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PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY 
Afrika — Mozaikový snímek 
Afriky pořízený družicemi 
NOAA-9, NOAA-10 
a NOAA-11. Jednotlivé části 
mozaiky jsou z období let 
1985-1989. 

(foto—ERIM/NORA) 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 
Dvojité jádro galaxie Mar-
karian 315 — Snímek dvoji-
tého jádra aktivní galaxie 
Markarian 315, který pořídil 
Hubblův kosmický daleko-
hled v roce 1992. Blíže viz 
článek na s. 210. 

(foto — NASA/STSc1) 

TŘETÍ STRANA OBÁLKY 
Jádro galaxie M 51 — Sní-
mek jádra spirální galaxie 
M 51 pořízený širokoúhlou 
kamerou Hubblova kosmic-
kého dalekohledu zachycuje 
dva zkřížené prachové 
prstence ve tvaru písmene X. 
Jejich průměr se odhaduje na 30 parseků. —Blíže 
viz článek na s. 211. 

(foto — NASAISTSCI) 

POSLEDNÍ STRANA OBÁLKY 
Mars — Mozaikový obraz 
povrchu Marsu vzniklý slo-
žením 102 dílčích snímků za-
chycuje štítové sopky v ob-
lasti Tharsis (vlevo), planinu 
Chryse a větší část 5000 kilo-
metrů dlouhého Valles Marineris (dole). 

(foto — NASA/US Geological Survey) 

DOLE — Znamení Vah (Libra) — obrázek ze zvěro-
kruhu Josefa Mánesa (1866) a z hvězdného atlasu 
Uranometria Jana Bayem (1572-1625). 
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REDAKCI DOŠLO ~ 

Sluneční dalekohled 

Vážená redakce, 

dovoluji si Vám poslat optické schéma slunečního 
dalekohledu, zároveň přikládám snímky již zhotove-
ného dalekohledu, který mám umístěn na montáži, 
a také zkušební snímek Slunce ze dne 9. VI. 1991. 

Pro trvalé sledování slunečního povrchu jsem si 
zhotovil tzv. „sluneční dalekohled", který jsem si sám 
vymyslel a postavil. Z optického schématu je vidět chod 
paprsků. Procházejí nejprve planparalelnf deskou, 
která je opatřena chromovou vrstvou. Ta odráží vět-
šinu paprsků a propouští jen malou část k zrcadlu. Od 
zrcadla se zeslabené paprsky odrážejí zpět na chromo-
vou vrstvu a od ní postupují do výsledného ohniska FV, 
kde již pozorujeme obraz okulárem, případně fotogra-
fujeme. 

Planparalelní chromový filtr je umístěn ve stavět£ 
objímce s možností regulace náklonu, stejně tak jako 
zrcadlo. 

Nechci zde rozebírat technické detaily, neboť záleží 
na každém konstruktérovi, jak uvedenou problematiku 
vyřeší. 

V dalekohledu, který mám, je použito zrcadlo 120 
mm a f = 1200 mm. Sluneční filtr má 105 mm. 

Obr. 2. Sluneční dalekohled — pohled od strany 
objektivu. (foto —Josef Vnučko) 

Obr. 1. Sluneční dalekohled — pohled od strany 
okuláru. (foto —Josef Vnučko) 

Shrnutí výhod „slunečního dalekohledu": 
O Možnost použití zrcadel o relativní světelnosti 
1:10-1:20, z čehož vyplývá možnost použití zrcadel 
s kulovou plochou. 
O Poloviční délka tubusu, než jaká by vyplývala 
z ohniskové vzdálenosti zrcadla. 
© Dobrá poloha při pozorování. 
O Odstranění ohybových jevů, neboť zde není od-
razné zrcátko, takže kvalita obrazu je srovnatelná 
s čočkovým dalekohledem téhož průměru. 
© Uzavřená soustava; nedochází zde k turbulent-
nímu víření. 
O Je to maximální bezpečnost pozorovatele, neboť 
bez filtru nepřicházejí paprsky k okulm•u a zrak nemůže 
být poškozen. Josef Vnučko 

Jílové u Děčína 

4 Obr. 3. Sluneční dalekohled — zkušební snímek 
Slunce ze dne 9. VL 1991. (foto —Josef Vnučko) 

Obr. 4. Optické schéma slunečntlto dalekohledu 
(kresba —Pavel Příhoda) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Z astronomických cirkulářů 

Kometa Mueller (1993a) 

• Poslední nejpřesnější dráhové elementy pro ekvinokcium J2000.0: 

tího roku, kdy bude ovšem pro pozorovatele na severní polokouli nepozo-
rovatelná. Do této doby by však měla být celkem slušně pozorovatelná 
středními a většími dalekohledy - jeji jasnost bude pozvolna stoupat až do 
- 8. magnitudy. 

• Poslední nejpřesnější dráhové elementy pro ekvinokcium J2000.0: 

T= 1994 Jan, 12,895 TT (000 130,66951' T =1994 Apr. 5,04 TT 0=2e1,27' 
e=1 t2 = 144,72245° e=1 Q =193,95` 
q = 1,9373152 AU [ = 124,87783' q = 0,9835 AU [ =105,58' 

• Efemerida na listopad 1993 až únor 1994: • Efemerida na říjen 1993 až únor 1994: 

Kometa Mueller (1993a) Kometa Mueller (1993p) 

den ~2000 
[h m s] 

52000 o r m~ 
[ , . " ] [AU] [AU] [rnag] 

den x2000 

[h m s] 
$000 

[ " " " ] [AU] 
r 

[AU] 
m, 

[ma91 

1. Xl. 1993 18 44 12,6 +74 39 40 1,764 2,134 9,0 1. X. 1993 00 39 37,6 +46 38 07 2,108 2,916 12,3 
6. Xl. 1993 19 18 05;5 +69 53 54 1,732 2,109 8,9 ti. X. 1993 00 16 10,9 +43 18 14 1;944 2,800 11,9 

11.. XI. 1993 19 41 36,1 +64 48 57 1,715 2;086 8,9 21. X. 1993 23 53 17,0 +38 36 42 1,820 2,682 11,6 
16. XI. 1993 19 59 19,1 +59 36 24 1,715 2,064 8,8 : 31. X. 1993 23 33 11,9 +32 44 21 1,742 2,563 11,3 
21. XI. 1993 20 1$ 31,4 +54 25 37 1,730 2,044 8,8 
26. XI. 1993 20 25 27,0 +49 24 08 1,759 2,025 8,8 10. XI. 1993 2317 19,0 +26 08 33 1,710 2,443 11,0 

15. XI, 1993 23 11 07;9 +22 45 19 1,710 2,383 10,9 
1, XII, 1993 20 35 48,9 +44 37 44 1,801 2,008 8,8 20. XI. 1993 23 06 07,2 +19 24 15 1,719 2,323 10,8 
8. XII. 1993 20 45 04,0 +40 10 17 1,855 1,993 8,8 25. XI. 1993 23 02 13,8 +16 08 51 1,737 2,262 10,7 

11. XII. 1993 20 53 29,9 +36 03 57 1,919 1,979 8,9 30. XI. 1963 22 59 23,6 ±1301 44 1;762 2,201 10,7 
16. XII. 1993 21 01 18,1 +32 19 32 1,989 1,968 8,9 
21, XII. 1993 21 08 36,6 +28 56 38 2,066 1,958 9,0 5. XII. 1993 22 57 31,9 +10 0438 1,792 2,140 10,6 
26, XII. 1993 21 15 30,8 +25 54 05 2,145 1,950 9,1 10. XII. 1993 22 5634,2 +07 18 28 1,827 2,079 10,5 
31. XII. 1993 21 22 04,9 +23 10 18 2,227 1,944 9,1 15. XII. 1993 22 56 25,9 +04 43 36 1,864 2,018 10,4 

20. XII. 1993 22 57 02,6 +02 19 47 1,902 1,956 10,3 
5, I. 1994 21 28 22,1 +20 4330 2,310 1,940 9,2 25. XII. 1993 22 58 19,8 +00 06 24 1,939 1;895 10,2 

10. I. 1994 2134 25,0 +IS 31 57 2,391 1,938 9,3 30. XII. 1993 23 00 13,6 -01 57 25 1,976 1,834 10,1 
15. I. 1994 21 40 15,3 +16 3356 2,471 1,937 9,3 
20. I. 1994 21 45 54,2 +14 47 47 2,548 1,939 9,4 4. I. 1994 23 02 40,7 -03 52 40 2,010 1,773 10,0 
30. I. 1994 21. 56 41,5 +11 45 14 2,688 1,949 9,5 9. I. 1994 28 05 38,4 -05 40 24 2,041 1,712 9;9 

14. I. 1994 2309 04,4 -07 21 40 2,068 1,651 9,8 
4. II. 1994 22 01 51,4 +10 26 14 2,751 1,956 9,8 19. I. 1994 23 12 56,4 +08 57 36 2,090 1,592 9,6 
9, II. 1994 22 06 52,9 +09 13 57 2,808 1,966 9,7 24, 1. 1994 23 17 12,8 -10 29 18 2,106 1,532 9,5 

14. II. 1994 22 11 46,3 +O8 07 23 2,859 1;977 9,7 29. 1. 1994 23 21 52;3 -11 5749 2,117 1,474 9,3 
19. II. 1994 22 16 31,5 +07 05 37 2,903 1,991 9,8 
24. II, 1994 22 21 08,4 +06 07 50 2,940 2,006 9,9 3. II. 1994 23 26 54,3 -13 24 10 2,120 1,417 9,1 

8. II. 1994 2332 19;0 -14 49 18 2,116 1,361 9,0 
(IAUC 5838, MPC 22383) 13. II. 1994 23 38 06,7 -16 14 14 2,104 1,307 8,8 

18. II. 1994 2344 18,7 -17 39 57 2,084 1,266 8,6 
23. II. 1994 23 50 56,7 -19 07 24 2,055 1,206 8,4 

Nová kometa Mueller (1993p) 

Možná, že jeno vlásek unikl objev letošní další komety (I 993p) manže-
lům Tichým ze světově proslulé hvězdárny na Kleti u Českých Budějovic 
-jejich přesné poziční fotografie jsou v pořadí po objevu čtvrté. Kometu 
1993p objevil Jean Mueller 16,44 srpna 1993 (UT) na fotografické desce 
pořízené 1,2-m Schmidtovou komorou v rámci programu tzv, druhé palo-
marské přehlídky oblohy. V době objevu se kometa nacházela na rozhraní 
souhvězdí Kasiopeji a Andromedy; měla stelární vzhled s náznakem ma-
lého kometámtho ohonu. Přísluním projde kometa začátkem dubna příš-

(IAUC 5846, 5848) 

(kz) 

Vysvětlivky k tabulkám: dráhové elementy: T - okamžik průchodu peri-
helem, e - excentricita, q - vzdálenost peritelu, 0 - argument perihelu, 
S2 - délka výstupného uzlu, i - sklon k ekliptice, a - velká poloosa, 
P- oběžná doba; efemeridy (všechny údaje jsou vztaženy k Oh TT přísluš-
ného dne) a, 8- souřadnice pro ekvin. J2000.0, - vzdálenost od Země, 
r-vzdálenost odSlunce,m i - zdánlivá celková jasnost. 
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16 
Jii+í Grygar 

9. Kosmologie a částicová fyzika 

Problém skryté hmoty má ovšem mnohem obecnější povahu, zásadně 
ovlivňující stav soudobé kosmologie. Prvním astronomem, jenž si mož-
nou existenci nezářící hmoty v galaxiích či mezi galaxiemi uvědomil, byl 
již v r. 1936 F. Zwicky. Dnes je rozpor mezi hmotnostmi galaxií, urče-
nými dynamicky a ze zářivého výkonu, naprosto všeobecný a zarážející 
svou velikostí. Skryté hmoty je podle všeho o dva řády více než hmoty 
zářící. O její přítomnosti svědčí již zmíněné gravitační čočky: rozštěpení 
obrazů vzdálených kvasarů je podstatně větší, než by vyplývalo sečtením 
zářící hmoty členů mezilehlé kupy galaxií. Dalším důležitým argumentem 
je použití viriálové věry na pohyby galaxií v dané kupě. Galaxie se pohy-
bují tak rychle, že pokud by tam nebyla velká skrytá hmota, celá kupa by 
se již dávno rozpadla. Třetím důvodem pro existenci skryté hmoty jsou 
pak průběhy křivek rotace pro běžné galaxie. Tyto křivky buď stále rostou 
se vzdáleností od centra galaxie, anebo alespoň nikde neklesají, což se dá 
vysvětlit jedině tak, že na periferii galaxie (v jejím halu) se nalézá velké 
množství skryté hmoty. 

