K němu pak byla tato událost z náboženských důvodů v původ-
ním židovském kalendáři chronologicky přiřazena a obdobný případ lze doložit 
i z židovské historie. Obě data se pak o 1 den posunula i v slunečním kalendáři. 
U data západní církve pak ještě došlo k záměně data vzkříšení s datem ukřižován[. 
Uvedená shoda dat nemůže být náhodná a potvrzuje správnost jejich re-
konstrukce. Ježíš Kristus byl tedy ukřižován v pátek 22. března kalendáře julián-
ského (ale i gregoriánského — protože tehdy ještě nedošlo k datovému posunu 
opravenému touto kalendářní reformou a do r. 325 uváženého novou definicí jar-
ního bodu přijatou nakoncilu v Niche; tyto poznámky sevztahují i k datu Ježíšova 
narození) ve věku 34 let a 4 měsíce. 

Další nezávislé ověření roku ukřižování poskytuje evangelium Janovo [2:20]. 
Zde je zmínka o 46. roku rekonstrukce jeruzalémského chrámu, který odpovídá 
podle Josefa Flavia (Židovská vážka, I, [21:1]) r.23 n. I. Tehdy Ježíš vyhnal 
o velikonocích kupce a penězoměnce z Chrámu. Přihlédneme—li k událostem za-
chyceným evangelistou Janem o následujících letech Ježíšova veřejného půso-
bení, dostaneme se opět přesně dor. 26, k velikonocům Ježíšova ukřižování. Jsou 
ještě jiná ověření, jež pomineme, a lze dokonce astronomicky zrekonstruovat 
další přesné datum z doby Ježíšova veřejného působení, souhlasící s příslušným 
dnem týdne. To potvrzuje mimo jiné, že židovský historický kalendář měl nor-
mální chod v diskutovaném období, jak jsme mlčky předpokládali. 

Byly také činěny pokusy datovat ukřižování Ježíšovo podle úpiného zatmění 
Slunce. Podle synoptických evangelií (Matoušova, Markova a Lukášova) se při 
jeho ukřižování kolem poledne setmělo a tento stav setrval až asi do 3 hodin. Ne-
mohlo se jednat o sluneční zatmění, jelikož na počátku velikonoc je Měsíc 
v úplňku a tedy v opozici se Sluncem. Kromě toho i nejdelší totální sluneční za-
tměni je vždy kratší než 8 minut. Mohlo by případně nastat zatmění Měsíce během 

První srpek Městce - podrobné poziční údaje pro období let 26-36 n. I. pro Jeruzalém (p =31,77', L = -35,22, H = 800 m n. m.} 

I datum Slunce Měsíc 

rok den DT Ao j3€i cc® So 1M PM aM 8,,t d Cu h h' A Pz
n.l. [hod] ľ] ['] [hl ['] ['] ['] [h] ['] ['] [%1 ['] [•] ['] [°] 
(A).) 
26 8. III. 19,0321 346,024 +0,011 23,1438 -5,558 357,847 -3,031 23,9498 -3,640 12,20 1,13 4,44 4,61 262,9 113 

X27 27. III. 19,2203 4,356 +0,026 0,2653 +1,773 16,448 -4,873 1,1345 +2,039 13,03 1,29 4,39 4,56 269,7 121 
~28 16. III. 19,1138 354,373 +0,018 23,6558 -2,241 13,560 -5,027 0,9617 +0,779 19,82 2,96 11,41 11,48 263,8 113 
29 3. IV. 19,2898 11,642 +0,031 0,7115 +4,680 22,300 -4,288 1,4802 +4,794 11,49 1,00 2,97 3,20 273,8 122 
30 23. III. 19,1729 0,725 +0,023 0,0436 +0,312 11,230 -3,911 0,7900 +0.895 11,21 0,95 3,00 3,23 2692 119 
31 13. III. 19,0656 350,719 +0,015 23,4322 -3,702 11,782 -2,642 0,7905 +2,278 21,22 3,39 13,63 13,70 264,1 106 
32 30. III. 19,2424 8,032 +0,028 0,4901 +3,245 19,052 -0,388 1,1799 +7,179 11,03 0,92 4,00 4,19 276,0 101 

~33 20. III. 19,1359 358,068 +0,021 23,8815 -0,757 15,470 +0,980 0,9224 +7,055 17,43 2,30 10,54 10,63 271,8 95 
X34 10. III, 19,0280 348,049 +0,013 23,2684 -4,761 9,808 +2,089 0,5442 +5,842 21,85 3,59 15,01 15,07 267,6 93 
35 29. III. 19,2160 6,363 +0,027 0,3880 +2,577 27,364 +4,460 1,5790 +14,794 21,44 3,46 14,59 14,65 278,6 93 

~36 17, III, 19,093 355,414 +0,019 23,7194 -1,824 8,149 +4,412 0,3799 +7,309 13,46 1,37 6,40 6,52 274,7 10f 
i p 
fVysvětřivkyk tabulce: Dynamický čas (DT) se vztahuje k počátku nautického soumraku (viz také pozn. k Tab. 2). A, ji a a, S jsou zdánlivé ekiiptikální 
a ekvatoreální souřadnice vztažené k ekvinokciu data. A, h, h' jsou horizontální souřadnice a polednívýškaje opravená o astronomickou refrakci. d je 
Lhlová vzdálenost Slunce —Měsíc. CU je osvětlená část měsíčního kotoučku v procentech a Pz je zenitový poziční úhel (v stupních) spojnice cfpó srpku 
Měsíce, počítaný od zenitu na východ. f 
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večera nebo noci (nejdříve kolem západu Slunce). Takový úkaz by byl ale 
'v naprostém rozporu s evangelii. Je zcela evidentní, že dřívější pokusy datovat 
Ježíšovo ukřižování podle slunečních zatmění nemohly být úspěšné. Jev, zmí-
něný v evangeliích, byl zřejmě výsledkem meteorologické situace (silná oblač-
nost s prachem a větrem), jako tom dokonce svědčí pohanský spisovatel Thallus. 
Jeho úryvek z první poloviny 1. stol., který se uchoval u Julia African, je mimo 
křesťanské zdroje nejranějším nezávislým svědectvím o historické existenci 
a ukřižování Ježíše Krista. Pro svou blízkost skutečným událostem může být zalo-
ženo na přímé reminiscenci. 

Někdy se uvažovalo o zavedení pevného data velikonoc a např. v Anglii byl 
v r. 1928 dokonce přijat příslušný zákon (Easter Act), jenž však kuriózně nikdy 
nevešel v platnost. Zpravidla se navrhovalo datum z první třetiny dubna. Nyní 
vidíme, že pokud by někdy k takové změně došlo v rámci případné kalendářní 
reformy, příslušné datum by mělo být 24. březen a mělo by zároveň připadnout na 
neděli. 
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pokračováním původního autorova článku O hvězdě betlémské publ/kova-
něho v Říši hvězd 73 (12/ 1992), s. 180. 

PŘEČETLI JSME PRO VAS 

Jsou astronomově děouhověcř? 
«O astronomech se občas tvrdí, že se ze všech intelektuálů dožívají nej-

delšího věku a že v každém případě žijí déle než průměrný občan. D. B. Herr-
mann z Archenholdovy hvězdárny v Berlíně se pokusil toto tvrzení ověřit a 
ktomu cíli nejprve vybral z literatury údaje, které na toto téma publikovali jeho 
předchůdci. V r. 1919 uveřejni[ M. Ebell studii o střední délce života astro-
nomů z přelomu 19. a 20. století. Na základě nekrologů publikovaných v letech 
1881-1919 pm 233 astronomů dostal střední délku života 62,6 roku; srovná-
vací údaj pro obecnou populaci však nespočítal. V r. 1948 se o něco podob-
ného pokusil D. W. Wattenberg a pro 253 zesnulých astronomů obdržel střední 
dobu života 68,7 roku. Jeho statistika pokrývá období od 15. do 19. stol. a uka-
zuje, jak průměrná délka života astronomů vzrostla z 51 roků v I5. století na 69 
let ve století devatenáctém. Větší soubor 427 astronomů zpracoval známý 
astronom J. H. Mddler a vyšlo mu průměrné stáří 67,8 let. Všechny tyto studie 
však mají společný nedostatek, že výchozí hodnoty nejsou přesně časově ohra-
ničeny a porovnány s údaji pro ostatní obyvatelstvo dané epochy a regionu. 

Proto se D. B. Herrmann pokusil o kritický sběr údajů za období let 
1715-1825 a omezil se dále jen na astronomy, kteří se ve zmíněném období 
narodili a začali pracovat v astronomii ve věku 25 let. Pro ně obdržel střední 
délku života 71,6 let; výrazně delší než pro muže téže epochy — 60,7 let. Tyto 
výsledky však dle autora musíme přijímat velmi opatrně. Především v nekrolo-
zích jsou zaznamenáni jen úspěšní astronomové (ti méně zdatní se musí obejít 
bez nekrologu) a dále je zjevné, že v minulých stoletích hrála příslušnost k ur-
čité společenské vrstvě výraznější roli při vyhlídkách na dlouhý život. V sou-
časnosti je naps v Německu střední délka života mužů bez ohledu na sociální 
zařazení 71,5 let, takže autor uzavírá, že dnes nemá cenu vybírat si astronomii 
za povoláňí proto, že bychom si tak zvýšili své naděje na dlouhověkost.» 

[ESO Mess. No. 67 (1992)] (g) 

PSALO SE... 

U čem tkvi význam astronomie pro 
praktický život, 

«Jako je mnoho lidí, kteří jsou nekritickými obdivovateli astronomie, tak také 
jsou mnozí, kteří se domnívají, že astronomie je věda, která nemá praktického 
významu, a je proto zbytečným přepychem. Prvou skupinu tvoří lidé, kteří ne-
mají daleko k víře v kouzla, báje a pověry, a druzí jsou obecným typem lidí, kteří 
s oblibou zapomínají na celek. 

Jistěže není sporu o tom, že astronomie měla odnepaměti veliký vliv na lid-
skou kulturu, a že minulého člověka všech dílů světa zajímaly otázky astrono-
mického rázu, i když odpovědi na ně odpovídaly jen stupni jeho inteligence. 
Nectí také pochybnosti o tom, že astronomie měla a má veliký vliv na rozvoj 
ostatních věd, ať to už jsou přírodní vědy jako zeměpis, geologie, matematika, 
fyzika, chemie i biologie nebo filosofické vědy. Avšak to není obsahem tohoto 
článku. Astronomie má špatnou pověst v široké veřejnosti jako věda naprosto 
nepraktická. Je to omyl a je proto účelem těchto několika řádků ukázat, y čem 
spočívá její význam pro život dnešního člověka... 

... A tak vidíme, že 4str•onomie není vědou přepychu. Hvězdáři nejsou, jak se 
dříve představovali, snílky nebo poety, kteří jsou vzdáleni světa, jeho praktic-
kého dění a života, kteří se nestarají o jeho potřeby, jsouce ponořeni jen ve svá 
bádání pod nebeskou klenbou. Moderní hvězdář je vědec, jehož snahy jsou stej-
ného řádu a stejné podstaty, jaké se vyskytují u ostatních věd. Je opatřen největ-
šími fyzikálními přístroji, dalekohledy, spektroskopy a fotometry. Analysuje 
a pozoruje věci nebe tak, jako fyzik analysuje přírodní zjevy pozemské, jako 
mikrobiolog, který pátrá po nekonečně malém a lékař, který bádá o funkci jed-
notlivých orgánů našeho těla. A jestliže všude metody a technika vědecké práce 
jsou stejné, pak také i cíle se velmi sbližují. Není vlastně věd, nýbrž je jedna, 
jediná věda všeobecná, ve které astronomie představuje větev velmi důležitou, 
velmi rozsáhle rozvětvenou, neobyčejně plodnou nekonečnými varietami plodů, 
které vydává, a které neustále zvětšují poklad lidských vědomostí.» 

J. M. Mohr: Říše hvězd 23 (2/1942) s. 25. 

VESMÍR SE DIVÍ 

Divíte se, že se přírodovědci dívají 
na filosofy spatra? 

«Postavíme-li se na stanovisko vědecké skepse a racionality, pak 
nevycházíme z údivu, jak se něčím takovým jako je astrologie může dnešní 
člověk vůbec zabývat. Jinak je tomu z pozice filozofické. Filozofie vychází ze 
zkušenosti. Musí proto respektovat rozšíření a úctu, které se astrologie v mi-
nulosti těšila a dosud těší. Je proto třeba ptát se po jejím smyslu. To znamená 
hledat předpoklady a souvislosti, za kterých pěstování astrologie smysl 
dává... 

... Podle astrologie postavení stálic a proměnlivé postavení planet ovliv-
ňuje lidské osudy a pozemské události. Vychází z toho, že existuje vztah mezi 
vzájemnou polohou hvězd a tím, co se děje na zemi... Astrologii 'zajímá 
smysl, význam jejich vzájemných postavení vzhledem k dění na Zemi. Její 
pojetí vlivu je něčím zcela odlišným od působení kauzálního, které zajímá 
vědu. ... Ani ve světě vposledku nezáleží na množství, silách, tíži, rychlosti, 
ale na smyslu a jeho souvislostech. Věci vzdálené v čase a prostoru se mohou 
setkat na základě podobnosti, na základě analogií, tedy blízkosti smyslu. 
Tento vnitřní řád světa, a ne nějaká jeho fyzikální abstrakce, je podobný 
řádu v duši. A my musíme o skutečnosti přemýšlet jako o nitru. Pak astrolo-
gické úvahy přestanou být divným bláznovstvím, ale stanou se něčím dobře 
pochopitelným. Astrologie není věda ve smyslu objektivním, ale v subjektiv-
ním slova smyslu. Je neslučitelná s astrofyzikou, obdobně jako je nesluči-
telná psychika, lidské nitro, život, myšlenka, vůle s tou představou světa, 
která je promítnutím do fyzikálního času a prostoru, jež jsou lhostejné a ho-
mogenní.» 