Poslední argument loni napadli E. Battaner aj., když usoudili, žena prů-
běh křivek rotace má vliv mezihvězdné magnetické pole. Tvrdí, že např. 
pro galaxii M 31 v Andromedě by se dal předpoklad o skryté hmotě nahra-
dit tvrzením, že průměrné mezihvězdné magnetické pole této galaxie do-
sahuje hodnoty 600 pT. To je zdánlivě docela malá hodnota, ale stěží sedá 
pozorovatelsky obhájit. V okolí Slunce činí totiž průměrná indukce me-
zihvězdného magnetického pole jen 0,2 pT. 

Proto naprostá většina odborníků i nadále nepochybuje o tom, že ve 
vesmíru je skrytá hmota významně zastoupena; spíše se věnuje otázce, 
v čem spočívá fyzikální podstata skryté hmoty. Především jde oto, zda 
jde o hmotu baryonní, složenou ze známých typů baryonů (protony, neut-
rony, hyperony), anebo o hmotu nebaryonní (neutrina, různé hypotetické 
částice jako fotina, axiony atd.). Převládá mínění, že baryonní skrytá 
hmota nemůže být nijak hojná. P. Hut a M. Rees loni ukázali, že v halu 
galaxií nemohou existovat černé díry s hmotnostmi řádu 106 Mo, neboť by 
to mělo důsledky, které nepozorujeme. 

Z rozboru měření družice COBE i na základě dalších pozorování se 
nyní řada autorů (R. Schaefer, Q. Shafi, A. Taylor) kloní k mínění, že 
skrytá hmota se skládá jak z „horké" složky (relativistické častice), tak ze 
složky „chladné" (slabě interagující velmi hmotné částice zvané souhrnně 
WIMP). A. Taylor a M. Rowan-Robinson konkrétně tvrdí, že baryonní 
hmota vesmíru činí právě 1% jeho celkové hmoty a že dalších 30% hmoty 
vesmíru připadá na obyčejná neutrina (s klidovou hmotností kolem 
7,5 eV.c2). Zbylých 69% hmoty vesmíru připadá na nespecifikovanou 
chladnou skrytou hmotu. Autoři přitom vycházejí z předpokladu, že sku-

9. Kosmologie aěásticováFyzika 

tečná hustota hmoty vesmíru je právě rovna hustotě kritické a že Hubblova 
konstanta je rovna Ho = 50 km.š 'Mpč '. 

M. Wanen aj. se pokusili simulovat vývoj vesmíru, obsahujícího pouze 
chladnou skrytou hmotu, na superpočítači, na němž za 24 hodiny provedli 
piných 4,4. l0'  operací pro 17,2 milionu „hmotných bodů". Zkoumali tak 
vývoj vesmírné „krabice" o hraně 250 Mpc a zjistili, že hala galaxií vzni-
kají gravitačním zhroucením ještě rozsáhlejších objektů. Podle C. Hogana 
jde o pokus vysvětlit vznik nehomogenních struktur ve vesmíru z počáteč-
ních fluktuací bez zavedení negravitačních sil. Tento postup má však 
četná metodická úskalí a není jasné, zda povede k cíli. 

D. Spergel a N. Turok shrnuli dosavadní úvahy o vzniku kosmických 
struktur v přehledovém článku, v němž vycházejí z částicové fyziky. Ta 
nedávno prostřednictvím experimentů prokázala, že existují nanejvýš tři 
rodiny částic, podléhající v raném vesmíru jediné supersymetrické inter-
akci. Postupným narušováním symetrie se zvyšoval počet interakcí a zá-
roveň vznikaly topologické defekty v jednom či více rozměrech. Podle 
počtu rozměrů je nazýváme monopóly, strunami nebo doménovými stě-
nami. Nejsložitější defekty se nazývají texturami a podle autorů právě 
textury mohou nejlépe objasnit vznik komplikované struktury současného 
vesmíru, aniž by se přitom model dostal do sporu se známou vysokou izo-
tropií reliktního záření na úrovni l0 . Nicméně ani tímto postupem se ne-
daří uspokojivě vysvětlit největší pozorované struktury ve vesmíru. 

V nejbližších letech lze očekávat významný pokrok v podrobnějším po-
znání velkorozměrové struktury vesmíru. V Novém Mexiku v USA se 
totiž buduje specializovaný 2,5-m reflektor Apache Point se zorným po-
lem o průměru 3°, jenž bude schopen při jediné expozici získávat naráz 
spektra asi 600 galaxií. Počítá se, že během pěti let se tak zdaří změřit 
červené posuvy pro milion galaxií do 19. magnitudy a dále pro sto tisíc 
kvasarů s červeným posuvem do z = 6! K tomu přibude čtyřbarevná foto-
metrie pro 50 milionů galaxií do 23. mag, čili úhrnem asi 10 TB informací 
o velkorozměrové struktuře vesmíru. 

K nejostřeji vyhroceným kosmologickým otázkám patří již řadu let ur-
čení správné hodnoty Hubblovy konstanty rozpínání vesmíru Ho. Jak 
známo, odborníci se v té věci rozštěpili na dvě nesmiřitelné skupiny. Po-
četnější (a mladší!) jsou ti, kdo hájí „vysokou" hodnotu nad 
80 km.š íMpč í, zatímco konzervativci se přidržují hodnot kolem 
Ho = 50. Ani loni tomu nebylo jinak. Z osmi nezávislých určení Ho, jež 
byla publikována renomovanými autory, vycházejí čtyři hodnoty v roz-
mezí 76 až 86 a zbylé čtyři v rozpětí 43 až 51. Přesto si troufám odhadnout, 
že v příštích letech se většina odborníků přikloní spíše k citované nižší 
hodnotě, jelikož nejnovější měření vzdálenosti cefeid ve středně vzdále-
ných galaxiích, vykonaná Hubblovým kosmickým dalekohledem, dávají 
hodnoty kolem H" = 50 (aN. Panagia aj., A. Sandage). 

Zcela nepochybně však nejvíce vzrušení vzbudilo loni v dubnu ozná-
mení skupiny G. Smoota, jež se zabývá analýzou výsledků umělé družice 

Obr. 9.1 - Hustotní fluktuace v raném vesmíru podle teorie kosmologické inflace (vlevo) a teorie textur (vpravo). 

(Podle D. N. Spergela a N. G. Turoka) 
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Obr. 9.2 — Vývoj měřených hodnot Hubblovy konstanty (He) v prů-
běhu let od prvního Hubblova měření z r. 1929 do současnosti. Šrafo-
vaně je vyznačeno rozpětíHo, které vyplývá z měření v posledním deseti-
letě (Podle R. Kippenhahna) (kresba —Pavel Příhoda) 

COBE, že se jim podařilo objevit tolik očekávané drobné fluktuace in-
tenzity reliktního zářeni v různých směrech na obloze. Družice COBE 
již předtím potvrdila tepelný charakter reliktního záření a zpřesnila hod-
notu střední teploty na 2,736 K. Pomocí diferenciálních radiometrů DMR, 
pracujících na vinových délkách od 3,3 do 9,5 mm, se podařilo ukázat, že 
na úhlové stupnici od 10° do 90° dochází k odchylkám od zmíněné střední 
hodnoty s průměrnou amplitudou (30 t 5) µK. Přitom se zatím podařilo 
zpracovat jen pozorování za první rok práce družice, když celá obloha 
byla proměřena dvakrát; úhrnem šlo o 63 milionů jednotlivých měření! 

Na mapách fluktuací jsou patrné nepravidelné chladnější a teplejší 
chuchvalce, ale je třeba si uvědomit, že ryto mapy zdaleka nelze považo-
vat za skutečnou strukturu hustotních fluktuací v raném vesmíru. Většina 
chuchvalců na mapách vznikla šířením náhodných chyb — pouze pečlivá 
statistická analýza ukazuje, že přes tyto náhodné fluktuace se překrývají 
reálné rozdíly hustot v tom smyslu, že chladnější pásma odpovídají vyš-
ším hustotám v raném vesmíru a naopak teplejší pásma odpovídají nižším 
hustotám látky. 

J. Silk, alej mnozí další autoři odtud vyvozuji, že tato měření potvrzují 
standardní kosmologický model s epizodou inflace ve velmi raném ves-
míru jakož i způsob tvorby škálově invariantních hustotních fluktuací. 
Jsou však i tací, kteří se snaží zmíněné výsledky interpretovat netradičně, 
budjako výsledek fluktuací gravitačních vin v raném vesmíru (L. Krauss, 

9. Kosmologie aČást%GOVó fyziko 

M. White), nebo dokonce jako důkaz platnosti oprášené hypotézy stacio-
námr7to vesmíru (F. Hoyle, G. Burbidge)! V současné době je však sa-
motný výsledek experimentu podroben kritice a tak asi nezbude než po-
čkat na zpracování dalších desítek milionů měření z radiometrů družice 
COBB. 

Čekání si můžeme krátit úvahami o tom, zda je velký třesk opravdu ta 
nejvhodnější kosmologická teorie. Autor domněnky ustáleného stavu ves-
míru F. Hoyle se totiž překvapivě nevzdává — na loňské konferenci Evrop-
ské astronomické společnosti v Lutychu se snažil vzkřísit úvahy již čtyři-
cet let překonané a vzápětí uveřejnil práci, v níž navrhuje netradiční cesty 
tvorby lehkých prvků ve vesmíru v tzv. Planckových ohnivých koulích o 
hmotnosti 10

-g 
kg, které mohou při jakýchsi explozích dodat do vesmíru 

pokaždé nějakých 5.1018 baryonů. 
Pozorování však nic takového nepodporují. J. Linsky aj. se snažili určit 

poměrné zastoupení deuteria v raném vesmíru z pozorování Hubblovým 
kosmickým dalekohledem a dostali hodnotu 1,5.10-5, což mimo jiné zna-
mená, že baryonní hustota vesmíru představuje asi 10% hustoty kritické. 

G. Zank se pokusil shrnout současný stav názorů na vznik částic kos-
mického záření, tedy zejména protonů a atomových jader o velmi vyso-
kých energiích. První kloudnou hypotézu o původu kosmického záření 
vyslovili v r. 1934 W. Baade a F. Zwicky. Usoudili, že kosmické záření 
nějak souvisí s explozemi supernov. Posléze sám E. Fermi navrhl 
v r. 1949 nový mechanismus, při němž jsou částice kosmického záření po-
stupně urychlovány v chaotických mezihvězdných magnetických polích. 
Dnes se vskutku zdá, že urychlování kosmického záření probíhá uvnitř 
Galaxie a že registrované částice kosmického záření nejsou starší než 10 
milionů let, což znamená, že urychlovací mechanismus pracuje rychle 
a efektivně. Zdá se, že původní domněnky mají podle D. Bryanta aj. něco 
do sebe, jelikož k nejefektivnějšímu urychlování dochází v rázových 
vinách expandujících obálek supernov. Jakmile se částice mírně urychlí, 
převezme roli efektivního urychlovače chaotické mezihvězdné magne-
tické pole. Lze tak opravdu rychle docílit energií částic na úrovni 102 eV, 
což jsou vskutku nejvyšší pozorované energie. 

S ohledem na kosmologickou důležitost neutrin sleduji kosmologové 
s velkým zájmem úsilí částicových fyziků o určení klidové hmotnosti 
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Obr. 9.3 — Korelační funkce pro měření reliktního záření pomoct 
družice CORE na frekvencích 53-90 GHz. V grafu a) je vynesena kore-
lační funkce pro součet signálů ve dvou kanálech každého radiometru, 
kdežto v grafu b) je vynesena funkce pro rozdíly signálů v obou kaná-
lech. Přítomnost značných fluktuací v diagramu a) a naopak jejich ne-
přítomnost v grafu b) je důkazem reálnosti naměřených fluktuací inten-
zity reliktního zářeni: (Podle G.F.Smootaaj.) (kresba—PavelPříhoda) 
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všech typů neutrin. Podle J. Bonna aj. činí horní mez klidové hmotnosti 
elektronového neutrin 7,2 eV.č 2 a údajné anomální neutrino o hmot-
nosti 17 keV.č z neexistuje. Mionové neutrino je lehčí než 170 keV a tau-
onové lehčí než 35 MeV. 