Prof. Zdeněk Neubauer, přírodovědec a filosof, vede katedru filosofie pří-
rodních věd napřírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 

[Technický magazín 35 (1992), Č. 5-6, s. 26] 
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NOČNÍ OBLOHA - červenec 1993 

`/KAZY NA OBLOZE 

Časové údaje uvádíme v celé rubrice ve středoevropském čase SEČ, a to i v době 
platnosti letního času SELČ. Jejich vzájemný vztah je dán rovnicí SEČ = SELČ 
—1 hodina. 

SLUNCE — Během července se den zkrátí o lh Imin. 1. VII. činí 
jeho délka 16h 17min, 31. VII. již jen 15h 16min. Bod západu Slunce se 
pozvolna posunuje k jihu: zatímco 1. VII. je azimut západu Slunce (po-
čítaný od jihu přes západ) 129', 31. VII. již jen 120'. Zmenšuje se také 

polední výška Slunce. 1. Vn. činí 63,1', 31. VII. pouze 58,3°. Astronomická noc 
do 11. VII. nenastává, protože Slunce klesá i o půlnoci nehluboko (méně než 18) 
pod obzor. Pravé poledne nastává v červenci později než poledne střední, hodnota 
časové rovnice je záporná. 1. VII. nastává pravé poledne ve 12h 3min 49s, 31. VII. 
až ve 12h 6min 218.5. VII. v 0h prochází Země odsluním své dráhy a je od Slunce 
v roce 1993 nejdále: 152,1 milionu km. Dne 22. VII. ve 20h 51min dosáhne eklip-
tikální délka Slunce hodnoty 120' a Slunce vstoupí do znamení Lva. 

Slunce 

Východ a západ Slunce, pravé poledne, deklinace Slunce (S) a azimut 
západu Slunce pro vybraná data 

den východ 
[h min] 

pravé poledne 
[h min s] 

západ 
[h min] 

S 
[' ' ] 

azimut 
[ . ] 

1. VII. 3 55 12 03 49 20 12 +23 07 129 
5. VII. 3 58 12 04 32 20 11 +22 48 128 

10. VII. 4 02 12 05 19 20 08 +22 16 127 
15. VII. 4 07 12 05 55 20 04 +21 33 126 
20. VII. 4 13 12 06 19 19 59 +20 42 124 
25. VII. 4 20 12 05 29 19 53 +19 42 123 
31. VII. 4 28 12 06 21 19 44 +18 19 120 

D MĚSÍC je 19. VII. ve 12h 25min v novu. Tímto okamžikem začíná 
lunace č. 873. Data a hodiny ostatních měsíčních fází nalezneme na 
schematickém obrázku. Mapka okolí ekliptiky se zakreslenými polo-
hami Měsíce pro každý den umožňuje určit data konjunkcí Měsíce 

s jasnými hvězdami v blízkosti měsíční dráhy. Jsou v ní vyneseny též polohy pla-
net v červenci. Konjunkce Měsíce s planetami jsou uvedeny v kalendáři úkazů. 

Vlivem librace v šířce přiklání Měsíc od 2. do 16. VII. k Zemi svou jižní polo-
kouli, od 17. VII. do 28. VII. polokouli severní a od 29. VII. opět polokouli jižní. 
Díky libraci v délce přiklání Měsíc k Zemi od 1. do 10. VII. svou západní (z hle-
diska pozemského pozorovatele) polokouli, od 11.. do 22. VII. polokouli vý-
chodní a od 23. VII. do konce července opět západní polokouli. 

MERKUR můžeme pozorovat v posledním červencovém týdnu na 
ranní obloze nad severovýchodním obzorem. Azimut východu Mer-
kura měřený od jihu přes západ je zhruba 240°. 15. VII. nastává dolní 
konjunkce Merkura se Sluncem, avšak Merkur se od Slunce rychle úh-

lově vzdaluje. 25. VII. vychází již 51min před východem Slunce a 30. VII. lh 
18min před Sluncem. Jasnost Merkura se přitom zvětšuje z +2,2 na +1,1 mag. 
V červenci se Merkur nachází jižně od ekliptiky — největší jižní heliocentrické 
šířky dosahuje 22. VII. 

4 

Merkur na ranní obloze v červenci a srpmt —
Největší západní elongace připadá na 4. VIII. 
Polohy středů kotoučků planety jsou vyneseny 
vždy pro 4h OOmin SEČ, kotoučky jsou ve srov-
nán' se stupnicemi na okraji mapky zvětšeny 
360-krát. Šipka DP určuje směr denního pohybu. 
Rovnoběžky se základnou mapky značí polohy 
obzoru ve dvou předcházejících okamžicích. 

P xs• vvv • us (mapka — Pavel Příhoda) 

VENUŠE jev červenci j'třenkou. Vychází 2,5 až 3 hodiny před vý-
chodem Slunce. Po maximální západní elongaci 10. června začíná 
velmi pomalu směřovat přímým pohybem do dolní konjunkce, která 
však nastane až v lednu 1994. Jasnost Venuše v červenci činí —4,1 mag, 

fáze vzroste z 0,60 na 0,71. Venuše se přitom vzdaluje od Země. . 

ď MARS se pohybuje přímo souhvězdím Lva a je pozorovatelný večer 
krátce po západu Slunce. Začátkem července zapadá 2h 20min po 
západu Slunce, kancem měsícejižjen lh 35min po Slunci. Vzdálenost 
Marsu od Země přesáhne v červenci 2 AU a jeho jasnost poklesne 

na +1,6 mag. 

JUPITER září na večerní obloze v souhvězdí Panny. Počátkem čer-4 vence zapadá před půlnocí, koncem měsíce již před 22. hodinou. Jeho 
jasnost činí —2,0 až —1,9 mag. V blízkosti planety spatříme již triedrem 
čtyři galileovské měsíce Io, Europu, Ganymed a Callisto. Zatmení 

těchto měsíců nastávají v červenci u východního (v převracejícím dalekohledu 
pravého ) okraje planety a můžeme je sledovat již malým dalekohledem. 

'Ž 
SATURN se nachází v souhvězdí Vodnáře a je nad obzorem kromě 

večera po celou noc. Pohybuje se zpětně, protože se blíží do opozice. 
Jasnost planety činí +0,6 až +0,5 mag. Satumův prstenec můžeme po-
zorovat již malým dalekohledem, rozměr jeho os činí 42" x 8' Ve stej-

ném poměru (zhruba 5:1) se pozemskému pozorovateli jeví poměr velké a malé 
osy zdánlivé elipsy největšího Saturnova měsíce Titana o jasnosti +8,3 mag. Roz-
měr Titanovy dráhy přitom převyšuje zhruba 9-krát obrys Satumova prstence. 
Největší elongace Titana nastávají 5. VII. ve 13h (západní), 13. VII. v 5h (vý-
chodní), 21. VII. v l lh (západní) a 29. VII. ve 3h (východní). Při západní elongaci 
se Titan v převracejícím dalekohledu promítá vlevo od planety, při východní 
elongaci vpravo. 

URAN najdeme v souhvězdí Střelce. 12. VII. v 15h je v opozici se 
Sluncem a 11. VII. ve 22h se přiblíží nejblíže k Zemi v roce 1993 na 
vzdálenost 18,588 AU. Jasnost Urana je +5,6 mag a je dobře viditelný 
již malým triedrem. 

NEPTUN nalezneme poblíž Urana v souhvězdí Střelce. Díky větší 
vzdálenosti od Země (nejvíce se přiblíží k Zemi 12. VII. ve 2h na vzdá-
lenost 29,168 AU) je jeho jasnost nižší (+7,9mag) a k jeho vyhledání 
musíme použít bud' silnější triedr nebo malý dalekohled. Opozice 

Neptuna nastává 12. VII. ve 4h, tedy o 16 hodin dříve než opozice Urana. Obě 
planety se v červenci pohybují zpětně. 

e 

PLUTO se promítá do souhvězdí Vah jako slabý objekt o jasnosti 
+13,7 mag. Pohybuje se zpětně. 

PLANETKY — Ze čtyř prvních očíslovaných planetek je v červenci 
viditelná planetka (1) Ceres v souhvězdí Ryb západně od hlavy Vel-
ryby. Vychází kolem půlnoci. Pohybuje se přímo a její jasnost činí 8,1 
až 7,8 mag. Planetka (2) Pallas má jasnost 9,3 až 9,1 mag a pohybuje se 

zpětně souhvězdím Pegasa. Je nad obzorem po celou noc, protože její opozice se 
Sluncem nastane 25. VIII. (4) Vesta se promítá do souhvězdí Vodnáře. V první 
polovině července jeví přímý pohyb, 17. VII. je v zastávce a poté se pohybuje 
zpětně. Jasnost Vesty činí 6,3 až 6,0 mag. Vychází ve večerních hodinách. K opo-
zici se Sluncem dojde 28. VIII. V červenci nastávají opozice planetek (15) Euno-
mia (18. VII.) v severní části souhvězdí Střelce a (19) Fortuna (26. VII.) v hlavě 
Kozoroha, 2° jižně od hvězdy R Cap. Jasnost Eunomie dosahuje v červenci 8,4 až 
8,9 mag, Fortuny 10,4 až 9,9 mag. 

Planetky 

den «1993 

[ h min ] 
8 1993 

[` .] 
O 

[AU] 
m 

[mag] 

(1) Ceres 
10. VII. 2 02,2 +1 47 2,95 8,1 
20. VII. 2 11,3 +2 14 2,82 8,0 
30. VII. 2 19,0 +2 51 2,68 7,8 

(2) Pallas 
10. VII. 22 15,0 +13 01 2,70 9,3 
20. VII. 22 11,3 +12 37 2,58 9,2 
30. VII. 22 05,8 +11 52 2,49 9,1 

(4) Vesta 
10. VII. 23 04,2 -12 54 1,52 6,2 
20. VII. 23 04,9 -13 44 1,44 6,1 
30. VII. 23 02,6 -14 52 1,38 6,0 

den azaoo 8 2000 0 m 
[h min] [' .] [AU] [mag] 

(15) Eunomia 
2. VII. 20 03,2 -21 07 1,65 8,9 
7. VII. 19 58,5 -20 58 8,8 

12. VII. 19 53,5 -20 48 1,60 8,6 
17. VII. 19 48,3 -20 39 8,4 
22. VII. 19 43,0 -20 28 1,58 8,6 
27. VII. 19 37,7 -20 17 8,7 

(19) Fortuna 
12. VII. 20 33,0 -16 04 1,42 10,4 
17. VII. 20 28,6 -16 17 10,2 
22. VII. 20 23,9 -16 32 1,38 10,0 
27• VII. 20 19,0 -16 48 9,9 

V tabulkách značí a rektascenzi, S deklinaci, vzdálenost od Země 
a m jasnost. 
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Grafické znázornění poloh čtyř 
nejjasnějších měsíců Jupitera (1- Io, 
II - Europa, III - Ganymed, IV- Cal-
listo). (graf-JanVondrák) 

KOMETY —V červenci projdou přísluním komety P/Barnard 1(3. VB.), P/Urata—Niijima (13. VII.), P/Ash-
brook—Jackson (1992g) (14. VII.) a P/Gehrels 3(25. VII.) Kometa P/Barllard 1 byla pozorována pouze při svém 
objevu v roce 1884 a je považována za ztracenou. Kometa P/Urata—Niijima bude podle efemeridy velmi slabá. 
Třetí z letošních červencových komet, P/Ashbrook—Jackson, je naproti tomu jednou z nejjasnějších krátkoperio-

dických komet. Její jasnost dosáhne pravděpodobně 12,5 mag. V době průchodu přísluním se bude nacházet asi 5° jihový-
chodně od hvězdy e Pse. Vzdálenost komety od Země bude činit 2,03 AU, vzdálenost od Slunce 2,32 AU. Kometa bude 
směřovat k severovýchodu. Poslední z červencových komet, P/Gehrels 3, dosáhne jasnosti pouze 16 mag a menším přístro-
jům nebude dostupná. Informace o nově objevených kometách přináší Říše hvězd v rubrice Novinky z astronomie. 