A. Burrows uvádí, že značný pokrok lze očekávat ve chvíli, kdy k Zemi 
dorazí neutrinová sprška od některé galaktické supernovy. Soudí, že 
spršku zachytí všechny stávající detektory slunečních neutrin, jimž však 
bude hrozit krátkodobé zahlcení, jelikož až 20% vazbové energie vznika-
jící neutronové hvězdy se uvolní převážně v podobě neutrin během první 
0,1 s po hvězdném kolapsu. Pokud příští galaktická supernova vzplane po 
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Obr. 9.4 — Primární částice kosmického záření naráží při průletu 
atmosférou na jádro atomu atmosféry a vyráží z něho proton a pion. 
Pion se rozpadá na nestabilní mion a stabilní neutrino, které lze pří-
padně zaznamenat detektorem na zemském povrchu. Přitom nestabilní 
mion dosáhne zemského povrchu, přestože jeho životnost v klidu by tnu 
umožnila proletět jenom pár set metrů. O prodloužení jeho životnosti se 
stará dilatace času - efekt speciální teorie relativity. 
(Podle P. Daviese) (kresba-Pavel Příhoda) 

10. ohe citáte orle relativity, černé díry 
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Obr. 9.5 - Vyhlazený průběh toku F kosmického elektromagnetic-
kého záření pozadí v závislosti na vinové délce ň (v m) resp. energii fo-
tonů E (v eV). Částice kosmického záření začínají převyšovat tok fotonů 
gama pro energie nižší než 1016 eV (10 TeV). 
(Podle S. Batwicka aj.) (kresba —Pavel Příhoda) 

r. 1995, je prakticky jisté, že od ní zaznamenáme několik tisíc neutrin. Jak 
známo, od supernovy SN 1987A ve Velkém Magellanově mračnu bylo 
zachyceno pouhých 19 neutrin. 

Částicoví fyzikové mezitím úporně hledají předpokládané částice s Vy-
sokými klidovými hmotnostmi, tj. Higgsovy bosony (očekávaná klidová 
energie mezi 45 a 1000 GeV) a kvark top (očekávaná energie nad 91 
GeV). Přitom německý urychlovač HERA již dosáhl energie 800 GeV 
a americký Tevatron dokonce 900 GeV! Tak se podařilo ukázat, že 
účinný průřez dosud známých kvarků je menší než 3x10 18 m. Nicméně 
nejvýkonnějším soudobým urychlovačem zůstává LEP v CERN v Že-
nevě, jenž již získal údaje o více než 2 milionech intermediálních boso-
nech Z°. Přitom se objevil efekt ryze astronomický: výtěžnost svazku ko-
lísá — v závislosti na postavení Měsíce na obloze! Nejprve se uvažovalo 
o nějakém neznámém působení Měsíce na částice Z (po vzoru „půso-beni' 

Měsíce na náměsíčníky nebo na růst hub), ale nakonec se zjistilo, že 
jde o prozaické měsíční slapy v zemské kůře. Měsíc tak dokáže změnit 
lokální poloměr Země o 200 mm, což se v prstenu LEP projeví posuvem 
o celý 1 mm, a to už má silný vliv na zaostření svazku. 

10. Obecná teorie relativity, černé díry 

Na sklonku dvacátého století zajisté nikdo nepochybuje o tom, že roz-
voj fyziky, astronomie i kosmologie zásadně ovlivnily dvě velkolepé fyzi-
kální teorie, obecná teorie relativity a kvantová mechanika. Tím více od-
borníky znepokojuje, že obě teorie nejsou slučitelné, což poukazuje na po-
třebu je překonat něčím kvalitnějším. Nebude to asi jednoduché, neboť 
o unitární teorii se pokoušel již ve třicátých letech tohoto století sám 
A. Einstein a po něm v padesátých letech W. Heisenberg — bezúspěšně. 

V posledních desetiletích se úsilí teoretiků soustředbje na syntézu v po-
době kvantové teorie gravitace, jež ovšem opět naráží na potíže. Předpo-
vědi teorií lze stěží ověřovat ve vesmíru, ale i v urychlovačích. Potřebo-
vali bychom totiž experimentovat s částicemi o energiích vyšších o piných 
15 řádů, než dosahují moderní urychlovače, a na vzdálenosti řádu 10

-3 
m. 

Před několika málo lety vkládali odborníci velké naděje do teorie super-
strun, ale tento optimismus se nyní vytrácí. V r. 1985 přišel A. Ashtekar 

198 Říše hvězd ročník 74 9/1993 



0 

ZEN OBJEVU 1992 
Jiři Grygar 

40 

I 35 

~ 30 
d ~ 

~ 
10 

5 

0 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 

E -->► 
Obr. 9.6— Tvary pravděpodobnosti interakce v závislosti na energii 

E (v GeV) pro intermediální bosony Z° v urychlovači LEP v CERN 
v Ženevěza předpokladu, že elementární částice tvori dvě, tři nebo čtyři 
(křivky 2, 3, 4) rodiny. Naměřené hodnoty (piné kroužky) a jejich střední 
chyby jednoznačně ukazují, že ve vesmíru se nalézají právě tři rodiny 
částic — tedy např. právě tři typy neutrin atd. 
(Podle C. Rubbii a M. Jacoba) (kresba —Pavel Příhoda) 

smyšlenkou tzv. prostorových smyček a tím vzbudil nové naděje —zatím 
bylo na toto téma publikováno již asi 200 prací, ale rozpaky přetrvávají; 
není opět s čím konfrontovat teorii. 

B. Allen a J. Simon shrnuli úvahy o pozoruhodném teoretickém pro-
blému obecné relativity, lze-li zkonstruovat tzv. stroj času. Před nedáv-
nem totiž C. Morris a K. Thorne přišli s myšlenkou, jak takový stroj se-
strojit využitím kvantového Casimirova efektu a o něco později navrhl 
J. Gott použít k cestování v čase dvou rovnoběžných kosmologických 
strun. S. Hawking však soudí, že existuje nějaký teoretický princip, který 
takový stroj času „obalí" singularitou, anebo že prostě nelze zařídit rovno-
běžnost dvou kosmologických strun. Lze prý jedině připustit, že již v oka-
mžiku vzniku vesmíru byly do něj takové stroje času „zabudovány", ale to 
je přirozeně vysoce spekulativní. Nejspíš lze zformulovat jakýsi princip 
zákazu strojů času, podobný zákazu perpetua mobile... 

V soudobé astrofyzice slaví ovšem obecná relativita neustálé úspěchy, 
jak ukazuje nedávná studie J. Taylora aj., kteří se zabývali relativistic-
kými efekty u tří binárních pulsarů a zjistili, že pozorování jsou ve vý-
tečné shodě s teorií. Jde vlastně o jedinou možnost, jak ověřovat obecnou 
relativitu v silných gravitačních polích. Podobně G. Sitarski zjistil rozbo-
rem přesné dráhy planetky (1566) Icarus od r. 1949 do r. 1992, že drá-
hová elipsa podléhá relativistickému stáčení perihelu o velikosti pouhých 
]0" za století. 

Velmi instruktivní článek o paradoxech speciální a obecné relativity 
uveřejnil W. Stuckby. Ilustruje problém, který se vyhrotil zejména po za-
vedení hypotézy kosmologické inflace (prudkého rozfouknutí vesmíru 
v jeho nejranější fázi), jak se má totiž oddaný vykladač teorie relativity 
vyrovnat s nezbytnými nadsvětelnými rychlostmi tohoto rozfouknutí. Již 
před časem upozornil zejména E. Harrison, že se fakticky rozpíná prostor 
vesmíru (žádné hmotné objekty se tedy nevzdalují; jsou pouze taženy roz-
pínajícím se prostorem), takže expanze vesmíru není doslova Dopplerův 
jev. To znamená, že sám pojem rychlosti zde ztrácí opodstatnění, neboť 
nejde o lokální, nýbrž o globální jev. Pro globální jevy lze užít jedině 
obecné teorie relativity, v níž se postulát o mezní rychlosti šíření signálů 
nevyskytuje — to je záležitost (lokální) speciální teorie relativity. Pouze 

  19 
10. Obecná teorie reiotivity. ěernědiry 

pro červené posuvy nižší než z = 0,5 lze obě koncepce bez rizika nepřes-
nosti zaměňovat, ale pro větší posuvy si už musíme dávat velký pozor, 
abychom nesešli na scestí. 

Autor to ilustruje na případu kvasaru 1158 + 4635, jenž před třemi lety 
držel „světový rekord" s červeným posuvem z = 4,73. Za předpokladu 
Ho = 50 (Hubblovo stáří vesmíru 13 miliard roků) to značí, že signál 
z kvasaru, který dnes registrujeme, byl vyslán v době, kdy vesmír byl starý 
jen 0,95 miliardy let. V té době byl od nás zmíněný kvasar vzdálen jen 3,8 
miliardy světelných let a vzdaloval se od nás „rychlostí" 2,8 c! V součas-
nosti je již vzdálen 22 miliard světelných let a jeho „rychlost vzdalování" 
činí stále ještě 1,2 c!! To fakticky znamená, že jsme docela dobře schopni 
sledovat kvasar, který se po celý interval mezi vysláním signálu a jeho 
příjmem na Zemi od nás vzdaloval nadsvětelnou rychlostí — a přesto tím 
není teorie relativity narušena. Rozhodně pak nelze zmíněný kvasar 
(a další objekty s podobnými či ještě vyššími posuvy z) považovat za dů-
kaz existence tachyonů — to by musely být lokálně detekované částice. 

Jedním z důsledků obecné relativity jsou — jak známo — singularity 
v podobě černých děr. V astrofyzice se dnes uvažuje o třech typech čer-
ných děr: prvotní (miniaturní) černé díry vzniklé ve velmi raném vesmíru, 
černé díry o hvězdných hmotnostech a supermasivní černé díry v jádrech 
galaxií a v kvasarech. Pro prvotní černé díry dosud neexistují žádné pozo-
rovací důkazy. Teorie předvídá, že tyto miniaturní černé díry by se měly 
v současnosti vypařovat Hawkingovým procesem, spojeným s uvolněním 
spršky tvrdého záření gama. Dosud však žádná podobná sprška nebyla po-
zorována — známá vzplanutí gama mají odlišnou spektrální charakteris-
tiku. 

Poměrně dobré důvody vedou astrofyziky k názoru, že pozorujeme pro-
jevy černých děr v některých rentgenových dvojhvězdách. Za nejlepší 
kandidáty se nyní považují objekty Cygnus X-1, LMC X-3, A 0620-O0, 
V 404 Cyg, LMC X—1, Nova Muscae 1991 a GX 339-4. Sledováním vidi-
telné složky dvojhvězdy lze odvodit minimální hmotnost neviditelného 
průvodce, která je určitě vyšší než 3,2 MO, což je teoretická spodní mez 
pro hmotnost spontánně utvořené černé díry. V některých objektech byly 
pozorovány oscilace rentgenového i gama—záření s frekvenci 0,04 Hz, 
nejnověji právě pro prototyp Cyg X-1 (experiment Granat — A. Vichlinin 
aj.; BATSE — C. Kouveliotou aj.; družice EXOSAT— C. Angelini aj.), což 
jednoznačně podporuje domněnku, že v těchto soustavách se opravdu na-
cházejí černé díry. 