METEORY— Z meteorických rojů, které budou v činnosti v červenci, je nejvýznamnější roj jižních S — Aqua-
rid s hodinovou frekvencí 20 meteorů v období maxima. Roj je však v činnosti v celé druhé polovině července 
a téměř po celý srpen. Teoretické maximum připadá na večerní hodiny 28. VII., kdy však ruší Měsíc ve stáří 9 dni. 
Dalším červencovým rojem jsou a—Capricornidy s maximem 30. VII. a maximální frekvencí zhruba 8 meteorů 

za hodinu. V činnosti jsou téměř po celý červenec a také v prvních třech srpnových týdnech. 
PROMĚNNÉ HVĚZDY — 14. VB. nastává teoretické maximum 

dlouhoperiodické proměnné hvězdy R Peg (6,9 mag). • Pozorova-
telná minima jasnějších zákrytových proměnných hvězd: RZ Cas 

Zatmění Jupiterových měsíců (6,2-7,7 mag): 8. VII. 3,0h; 14. VII. 2,4h; 20. VII. 1,8h 26. VII. 1,3h; 
pozorovatelná u nás (50' severní TV Cas (7,2-8,2 mag): 9. VII. 0,7h;18. VII. 2,2h; 28. VII. 23,2h; U CrB (7,7-8,8 

šířky, 15 východní délky) mag): 6. VII. 2,0h; 12. VII. 23,7h; AI Dra (7,1-8,1 mag): 6. VII. 23,8h; 12. VII. 
  23,7; 18. VII. 23,5h; 24. VII. 23,4h; 30. VII. 23,3h; S Equ (8,0-10,1 mag): 5. VII. 
den čas měsíc jev 0,4h; 29. VII. 1,6h; ARLac (6,1-6,8 mag): 1. VII.2,lh; 3. VII. 1,7h; 5. VII. 1,3h; 

[h min] 7. VII. 1,9h; 9. VII. 0,6h; 11. VII. O,lh; 12. VB. 23,7h; 14. VII. 23,3h; 16. VII. 
  22,9; 18. VII. 22,5h; CM Lac (8,2-9,2 mag): 9. VII. 1,5h; 17. VII. 2,0h; 25. VII. 
6. VII. 2032 l0 výstup 2,6h; 29. VII. 22, lh; [I Per (2,1-3,4 mag): 17. VII. 3,0h; U Sge (6,6-9,2 mag): 17. 
7. VII. 21 52 Ganymed vstup VII. 0,6h. • Minima jasných cefeid: rl Aql (3,5-4,4 mag): 27. VII. 23,lh; S Cep 

29. VII. 20 46 lo Výstup (3,511,4 mag): 17. VII. O,Oh. 
Vladimír Novotný 

Planety 

Jupiter 

tlen o 
[AU] 

d ř m východ průchod západ 
[ " ] [ mag j [Ii min ] [ h mřn ] [ h mini 

Merkur 5. VII. 
10. VII. 
15. VII. 
20. VII, 
25. VII. 
30. VII. 

Venuše 10. VII. 
20. VII. 
30. VII. 

Mars 10. VII. 
20. VII. 
30. VII, 

Jupiter 10. VII. 
20. VII. 
30. VII. 

Saturn 10, VII. 
20. VII. 
30. VII. 

Uran 20. VII, 

Neptun 20. VII. 

Pluto 20. VII. 

0,599 11,2 0,09 +2,7 532 13 02 20 32 
0,574 11,8 0,03 +3,9 5 07 12 33 19 59 
0;576 11,8 0,01 +4,9 4 34 12 00 19 26' 
0,609 11,0 0,04 +3,7 3 59 11 28 18 58 
0,673 10,0 0,11 +2,2 3 29 11 04 28 39 
0,767 8,8 0,23 +1,1 3 08 10 49 18 31 

0,935 17,8 0,64 -4,1 122 9 00 16 38 
1.011 16,6 0,68 -4,1 1 17 907• 16 57 
1,084 15,4 0;71 -4,0 118 9' 15 17 12 

2,055 4,6 0,94 +1,6 8 49 15 34 22 19 
2,116 4,4 0,94 +1,6 843 15 17 21' 49 
2,172 4;4 0,95 +1;6 8 38 15 00 21 20 

5,553 33,2 -2,0 11 ' 18 17 13 23 08 
5,703 32,2 -1,9 10 46 16 38 22 31 
5,846 31,4 -1,9 10 14 16 04 21 64 

9,041 16,4 ' +0,6 21 54 2 57 7 56 
8,941 16,6 +0;5 21 13 2 16 7 14 
8,866 16,6 +0,5 20 33 1 34 631 

18,598 3,8 +5,6 19 26 23 31 3 41 

29,177 2,2 +7,9 1917 2329 346 

29,304 +13;7 14 00 19 42, 1 27 

V tabulce značí Lt vzdálenost od Země, d průměr kotoučku planety, l fázia m jasnost. 

+20 

O. 

—2O• 

RÁNO CELOU N O C VEČER 

RAK BLIŽENCI BÝK BERAN RYBY VODNÁŘ KOZOROH STŘELEC ŠTIK VÁHY PANNA LEV RAK 

Mapka ekliptiky — Polohy planet a Slunce v sou/n•é_dk/z _rířetniku během července 1993. Značka Slunce a kotoučky 
planet odpovídají poloze 1. VII.; u těles s větším pohybem mezi hvězdami určuje šipka zdánlivý pohyb do 31. VII. Dále jsou 
vyneseny polohy Měsíce pro každý den v 0h TT (černé kotoučky). Čísla u poloh Měsíce značí data. Nahoře uvádíme dobu 
viditelnosti objektů. Na spodním okraji mapky je stupnice rektascenze,nasvislé ose deklinace. (mapka —Pavel Příhoda) 
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1. VII. 23h 30min SEČ 
15. VII. 22h 20min SEČ 
31. VII. 21 h 20min SEČ 

ZNAČKY NA MAPCE 
hvězdné velikosti 
(magnitudy) 

0. 

1. 

2. 

3. 

a. 

5. 

dvojhvězda 

proměnná hvězda 
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planeta 

Měsíc v první čtvrti 

Měsíc v úplňku 

Mléčná dráha 

hvězdokupa otevřená 

hvězdokupa kulová 

mlhovina 

galaxie 
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Hvězdná obloha v 18h hvězdného času. Obvod mapky 
značí obzor na rovnoběžce 50° severní šířky a poledníku 
15° východní délky. Polohy planet odpovídají polovině 
července. Zakresleno je i postávení Měsíce v první čtvrti 
av úplňku s uvedením dat (mapky-Pavel Příhoda) 

CERVENEC 1993 
Všechny časové údaje uvádíme ve středoevropském 

čase SEČ i v době platnosti letního času SELČ. 
Pro jejich převod platí SEČ = SELČ — 1 hodina. 

Fáze Měsíce 

7. VII. 

úpiněk 4. VII. 1h 

odzemí 10. VII. 12h 
přízemí 22. VII. 9h 

posledníčlvrt 11.VII. 24h 

15. VII. -. 
nov 19. VII. 12h 

první čtvrt 26. VII. 4h 

23. VII. 

Viditelnost planet 
Merkur — koncem měsíce ráno nad 

severovýchodním obzorem 
Venuše — na ranní obloze 
Mars — večer nad západním obzorem 
Jupiter — na večerní obloze 
Saturn — kromě večera po celou noc 
Uran — po celou noc 
Neptun — po celou noc 

Kalendář úkazů 
1. VII. Oh Merkury zastávce (začíná se pohybovat zpětně) 
4. VII. 15h Neptuny konjunkci s Měsícem (Neptun 2,0' jižně) 
4. VII. 17h Urany konjunkci s Měsícem (Uran 3,2' jižně) 
7. VII. 23h Saturny konjunkci s Měsícem (Saturn 6,1 ° jižně) 

12. VII. 4h Neptun v opozici se Sluncem 
12. VII. 15h Urany opozici se Sluncem 
15. VII. 2h Merkury dolní konjunkci se Sluncem 
16. VII. 2h Měsíc  konjunkci s Aldebaranem (Aldebaran 

4,8' jižně) 
16. VII. 3h Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 

1,8° jižně — seskupení Měsíce, Venuše a Aldebaranu) 
17. VII. 10h Vestav zastávce (začíná se pohybovat zpětně) 
23. VII. 4h Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 7,1 ° severně) 
24. VII. 15h Jupitery konjunkci s Měsícem (Jupiter 6,9° severně) 
25. VII. 15h Merkury zastávce (začíná se pohybovat přímo) 
31. VII. 22h Neptuny konjunkci s Měsícem (Neptun 1,6° jižně) 
31. VII. 22h Urany konjunkci s Měsícem (Uran 2,8° jižně) 
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OBJEKTY VZDÁLENÉHO VESMÍRU 

a Her 
x Her 
61 Oph 
p Oph 

9 Ser 

DvoJhvězdy 

az000 
[h m] 

s2000 
[°'1 

Jasnost 
[mag] 

úhlová vzdálenost 
["] 

17 14,6 +14 23 3;0-4,0/5,4 4,7 
16 08,1 +17 03 5,3/6,5 28,4 

6,3/6,6 26,6 
16 25,6 -23 27 5,3/6,0 3,1 

7,1 131,8 
6,6 156,4 

18 56,2 +04 12 4,574,5 22,3 

IC 4665 
NGC 6633 
IC 4756 
NGC 6494, M23 
NGC 6531,M21 
NGC 6603, M 24 
NGC 6613, M 18 
IC 4725, M25 

NGC 6205, M 13 
NGC 6229 

! NGC 6341, M92 
NGC 6333, M9 
NGC 6402, M 14 

Otevřené hvězdokupy 

az000 
[h ml 

S20oo 
["] 

rozměr 
ľ] 

jasnost 
[ mag ] 

souhvězdí 

17 46,3 + 5 43 41,0 4;2 Oph 
18 27;7 + 6 34 27,0 4,6 Oph 
1-8 39;0 + 5 27 52,0 Ser 
1? 56;8 -19 01 27,0 5,5 Sgr 
18 04,6 -22 30 13,0 5,9 Sgr 
18 18,4 -18 25 Sgr 
18 19.9 -17 08 9;0 6,9 Sgr 
18810 -19 15 32,0 4>6 Sgr 

Kulové hvězdokupy 

azoaa 5z000 rozměr jasnost souhvězdí 
[h m] ľ'] ľ] [mag] 
16 41,7 +36 28 16,6 5,9 Her 
16 47,0 +47 32 4,5 9,4 Her 
17 17,1 +43 08 11,2 6,5 Her 
17 19,2 -18 31 9,3 7,9 Oph 
17 37,6 - 3 15 11,7 7,6 Oph 

Mlhoviny 

2000 

[h m] 
X2000 

["1 
rozměr 

['] 
jasnost 

[mag] 
souhvězdí 

NGC 6523, M 8 18 03,8 -Z4 23 90 6;8 Sgr 
NGC 6618, M 17 18 20,8 —18 11 46 6,0 Sgr 
NGC 6611, M 18 18 18,8. —1347 35 6, Ser 
NOC 6514, M 20 18 02,8 --23 02 29 7,8 Sgr 

+10° 

0° 

18h 

Noci se konečně prodlužují a proto tu část oblohy, kterou 
třeba právě dnes v noci uvidíme, budeme moci pozorovat 
poměrně dlouho, až do podzimu. Navíc v létě mají někteří 
z nás více volného času, takže si zkusíme letní oblohu lépe 
prohlédnout. 

Než se úpině setmí, začneme opět dvojhvězdami. Když se 
řekne souhvězdí Herkula, většina lidí alespoň trochu zna-
lých oblohy si představí jeho nápadnou střední část, které se 
někdy říká „květináč". Dvojhvězda Ras Algethi tak ná-
padná není, přestože nese označení a Her. Většinou (patří 
mezi polopravidelné proměnné) je slabší než hvězdy „květi-
náče" a leží téměř na hranici se souhvězdím Hadonoše. 
Středně velký dalekohled ji rozloží na dvě složky, které se 
liší jasností i barvou — jasnější obří hvězda je poměrně vý-
razně načervenalá, její průvodce (i ten je značně velkou 
hvězdou) má poněkud zelenavé zbarvení. Herkules nabízí 
pěkné dvojhvězdy i malým dalekohledům — zkusme třeba x 
Her. Její složky se ubírají stejným směrem v prostoru. 

Jihovýchodně od Herkula se rozprostírá rozsáhlé nepře-
hledné souhvězdí Hadonoše. Nejvíce nás asi upoutá sesku-
pení několika jasnějších hvězd v podobě jakéhosi kříže 
v jeho východní části. A tady, vedle R Oph, se na nás dívají 
dvě malá očka hvězdy 61 Oph. Je-li vzduch dostatečně prů-
zračný, obraťme svůj zrak do jižnějších částí tohoto sou-
hvězdí. Kousek na východ od kulové hvězdokupy M 80 
(Sco) leží nenápadná hvězda p Oph. Malý dalekohled ji 
předvede jako docela velký trojúhelník hvězd, ale při trochu 
větším zvětšení se jedna ze složek rozštěpí na dvě. Velký da-
lekohled by při velmi klidném vzduchu mohl rozděliti další 
hvězdu z trojúhelníku na dvě, vzdálené od sebe jen 1" 

Další dvojhvězda, o níž by se zdálo, že patří spíš do sou-
hvězdí Orla, se jmenuje Alya, ale nese označení ,9 Ser. Je 
roztomilá v malém, asi tak 20—násobném zvětšení. 

Teď už se budeme věnovat atraktivnějším objektům. Po-
blíž „podivného kříže" nad y Oph v souhvězdí Hadonoše se 
rozkládá nápadná otevřená hvězdokupa IC 4665. Je velmi 
řídká, ale její hvězdy uspořádané do pravidelné skupinky 
jsou natolik jasné, že nás upoutají už v triedru. Ve větších 
dalekohledech hvězdokupa přestává být zajímavá. Podobně 
hvězdokupa NGC 6633 je stvořena spíš pro malé daleko-
hledy. Je podlouhlá, s podobně jasnými hvězdami a na jejím 
okraji září jedna jasná hvězda, která asi do seskupení nepatří. 
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Obr. 1. Kulové hvězdokupy M 10 
a M 12 známe už z červnové ob-
lohy. Ras Algethi (a Her) najdeme 
snadno poblit nápadnější a Oph. 
Hvězda 67 Oph na východ od 61 
Oplt je také dvojitá. Vidíte 
v triedru tu nepatrnou tečku poblit 
jasné hvězdy? Tak to máte pevné 
ruce. (mapka — Pavel Příhoda) 

86 Říše hvězd ročník 74 4/1993 



NOČNÍ OBLOHA - červenec 1993 

Budeme—li pokračovat přibližně na východ směrem na 
6 Ser, narazíme na velkou pravidelnou hvězdokupu 
IC 4756. Nejkrásnější je asi v Sometu, kde můžeme obdivo-
vat její bohatství středně jasných hvězd, ale větší dalekohled 
odhalí, že hvězdokupa postrádá hvězdy slabší, které by vypl-
ňovaly prostor mezi těmi jasnějšími. 