Pokud jde o černé díry v jádrech galaxií, R. Sanders namítá, že v jádře 
naší Galaxie není supermasivní černá díra proto, že tam pozorujeme kupu 

r 

Obr. 10.1 — „Životní osud" fotonu, jenž byl vyzářen z kvasaru 
QSO 1158+4635 v čase t = 0,95 miliardy let po velkém třesku. V té době 
byl od nás vzdálen R = 3,8 miliardy světelných let. Díky expanzi vesmíru 
se foton od nás nejprve vzdálil až na R = 5,8 miliardy světelných let v čase 
t = 3,9 miliardy let. Tehdy se však rozpínání vesmíru již natolik zpoma-
lilo, že od té chvíle se k nám foton blížil a dosáhl pozemských detektorů 
právě 13 miliard let po velkém třesku (za předpokladu, že Ho = 52). 
(Podle W. M. Stuckeyho) (kresba —Pavel Příhoda) 
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Obr. 10.2 — Změny „rychlosti vzdalování" (V — v jednotkách rych-
losti světla c) fotonu z obr. 22 v závislosti na čase t (v miliardách let od 
velkého třesku). Foton se od nás zprvu vzdaloval rychlostí V =1,8 c, ale 
jeho rychlost vzdalování klesla na nulu v čase t = 3,9 miliardy let po vel-
kém třesku, a od té doby se k nám foton přibližoval tak, že v okamžiku 
zachycení měl rychlost V = — c! 
(Podle W. M. Stuckeyho) (kresba — Pavel Příhoda) 

IRS 16 složenou z 20 modrých veleobrů a asi 100 hvězd hlavní posloup-
nosti, která by se za přítomnosti supermasivní černé díry rozpadla díky 
jejímu slapovému působení. Pomocí snímků Hubblova kosmického da-
lekohledu se však postupně daří získávat nepřímé důkazy o supermasiv-
nich černých dírách v jádrech některých blízkých galaxií: M 32 v sou-
hvězdí Andromedy, M 51 v Honicích psech a NGC 3115 v souhvězdí 
Sextantu. Jejich hmotnosti se pohybují od 106 Mo do 2.109 MO. 

T. Fukushige aj. se zabývali otázkou, co se stane, když se srazí dvě 
galaxie, jež ve svých jádrech mají supermasivní černé díry. Ukázali, že 
obě černé díry velmi rychle zamíří do těžiště slité galaxie, kde vytvoří po-
někud bizarní dvojhvězdu. Vlivem silného gravitačního vyzařování se 
tento pár nejpozději za jednu miliardu let slije v jedinou černou díru a sa-
motné slití je doprovázeno silným zábleskem gravitačního záření. Po-
kud hmotnost černých děr je řádu 10$ Mo a vzdálenost menší než 2 mi-
liardy světelných let od Země, bude relativní intenzita záblesku řádu 
10 15, což by měly pohodlně zaznamenat již současné detektory. 

V závěru této kapitoly bych rád ocitoval několik myšlenek amerického 
fyzika J. Horgana z jeho přehledového článku o „kvantové filozofii". Zdá 
se totiž, že foton dopadající do měřicí aparatury se chová jako částice či 
vina podle toho, jaký přístroj fyzik (nebo astronom) zvolí k měření či po-
zorování! To pak zejména znamená, že když foton ze vzdáleného kvasaru 
prochází mezilehlou kupou galaxií — gravitační čočkou — musí se rozhod-
nout, jak se zachovat podle toho, jak nějaký dosud nenarozený pozemský 
astronom na dosud neexistující Zemi se jednou rozhodne ho zachytit! Ře-
čeno Wheelerovými slovy: „Nejhlubší poučení plynoucí z kvantové me-
chaniky je patrně fakt, že realita je definována podle toho, jaké otázky jí 
položíme". 
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11. Život na Zemi a mimozemské 
civilizace 

Záhada vzniku a trvalé existence života na Zemi patří stále k největším 
problémům přírodních věd, jež se nemohou uchýlit k laciným — leč zcela 
jistě pošetilým — tvrzením „vědeckých kreacionistů". Podle C. Chyby 
a C. Sagana bylo na Zemi dodáno největší množství organického mate-
riálu z kosmu v průběhu éry těžkého bombardování Země planetkami 
v době od vzniku Země (před 4,5 miliardami let) po dobu asi jedné mi-
liardy let. Tato dodávka ovlivnila také chemické složení zemské atmo-
sféry, která se původně skládala převážně z CO2 a N2. Oba autoři se do-
mnívají, že život na Zemi byl odstartován vícekrát, ale pokaždé zničen 
dopady velmi hmotných planetek. Teprve na konci éry těžkého bombar-
dování se podařilo životu přežít a jelikož nejstarší zkameněliny — stroma-
tolity — pocházejí z konce éry, soudí autoři, že život vzniká „snadno". 
V současné době je už dodávka organického materiálu z kosmu snížena na 
pouhých 300 tun organických látek ročně — zejména v podobě meziplane-
tárního prachu. Organické látky v obřích tělesech se při impaktu vlivem 
vysokých teplot a tlaků zničí. 

Existence a vývoj života na Zemi byly neustále ohrožovány rizikem 
degenerace či zániku. Čím dál více musíme žasnout nad tím, že navzdory 
tomu život již nezanikl, a právě naopak se postupně neobyčejně rozvinul. 
Jak uvádí J. Alexander, kdyby byl sklon rotační osy Země stejně velký 
jako např. u Uranu, zůstávaly by trvale ve sluneční záři pouze oblasti 
v okolí rovníku, čili jen tam by vyrostly korálové útesy, které hrály 
ústřední úlohu při pohlcování CO2 z primitivní zemské atmosféry. To by 
vedlo k překotnému skleníkovému efektu jako na Venuši a tedy k rych-
lému a trvalému zániku života na Zemi. 

Kdyby bylo v zemském tělese méně kovů, byla by podle N. Cominse 
zemská gravitace nižší a magnetické pole Země slabší, což by znamenalo 
vlivem nepřítomnosti tektoniky litosférických desek větší výšku sopek 
a vpád vysokoenergetických částic slunečního větru na zemský povrch. 
Země by zkrátka nebyla obyvatelná. Podle M. Rudermana hrozí proslulé 
ozonové vrstvě, která se utvořila působením slunečního ultrafialového zá-
ření poté, co v zemské atmosféře stouplo zastoupení molekulárního kys-
líku, čas od času totální zánik následkem explozí blízkých supernov. 
Nejnebezpečnější jsou výbuchy supernov I. typu (překotné termonukle-
ární reakce, ničící bílé trpaslíky), které ruší ozonovou vrstvu do vzdále-
nosti 1 kpc. U supernov II. typu (gravitační zhroucení velmi hmotných 
hvězd) je toto riziko asi o tři řády nižší. 

Jak známo, život na Zemi vznikal zprvu výhradně pod vodou, neboť 
jedině tam byl chráněn před sterilizačním ultrafialovým zářením Slunce. 
Vícebuněčné organismy jsou však poprvé doloženy teprve před 800 mi-
liony lety. Podle J. Grayové a W. Sheara vstoupily na souš nejprve mod-
rozelené řasy, následované zelenými řasami asi před 600 miliony let. Až 
dodnes je nejpočetnější skupinou živých organismů hmyz a pak rostliny 
a korýši. Další početné skupiny jsou plži, houby, prvoci a již zmíněné 
řasy. Nejméně je obojživelníků a savců — pouhých 4000 druhů. Odhaduje 
se, že v současnosti žije na Zemi na 10 milionů druhů organismů, z toho 
je popsáno asi 1,5 milionu druhů. Naprostá většina druhů jsou organismy 
docela malé, s rozměry pod 10 mm. 

Člověk je na Zemi asi 2 miliony let; k nejstarším patří proslulý Austra-
lopithecus, po němž následovali Homo habilis, Homo erectus, Homo er-
gaster a Homo sapiens — ten se poprvé objevil asi před 250 000 lety. Mo-
derní poddruh Homo sapiens sapiens je poprvé doložen před 100 000 lety. 
V současné době přibývá ročně 100 milionů lidí, téměř každý desátý oby-
vatel zeměkoule však trpí podvýživou. 

Snad i proto tolik lidí touží po kontaktu s mimozemšťany, kteří by 
nám třeba poradili, jak se vypořádat s neduhy lidské společnosti. J. Iijspert 
však soudí, že je tomu právě naopak: cizí civilizace se nám úmyslně vyhý-
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Obr. 11.1 — Dodávky organického uhlíku z kosmického prostoru 
vraných etapách vývoje Země. Množství C organického uhlíku v kg/rok 
je uvedeno v závislosti na čase t v miliardách let, přičemž pro současnost 
je t = O. Nejvíce uhlíku přinesl pomalu sedající meziplanetární prach 
a křehké uhlíkaté chondrity, které se rozptýlí ve vysoké atmosféře dříve, 
než je organický uhlík zničen. Dopady komet a meteoritů se dějí příliš 
vysokou rychlostí, což působením tepla z větší části zničí dodávané orga-
nické sloučeniny. 
(Podle C. Chyby a C. Sagana) (kresba —Pavel Příhoda) 

baj Í, neboť se obávají, že bychom jejich dokonalejších vědomostí zneužili 
k ještě většímu vyvražďování a k dalšímu znehodnocování životního 
prostředí! 

Musíme se tedy snažit o navázání kontaktu sami. G. Beskin a A. Saani-
kov navrhují využít ke kosmické komunikaci svérázných zesilovačů v po-
době vzácných vele—veleobrů typu Orionis nebo e Orionis. Kdybychom 

Trendy vymírání druhů (pozn. redakce): 
Průměrné trvání jednoho biologického druhu je asi 5 milionů let. Během 
posledních 200 milionů let vymíraly druhy rychlostí asi 900 000 druhů za 
1 milion let. To je zhruba 1 druh za rok a 40 dní (Our Common Future, 
1987). Vymírání však bylo kumulováno v období velkých klimatických 
změn. Dnes je rychlost vymírání snad tisíckrát vyšší. Bohužel, nemáme 
o tom žádné přesné údaje. Druhy v nejohr-oženějších místech planety jsou 
nejméně zdokumentovány (hmyz v tropických pralesech, život na korálo-
vých útesech). Tak jsou citovány materiály, podle kterých ještě ve středo-
věku druhy vymíraly rychlostí 2 druhy za sto let, zatímco dnes je tato rych-
lost 2 druhy za hodinu! Někteří autoři uvádějí, že člověk strhne do záhuby 
denně až 50 druhů (1992)! V každém případě je to situace, jaká nemá 
v historii Země obdoby. 
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údajně na tyto mamutí hvězdy zamířili usměrněný svazek měkkého rent-
genového záření, transformovaly by se naše signály do izotropních optic-
kých záblesků vele—veleobrů. V. Švarcman aj. využili rychlého fotometru 
MANIA u kavkazského 6-m reflektoru k hledání světelných modulací 
umělého původu s periodami od 500 ns do 200 s, ale žádné takové změny 
nenalezli. 

Od počátku projektů hledání cizích civilizací (Drakeův projekt OZMA 
v dubnu 1960) do konce r. 1991 bylo uskutečněno celkem 64 rozsáhlých 
pokusů o kosmické naslouchání — vesměs bezúspěšně. Dne 12. října 1992 
— v den 500. výročí Kolumbova objevení Ameriky — započal zatím nejná-
ročnější projekt naslouchání, označený zkratkou HRMS (High Resolu-
tion Microwave Survey — mikrovinná přehlídka s vysokým rozlišením). 
Po soubojích s americkým Kongresem se organizaci NASA podařilo zís-
kat na projekt částku 10 milionů dolarů ročně — projekt je rozpočítán na 
celé desetiletí. Odborné řízení projektu bylo svěřeno Amesovu vý-
zkumnému centru a Laboratoři tryskového pohonu (JPL) v Pasadeně. Rá-
diové naslouchání probíhá u 70-m radioteleskopu v Goldstone v Kalifor-
nii, 300-m radioteleskopu v Arecibu na ostrově Portoriko, 43-m radiote-
leskopu v Green Banku a u 64-m radioteleskopu v Parkesu v Austrálii. 

Aparatura je tak výkonná, že během 30 s naslouchání získá stejné 
množství údajů jako všechny předešlé projekty SETI za více než tři deseti-
letí! Přijímač obsahuje 10 kanálů o šířce pásma pouze 1 Hz. Hledání 
umělého charakteru zachycených signálů probíhá ovšem zcela automa-
ticky, pozorovatel dostává k vyhodnocení pouze sporné případy. Pře-
hlídka začala postupným nasloucháním v pásmu tzv. „vodní díry" (od fre-
kvence neutrálního vodíku H I na 1420 MHz po frekvenci čar mezihvězd-
ného hydroxylu OH na 1720 MHz) pro nějakých 800 osamělých hvězd 
slunečního typu do vzdálenosti 25 pc od Země. Poté bude následovat 
soustavná přehlídka v pásmu 1 až 10 GHz pro náhodně vybrané vzorky 
hvězd v každém čtverečním stupni oblohy. Nakonec pak budou podrobně 
zkoumány vybrané analogy Slunce co nejblíže k Zemi. 