Pokud nám počasí opravdu přeje a vzduch je průzračný, 
sklopme své dalekohledy níže nad obzor. Za výjimečných 
podmínek máme šanci spatřit plyn Orlí mlhoviny, M 16, 
i v malém dalekohledu. V každém případě si však povšim-
neme řídké otevřené hvězdokupy, která z této mlhoviny 
vznikla. M 16 najdeme docela snadno na západ od nápad-
ného seskupení hvězd s ySct (Štít). Tímtojsme našli výchozí 
bod pro hledání dalších objektů ve Střelci. Pod Orlí mlhovi-
nou se nachází plynná mlhovina Omega, M 17, která rovněž 
zahaluje hvězdokupu, ale poměrně nevýraznou, takže 
krásně vyniká zářící plyn mlhoviny — tento obláček je ná-
padný už v triedru. Ve větších dalekohledech se dá sledovat 
i nepravidelný tvar mlhoviny, ale řecké písmeno „2" prav-
děpodobně neuvidíme; rozsáhlé části mlhoviny se objevují 
až na fotografii. V Sometu 25x100 ve stejném zorném poli 
pod Omegou vidíme chudou a malou otevřenou hvězdokupu 
M 18. A hned pod ní se nachází zvláštní objekt, který nese 
označení M 24. V některých katalozích se uvádí, že je to 
malá a slabá otevřená hvězdokupka NOC 6603 poblíž čtyř-
úhelníku jasnějších hvězd (jasnější se jeví pouze v daleko-
hledu, jinak zanikají v množství okolních hvězd). Ale podle 
Messiera se snad jedná o tzv. Malý oblak ve Střelci, bohatší 
část Mléčné dráhy. Světelný dalekohled ukáže takové množ-
ství hvězd, že se vám zatají dech. Na východ od M 24 nara-
zíme na řídkou, ale jasnou otevřenou hvězdokupu M 25, je-
jíž jednotlivé hvězdy spatříme už v triedru. Na západ od Ma-
lého oblaku se nachází hvězdokupa M 23 bohatá na slabší 
hvězdy. Na její okraj se promítá jasná hvězda. Trochu níž 
nás může upoutat zvláštní seskupení hvězd. Jednu hvězdu 
této skupinky obklopuje řídká otevřená hvězdokupa M 21 
a pozadí některých hvězd nám může připadat mlhavé. Pokud 
je opravdu dokonalé počasí, je to tím, že pozorujeme plyn-
nou mlhovinu Triňd, M 20. Sledování náznaků nějaké 
struktury už vyžaduje větší a světelný dalekohled, proto ne-
zoufejte, pokud si svým pozorováním nejste jisti. Určitě bu-
dete mít úspěch s jasnější a efektnější mlhovinou — Lagu-
nou, M 8, která leží hned pod Trifidem. Už pouhým okem 
nás v Mléčné dráze upoutá malá mlhavá čárečka. A malý da-
lekohled prozradí, že je to podlouhlá skupinka hvězd zaha-
lená do chuchvalců plynu, za perfektního počasí se budete 
divit, jak jsou rozsáhlé. Ve východní části skupiny hvězd je 
řídká otevřená hvězdokupa NGC 6523, která ještě umoc-
ňuje celkový dojem z tohoto překrásného objektu. 

Nakonec se zahleďme do vzdálenějších oblastí naší Ga-
laxie. Jistě znáte kulovou hvězdokupu M 13, která proslavila 
souhvězdí Herkula. Občas je tušit bočním viděním pouhým 
okem mezi hvězdami a Š Her, ale její skutečná krása vy-
nikne až ve velkém dalekohledu, který ji dokáže snadno roz-
ložit na jednotlivé hvězdy. I v triedru však patří mezi to 
nejpodivnější, co můžeme na obloze vidět. Poblíž se ještě 
nachází další jasná kulová hvězdokupa s označením M 92, 
která je podstatně více koncentrovaná ke středu než M 13 
— je to krásný příklad toho, jak se kulové hvězdokupy od 
sebe mohou lišit. Chcete—li spatřit hvězdokupu, kterou 
každý nezná, zůstaňte ještě na chvíli u souhvězdí Herkula. 
Nad oběma kulovými hvězdokupami se nachází třetí, nej-
slabší a malinká NGC 6229. Další kulové hvězdokupy mů-
žeme hledat v souhvězdí Hadonoše. Už známe M 10 a M 12. 
Okus níž, pod hvězdou rl Oph, za skvělého počasí odhalíme 
M 9. Leží uprostřed mezi dvěma hvězdami, které spolu 
s třetí, stejně jasnou, tvoří rovnostranný trojúhelník. Méně 
náročná je kulová hvězdokupa M 14 na východ od M 10, ale 
proti M 13 přece jen nemá šanci. 

Tak to byl skromný výlet za nejznámějšími objekty 
červencové oblohy a už se můžeme těšit na to, co nám při-
nese neméně bohatá srpnová obloha. 

LenkaŠarounová 

-20' 

-25°

18k20m 18h00m 

y ' • ' • 
. 

. , 

M18 
~• 

,. 

• ' 

..

• 
„\ 

. 
. ‚. 

' 
• • 

 .. 
• 

• ' . 

' 

• • 
• .. 

. 
. 

, • 
• • 

• . 

' 

• ' • 

\#
N 

M2'. .. 

i  • • . 

,:Zt : ,. \ 

••  . 

:~. .' : 

~' 

; • 

. : 

. • , . 

• ' ' ~, 
.. 

. • ̀ ` 

. 
• 

. 

' • ' :~ • ~ 

w 

• • 

'• 
, 

• 
\ .~ 

♦ !~t• 
.1 

' 

•~ •• • 

• 
. 

.

. 

• ~ ,y

t ' 

• , • 

M23 
, 

• • • 
. • ~ •, . . 

.   

••' 
N '. ::

• 
. .

n
• 

 • . ' • 

; • . 
~ • 

~ . . • _~ 
, 

 . • , . . 

Í . 
, 

~ •• 

• + 
.

. 
. 

. . '~ 
. 

j 
+. 

• • 

' •M214
'. 

~ ~ M20~ 

~~ ..~,,. 

• 

~\ • . 
. 

• _--. _ ~~ 

•. . 
• 

. ' 

. • . 
. . y

•' ..  ~
~.  

• 

• 

•~ • • • •- 

. . • 

• 

. ' • '. ~. 

•• 

•. 

: ;....~ ,,` 

• 

•'• : • 

`.` 

• ; -- 
• •.. 

vM28 ~ . 

•~' t

: 

• .~ 

. . ~tJ• M8 ~ 

.=.rt

s  • 

;• 

' '\~,` 

'. .t 

' • 

.. . 

. 

 • 

. 

. • 

• 

' o 

, . . 

_ . , 

.. 

~ ' ' • 

` 

•

Obr. 2. Detailnější mapka male části souhvězdí Střelce pod ocasem Hada. Nejjasnější hvězdy 
jsou 6 mag, nejslabší zakresleme dosahují jen asi 9,5 mag. Stačí sem namířit dalekohled a hned 
máte vzorném poli mlha vý obláček nebo pěknou skupinku hvězd. (mapka — Pavel Příhoda) 

Obr. 3. Nejznámější 
část souhvězdí Her-
kula s ještě známější 
kulovou hvězdoku-
pou M 13, méně zná-
mou M 92 a spíše 
neznámou NGC 
6229. (mapka 

— Pavel Příhoda) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Černá díru v galaxii NGC 4261 

Astronomové dostali díky mimořádně vysoké rozlišovací schopnosti Hubblova kosmického, da-

lekohledu zcela unikátní snímky disku materiálu obklopujícího předpokládanou černou díru 

o hmotnosti '-- 10 milionů Sluncí. Pozorovaný disk se nachází v jádru galaxie NGC 4261, která je od 

nás vzdálená - 45 milionů světelných let. 
Galaxie NGC 4261 byla ke studiu vybrána hlavně z důvodu své jasnosti — patří totiž mezi nejjas-

nější galaxie v galaktické kupě v souhvězdí Panny. Ve viditelné oblasti spektra je galaxie nepříliš 
významná, ale v rádiové oblasti patří mezi tzv. aktivní galaxie — rádiová pozorování odhalila dva 

výtrysky materiálu vycházející z jádra galaxie a sahající do vzdálenosti -- 88 000 světelných let. 
Spektroskopická pozorovaní prováděná na observatoři Roque de los Muchachos na Kanárských 
ostrovech prokázala existenci ionizujícího plynu v jádře a pohybujícího se rychlostmi blížícími se 
několika milionům kilometrů za sekundu; tedy přibližně jednoho procenta rychlosti světla. 

Temný prachový disk o průměru '- 300 světelných let představuje chladnější vnější oblasti, které 
se rozprostírají do vnitřních oblastí disku na vzdálenost pouhých několika stovek milionů kilometrů 
od předpokládané černé díry. Tento disk zásobuje černou díru materiálem, který se při pádu do 
černé díry zahušťuje a zahřívá na teploty desítky milionů stupňů. Jen malá část horkého plynu uniká 
ven z disku ve formě dvou výtrysků. Tyto výtrysky mají tvar dvou kuželů s osami orientovanými 
rovnoběžně s rotační osou disku. Protože prach a chladný plyn (neutrální vodík; H I) se běžně 
v eliptických galaxiích nevyskytují, není existence disku dosud uspokojivě objasněna. Většina pra-
chu by měla být velmi rychle zlikvidována horkým plynem v galaxii. Zatím jediným vysvětlením je 
domněnka, že prach je zbytkem spirální galaxie pohlcené galaxií NGC 4261 v dřívějším období. 

Po plánovaném servisním letu americ-
kého raketoplánu by měli mít astrono-
mové příležitost pomocí spektroskopie 
zkoumat pohyby plynu ve vzdálenosti 
pouhých několika světelných let od před-
pokládané černé díry. Další pozorování 
by měla také přispět k upřesnění hmot-
nosti černé díry a k určení velikosti a tvaru 
vnitřních částí disku, který je pro sou-
časná pozorování kosmickým dalekohle-
dem ještě příliš malým objektem. 

(Viz též obr. na III. straně obálky Říše 
hvězd 3/1993) 
[GP1 Bulletin, No. 65 (1992)] (kz) 

Nízko letící kometu' 

Belgičtí astronomové A. Smette a O. Hainaut se 
proslavili počátkem r. 1991, když na observatoři ESO 
v Chile zpozorovali jako první neuvěřitelné zjasnění 
jádra Halleyovy komety o piných 6 mag ve vzdále-
nosti přes 2 miliardy km od Slunce. Začátkem roku 
1992 však ohlásili objev, který se může případně stát 
ještě větším překvapením, pokud se jejich interpre-
tace úkazu potvrdí. Kuriózní je, že k novému objevu 
nepotřebovali žádný velký dalekohled či speciální 
techniku. Učinili jej v ranních hodinách 26. ledna 
1992, když skončili práci u 0,5—m reflektoru ESO na 
La Silla a vraceli se do noclehárny. Na ranním nebi ve 
směru k jihovýchodu spatřili pojednou jasný difuzní 
objekt, šinoucí se směrem k severu. Během 3 minut 
sledování urazil na obloze piných 20° a pak přestal 
být viditelný vlivem svítání. Při pohledu triedrem 
7x50 se jevil jako jasná kondenzace 1 mag, obklo-
pená okrouhlou mlhovinou o průměru 2°. Objekt se 
podařilo zachytit na několika barevných negativech; 
rychlost pohybu byla asi I' za 10 sekund. 

Podle vzhledu autoři soudí, že nemohlo jít ani o le-
tadlo ani o zanikající umělou družici — na meteor se 
zase útvar pohyboval příliš pomalu. Rovněž možnost 
experimentů s baryovým či lithiovým oblakem ve vy-
soké atmosféře probíhajících právě v době pozoro-
vání se zdá být zcela vyloučena. Ačkoliv oba astrono-
mové připouštějí, že možná viděli objekt vytvořený 
člověkem, zdá se být nejpravděpodobnější, že šlo 
o velmi malé kometární jádro prolétávající nízko nad 
Zemí! K tomu poznamenává Brian Marsden z Centra 
pro astronomické telegramy IAU, že v r. 1916 pozo-
rovali Perrine a Glancy podobně mlhavý objekt, který 
během jediné noci urazil na obloze piných 10'. V kaž-
dém případě je zřejmé, že k překvapujícím objevům 
nemusí mít ani dnes člověk právě nejšpičkovější vy-
bavení: náhoda stále přeje hlavně těm, kdo jsou při-
praveni. 

Snímek plyn prachového disku obklopujícího pravděpodobnou černou díru v jádře galaxie 
NGC 4261 pořízený Hubblovým kosmickým dalekohledem. (foto — NASA/STScI) [ESO Messenger, No.67(1992)1 

Kosmický dalekohled pozoruje mladou kompaktní rádiovou galaxii 

S novými závěry studia galaxií Hubblovým kosmickým dalekohledem vystou-
pila skupina astronomů z alabamské a arizonské státní univerzity. Své výsledky 
předložili Rogier Windhorst a William Keel spolu se studenty na vědeckém sym-
poziu, které se konalo v Baia Chia v Itálii na přelomu června a července 1992. 