Kromě tohoto projektu se v dohledné době rozeběhne ještě několik spe-
cializovaných přehlídek se srovnatelným či ještě vyšším počtem individu-
álních kanálů. Jak uvádí C. Sagan, i kdyby projekty nepřinesly přímý 
úspěch, poslouží nám k lepšímu formulování strategie dalšího výzkumu 
a navíc přinesou nepředvídané vedlejší výsledky. Technických principů 
z projektů CETI lze ovšem dobře využít v pozemní technice, zejména při 
vytváření sítě buňkových telefonních sítí a obecně při zpracovaní velkého 
množství dat. Vždyť všechny dosavadní encyklopedie obsahují pouze 
0,1 TB údajů, což HRMS hravě shromáždí za několik hodin. 

Poněkud neobvykle přispěli k problematice výskytu UFO na obloze 
astronomové ESO A. Smette a O. Hainaut. Nejprve v noci z 23. na 24. 
ledna 1992 pozorovaly tisíce lidí v Chile v pásu pevniny dlouhém piných 
2800 km svítící oblak, který se pohyboval k severu a přitom měnil svou 
jasnosti tvar. Na La Silla jej spatřili před půlnocí místního času jako malý 
svítící prsten, který se posléze zvětšil na průměr asi 5° a z něhož vybíhal 
svítící kužel o délce až 40°. Objekt se posléze úhlově zrychlil, jeho jasnost 
překonala Venuši, ale pak se rozptýlil a zmizel. Ukázalo se, že šlo o přelet 
sovětského Kozmosu 2176, který byl vypuštěn z kosmodromu Pleseck a 
v uvedenou dobu přecházel na vyšší dráhu se zapnutým raketovým moto-
rem. 

O dva dny později pozorovali pak zmínění astronomové za ranního sví-
tání jasný difuzní objekt mířící opět k severu, který během tří minut urazil 
na obloze asi 20°. Měl vzhled jasné kondenzace o jasnosti 1 mag a byl 
obklopen slabší mlhovinou o průměru 2°. Podle R. Rasta šlo o rozptyl 
světla na krystalcích ledu, které vznikly vypuštěním vody z raketoplánu 
Discovery asi 7 minut před citovaným pozorováním. Tak se znovu potvr-
dilo, že i velmi bizarní úkazy UFO lze vysvětlit zcela racionálně aktivitou 
pozemšťanů. 
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NOČNÍ OBLOHA - prosinec 1993 

ÚKAZY NA OBLOZE 

Všechny časové údaje uvádíme ve středoevropském čase SEČ. Okamžiky vý-
chodu, průchodu poledníkem a západu Slunce a planet platí pro místo o souřadni-
cích 15 " východní délky a 50' severní šířky. Polohy planetek uvádíme pro 0h svě-
tového času UT. Tento okamžik nastává v 1 h středoevropského času SEČ. 

SLUNCE — Délka dne se od začátku prosince zkracuje z 8h 24min 
až na 8h 04min dne 21. XII. Tento den je nejkratším dnem v roce 
1993. Slunce však vychází nejpozději od 29. do 31. XII. (v 7h 59min) 
a zapadá nejdříve 8. až 15. XII. (v 15h 58min). Polední výška Slunce 

nad obzorem klesá z 18° (1. XII.) na 16,8° (21. XII.). Poté se do konce prosince 
opět zvětší na 17°. Pravé poledne nastává do 24. XII. dříve než poledne střední 
(časová rovnice je kladná), od 25. XII. pak již později oproti poledni střednímu 
(časová rovnice je záporná). Bod západu Slunce se od počátku prosince posouvá 
z azimutu (měřeného od jihu) 56° až na 53°, kde Slunce zapadá od 13. do 29. XII. 
Poté se bod západu Slunce začne posouvat opět k severu. Slunce dosáhne 21. XII. 
v 21h 26min ekliptikální délky 270° a vstoupí do znamení Kozoroha. V tomto 
okamžiku nastává zimní slunovrat a začíná astronomická zima. 

Slunce 

Východ a západ Slunce, pravé poledne, deklinace Slunce S a azimut západu 
Slunce A (počítaný od jihu) 

den 
(1993) 

východ 
[h mihl 

pravé poledne 
[h min s] 

západ 
[h min] 

S 
(''I 

A 
{] 

1. XII. 7 37 11 49 04 16 01 -21 46 56 
5. XII. 7 42 11 50 39 15 59 -22 20 55 

10. XII. 7 47 il 52 50 15 58 -22 53 54 
15. XII. 7 52 14 55 11 i5 58 -23 15 53 
20. XII.. 7 55 11 57 39 16 00' -23 26 53 
25. XII. 7 58 12 0.0 08 16 03 -23 24 53 
31. XII. 7 59 12 03 03 16 08 -23 07 54 

MĚSÍC je 13. XII. v l0h 26min v novu a začíná lunace Č. 878. Úpl-
něk nastane 29. XII. v 0h 05min. Dráhu Měsíce mezi hvězdami mů-
žeme sledovat na mapce okolí ekliptiky na prostřední dvoustraně 
Konjunkce Měsíce s planetami jsou uvedeny v kalendáři úkazů. 

Do 12. XII. přiklání Měsíc k Zemi svou severní polokouli, od 13. do 26. XII. 
polokouli jižní a poté jek Zemi přikloněna opět severní polokoule Měsíce. Vlivem 
librace v délce se k Zemi přiklání do 9. XII. východní (z hlediska pozemského 
pozorovatele), od 10. do 22. XII. západní a později opět východní polokoule Mě-
síce. 

MERKUR můžeme pozorovat začátkem prosince ráno před výcho-
dem Slunce nad jihovýchodním obzorem. 2. XII. vychází Merkur Ih 
36min před Sluncem, 7. XII. lh 20min před ním. Jasnost Merkura je 
v uvedeném období —0,6 mag, fáze se zvětšuje z 0,80 na 0,90. V zdále 

nost Merkura od Země přitom roste. 15. XII. projde Merkur sestupným uzlem své 
dráhy. Planetu můžeme na obloze snadno vyhledat podle mapky publikované 
v Ř ši hvězd 7-811993, s. 161. 

VENUŠE je viditelná v prvních prosincových dnech společně 
(Yi-) s Merkurem na ranní obloze, poté se již spolu s ním ztrácí v záři 

Slunce. 7. XII. vychází Venuše o 52 min dříve než Slunce. Její jasnost 
. je —3,9 mag a fáze dosahuje hodnoty 0,99, je tedy již téměř v „úplňku". 

Planeta se blíží do horní konjunkce se Sluncem, která nastane 17. I. 1994. 

ď 

MARS není v prosinci pozorovatelný pro blízkost Slunce. Ke kon-
junkci Marsu se Sluncem dojde 27. XII. 

JUPITER můžeme již dobře pozorovat na ranní obloze. 7. XII. vy-
chází o 3h 30min dříve než Slunce, 27. XII. již 4h 51min před Slun-
cem. Díky značné jasnosti —1,8 mag je výrazným objektem v sou-
hvězdí Panny, odkud přechází přímým pohybem 17. XII. do Vah. Při 
pozorování triedrem spatříme snadno čtyři největší Jupiterovy mě-
síce - Jo, Europu, Ganymed a Kallisto. Již malým dalekohledem pak 

můžeme sledovat jejich zatmění. V prosinci jsou pozorovatelné vstupy měsíců Io 
a Europa do Jupiterova stínu. Okamžiky těchto úkazů podává připojená tabulka. 

SATURN svítí na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha. Přímým 
pohybem přejde 30. XII. do souhvězdí Vodnáře. Počátkem prosince 
zapadá 5,5 hodiny po Slunci, 27. XII. již jen o 4h 19min později. Jas-
nost planety je +0,9 mag. Kromě prstence můžeme již malým daleko-

hledem pozorovat největší Saturnův měsíc Titan o jasnosti 8,3 mag. Jeho největší 
elongate udává připojená tabulka. 

URAN je v první polovině měsíce viditelný na večerní obloze 

v souhvězdí Střelce. 7. XII. zapadá 2h 30min po Slunci, 27. XII. již 

• jeno Ih 08min později než Slunce. Pohybuje se přímo a jeho jasnost 
je 5,8 mag. Můžeme ho vyhledat triedrem podle mapky publikované 

v Říši hvězd 9/ 1993, S. 107. 

e 

NEPTUN se promítá také do souhvězdí Střelce, podmínky viditel-

nosti jsou stejné jako pro Urana. Jasnost Neptuna je však menší 

— pouze 8,0 mag. 

PLUTO je v souhvězdí Vah. Pohybuje se přímo. Jeho konjunkce 
se Sluncem nastala 17. XI., takže v prosinci ještě nejsou vhodné pod-
mínky k jeho fotografování. 

PLANETKY - V prosinci je viditelná v první polovině noci pla-
netka (1) Ceres. Pohybuje se souhvězdím Velryby, v první polovině 
měsíce zpětně. 16. XII. jev zastávce a později se již pohybuje přímo. 
(2) Pallas putuje přímým pohybem souhvězdím Vodnáře. Zapadá ve-

čer. Planetka (4) Vestaje také v souhvězdí Vodnáře. Podobně jako Pallas zapadá 
ve večerních hodinách. Z dalších planetek je v prosinci pozorovatelná planetka 
(30) Urania v souhvězdí Blíženců (opozice 19. XII.), odkud přechází zpětným 
pohybem do Býka, planetka (37) Fides (opozice 31. XII.) také v Blížencích 
a(89). 

Planetky 

den x1993. 5 1993 o m 
(1993) [h ml [ ° -] [AU] [mag] 

(1) Ceres 
7. XII. 1 38,8 -0 09 2,14 7,3 

17. XII. 1 35,7 +0 39 2,25 7,4 
27. XII. 1 36,9 +1 39 2,37 7;5 

(2) Pallas 
7. XII. 21 52,7 -7 11 3,33 9,6 

17. XII. 22 02;4 -7 25 3,46 9,7 
27. XII. 22 13,1 -7'27 3,58 9,8 

(4} Vesta 
7. XII. 22 50,5 —15 15 2;32 - 7;3 

17. XII. 23 02,4 -13 42 2,45 7,4 
27. XII. 23' 15,2 —12 03 2,59 7,5 

den 
(1993) 

az0co 
[h m] 

S0000 

[ "] [AU] 
m 

[mag] 

(30) Urania. 
9. XII. 5 57,1 +26 08 1,18 10,1 

14. XII. 5 51,5 +26 03 9,9 
19. XII. 5 45,7 +25 57 1,18 9,8 
24. XII. 5 40;0 +25 49 10;0 

(37) Fides 
14. XII. 6 55,0 +28 16 10,0 
19. XII. 6 50,4 +28 26 1,24 9,9 . 
24. XII.. 6 45,3 +28 35 9,8 
29. XII. 6 40,0 +28 40 1.,23 9,7 I,

V tabu/kách značí a rektascenzi, S deklinaci, d vzdálenost od Země a m jas- 
host. 

KOMETY — 25. XII. očekáváme průchod přísluním komety P/ 
West—Kohoutek—Ikemura. Očekávaná jasnost je 12 mag. Kometa 
směřuje z Orionado Hyád. 17. XII. se bude nacházet asi 1,5°jižně od 
Aldebarana a v následujících dnech se bude posouvat téměř rovno-

běžně se spojnicí Aldebarana a hvězdy Bin (e Tau). O zachycení komety se mů-
žeme pokusit fotograficky. Informace o nově objevených kometách (a nejen 
o nich) přináší Říše hvězd v rubrice Novinky z astronomie. 
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ZatměníJupitsrovych měsíců 

den čas měsíc Jev 
(1993) [h min] 

METEORY — 14. XII. okolo půlnoci nastává maximum význam-
ného meteorického roje Geminid. Udávaná frekvence tohoto roje 
činí 110 meteorů za hodinu. Měsíc neruší, protože je v novu. Mateř-
ským tělesem roje Geminid je planetka 3200 Phaeton. Roj je zají-
mavý malou vzdáleností perihelu, pouhých 0,14 AU. 

11. XII. fi 44 lo Vstup PROMĚNNÉ HVĚZDY-•20.  XII. očekáváme maximum dřou-. XII. 5 00 Europa vstup ~ ho periodické proměnné hvězd R L n 7,2 mag). • Minima v bra-25. XII. 7 36 lo vstup ', ~•~ P P Y Y ( g)~ Y 
27. XII. 4 58 lo vstup ~~~ ných jasnějších zákrytových proměnných hvězd s větší amplitu-

dou světelných změn: RZ Cas (6,2-7,7 mag) 2. XII. 3,4h; 6. XII. 
  22,lh; 8. XII. 2,8h; 12. XII. 21,5h; 14. XII.2,2h; 15. XII.6,9h; 18. XII.21,0h; 20. 