Snímky vzdálené rádiové galaxie 53W002 byly získány ve viditelné a blízké 
infračervené oblasti spektra za použití širokoúhlé a planetární kamery WF/PC 
kosmického dalekohledu. Po zpracování obrazu se díky programovému vybavení 
vyvinutému na alabamské univerzitě podařilo eliminovat sférickou vadu primár-
ního zrcadla dalekohledu. Odměnou byla astronomům série snímků představu-
jících skutečně pravidelný tvar galaxie, překvapivě podobný dnešním galaxiím. 

Objev umožní další studie hypotéz kolem vzniku Mléčné dráhy a jiných gala-
xií. „Určení rané historie galaxie bylo jedním z nejdůležitějších a klíčových cílů 
Hubblova dalekohledu," říká William Keel a dodává, že „dnes skutečně sledu-
jeme proces vzniku galaxie." 

Galaxie je pozorována ve stavu, v jakém se nacházel vesmír v jedné třetině 
svého dnešního věku. Její spektrum napovídá, že většina hvězd se zformovala 500 
milionů let před pozorovaným stavem. Snímky ukazují, že galaxie měla čas zko-
labovat do husté kompaktní formy, která rovněž odpovídá věku 500 milionů let. 
Všeobecně se předpokládá, že vznik hvězd a kolaps galaxie spolu souvisí a právě 
pořízené záběry z kosmického dalekohledu by mohly ověřit správnost teorie. 

(g) 

„To, co vidíme, je galaxie, jak vypadala v době před několika miliardami let," 
komentuje Keel. „Jestliže galaxie 53W002 prošla stejným vývojem jako naše Ga-
laxie, měla se v dalekohledu jevit mnohem starší. Protože však vypadá mladší, lze 
soudit, že vznikla asi dvě miliardy let po naší Galaxii." 

Popisovaná galaxie byla poprvé zaznamenána při prohlídce prováděné radiote-
leskopem v Nizozemí a podrobně byla zmapována pomocí známé anténní sou-
stavy Very Large Array v Novém Mexiku. 53W002je jednou z několika relativně 
obyčejných galaxií známých v tak velkých vzdálenostech. Většina jiných galaxií 
se skládá z aktivního jádra, které brání rozlišit od sebe hvězdné populace a samot-
né jádro. Množství slabých rádiových zdrojů v galaxii 53W002 astronomům na-
povídá, že nehvězdné procesy v jádře hrají méně důležitou roli, než se předpo-
kládalo. Jasnost pozorované galaxie je velmi malá— ve viditelné oblasti dosahuje 

23 mag. Je to hodnota asi desetmilionkrát menší, než 
jakou se mohou pochlubit nejslabší hvězdy viditelné 
okem bez dalekohledu. Malá jasnost takové galaxie 
vyžaduje čtyřhodinovou expozici Hubblovým kos-
mickým dalekohledem. 
(viz též popis fotografie na IV. straně obálky) 

yF 

[STScI--PR92-21] Petr Velfel 
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Jaroslavu 

Čorbovi 

V desetiletí 1981-1991 připravila hlavní redakce vzdělávacích programů Slovenské televize v Brau-
slávě mimo jiné 30 dílů astronomického seriálu Okna vesmíru dokořán. Čtenáři Říše hvězd patrně vědí, 
že u zrodu seriálu stál redaktor dr. Jaroslav Čorba, původním vzděláním chemik, který s neobyčejnou 
umíněností prosadil astronomický seriál v době, kdy většina programových pracovníků televize ztotož-
ňovala tuto královskou přírodní vědu s „úspěchy sovětské kosmonautiky" a který se zcela samozřejmou 
odvahou chránil protagonisty pořadu před nevlídnou pozorností dozorčích orgánů „přes kulturu". Dr. 
Čorba však mezitím stačil připravit neméně úspěšný seriál Mých sedm divů světa, v němž představil ši-
roké televizní veřejnosti významné a originální domácí přírodovědce, mezi nimi například astronomy 
doc. Luboše Perka, dr. Jána Stohla, a obzvláště nezapomenutelného dr. Zdeňka Horského. Z jeho inicia-
tivy též vznikl cyklus o vztahu přírodních věd k ostatním aspektům lidské tvůrčí činnosti 
Z mosta doprosta a v poslední době seriál Mozek a jeho duše. Z jeho podnětu též vznikl kreslený seriál 
Vesmír, natočený studiem Krátkého filmu ve Zlíně. 

Presidium ČSAV poctilo na sklonku loňského roku „muže z titulků" cenou za popularizaci vědy, kte-
rou dr. Čorba převzal spolu s dalšími oceněnými z rukou předsedy ČSAV akademika Otto Wichterleho 
na malé slavnosti v Praze dne 30. listopadu 1992. Byla to zároveň poslední veřejná prezentace Českoslo-
venské akademie věd, která 31. prosince 1992 zanikla. Tato vnější symbolika však dr. Čorbu nijak nez-
krušila. Při návštěvě Prahy hýřil nápady na další populárně—vědecké televizní pořady. 

Redakce Říše hvězd se připojuje k řadě astronomických gratulantů! 

Jubileum 

Františka 

Koze/skěho 

František Kozelský — náš nejznámější konstruktér astronomických přístrojů, se dožívá osmdesáti let. 
Narodil se 12. dubna 1913v Ostravě, kde chodil také do obecné a měšťanské školy a později zde absolvo-
val školu průmyslovou. Od roku 1937 až do odchodu do důchodu pracoval ve Vítkovických železárnách 
nejprve jako konstruktér a pak jako vedoucí lisovny těžkých výlisků. V roce 1941 se stal členem České 
astronomické společnosti. V ostravské odbočce Společnosti vykonával funkci pokladníka a později byl 
jejím předsedou. V roce 1983 byl za své zásluhy o rozvoj astronomické přístrojové techniky zvolen čest-
ným členem Československé astronomické společnosti při ČSAV. 

Astronomie a konstrukce astronomických přístrojů nebyly jedinými jeho zájmy. Je aktivním hudební-
kem, hodně cestuje, v minulosti se věnoval veslařskému sportu. 

Významnou událostí jeho života bylo seznámení s profesorem ing. Vilémem Gajduškem v roce 1940, 
který byl jedním z nejlepších našich výrobců astronomické optiky. Ze spolupráce těchto dvou obdivu-
hodných odborníků, která trvala až do smrti profesora Gajduška, vzešla celá řada přístrojů, pro něž profe-
sor Gajdušek připravoval optiku vynikající kvality a pan Kozelský dokonalé mechanické vybavení. Pan 
Kozelský však zabezpečoval i všechny potřeby Gajduškovy dílny, týkající se mechanických zařízení 
a různých pomůcek, včetně velkého brousicího stroje pro optiku do průměru 1000 mm. 

Svými dalekohledy vybavil celou řadu hvězdáren v Cechách i na Slovensku, počínaje Karlovými Vary 
a konče Michalovcemi. Zjeho dílny vyšly refraktory až do průměru 200 mm a reflektory do průměru 300 
mm, Schmidtovy fotokomory, coelostaty, spektroskopy a další opticko—mechanická zařízení. 

Výrobky jeho konstrukce se vyznačují technickou dokonalostí, přesným provedením a esteticky půso-
bivým vzhledem. Velkou pozornost vzbudily zejména jeho reflektory Nasmythova typu na dokonalé 
nízké montáži, které dosahují při malé hmotnosti a malých rozměrech přístroje překvapujícího výkonu. 

Františka Kozelského známe jako veselého, přátelského člověka, piného optimusmu a živého zájmu 
o astronomii, astronomickou techniku, ale i o krásy přírody, cizí země a jak sám řekl ,,...o všechno krásné 
okolo nás". Známe ho jako odborníka, který je vždy ochotný pomoci astronomům—amatérům i hvěz-
dárnám při řešení jejich problémů v oblasti optiky a mechaniky. 

Své jubileum prožívá při dobrém zdraví, piný charakteristického humoru a optimismu. Přejeme mu do 
dalších let pevné zdraví a pěknou životní pohodu. 

Ivo Zajonc 

František Kozelský— náš nejznámější kon-
struktér dalekohledů. 

(foto — Tomáš Stařecký) 

Reflektor Nasmythova typu z dílny Františka Ko-
zelského. Průměr zrcadla 200 mm, f 2300 mm (op-
tika Ing. Gajdušek), fotokomora s objektivem 
Anastigmat330/3,6. (foto — Ivo Zajonc) 

DUBEN1993 
• 4. IV. - Otto von STRUVE (12. VII. 1897-6.1V. 1963) 

- 30. výročí úmrtí. Americký astronom 
ruského původu. Zabýval se hvězdnou 
spektroskopií; podrobně studoval spek-
tra dvojhvězd, určoval jejich hmotnosti 
a dráhy. 

• 8. IV — Harold Du[os BABCOCK (24. I. 1882- 8. IV. 
1968) — 25. výročí úmrtí. Americký 
astronom. Zabýval se studiem Slunce 
a tím spojenými laboratorními pokusy. 
Spolu se svým synem zdokonalil metodu 
měření magnetického pole Slunce. 

• 8. IV. - Hirojama KIJUCUGU (13. X. 1874 - 8. IV. 
1943) - 50. výročí úmrtí. Japonský astronom. Zabýval se ne-
beskou mechanikou, zejména pak statistickým sledováním 
drah planetek. 

• 10.1V. —Joseph Louis LAGRANGE (15.1. 1736-10. 
IV. 1813) - 180. výročí úmrtí. Francouz-
ský matematik a fyzik italského původu, 

. člen AV v Berlíně a v Paříži (od r. 1759 
a 1772). Proslavil se prácemi v oblasti 
nebeské mechaniky, zejména objevem 
libračních bodů (1772). 

íárYr,. ; 

• 14. IV. — SVĚTOVÝ DEN KOSMONAUTIKY 

• 15. IV. —Friderich Georg Wilhelm von (Vasilis Jakovle-
cič) STRUVE (15. IV. 1793 - 23. XI. 
1864 - 200. výročí narození. Ruský 
astronom německého původu, člen Pet-
rohradské AV (od r.1822), od r. 1835 pů-
sobil na Pulkovské observatoři (v letech 
1839-62 byl jeho ředitelem); otec Otta 
Wilhelma von Struveho. Zabýval se pře-
devším výzkumem dvojhvězd — objevil e 
a zaměřil jich asi 2500. Patřil mezi první,
kterým se podařilo změřit trigonometrickou paralaxu hvězd. 
Založil pulkovskou školu velmi přesné astronomie. 

• 15. IV. —Maurice LOEWY (15.1V. 1833-15. X. 1907) 
- 160. výročí narození. Francouzský astronom. Zabýval se 
výpočtem drah komet a planetek. Je autorem fotografického 
atlasu Chart du Ciel a vynálezcem dalekohledu Coudé. 

• 17. IV. — Christian MAYER (20. VIII. 1719 - 17. IV. 
1783) - 210. výročí úmrtí. Německý astronom. Zabýval se 
observační astronomií, určoval polohy planet Slunce a Mě-
síce. V. r. 1769 pozoroval v Rusku .přechod Merkura před 
slunečním diskem. 

• 18. IV. — Édouard d'ROCHE (17. X. 1820 - 18. IV. 
1883)- 110. výročí úmrtí. Francouzský astronom a matema-
tik. Zabýval se kosmologií, dynamikou a fyzikou těles slu-
neční soustavy. 

• 18.1V. —Alfred H. JOY (23. IX. 1882-18.1V. 1973) 
-20. výročí úmrtí. Americký astronom. Zabýval se spektrál-
ním výzkumem nestacionámích hvězd. 

• 21. IV. — Ignace PARDIES (5. IX. 1636 —21.1V.  1673) 
— 320. výročí úmrtí. Francouzský astronom. Zabýval se ses-
tavováním astrometrických katalogů — je autorem katalogu 
hvězd vydaného v r. 1674. 

(k) 
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Mapa hvězdně oblohy 
(2. praktikum) 

Mapa hvězdné oblohy je nepostradatelnou pomůckou pro každého astronoma. Není nijak obtížné nakreslit mapu malé části hvězdné oblohy, známe-
k souřadnice ajasnosti hvězd. Ješlliže však počet zakreslovaných hvězd přesahuje několik stovek, jde o práci zdlouhavou a únavnou. Během celé práce 
je přitom třeba dodržovat předem stanovený standard přesnosti. Není proto divu, že precizních map (atlasů) hvězdné oblohy je neveliký počet. Ke 
špičkovým dílům z tohoto oboru patří světoznámé atlasy Antonína Bečváře (Atlas Coeli, Atlas Borealis, Atlas Eclipticalis a Atlas Australis). 

Naším úkolem bude nakreslit mapku otevřené hvězdokupy M 45 (Plejády). 

Pracovní postup: 

V tabulce 1 jsou vepsány všechny hvězdy jasnější než 7,0 magnitudy, nacházející se v oblasti Plejád. Souřadnice (rektascenze a a deklinace S) se 
vztahují k epoše 2000. Tyto hvězdy zakreslíme na obr. 1. 

© Stanovte rozsah kreslené oblasti v rámci rektascenzi a a deklinaci S; je třeba zakreslit všechny hvězdy z tabulky 1 a dodržet stejná měřítka v obou 
osách (1h = 15°). Nezapomeňte, že rektascenze narůstá směrem doleva! 

h m o h m 
azac =    = 
rozdíl akon — azac = ° = mm ; 

o, ° 
szac =  + skon = 

rozdíl Sk°n — Sam° = ° = mm. 

© Protože zobrazujeme jen malou část hvězdné oblohy nedaleko rovníku, zvolíme pravoúhlou soustavu souřadnic pro rektascenzi a deklinaci. 
Počátek soustavy položte do levého spodního rohu obrázku 1. (Měřítka v rektascenzi i deklinaci jsou stejná!) Označte, jakých souřadnic nabývají 
rohové body obr. I. Pro každou hvězdu pak vypočítejte pravoúhlé souřadnice x a y s přesností na desetinu milimetru a výsledky zapisujte do tabulky 1. 

© Je třeba sestavit vhodnou škálu velikostí kotoučků hvězd na mapce. Jak 
plyne z praxe, je vhodné, když rozdíly ve velikostech kotoučků hvězd jsou 
větší u hvězd málo jasných než u hvězd jasných. Kdybychom zachovávali 
stejný poměr průměrů nebo ploch kotoučků u hvězd lišících se např. 
o 1 magnitudu jak u hvězd slabých, tak i jasných, byly by kotoučky jasných 
hvězd veliké a rušilo by to. 

Na obr. 2 je graficky znázorněn doporučený poměr velikostí kotoučků. 
Číslo na svislé ose udává průměr kotoučku hvězdy vyjádřený v jednotkách 
průměru nejmenšího kotoučku. Na vodorovné ose je uvedeno, o kolik magni-
tud je hvězda jasnější než nejslabší zakreslená hvězda. Tak např. hvězda o 2,0 
magnitudy jasnější bude mít průměr kotoučku 3,3-krát větší. Nejmenší prů-
měr kotoučku doporučujeme 1,0 až 1,5 mm. 

Škála velikostí kotoučků hvězd bude odstupňována po půl magnitudě. Do 
tabulky 2 zapište průměry jednotlivých kotoučků (odvozené z obr. 2); za-
okrouhlete je na desetinu milimetru. Příklad: průměr kotoučku č. 1 zvolíme 
1,5 mm. Hvězdy s kotoučkem č. 5 jsou o 2 magnitudy jasnější než hvězdy 
s kotoučkem č. 1. Z obr. 2 plyne, že pro hvězdy s rozdílem jasnosti odpovídají-
cím 2 magnitudám je doporučený poměr průměrů 3,3. Průměr kotoučku č. 5 je 
tedy roven 1,5 x 3,3 = 5,0 mm. 

O V tabulce 1 doplňte pořadová čásla kotoučků hvězd podle jejich hvězdné 
velikosti (použijte údaje z tabulky 2). 

~ 4 

3 

2 

1 

0 1 2 3 4 5 6 
roadfl hvěadviých 
velikostí (magvlitudy) 

© Polohu každé hvězdy (v pravoúhlých souřadnicích x, y) zakreslete do ob- . Obr. 2. Doporučený poměr velikostí kotoučků 
rázku 1. Použijte přitom ostrou tvrdou tužku (tvrdost 3H až 5H), snažte se do-
sáhnout přesnosti zákresu 0,1 až 0,2 mm. Polohu hvězdy vyznačte křížkem, u něhož uvedete pořadové číslo kotoučku (obr. 3). U hvězd ležících těsně 
u sebe často nelze vykreslit celý křížek. Zakreslete proto jen část křížku a dbejte na to, aby se nezměnila pořadová čísla kotoučků (jsou-li různá). U 
proměnných hvězd uvedte pořadová čísla kotoučků, odpovídající hvězdným velikostem v maximu 
a minimu jasnosti, hvězdu označte písmenem „V" (viz obr. 3). Zákresy poloh ještě jednou zkontrolujte 
(nejčastější chyba: křížek je zakreslen o 1 cm vedle). 

O Na obr. 1 připevněte pauzovací papír a tuší pomocí nulátka vykreslete kotoučky. Tato práce 
vyžaduje nemalou praxi v rýsování. Dodržte stanovené průměry kotoučků. Vykreslujte nejdříve ko-
toučky menší a postupně přecházejte k větším. Kotoučky hvězd, které by se překrývaly, nekreslete 
celé (při zákresu zvolte vhodný způsob oddělení — podívejte se do některého hvězdného atlasu nebo 
mapy). 

O Výslednou mapku doplňte ještě označením nejjasnějších hvězd a zkontrolujte například s fotografií 
Plejád. 

(kresby — Pavel Příhoda) Zdeněk Pokorný A Obr. 3. Přticlad nákresu 
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Mapahvězdně oblohy 

y do~oručené měří~l~o: 
1°=60mm 

0 ► X 

Tabulka 1. 

a 
[h m s] [ ° 

S " x 
" ] [mm] 

y liv. vel. Poř. čís. 
[mm] [mag] kotoučku 

Poznámka 

3 44 48 24 17 22 5,45 16 Tau 
3 44 53 24 06 48 3,70 17 Tau 
3 45 10 24 50 21 5,65 18 Tau 
3 45 12 24 28 02 4,30 19 Tau 
3 45 49 23 08 48 6,85 

3 45 50 24 22 04 3,88 20 Tau 
3 45 54 24 33 17 5,76 21 Tau 
3 46 03 24 31 40 6,42 22 Tau 
3 46 20 23 56 57 4,18 23 Tau 
3 46 59 24 31 13 6,81 

3 47 21 23 48 13 6,99 
3 47 21 24 06 58 6,30 
3 47 29 24 06 18 2,87 25 Tau' 
3 47 29 24 17 19 6,81 
3 48 07 24 59 19 6,46 

3 48 21 23 25 16 5,44 
3 48 30 24 20 43 6,94 
3 48 58 23 51 26 6,6 
3 49 10 24 03 12 3,63 27 Tau 
3 49 11 24 08 12 4,9-5,3 28 Taut

3 49 22 24 22 50 6,62 
3 49 44 23 42 42 6,16 
3 49 58 23 50 55 6,74 
3 50 52 23 57 43  6,93 

1) 25 Tau =1 Tau; 2) 28 Tau = BU Tau 

Obr. 1. Mapka Plejád (zakreslujte na milimetrový 

papír formátu A4; zde je pouze náčrt sou 

řadnicové soustavy, kterou použijete) 

Tabulka 2. 

Poř. čís. Hvězd. vel. Průměr 

kotoučku [mag] [mm] 

1 6,76 - 7,25 

2 6,26 - 6,75 

3 5,76 - 6,25 

4 5,26 - 5,75 

5 4,76 - 5,25 

6 4,26 - 4,75 

7 3,76 - 4,25 

8 3,26-3,75 

9 2,76-3,25 
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ČESKÁ ASTRONOMICKÁ 

Oslavy 75 výroěi založeni ČAS 
Dne 8. prosince 1917 byla v posluchárně prof. 

Nušla (Praha 2, Náplavní 6) založena Česká 
astronomická společnost. V Zengerově poslu-
chárně (ČVUT na Karlově náměstí), kde se 
kdysi členové Společnosti Šcházeli k přednáš-
kám, proběhly dne 5. prosince 1992 dopoledne 
a odpoledne oslavy výročí, na které v podvečer-
ních hodinách navázal v budově Planetária 
Praha vzpomínkový večer pražské pobočky 
ČAS. Oslav se zúčastnilo na 130 členů, z nichž 
44 bylo uděleno čestné uznání za práci v ČAS. 

Na oslavách, které pořádal hlavní výbor a his-
torická sekce ČAS, promluvil doc. Martin Šolc 
o historii Společnosti. Milé a srdečné pozdravy 
Slovenské astronomické společnosti a Sloven-
ské akademie věd proslovili dr. Vojtech Rušin 
a dr. Ján Štohl. Odpolední přednáška dr. Jiřího 
Grygara byla věnována nejvýznamnějším astro-
nomickým objevům 20. století. 

Na vzpomínkovém večeru postupně vzpomí-
nali: prof. dr. Vladimír Vanýsek, doc. dr. Záviš 
Bochníček, Ing. Miloš Weber, MUDr. Leo Le-
mcž, Hanuš Kunz, dr. Oldřich Lhotský, dr. Gus-
tav Krejčí, Ing. Antonín Riikl, Ing. Pavel Příhoda 
a dr. Oldřich Hlad, který se též s přítomnými roz-
loučil za pořadatele a Hvězdárnu a planetárium 
hl. m. Prahy, v jejichž budovách sídlí Společnost 
od raných dob dodnes. 

Příští velké oslavy proběhnou asi až za další 
čtvrtstoletí. Do té doby nastane nepochybně 
velký rozvoj světové astronomie, způsobený ze-
jména obrovskými investicemi do přístrojové 
techniky. Vývoj české astronomie bude zejména 
zpočátku z tohoto hlediska mnohem skromnější, 
ale vzhledem k postavení, které si českosloven-
ská astronomie v minulosti zajistila, lze čekat 
rozšíření mezinárodních kontaktů a účast na za-
jímavých výzkumech, spojených s nákladnými 
experimenty vyspělých zemí. 

Byla to právě Astronomická společnost, která 
se po celou dobu existence Československa mi-
mořádným způsobem zasloužila o rozvoj astro-
nomie i její popularizace u nás. 

Oldřich Hlad 

Obr. 1 — Zengerova posluchárna FEL ČVUT 
v Praze na Karlově náměstí při slavnostní schůzi k 75. 
výročí ČAS —právě v této posluchárně byly pořádány 
v prvních letech Společnosti populární přednášky pro 
veřejnost. 

Obr. 3— Dr. Oldřich Hlad, 
ředitel Hvězdárny a planetária 
hl. m. Prahy. 

ČeSké 

`-1Y5tconoinickě 

-:5pplečnogti 

Obr. 2 — Slavnostní 
číslo Říše hvězd k 75. 
výročí založení ČAS 
(Ríše hvězd 73 (11/ 
1992)). 

Obr. 4 — Současný předseda České astrono-
mické společnosti dr. Jiří Grygar při předá-
váníčestného uznání za práci v CAS prof. Vla-
dimíru Vanýskovi. 

Obr. 5 — Dr. Ladislav Křivský, dlouholetý vědecký 
pracovník slunečního oddělení Astronomického ús-
tavu ČSAV v Ondřejově (vlevo) a pan dr. Ferdinand 
Foft (vpravo). 

Obr. 6 — Pan Vilém 
Lamer, známý populari-
zátor astronomie ze se-
verních Čech. 

Obr. 7 — Společná fotograjze účastníků shromáždění v Zengerově posluchárně k 75. výročí založení ČAS. 
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Obr. 8 — Pamětní list vydaný 
u příležitosti 75. výročí založen' 
ČAS obdržel každý účastmi' oslav. 

Obr. 10 — Ing. Antonín 
Rilkl, zástupce ředitele 
Hvězdárny a planetária hl. 
m. Prahy a vedoucí praž-
ského Planetária. 

Obr. 13 — Doc. Záviš 
Bochníček, dlouholetý ve-
doucí katedry astronomie 
Komenského univerzity 
v Bratislavě, bývalý ředitel 
observatoře na Skalnatém 
plese. 

Obr. 9 — Příjemné prostředí astronomického sálu 
pražského planetária při vzpomínkovém večeru s pa-
mělnr7'y československé astronomie. 

Obr. 11 — Ing. 
Jan Kolář, před-
seda optické a pří-
strojové sekce 
ČAS. 

Obr. 12 — Doc. Jiří Bouška (vlevo), 
dlouholetý vedoucí katedry astronomie 
matematicko fyzikální fakulty Karlovy 
univerzity, dlouholetý výkonný redaktor 
Říše hvězd, a dr. Jaroslav Pícha, bývalý ve-
doucí pracovník pobočky ČHMÚ v Hradci 
Králové. 

Obr. 14 — Ing. Bo-
humil Maleček, ředitel 
Hvězdárny a planetá-
ria v Plzni, dlouholetý 
ředitel Hvězdárny 
a planetária ve Valaš-
ském Meziříčí. 

Obr. 16 — Pan Jiří 
Zahálka, člen vedení 
optické sekce ČAS. 

Obr. 15 — Ing. Václav Hi b-
ner, konstruktér astronomic-
kých přístrojů. 

Obr. 17 — Ing. Jaroslav 
Souček, vedoucí kosmologické j Obr. 18— Hanuš Kunz (vlevo) a dr. Oldřich 
skupiny ČAS. Lhotský (vpravo). 

ěestnň uznňni udélenň za 
prdel v CAS - K 75. výročí 

založení CAS 

doc. Jiří Bouška 
Zdeněk Com 

Olga Dolanská 
Josef Doleček 
Vilém Erhart 

dr. Oldřich Hlad 
dr. Marta Chytilová 

univ. prof. Zdeněk Kopal 
František Kozelský 
dr. Gustav Krejčí 

dr. Ladislav Křivský 
dr. Zdeněk Kvíz 

Vilém Lamer 
dr. Vojtěch Letfus 
Marcela Lieskovská 

Ing. Bohumil Maleček 
Vladimír Mlejnek 

doc. Antonín Mrkos 
Adolf Neckař 
dr. Jan Němec 

doc. Bedřich Onderlička 
doc. Luboš Perek 
Miroslav Pemička 

Tomáš Pertile 
dr. Jaroslav Pícha 

univ. prof. Mirek J. Plavec 
Ing. Pavel Příhoda 

Ing. Vladimíí Ptáček 
univ. prof. Rudolf Rost 

Vladimír Roškot 
Oldřich Rynda 

Ladislav Schmied 
Ing. Emil Škrabal 

Ing. Jaroslav Souček 
Mgr. Miroslav Šulc 

ThMgr. Václav Šustr 
dr. Blažena Topolová 
dr. Vojtěch Ullmann 

Květoslav Vaněk 
univ. prof. Vladimír Vanýsek 

Mgr. Milan Vonásek 
Ing. Rostislav Weber 

Jiří Zahálka 
Jan Zajíc 

Jiří Žandovský 

O 
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KNIHY  - CASOPISY - SOFTWARE 
Michael Hesemann 

UFO: Důkazy, 
dokumentace 

ETNA, Praha 1992, 128 str., 
brož. 69 Kč 

ISBN 80-900946-8-6 

Několikrát mne musela redakční 
rada Říše hvězd upomínat, abych se 
vyjádřil k uvedeným publikacím. 
Hlavním důvodem je mé přesvědčení, 
že nemají „ani hodnotu papíru, na 
kterém jsou vytištěny". Nikomu nechci 
upírat právo podobné pamflety psát, vydávat a číst. Stejně jako poslancům 
jisté malé strany nikdo neupřel právo hovořit před volbou českého prezidenta tak, 
jak jsme to všichni mohli slyšet. Naopak; možná, že opravdu je každé zlo k ně-
čemu dobré: hloupost, tvářící se tajemně, je mnohem nebezpečnější než veřejně 
projevená. Vlastně mohu čtenářům doporučit, aby si oba sešity formátu A4 
pozorně přečetli, chtějí-li se utvrdit ve svém negativním postoji k mimozem-
skému původu UFO. Především druhý z nich je v tomto směru velmi instruk-
tivní. 
UFO: Důkazy obsahuje pestrou sbírku různých hlášení neidentifikova-
ných létajících předmětů a autor nemá sebemenších pochybností o jejich mimo-
zemském původu. Graficky zvlášť poutavé jsou faksimile dokumentů, označe-
ných ve své době — obvykle ve 40. a 50. letech — razítkem přísně tajné. Nejtěžším 
kalibrem jsou kresby a fotografie mimozemšťanů, kteří u nás havarovali — tu 
v USA, jindy v Jižní Africe. 