XII. 1,6h; 21. XII.6,3h; 24. XII. 20,4h; 26. X I.1, lh; 27. XII. 5,8h; 30. XII. 19,8h. 
TV Cas (7,2-8,2 mag) 2. XII.20,4h; 10. XII.2,4h; 11. XII.21,9h; 20. XII. 23,4h; 
22. XII. 18,9h; 30. XII. 0,9h; 31. XII. 20,4h. U Cep (6,8-8,8 mag)1. XII. 20,4h; 6. 

Titan  XII. 20,lh; 11. XII. 19,8h; 16. XII. 19,4h; 19. XII. 7,3h; 21. XII. 19,Ih; 24. XII. 

den hodina největší 
6,9h; 26. XII. 18,8h; 29. XII. 6,6h; 31. XII. 18,4h. U CrB (7,7-8,8 mag) 22. XII. 

(9993) elonagace II. 5,8h. AI Dra (7,1-8,1 mag) 12. X 5,7h; 18. XII. 5,5h; 24. XII. 5,4h; 30. XII. 
  5 2h. CM Lac (8,2-9,2 mag) 6. XII. 21,7h; 14. XII. 22,2h; 22. XII. 22,8h. [3 Per 

3. XII. 12,7 východní (2,1-3,4 mag) 16. XII. 2,2h; 18. XII. 23,0h; 21. XII. 19,8h. U Sge (6,6-9,2 mag) 
11. XII. 19,7 západní 12. XII. 18,6h. TX UMa (7,1-8,8 mag) 5. XII. 2,lh; 8. XII. 3,6h; 11. XII. 5,lh; 19. XII. 12,6 východní 14. XII. 6,6h. • Minimajasných cefeid: RT Aur (5,0-5,8 mag) 15. XII. 1,0h;26. 27. XII. 19,7 západní 

XII 5,4h; 29. XII. 22,9h. S Cep (3,511,4 mag) 8. XII. 21,4h; 24. XII. 23,7h. 
Vladimír Novotný 

Planety 
den 

(1993) (AU] 
d 
["] 

f m 
[mag] 

východ 
[h min] 

pruchod 
[h min] 

západ 
[h min] 

Merkur 2. XII. 1,206 5,6 0,83 -0,6 6 01 10 40 15 18 
7. XII. 1,286 5,2 0,90 -0,6 6 24 10 50 15 15 

12. XII. 1,348 5,0 0,94 -0,6 6 47 11 01 15 15 
17. XII. 1,394 4,8 0,96 =0,7 7 10 11 14 15 17 
22. XII. 1,424 4,8 0,98 -0,8 7 31 11 28 15 24 
27. XII. 1,440 4,6 0,99 -0,9 7 50 11 43 15 35 

Venuše 7. XII. 1,657 10,0 0,99 -3,9 6 52 11 10 15 28 
17. XII. 1,690 9,8 0,99 -3,9 7 19 11 24 15 29 
27. XII. 1,701 9,8 1,00 -3,9 7 40 11 40 15 39 

Mars 7. XII. 2,446 3,8 1,00 +1,3 8 16 12 14 16 12 
17. XII. 2,438 3,8 1,00 +1,3 8 12 12 07 16 02 
27. XII. 2,428 3,8 1,00 +1,2 8 05 12 01 15 56 

Jupiter 7. XII. 6,171 29,6 -1,8 4 07 9 10 14 12 
17. XII. 6,058 30,4 -1,8 3 38 8 38 13 37 
27. XII. 5,929 30,5 -1,9 3 08 8 05 13 02 

Saturn 7. XII. 10,076 14,6 +0,8 11 54 16 45 21 36 
17. XII. 10,227 14,4 +0,9 11 17 16 09 21 01 
27. XII. 10,364 14,2 +0,9 10 39 15 33 20 27 

Uran 7. XII. 20,425 3,4 +5,8 10 16 14 22 18 29 
27. XII. 20,575 3,4 +5,8 9 01 13 08 17 16 

Neptun 7. XII. 30,986 2,2 +8,0 10 07 14 19 18 31 
27. XII. 31,129 2,2 +8,0 8 51 13 03 17 16 

Pluto 7. XII. 30,663 +13,8 5 10 10 44 16 18 
27. XII. 30,504 +13,8 3 54 9 28 15 01 

V tabulce značí o vzdálenost od Země, d průměr kotoučku planety, f fázi a m jasnost. 
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Mapka ekliptiky — Polohy planet a Slunce v souhvězdích zvířetníku během prosince 1993. Značka Slunce a kotoučky 
ÁGraftcké znázort ění poloh čtyř planet odpovídají poloze I. XII.; hrot šipky u Slunce označuje polohu 31. XII. Venuše, Merkur ani Mas nejsou koncem 
nejjasnějších měsíců Jupitera (I — b, měsíce pozorovatelné, proto jejich polohy nejsou vyznačeny. Černé kotoučky značí polohy Měsíce pro každý den v 0h TT, 
II— Europa, III— Ganymed, IV — Cat- čísla u poloh Měsíce znamenají data. Nahoře uvádíme dobu viditelnosti. Na spodním okraji mapky je stupnice rektascenze, 
listo). (graf—JanVondrák) na svislé ose deklinace. (mapka —Pavel Příhoda) 
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1. XII. 23h 30 min SEČ 
15. XII. 22h 30 min SEČ 
31. XII. 21 h 30 min SEČ 
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Hvězdná obloha ve 4 h hvězdného času. Obzor mapky 
odpovídá stanovišti na rovnoběžce 50° severní šířky a po-
ledníku 15' východní délky. Na obloze není v uvedené 
době žádná planeta. Zakresleno je postavení Měsíce 
v první čtvrti a úplňku s uvedením dat. 

(© mapky —Pavel Příhoda) 

PROSINEC 1993 
Všechny časové údaje uvádíme ve středoevropském čase SEČ 

Fáze Měsíce 

2. xll. 

poslední čtvrt 
6. XII. 17h 

10. XII. 

úpiněk 29. XII. Oh 

25. XII. 

přízemí 10. XII. 15h 
odzemí 22. XII. 9h 

nov 13. XII. 10h 

první čtvrt 
20. XII. 23h 

16. XII. 

Viditelnost planet 

Merkur 
Venuše 
Mars 
Jupiter 
Saturn 
Uran 
Neptun 

- začátkem měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem 
- začátkem měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem 
- nepozorovatelný 
- na ranní obloze 
- na večerní obloze 
- v první polovině měsíce na večerní obloze 
- v první polovině měsíce na večerní obloze 

Kalendář úkazů 

3. XII. 1 h Měsíc v konjunkci s Polluxem 
(Pollux 11,5' severně) 

3. XII. 17h Měsíc v poslední čtvrti 
10. XII. 9h Jupitery konjunkci s Měsícem 

(Jupiter 4,5° severně) 
13. XII. 10h Měsícv novu 
14. XII. Oh maximum meteorického roje Geminid 

(frekvence okolo 110 meteorů za hodinu) 
15. XII. 12h Neptun v konjunkci s Měsícem 

(Neptun 2,3° jižně) 
15. XII. 14h Uran v konjunkci s Měsícem 

(Uran 3,5° jižně) 
18. XII. 9h Saturn v konjunkci s Měsícem 

(Saturn 6,2° jižně) 
20. XII. 23h Měsícv první čtvrti 
26. XII. 22h Měsíc v konjunkci s Aldebaranem 

(Aldebaran 4,4° jižně) 
29. XII. Oh Měsícv úplňku 
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Prosinec je obdobím nejdelších nocí, které však nebývá příjemné využívat celé. Když oblačnost 
nebrání infračervenému záření v úniku od povrchu, teploty mohou poklesnout velmi nízko. Navíc 
vlhkost z našich očí a úst kondenzuje na studených okulárech, takže často po několika sekundách 
pozorování zorné pole ztrácí kontrast. Ale pokud vás tyto nepříjemnosti neodrazují, pojde se také 
podívat. Alespoň na chvilinku — než dalekohled vychladne a začne se rosit, něco se dá stihnout. 

Snadnou záležitostí je dvojhvězda Alamak, y And. Ve větším dalekohledu si můžeme všimnout 
načervenalé barvy jasnější hvězdy a zeleného či modrého nádechu jejího průvodce (ten je, mimo-
chodem, těsnou dvojhvězdou s periodou oběhu kolem 60 let, jejíž složky mají na obloze v současné 
době úhlovou vzdálenost 0,5"—pro malé dalekohledy je to tedy příliš blízko). Pěkná podívaná je na 
dvě stejně jasné hvězdy soustavy y Ani. V Sometu 25x 100, který je rozliší jen taktak, vypadají velmi 
roztomile. Kousek odtud, vedle hvězdy a Ani, leží dvojhvězda 1v An, kterou uvidíte už v triedru. 
Pozorování dvojhvězd triedrem je obtížné — obraz se třese, zejména pokud si nemůžete podepřít 
ruce. Ale po několikaměsíčním tréninku byste se divili, jak se může zlepšit držení triedru. V sou-
hvězdí Persea snadno najdeme hvězdy Tl a e Per, ale objevit malým dalekohledem v jejich záři 
stokrát slabší průvodce vyžaduje značné soustředění. To platí zejména pro e Per; slabá hvězdička se 
k té jasné choulí docela těsně. I s pěticentimetrovým dalekohledem však máte šanci proniknout do 
jejich soukromí. 

A ted'se podíváme na otevřené hvězdokupy. Poblíž Kasiopeje nás už při zběžném pohledu pou-
hým okem může upoutat podlouhlá mlhavá skvrna, která už leží na „území" souhvězdí Persea. Jistě, 
jsou to otevřené hvězdokupy h a x Per. Hodí se na ně spíš světelný dalekohled s malým zvětšením; 
nejvíce se mi líbí v Sometu 25x 100 nebo v silnějším triedru. Do zorného pole velkého dalekohledu 
se už obě najednou nevejdou a toje škoda— jejich krása spočívá hlavně vtom, jak nádherně sek sobě 
tulí. Tak je už raději nebudeme rušit a vydáme se mimo pás Mléčné dráhy, kde v souhvězdí Žirafy, 
kupodivu, leží docela pěkná hvězdokupa s označením NGC 1502. Najdeme ji na konci obloučku 
středně jasných hvězd východně od souhvězdí Kasiopeje. V jádru hvězdokupy je celkem jasná dvoj-
hvězda; vůbec celá hvězdokupa mi připadá složená z párů hvězd. „Dvojhvězdová hvězdokupa". 
Není to fantastická přezdívka? Možná je to jen můj dojem, raději se sami podívejte a třeba jí pak 
budete říkat úpině jinak. Ale vraťme se znovu do souhvězdí Persea. Vždycky se mi tají dech, když 
projíždím triedrem oblast oblohy kolem hvězdy a Per. Přitom mě napadá, jak je to úžasné, kolik je 
na nebi hvězd. Tady na tom místě se nemusíme snažit, abychom odhalili sotva postřehnutelný oblá 

Obr. 1 — Část oblohy, kde si každý 
přijde na své. Na průzračném nebi 
můžte najít planetární mlhovinu M 76 
nebo dokonce galaxii NGC 891. Je 
vděčným objektem pro fotografie, pro-
tože ji pozorujeme přesně z boku a na 
její centrální oblast se promítají temné 
chuchvalce prachu. 

(mapka — Pavel Příhoda) 

+50°

Obr. 3 — Pouhým okem můžeme 
v Plejádách spatřiti více než 10 hvězd. 
Nejslabší hvězdy na mapce mají asi 
desátou magnitudu. 

(mapka — Pavel Příhoda) 

+40°

Obr. 2 — Nejvýraznější část souhvězdí Berana s dvoj-
hvězdami ya ? Ari. Celkem snadno se dá pozoro vat galaxie 
NGC 772 s nepříliš výrazným jádrem. 