Celá publikace je vlastně dalším rozpracováním a dopiněním memoranda UFO 
existují, zaslaného panem Hesemannem vládě roku 1983. Proto za nejlepší reakci 
na ni považuji jednu z odpovědí oficiálních míst: „Existenci UFO nelze prokázat 
žádnými přesvědčivými důkazy. Četné informace, týkající se jejich pozorování, je 
možno zpravidla vysvětlit přirozenými jevy. V případě, že tato pozorování nelze 
takto vysvětlit, pak to ještě není důkaz toho, že UFO existují... Proto nevidím 
žádný důvod podniknout určité kroky pro objasnění této problematiky, k nimž nás 
žadatelé vyzývají... "(s. 8). 

UFO: Kontakty jsou volným pokračováním. Už na zadní straně 
obálky se lze dočíst, že „sovětští vědci navázali spojení s lidmi ze souhvězdí 
Orion, vláda USA uzavřela dohodu s vyslanci mimozemského národa..." a mnoho 
dalších zajímavostí. A uvnitř? Tato kniha ukazuje, že „desítky lidí na celém světě 
zažily přesně totéž, co George Adamski, když popisoval, jak s mimozemšťany žijí-
cími mezi námi jedl v kavárně oblažené chlebíčky" (s. 6). Co na tom, že samozva-
ného profesora vědci dávno usvědčili z podvrhů a většina ufologů už ho nebere 
vážně? Stejně jako dr. D. Fry není žádným „vynikajícím vědcem aelektronickým 

Á~ S politováním je nutné konstatovat, že tyto dva unikátní snínnky ve výše po-
pisovaných publikacích čtenář nenajde. První z nich (nahoře) pochází od de-
monstrátorů Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně. Druhý snímek byl zís-
kán právě v době, kdy M. Griin dopisoval svou recenzi. Na čtenářích Říše hvězd 
pak ponecháváme k úvaze, co (tím) mimozemštané sledují! — E. T. — 

Michael Hesemann 

UFO: Kontakty 

ETNA, Praha 1992, 192 str., 
brož. 95 Kč 

ISBN 80-900946-9-4 

inženýrem", nýbrž pouhým, byť šikov-
ným, nástrojařem a jeho titul nepochází 
se St. Andrews College v Londýně (ne-
bol ta neexistuje), nýbrž byl zakoupen 
za sto dolarů od malého kostelíku St. 
Andrews Collegiate Church. 

Mimozemšťané nás prý především varují. A nejen v poslední době. „Již před 150 
lety napsal štyrský učitel hudby J. Lorber to, co mu sdělil „vnitřní hlas" včetně 
předpovědi nezaměstnanosti, důsledků materialismu, ozonové dity („že Země musí 
být notně děravá" )..." (s. 7). Náš čtenář musí jen litovat, že německý autor nezná 
světového zapomenutého českého ufistu Járu Cimrmana! 

Věrohodnosti autorovým tvrzením dodávají bohaté autocitace typu: „M. Hese-
mann prokázal ve svém dosud neuveřejněném rukopisu Než přišla potopa ..." (s. 
27). Bohatě ilustrovaná publikace obsahuje i takové fotografické dokumenty (bo-
hužel nepříliš kvalitně reprodukované), jako byla flotila UFO nad kapitolem ve 
Washingtonu. Snímek údajně z roku 1952 (jiná literatura uvádí 1973) je příkladem 
zachycení odrazu světla pouliční lampy uvnitř optiky fotoaparátu. 

Velmi přesvědčivá jsou tvrzení o cestách pozemšťanů do vesmíru, jejichž šňůru 
zahájil už zmíněný Adamski, ale jehož zážitky blednou ve srovnání s pozdějšími 
příběhy. Kolik peněz mohli američní daňoví poplatníci ušetřit za projekt Voyager, 
kdyby jim byla NASA nezatajila, že už v r. 1965 tři mexičtí studenti letěli v kos-
mické lodi obyvatel Ganymeda (správně Morlenu) a v následujícím roce řidič ka-
mionu W. Derenberg dokonce navštívil jeho město Lanulos. Autor knížek má velmi 
vstřícný vztah k vědecké práci, jak je to patrno např. ze strany 32: „Skutečností 
přece zůstává, že americké sondy vyslané k Masu zachytily impulsy organického 
života, avšak nemohly jej fyzilálně potvrdit. Další možností samozřejmě je, že jsme 
obětí svévolných interpretací údajů těchto sond dogmatickými vědci a obvyklého 
spiknutí a mystifikace  veřejnosti v otázkách UFO a mimozemšťanů, zatímco ve sku-
tečnosti přece jen existuje život na našich sousedních planetách..." 

Na s. 71 se dovídáme, že „mnoho mimozemšťanů je na Zemi inkarnováno do lid-
ského těla, jiní že přistáli ve vesmírných lodích a žijí a pracují mezi lidmi". Zda je 
rozdíl mezi podobnými kontaktéry a třeba dívkou podobnou M. Monroe, která je 
přesvědčena, že se do ní slavná herečka převtělila (jak jsme nedávno slyšeli v tele-
vizi), ponechávám na uváženou odborníkům — ne ufologům, nýbrž psychiatrům. 

Jako zlatá nit se táhne celou publikací myšlenka, že nás mimozemšťané varují, 
avšak změníme-li své chování, pomohou nám (s.51: „Jestliže si národy zvolí mír za 
centu hospodářské krize, pak jim přijdeme na pomoc. Jako je tomu dnes v SSSR. '). 
Žádná ufologická publikace až dosud tak jasně nevyslovila názor, který zastávám 
už po léta: že totiž víra v UFO a pozemskou přítomnost mimozemšťanů je poku-
sem o moderní náboženství, se vším, co k víře patří, včetně messianismu. 

Marcel Grün, Planetárium Praha 
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Kdy se opalovat? 

rebaze opalování už poněkud vychází z módy, přesto je ještě řada lidí 
ochotna obětovat této pošetilé činnosti spoustu času. Nebudeme teď řešit 
otázku, zdali je toto počínání zdraví prospěšné, to ponecháme k posouzení 

povolanějším. Spíše se nyní podíváme na proces opalování z hlediska astronomic-
kého. 

Při opalování vystavujeme svou pokožku slunečním paprskům. Sluneční záření je 
směsicí elektromagnetického záření různých vinových délek. Pro samotné vyvolání 
hnědého pigmentu jsou rozhodující ultrafialové paprsky o vinové délce kolem 305 
nm. Na jejich intenzitě bude záležet, jak rychle začne naše pokožka rudnout a poté 
kýženým způsobem hnědnout. Před ultrafialovým zářením přicházejícím z kosmu 
nás velmi účinně chrání zemská atmosféra. Při vstupu do ovzduší se toto záření roz-
ptyluje na shlucích molekul vzduchu, pohlcují jej i částice prachu. Největší překáž-
kou pro ultrafialové paprsky je však vrstva ozonu rozkládající se ve výšce několika 
kilometrů nad povrchem Země. 

Je-li zemská atmosféra velice málo zaprášená, pak propustí jen čtyřicetinu původ-
ního množství ultrafialového záření. Vznáší-li se v atmosféře spousta prachových 
částeček, pak propustnost poklesne až na jednu stopadesátinu! A zde je tedy první 
návod. Chcete—li se rychle opálit, vybírejte si k tomu jen takové dny, kdy je atmo-
sféra málo zaprášená. Poznáte to podle toho, že obloha je v takové dny temně modrá 
a dohlednost je vysoká. Je-li však obloha našedlá, pak je opalování ztrátou času. 

Je tu ještě jedna důležitá okolnost a tou je úhlová výška Slunce nad obzorem. Proč, 
to se hned ukáže. Předpokládejme teď, že je překrásně jasno, obloha je jako šmolka, 
po prachu ani památky. Atmosféra pak propustí 1/40 celkové dávky ultrafialového 
záření. Ale pozor! Tento údaj platí jen v tom případě, že Slunce stojí v zenitu a jeho 
paprsky dopadají kolmo. Něčeho takového se však v našich zeměpisných šířkách 
nedočkáte, to byste se museli vypravit někam k rovníku. U nás vstupují sluneční 
paprsky do ovzduší vždycky šikmo. To ovšem znamená, že jejich dráha v zemské 
atmosféře je delší. Atmosféra má tudíž více času na to, aby procházející paprsky 
pohltila. 

Svíti-li nějaký zdroj na atmosféru pod úhlem 30', pak je dráha paprsků dvakrát 
delší než při kolmém průchodu. Jak se přitom změní propustnost atmosféry? Ten, 
kdo hádal, že na jednu osmdesátinu, prohádal. Ve skutečnosti je ten rozdíl mnohem 
větší —propustnost se sníží na 1/1600! Jak je to možné? Sledujme následující úvahu. 
Předpokládejme pro jednoduchost, že se záření v ovzduší pohybuje rovnoměrně. 
Projde-li drahou odpovídající tloušťce atmosféry, zeslabí se na 1/40. Projde-li pak 
takto zeslabené záření znovu tutéž cestu, pak jeho intenzita poklesne znovu 40-krát. 
Čili 1/40 x 1/40 = 1/1600. 

Poučení je tak nasnadě. Chcete-li se vskutku efektivně opalovat, musíte hledět, 
aby bylo Slunce nad obzorem co nejvýše. A doporučení, která z této podmínky vy-
plývají? 1) Odjet na opalovací dovolenou do míst poblíž rovníku. Slunce tam opaluje 
ještě důrazněji, než by vyplývalo z našich úvah, protože v rovníkových oblastech je 
menší koncentrace ozonu. 2) Opalovat se jen v období kolem letního slunovratu, čili 
v červnu a v červenci. 3) Opalovat se v době od 11 do 15 hodin místního letního času. 

Budete-li se řídit všemi těmito doporučeními, můžete si být jisti, že se opálíte tak 
rychle a dokonale, že vám zbude ještě spousta času na léčení spálenin. 

(zrn) 

proč se hvězdy maluji eipaté, když jsou kulaté? 

Požádáte-li kohokoli z neastronomů, aby vám nakreslil hvězdu, určitě na-
maluje něco hrotitého, hranatého, cípatého. To je však v naprostém roz-
poru s tím, co o hvězdách víme. Hvězdy jsou tělesa podobná našemu 

Slunci. Pohromadě jsou držena gravitací, která je formuje do podoby koule. Je-
nomže všechny hvězdy s výjimkou Slunce jsou od nás natolik daleko, že je nemů-
žeme spatřit jako kotoučky. Vidíme je tedy jen jako bezrozměrné body. Opravdu? 
A co na to říká náš zrak? Podíváme-li se na hvězdy na obloze, shledáme, že jsou 
cípaté. Jakoby z nich vystupovaly ostré paprsky. U jasných hvězd jsou to paprsky 
dlouhé a četné, u slabých kratičké. Vypovídá to snad něco o fyzikální podstatě 
hvězd? Zřejmě ne — tytéž paprsky vidíme vycházet i ze vzdálených světelných 
zdrojů, žárovek či výbojek, které mají s hvězdami společné snad jen to, že také 
svítí. Příčinu celého jevu tudíž musíme hledat jinde — v optickém zařízení, jímž 
světlo vnímáme — v lidském oku. 

Za prvé a současně zcela vyčerpávající vysvětlení hvězdicovitého vzhledu 
hvězd vděčíme německému učenci Hermannu von Helmholtzovi, který se mimo 
jiné zabýval i fyzikou našich smyslů. Ve svém pojednání „Úspěchy teorie zraku" 
píše: „Obrazy světelných bodů, které v oku vznikají, jsou nepravidelně hvězdico-
vité. Příčinou toho je uspořádání oční čočky, jejíž vlákna jsou paprskovitě rozlo-
žena do šesti směrů." Oční čočka není tvořena stejnorodou optickou hmotou, ale 
složena z množství průhledných buněk, které jsou v ní uloženy jako dílky pome-
ranče. Na stěnách buněk, na jejich švech dochází k rozptylu a ohybu světla. Oba 
tyto optické jevy jsou pak příčinou toho, proč jsou pozorované světelné body ob-
rostlé kšticí světelných výběžků. 