(mapka — Pavel Příhoda) 
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ček nebo rozlišili těsnou dvojhvězdu. Stačí se jen dívat 
a obdivovat tu nádheru. Na východ od a Per najdeme sku-
pinku jasnějších hvězd, do níž se připletla otevřená hvěz-
dokupa NGC 1528. V triedru ji uvidíte jako mlhavou 
skvrnu, větší dalekohled rozliší středně jasné hvězdy, které 
nejsou příliš hustě nakupeny. Ještě řidší je otevřená hvěz-
dokupa NGC 1342 v jižní části souhvězdí Persea. Atrak-
tivnější je M 34, kterou možná můžeme spatřit i pouhým 
okem a je pěkná v triedru i ve větším dalekohledu. Obsa-
huje jasnější a střední hvězdy, které se koncentrují ke 
středu hvězdokupy. Souhvězdí Andromedy také má svou 
hvězdokupu — nese označení NGC 752 a pro dost velké úh-
lové rozměry je na ni nejlepší pohled v triedru. Pod sou-
hvězdím Persea se krčí nejznámější otevřená hvězdokupa 
na obloze - Plejády (M 45). Ve velkém dalekohledu jsou 
pro většinu zklamáním, ale v takovém triedru 7x50... Jak to 
svádí zahledět se do té půvabné skupiny jasných hvězd! 

Máte pocit, že ji znáte odjakživa, tak přesně a nezapome-
nutelně se vrývá do paměti. Při každém dalším pozorování 
si všímáte nových detailů, slabších hvězd, které se proplé-
tají mezi těmi důvěrně známými. Ale nemám právo vnuco-
vat vám své vlastní představy, ty mohou přijít, až pod Ple-
jádami prožijete kus života. Asi se ptáte, jak je to s viditel-
ností prachových mlhovin kolem nejjasnějších hvězd Ple-
jád. Nevím. Kolemjasných hvězd se v dalekohledu vytváří 
mlhavá zář, takže je těžké posoudit, kdy jde o skutečnou 
mlhovinu a kdy jen o rozptýlené světlo. Možná se mlho-
viny vidět dají, a proto by se to mělo zkoušet. Ale podívejte 
se také na další známou hvězdokupu v souhvězdí Býka, na 
Hyády (Mel 25). Na první pohled jako hvězdokupa nevy-
padají, je to jen místo, kde je prostě trochu víc hvězd. Na 
jejich poznávání je tedy opět nejlepší triedr. Větší daleko-
hled můžete namířit do středu hvězdokupy, kde se nachází 
dvojice jasných hvězd .0r a 82 Tau. Jsou podobně jasné, 
ale liší se barvami. Na okraj Hyád se promítá načervenalý 

Aldebaran (a Tau), který s hvězdokupou nesouvisí. 
Nakonec se ještě zahledíme do vzdálenějších končin 

vesmíru. Novými jasnými galaxiemi prosincová obloha 
neoplývá, zvláště ve srovnání s M 31, která je stále vysoko 

nad obzorem. Jen poblíž hvězdy 6 Cet v souhvězdí Velryby 
se nachází jasná galaxie M 77. Zato, že se dá velmi dobře 

pozorovat i ve městech, vděčí svému neobyčejně jasnému 

jádru a nevelkým rozměrům. 

Lenka Šarounová 

Dvojhvězdy 

[h mj 
62000 

[°'] 
Jasnosti 

[mag] 
úhlová vzdálenost 

[ '] 
yAnd 02 03,9 +42 20 2,3/4,8 9,8 
yAri 01 53,5 +19 18 4,8/4,8 7,8 
k Ari 01 57,9 +23 36 4,8/7,4 37,4 
tl Per 02 50,7 +55 54 3,3/8,5 28,3 
e Per 03 57,9 +40 01 2,9/8,1 8,8 

Otevřené hvězdokupy 

[h mj 
62000 
[-.] 

rozměry 
[ ' j 

Jasnost 
[mag] 

souhvězdí 

NGC 869 02 19,0 +57 09 30,0 4,3 Per 
NGC 884 02 22,4 +57 07 30,0 4,4 Per 
NGC 1039, M34 02 42,0 +42 47 35;0 5,2 Per 
NGC 1502 04 07,7 +62 20 8,0 5,7 Cam 
NGC 752 01 57,8 +37 41 50,0 5,7 And 
NGC 1342 03 31,6 +37 20 14,0 6,7 Per 
NGC 1528 04 15,4 +51 14 24,0 6,4 Per 
NGC 1432, M45 03 45,8 +24 22 110,0 Tau 

Galaxie 

«2000 62000 rozměry jasnost souhvězdí 
[h m] [`.] [ "1 [mag] 

NGC772 01 59,3 +19 01 7,1 10;3 Ani 
NGC 891 02 22,6 +42 21 13,5 10,0 And' 
NOC 936 02 27,6 - 1 09 5,2 10,1 Cet 
NGC 1068, M77 02 42,7 - 0 01 6,9 8,8 Cet 

Obr. 4 — Poblíž jasné galaxie M 77 se vyskytuje více galaxii; na které mohou naše dalekohledy 
stačit—dobráje zejména NGC 936. (mapka — Pavel Příhoda) 
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Ziarenim riadená kozmológia 
Juraj Zverko, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, Slovensko 

Roben L. Kurucz z Harvard-Smithsonovho centra pre astrofyziku je vedú-
cou osobnostbu v odbore teórie hviezdnych atmosfér. Výsledky jeho prác hojne 
využívajú astrofyzici na celom rvete. Jeho metódy dali výsledky, které se zatial' 
nepodarilo mým predstihnút Dá sa povedaf že si velinni dobre rozumie so žiare-
ním, s jeho interakciami s hmotou hviezdnych atmosfér, preto nečudo, že jeho 
úvahy o úloh¢ žiarenia v celkom odlišnej oblasti, v kozmológia, pósobia tak 
sviežo, poskytujú celkom nové pohYady na problémy, s ktorými si súčasná koz-
mológia akosi nevie rady. Skúsme teda chval[ sledovat'jeho úvahy. 

Vedecká metóda a prvotné abundancie~)

Spůsob myslenia, na aký sme zvyknutí, má velký vplyv na výsledok úvah. Mo-
del big—bangu predpovedá tvorbu deutéria, hélia a lítia v období chladnutia ves-
míru. Na konci tohto obdobia existovalo určité množstvo týchto prvkov. leh 
množstvo a vzájomné pomery nazývame prvotné abundancie. Tie záviseli od vte-
dajšej hustoty baryónov a hustoty žiarenia. Obe můžeme dať do súvislosti s teraj-
šou hustotou baryónov a žiarenia na základe výpočtu expanzie vesmíru. Bolu by 
logické, že sa vypočíta sieťmodelov vesmíru s róznymi hustotami baryónov a žia-
renia a vypočítané výsledky vývoja sa budú porovnávať s pozorovaniami, aby sa 
našli najlepšie východiskové podmienky. To sa však nedeje. Namiesto toho sa 
predpokladá, že hviezdy populácie II sú práve z toho prvotného materiálu a vý-
chodiskový model sa podla nich „doladí". Výsledok je taký, že původná baryó-
nová hustota bola pnliš nízka na to, aby mohla vzniknúť dnes pozorovaná velko-
škálová štruktúra vesmíru. A tak sa „ad hoc" zavádza dodatočná chladná (temná) 
hmota nebaryónového původu. Čo však, ak neexistuje žiadna súvislosťmedzi po-
zorovanými abundanciami deutéria a lítia v zmesi populácie H a prvotnými abun-
danciami? Je možné, že v podstate všetko primordiálne deutérium a hélium prešlo 
pretvorením procesmi vo hviezdach, váčšina z neho zhorela. Lítium a deutérium, 
ktoré vidíme dnes, vzniklo druhotnými procesmi. 

Ako sa vesmír mohol vyvíjaf 

Začneme pred začiatkom rekombinácie, ked'bol vesmír pár stotisíc rokov starý, 
v čase, ked'teplota poklesla už na 10000K. Je zložený z vodíkových, deutério-
vých, héliových a lítiových iónov, elektrónov, „nehmotných" neutrín a fotónov. 
Neexistujú struny, temná chladná hmota, masívne neutrína, žiadne neobvyklé 
častice, čieme diery, žiadna tajupiná fyzika. Nie sú žiadne pekuliáme objekty. 
Existuje len uniformná expanzia a chladnutie. Plyn je neprezračný. Jeansove 
škaly porúch majú velkosť galaxií. Červený posun (z) je viac ako 1000. Z tohto 
východiskového stavu vesmír pokračuje v expanzii a chladnutí na niekolko tisíc 
stup/lov. Elektróny sú zachytávané iónmi (rekombinácia), až kým všetko, okrem 
lítia, nie je neutrálne. Plyn sa stane priezračný pre žiarenie uvolnené pri rekombi-
nácii. Toto žiarenie dnes vidíme posunuté do mikrovinnej oblasti. Je priesto-
rovo uniformné iba na výnimky spůsobené naším lokálnym pekuliámym pohy-
bom. 

Prečo nemóžeme pozorovaPprimordiálne abundancie? 

V procese chladnutia a rovnomemej expanzie vesmíru musí dójsťk podchlade-
niu, tedy k stavu, ked'podla fyzikálnych podmienok už mal nastaťfázový prechod. 
Podobný jav můžeme pozorovať pri ochladzovaní vody. Ak je v úpinom pokoji, 
tak si zachováva kvapalné skupenstvo i pri teplote pod bodom mrazu. Stačí malá 
porucha a zamrznutie (fázový prechod) nastáva skokom. Vytvorí sapritom tolko 
oblastí odlišne orientovaných krištálov, kolko hustotných fluktuácií (cudzoro-
dých častíc, porúch) sa vo vode nachádzalo. Na hraniciach týchto oblastí vzniknú 
drobné oblasti rozličných orientácií. 

Predstavme si hmotu po rekombinácii. V nej existuje určité spektrum hustot-
ných porúch. Spektrum porúch je spósob vypinenia priestoru v troch rozmeroch. 
Nezávisle od toho, aké je toto spektrum samé, velké poruchy sú obklopené ma-
lými poruchami. Ako vesmír pomaly chladne, začínajú sa tvoriť molekuly Hz, 
HD, LiH a dálšie, ktoré žiaria v infračervenom a viditelnom svetle. Pretože 
povrch malých porúch je relatívne vžčší (vzhladom k objemu) ako povrch vel-
kých porúch, malé poruchy chladnú týmto vyžarovaním rýchlejšie a začínajú gra-

Abundancia = hojnost', pomerné zastúpenie chemického prvku v zmesi kozmic-
kej látky 

vitačne kolapsovať. Malé poruchy sú zárodkami hviezd III., najstaršej populácie 
hviezd. Najvžčšie z nich majú hmotnosti okolo 100 Sink. Takéto velké hviezdy sa 
vyvíjajú velmi rýchlo, vytvárajú ťažké prvky a vybuchujú ako supernovy. Z nich 
už ostali iba mítvé zvyšky supernov. 

Velké poruchy chladli pomaly, nestačili gravitačne kolapsovať, nerozpadli sa 
na menšie a neprešli hviezdnym vývojom. Tlak žiarenia jasných hviezd III. popu-
lácie na hraniciach porúch velkosti gulových hviezdokóp spůsobil ich implóziu 
a dovnútra postupujúw tvorbu hviezd II. populácie z materiálu kontaminovaného 
zvyškami supernov. Materiál gulových hviezdokóp a vlastne všetka látka vo 
vesmíre je znečistená produktami vývoja supernov III. populácie. Preto 
v gulových hviezdokopách, ktoré su najstaršími pozorovanými útvarmi 
v Galaxii, už nemůžeme nájsfpůvodný materiál, iba ten obohatený produktami 
prvej generácie hviezd. 

Ako sa vyvíjali galaxie 

Vývoj galaxie závisí od počiatočnej funkcie hmotnosti. To je závislosťvyjadru-
júca rozdeleniepočtov hviezd podla hmotnosti na začiatku. Je samozrejme možné 
modelovať různe tvary tejto funkcie, ale len niektoré z nich sú viac pravdepo-
dobné ako mé. Uvažujme, ako sa bude vyvíjaťgalaxia obsahujúca hviezdy II. po-
pulácie o celkovej hmotnosti bilión STnk. Sledujme jej vývoj po dobu 15 miliárd 
rokov. Budeme uvažovat tni reálne možné počiatočné funkcie hmotnosti: 

1. Predstavme si počiatočnú funkciu hmotnosti, podia ktorej obsahuje galaxia 
hlavne hviezdy o hmotnostiach blízkych 2/3 hmotnosti Slnka, podstatne 
menej hviezd o velkých hmotnostiach a pomerne vela hviezd menších 
hmotností. V takej galaxii asi 1 % hviezd žiari velmi jasne a niektoré vy-
buchnú ako supernovy. Zvyšky supernov sa pomaly zbierajú okolo stredu 
a ak ich bude dosť, můžu vytvoriť nejaký druh aktívneho jadra. 15 miliárd 
rokov táto galaxia vyzerá ako eliptická a bude tak vyzerať ešte dlho. Počet 
mťtvych hviezd v nej pomaly rastie a, čo je zvlášť významné pre naše dhlšie 
úvahy, vždy ostane voči žiareniu dosť pniezračná. 