Chtěli byste spatřit hvězdy bez falešných paprsků, hvězdy skutečně bodové? 
Není nic snazšího. Návod nám dal už před půl tisíciletím všestranný génius Leo-
nardo da Vinci (1452— 1519). Ano, je to týž umělec, který namaloval proslulou 
Monu Lisu. Přiložíme-li si těsně před zřítelnici papír s otvorem menším než 
1 mm, pak uvidíme jen ty nejjasnější hvězdy, to však není podstatné. Důležité je, 
že všechny spatříte jako body. 

Proč? Úzký svazek světla vymezený otvorem ve stínítku ted' prochází jen 
středem čočky. Ostatní dílky čočky se tak nedostanou ke slovu. Čočka v té chvíli 
funguje tak, jakoby byla odlita z čirého homogenního skla. Že tomu nevěříte? 
Přesvědčte se sami. K pokusu potřebujete jen propíchnuty' papír a hvězdnatou 
noc. 

(zrn) 

Mohou se srazit dvě galaxie? 

alaxie jsou v prostoru rozloženy velice nerovnoměrně. Vytvářejí nejen 
menší seskupení, ale i bohaté kupy galaxií, v nichž můžeme napočítat 
stovky i tisíce členů. Vzdálenosti mezi jednotlivými galaxiemi jsou 

vzhledem k jejich rozměrům relativně malé. Prostor v kupě zabydlují galaxie asi 
tak hustě jako hokejisté na ledové ploše. Že přitom nutně dochází ke vzájemným 
srážkám je nabíledni. Ne však tak často, jak by snad z našeho hokejového příměru 
vyplývalo. S ohledem ke svým rozměrům se galaxie v kupě pohybuji přímo 
mátožně. O svůj průměr se galaxie posune za takových 50 milionů let. Sledovat 
hokejový zápas probíhající tímto tempem by vyžadovalo trpělivost přímo 
andělskou. Galaxie však nikam nespěchají, času mají dost — desítky miliard 
let. 

Jednoduchý propočet ukazuje, že za posledních 15 miliard let se v kupách sra-
zilo asi 10 % galaxií. V centru kupy, kde jsou galaxie namačkány tak, že jejich 
střední vzdálenosti jen čtyřnásobně převyšují jejich rozměry, musely už všechny 
nějaké ty kolize s ostatními galaxiemi prodělat. 

Co taková srážka pro galaxie znamená? Odpověďna tuto otázku není jednodu-
chá. Dosti totiž záleží na rychlosti kolize. Nejněžnější jsou kupodivu právě ty 
rychlé srážky. Jedná galaxie proletí druhou, aniž by to mělo nějaký vliv na pohyb 
hvězd, které tyto galaxie tvoří. Galaxie budou po takové srážce vypadat úpině 
stejně jako před ní. Zcela odlišný průběh mají srážky relativně pomalé, kdy gala-
xie po řadu milionů let putují prostorem takřka souběžně. Takové setkání obvykle 
končí tragicky pro menší a méně kompaktní účastníky střetu. Sama likvidace 
menší galaxie není dílem okamžiku. Naopak, probíhá velice zvolna. Úzkými gra-
vitačně zbudovanými mosty a koridory přetéká látka z galaktické oběti směrem ke 
kanibalovi. Stovky milionů let přitom může trvat, než ji nenasytný kanibal spo-
řádá celou. 

Nejbezohlednějšími kanibaly jsou obří eliptické galaxie, které dřepí v centru 
galaktických kup. Odhaduje se, že za celý svůj život pozřely i desítku jiných 
galaxií. Ani naše Galaxie však v tomto smyslu nemá čisté svědomí. Gravitačně 
totiž krade mezihvězdný plyn a prach svým galaktickým sousedům — Velkému 
a Malému Magellanovu oblaku. Svědčí o tom existence několika plyn-
ných proudů, které spojují Galaxii s jejími méně hmotnými galaktickými souput-
níky. 

Pokud jde o naši Galaxii, bezprostřední nebezpečí srážky s jinou galaxií jí za-
tím nehrozí. Není ovšem vyloučena, že se v nejbližších pěti miliardách let střetne 
s blízkou spirální galaxií M 31 ze souhvězdí Andromedy. V každém případě již 
ted'se k sobě obě galaxie blíží. 

(Zrn) 

OTÁZKY& OOPOYEDI-vtéto rubrice jsoupublikoványukázky z připravovanéknihy Záludnéotázkyzastronomieodavt'o ZdeákaMikuláška (zrn) aZdeňka 

Pokorného (zp) . Tato kniha, obsahující celkem 199 otázek s odpovědi na ně, by měla vyjít v pr5běhv roku 1993 v nakladatelství Rovnost Srno. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Televizní měřeni času vzdo-

ruji času 

Výsledky pokusů z let 1962-65 prokázaly dlouhodobou 
mikrosekundovou stálost doby přenosu impulsů po televiz-
ních spojových trasách. Tím se otevřela cesta k pravidelnému 
porovnávání času mezi ÚRE Praha a GI Postupim (od ledna 
1966 jednou týdně) přes TV program tehdejší NDR, přijí-
maný v Praze z vysílače v Drážďanech. Z okamžitého nápadu 
se tak stala použitelná metoda měření. Sebevědomí tří hlav-
ních autorů poté natolik vzrostlo, že v polovině r. 1966 při-
pravili, za účasti čtvrtého kolegy z GI, článek, který poslali 
americkému čtvrtletníku IEEETransactions on Instrumenta-
tion and Measurement v New Yorku. K jejich překvapení 
článek vyšel v zářijovém čísle r. 1967 tohoto renomovaného 
časopisu a tak dostala TV metoda světovou publicitu. 

Do USA ji navíc přivezli také pracovníci fy Hewlett— 
—Packard, kteří se svými létajícími hodinami na cestě kolem 
světa navštívili v září 1967 i Prahu [viz Říše hvězd 49 
(1/1968) a 50 (3/1969)]. TV měření se brzy ujalo i v Paříži, 
kde Observatoire de Paris v r. 1968 využívala TV vysílání 
z Eiffelovy věže k pravidelnému porovnávání atomových 
časů několika časových laboratoří ve městě a okolí. U nás se 
pině uplatnilo, až když byly v dubnu 1970v ÚRE instalovány 
cesiové hodiny Hewlett—Packard. Už v listopadu se pravi-
delně měřilo s časovou laboratoří Spolkového fyzikálně tech-
nického ústavu PTB v Braunschweigu (SRN). Tam přijímali 
TV program NDR z vysílače Brocken a v ÚRE ze 110 km 
vzdáleného vysílače Drážďany. Během následujících let se 
vytvořil středoevropský systém časové koordinace v mikro-
sekundové oblasti, ve kterém začátkem 80. let TV programy 
spojovaly 11 časových laboratoří v 7 středoevropských ze-
mích, včetně moskevského časového centra. 

Přestože se později rozšířily další způsoby dálkového po-
rovnávání atomových časů, TV metoda si pro svou technic-
kou nenáročnost mezi nimi uhájila své místo. Podle výroční 
zprávy Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sěvres za r. 
1990 se jí nadále používalo ve 13 evropských a 7 mimoe-
vropských státech (Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Ja-
ponsko, N. Zéland, USA). Je totiž vhodná zejména v těch ob-
lastech, kde je společný TV program blízkého vysílače 
dostupný časovým laboratořím ať už téhož města nebo v po-
hraničních regionech sousedních států. Jen při porovnávání 
na velké vzdálenosti a mezi kontinenty se dnes prosadil sy-
stém navigačních družic GPS. 

Naneštěstí právě v Praze zhoršovala velká vzdálenost 
drážďanského vysílače přesnost měření. To stále trápilo ty, 
kteří z porovnávání pražského času UTC(TP), Tempus Pra-
gense, s časem UTC(PTB) časové laboratoře v Braunsch-
weigu odvozovali důležitou vazbu na světový koordinovaný 
čas UTC. Proto nakonec v září 1991 nahradili TV metodu 
měřením přes GPS. A tak se stalo, že tam, kde před čtvrtstole-
tím uvedli TV metodu do života, ji také opustili, když byla 
vyřazena zhruba stejným skóre 100:1, kterým kdysi sama vy-
řadila příjem klasických časových signálů. 

VladimírPtáček 

Odchylky časových signálů 
prosinec 1992 

den UTi-signál 
[sl 

UT2-signál 
(s] 

3. XII. 1992 +0,1350 +0,1230 
8, XII: 1992 +0;1220 +0,1115 

13. XIL 1992 +0,1099 +0,1009 
18. XII. 1992 +0,0952 +0,0874 
23. XII: 1992 +0,0836 +0,0770 
28. XII, 1992 10,0727 +0,0671 

Předpověď (neurčitost ±0,013 s): 
1. IV.1993 -0,159 -.0,144 

Podle tabulky byly dne 3. XII. 1992 časové signály 00,1350 s pozadu za ča-
sem UTI a o 0,1230 s pozadu za časem UT2. Velikost sezónní variace k témuž 
datu byla +0,1230 — 0,130 = —0,0120 s 

ViadimtrPt6ček 

In memoriam 

George Novi 

Ve čtvrtek 18. února 1993 zemřel ve věku pouhých 53 let George Lovi. Podle sdělení jeho 
sestry Jany Goldsteinové byla příčinou jeho smrti rakovina jater... 

George Lovi se narodil 14. srpna 1939 v Debrecen (Maďarsko) 
a jako malý chlapec odešel společně se svými rodiči a ostatními 
členy rodiny do Spojených států. Nejdříve žili krátký čas v Brook-
lynu a potom se přestěhovali do Lakewoodu (New Jersey). Astro-
nomií se G. Lovi začal zabývat již od pěti let. Od r. 1969 do konce 
svého života přispíval do známého amerického astronomického 
časopisu Sky & Telescope a vedl jednu jeho rubriku. Tato rubrika 
— Rambling Through the Skies (Potulky vesmírem) jeho jméno 
záhy proslavila po celém světě, zvláště pak mezi astronomy—ama-
téry, a společně s celooblohovými mapkami (jejichž je také auto-
rem) se stala srdcem časopisu. Během let mu Potulky přinesly vel-
kou popularitu mezi čtenáři především proto, že byly psány vždy 
velmi zajímavým, živým a originálním způsobem. George psal 

tuto rubriku téměř 24 let a ukázal tím, jaký je jeho obrovský zájem a také hluboké znalosti ze 
všech oblastí astronomie. Jeho ohromné fandovství pro vizuální pohled na nebe však vždy 
převládl. Stal se jedinečným expertem—historikem mapování oblohy, kartografem a dokona-
lým znalcem všech projekčních metod. 

George Lovi je také autorem knihy Men, Monsters and the Modern Universe (Člověk, pří-
šery a moderní vesmír). Napsal též řadu kapitol a článků do mnoha knih a časopisů. Zhotovil 
velké množství hvězdných map a několik otáčivých map oblohy. 

Kromě této činnosti G. Lovi pracoval též mimo jiné jako externí spolupracovník (před-
nášky, kurzy) v Haydenově Planetáriu (Manhattan, USA). 

Blíže jsem se seznámil s Georgem při práci na mém Sky Atlas 2000.0 vydaném v Sky Pub-
lishing Corporation v r. 1980. Kromě toho, že napsal předmluvu k tomuto atlasu, byl vždy 
jeho největším propagátorem. Jeho nadšení, znalosti jsem měl vždy po ruce a jeho cenné rady 
i kritiku jsem si vždy bral k srdci. 

Jsem mu též velmi vděčen za plánování mého dalšího atlasu Uranometria 2000.0 (spolu-
autor Barry Rappaport). Pro toto dílo napsal jedinečnou úvodní kapitolu o historii uranografie 
(= nebeské kartografie). 

Úmrtí George Loviho je velkou ztrátou nejen pro jeho rodinu a blízké přátele, ale také pro 
mnoho lidí, kteří se naučili milovat a respektovat jej pro to, jakým byl. 

Jednou se mi představil jako 'milovník astronom a uranograf' („astronomical en uranogra-
fical aficiado"). Jsem přesvědčen, že tato slova jeho osobnost vystihují nejlépe. 

Wil Tirion 

PŘEČETLI JSME PRO VAS 
Chválu supernov 

«Supernovy patří k nejúžasnějším a nejdůležitějším objektům ve vesmíru. Tvoří a rozptylují 
do okolí těžší chemické prvky, čímž poskytují nezbytné přísady pro vznik planet zemského 
typu a pro vznik života. Z některých typů supernov vznikají kompaktní zbytky v podobě neut-
ronových hvězda případně i četných děr. Supernovy ohřívají mezihvězdné prostředí a přispí-
vají k utváření nových hvězd v hustých mezihvězdných mračnech; vyrábějí neutrina a možná 
i kosmické záření. Konečně pak zásluhou jejich nesmírné optické jasnosti a poměrně dobře 
pochopených fyzikálních vlastností se supernovy staly přitažlivým nástrojem pro měření 
vzdáleností galaxií a určení žákladních kosmologických parametrů.» 

A.V. Filippenko, Bul. Amer. Astron. Soc. 24/1992, s. 1272 

PROSLECHLO SE VE VESMÍRU 

Pádný důkaz 

«Zatím jediným solidním důkazem existence mimozemšťanů je nález velkého množství 
etanolu v mezihvězdných mračnech v Mléčné dráze.» 

Prof. David Smith na přednášce o syntéze molekul v mezihvězdných mračnech v Heyrov-
ského ústavu fyzikální chemie a elektrochemie v Praze 13. IV. 1992 

96 Říše hvězd ročník74 4/1993 