2. V druhom prípade uvažme galaxiu s funkciou hmotnosti s maximum okolo 
hmotnosti 1 Slnka, s malým počtom hviezd menšej hmotnosti a s velkým 
počtom hviezd vysokých hmotností. Takáto galaxia bude vždy velmi jasná. 
Po celý čas mala vela supernov, vela jasných nadobrov. Za posledných 
5 miliárd rokov vzniklo vela nových hviezd druhej generácie z plynu a pra-
chu, ktorý prešiel procesmi v najmasívnejších hviezdach. Teraz má táto ga-
laxia masívne halo z nevyvinutých hviezd, K obrov a mftvych hviezd. Gala-
xia tohto typu může dnes vyzerať ako obria obdoba Magellanových obla-
kov. Voči žiareniu je menej pnezračná. 

3. V treťom príklade uvažujme funkciu hmotnosti s výrazným maximom pri 10 
hmotnostiach Slnka a velkým počtom hviezd menších hmotností. Takáto 
galaxiaje od začiatku velmi jasná, s desiatkou miliárd hviezd typu B. Tie sa 
stále zjasňujú a po 100 miliónoch rokov začnú explodovat. Po niekolko mi-
liónov rokov vybuchujú supernovy tempom niekolko supernov mesačne. 
Zbytky prvých supernov vytvoria disk a centrálnu hrču. Teplo, žiarenie 
a magnetické pole predstavujú značnú zásobu energie. Uprostred sa vytvoril 
normálny kvazar. V centrálnej hrči je materiál bohatý na tažké prvky, z kto-
rého sa tvoria hviezdy bohaté na kovy. Tento kolaps bude pokračovat mi-
liardu rokov, kým menšie hviezdy strácajú hmotu. Táto stratená hmota zrie-
dLje zbytky supernov, z toho všetkého je potom materiál pre hviezdy II. po-
pulácie. Nasledujúce generácie hviezd v disku postupne obohacujú materiál 
na úroveň abundancií pozorovaných vl. populácii. Výsledkom je po niekol-
kých miliardách rokov špirálová galaxia s velmi silným halom II. populácie. 
Toto halo je teraz ovela slabšie, má najmenej 100 miliárd vyvinutých hviezd 
malej hmotnosti, okolo 100 miliárd bielych trapslíkov a viac ako 10 miliárd 
neutrónových hviezd. Ak taká špirálová galaxia interaguje s inou galaxiou 
a v tejto interakcii získa jej jadro dálšiu hmotu, kvazar sa znovu zapili 
a vzniká aktívna galaxia. Spirálová galaxia je voči žiareniu nepriezračná. 

Podia tohto scenára všetky prvotné galaxie boli eliptické, všetky pravé špitá-
lově galaxie boli raz kvazarmi a predtým eliptickými galaxiami. Existuje nejaký 
mechanizmus, ktorý ovplyvňuje počiatočnú funkciu hmotnosti a určuje, či sa ga-
laxia stane špirálovou, alebo ostane eliptická? Dobrým testom tejto hypotézy by 
bolu spočítat všetky doteraz vzniknuté kvazary. leh hustota integrovaná od za-
čiatku až doteraz by mala byť rovná hustote všetkých špirál a obrích eliptických 
galaxií dnes. 
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K striedke dobre vykysnutého chleba prirovnal R. Kurucz súčasnú velloškálovú štruktúru ves-
míru v článku „Gedanken astrophysics". Tam, kde na začiatku bole v chlebovom cest¢ najvňčšie 
koncentrácie droždia a vody, sa vyprodukovaný kysličník uhličitý postaral o vznik najvi čších bublín. 
V „mase" vesmíru po rekombináci vznikli v oblastiach najvíičších portách — koncentrácií hmoty 
najžiarivejšie galaxie. leh žiarenie sa postaralo doslova o vyfúknutie obrovských prázdnych priesto-
rov, pustót či vesmírnych pustatín, obklopených tenkými stenami statisícov galaxie 

(foto — Tomáš Stařecký) 

Vývoj galaxií podra predchádzajúcich (troch) scenárov mal rozhodujúci vplyv na velkoškálovú 
štruktúru vesmíru ako ju poznáme dnes. Primordiálne galaxie produkovali ohromné množstvo energie. 
Akákolvek galaxia, ktorá je teraz špirálovou, mala vžčšinu hmoty v masívnych hviezdach. Špirálová 
galaxia o hmotnosti biliána Srnk má 100 miliárd supernov, ktoré vyprodukujú 1055 J. Ich predchodco-
via vyžiarili ešte viac, 105fi J. 300 miliárd hviezd strednej hmotnosti vyžiaria tiež 1056 J, kým skončia 
ako bieli trpaslíci. Kvazar sám vyprodukuje za 300 miliónov rokov 1056 J energie. Navyše tepelná 
energia vyprodukovaná kolapsom tiež nie je zanedbatelná. Tonko žiarenia bude maťna hmotné prostre-
die značné dynamické účinky. 

Počas prvej miliardy rokov sú galaxie overa bližšie pri sebe ako dnes. Ak to obdobie odpovedá čer-
venému posunu povedzme z = 10 až 5, galaxie boli 11 až 6-krát bližšie ako teraz. Statisticky je možné, 
že velká skupina galaxií o počte 100 000 členov bola opticky hrubá voči svojmu vlastnému žiareniu. 
Akýkořvek fotón vyžiarený vnútri prechádza cez tak veta špirálných galaxií (ktoré sú nepriezračné), že 
musí byť zachytený. Takto chuchvalec galaxií expanduje v důsledku tlaku svojho vlastného žiarenia. 
Špirálově galaxie za sebou gravitačne tahajú eliptické galaxie, ktoré inak tlak žiarenia nepociťujú. 
Takto sa tvoria oblasti nízkej hustoty (prázdnoty) a kým chuchvalec galaxií nie je opticky tenký 
a jasné galaxie stále žiaria, tlak žiarenia podporuje expanziu. Po vymiznutí účinkov tlaku žiare-
nia expanzia může pokračovat' spolu so všeobecnou expanziou vesmíru. 

Tento proces může viesťku kolíziam galaxií patriacich k róznym chuchvalcom, může vytváraťzdan-
livé kopy galaxií a ich superkopy, ktoré fyzikálne vůbec nemusia existovať. Medzi tvorbou hviezd III. 
populácie a vznikom kvazarov uplynulo totiž iba niekolko miliónov rokov, a to je málo na to, aby sa 
mohli sformovať fyzikálne viazané kopy galaxií. 

Primordiálne galaxie boll náhodne a rovnomeme rozložené. Ak neexistovali kopy galaxií, nebola 
potrebná žiadna práca na prekonanie vIzbovej energie pri vzniku velkých prázdnit, ktoré pozorujeme. 
Tieto velké prázdnoty sú vůobec prvé velkoškálové štruktúry vesmíru, ktoré pozorujeme. Teda nie 
kopy ani superkopy. 

Zhrňme teda, ako sa vesmír vyvíjal: 
1) z malých porúch sa sformovali nadsvietivé hviezdy III. populácie, ktorých žiarenie zapríčinilo, že 
2) z velkých poruch sa vytvorili gurové hviezdokopy, ktoré sa 
3) zhlukli do eliptických galaxií a z nich 
4) niektoré prdli vývojom po kvazary a špirálové galaxie, ktoré 
5) vyprodukovali tolko žiarenia, že 
6) v nietorých oblastiach, štatisticky rozložených, sa vytvorili obrovské prázdnoty, 
7) ich steny a zrážky ich stien vyprodukovali kopy galaxií a velkoškálové prúdy a štruktúru, ktorú 

pozorujeme teras. 

Počet hviezd IR. populácie bol velmi malý a všetky explodovali, ostali iba zvyšky supernov. V pod-
State všetka látka prešla procesmi vo hviezdach, takže neexistujú žiadne vzorky primordiálneho lítia 
a deutéria. Preto pozorované množstvo deutéria nie je kozmologickým obmedzením pre baryónovú 
hustotu. Všetky galaxie, ktoré neboli zničené v zrážkach alebo interakciami, majú velké masívne elip-
tické halo. Všetka tmavá hmota je baryónového původu. Medzihvezdna hmota je produktom hviezd. 
Medzigalaktická hmota je produktom galaxií. Neexistovala žiadna exotická fyzika už od důb pred re-
kombináciou. 

(Volne spracované podia prát R. L. Kurucza uverejnených v Harvard—Smithsonian 
Center for Astrophysics Reprint series Nos. 3296 a 3347.) 

Dr. Juraj Zve rko, narozen 1943. Vedoucí vědecký pracovník, ředitel Astrono-
mického ústavu Slovenské akademie věd v Tatranské Lomnici. Pracuje v oblasti hvězdné 
astrofyziky se zaměřením na atmosféry pekuliárních a magnetických hvězd. Od roku 1992 je 
členem redakční rady Říše hvězd. 

ASTRONOMICKÁ KRONIKA 

L  ZÁŘÍ 1993 

• 1. IX. — Michail Anatolievič VILJEV (1. IX. 1893 až 
I. XII. 1919) — 100. výročí narození. 
Ruský astronom. Zabýval se teoretickou 
astronomií a dějinami astronomie. 
Zvláštní zájem věnoval především za-
tmění nebeských těles (mj. je autorem 
Kánonu ruských slunečných zatmění 
(1915) zachycujícího období X. — XVIII. 
stolet ) a chronologií. 

• 11. IX. —Joseph Nikola DELISLE (4.1V. 1688— 11. IX. 
1768) — 225. výročí úmrtí. Francouzský astronom a karto-
graf. Od r. 1726 prováděl systematická meteorologická po-
zorování a pozorování polárních září, v r. 1735 přišel s myš-
lenkou zřízení první časové služby v Rusku. Věnoval se také 
observační astronomii a nebeské mechanice a astrometrii. 
Byl velkým zastáncem Kopemíkovy heliocentrické sou-
stavy. 

• 12. IX. — Marvin A. ELLISON (5. VI. 1909 - 12. IX. 
1963)-30. výročí úmrtí. Irský astronom. 
Věnoval se sluneční fyzice; pozoroval 
erupce, protuberance a další jevy slu-
neční aktivity pomocí spektrohelio-
skopu. Studoval možné vztahy mezi slu-
neční aktivitou a geofyzikálními úkazy. 

—18. IX. 1783) • 18, IX. -Leonard EULER (15.1V. 1707 
- 210. výročí úmrtí. Švýcarský matema-
tik, fyzik a teoretický astronom. Pro 
astronomii jsou velmi významné apli-
kace výsledků jeho prací z oblasti teore-
tické mechaniky a fyziky — zabýval se te-
orií pohybu Měsíce, komet, asteroidů 
a optikou. 

• 19. IX. —Michal LIPSICZ (19. IX. 1703 -23. VIII. 1766) 
-290. výročí narození. Slovenský astronom. Zabýval se teo-
retickou astronomií. Působil na univerzitě v Košicích. 

• 20. IX. — Giovanni Battista DONA TI (16. XII. 1826 až 
20. IX. 1873)- 120. výročí úmrtí. Italský -[ 
astronom. V letech 1854-1864 objevil 
6 komet, z nichž jedna — kometa Donati 
1858 VI — patří k nejzajímavějším a nej-
jasnějším kometám vůbec. Byl průkop-
níkem spektrální analýzy v astronomii; 
objevil přítomnost plynu v kometách, 
prováděl spektrální pozorování Slunce 
a dalších hvězd. Pozoroval též polární 
záře a jako první dokázal jejich spojitost se sluneční aktivi-
tou. Byl zakladatelem hvězdárny v Arcetri u Florencie. 

• 26. IX. — Hizaši KIMURA (10. IX. 1870-26. IX. 1943) 
- 50. výročí úmrtí. Japonský astronom. 
Zabýval se pohyby zemských pólů a ko-
lísáním zeměpisných šířek a následnými 
chybami v poziční astronomii (viz tzv. 
Kimurův člen — zbytek v kolísání země-
pisné šířky, který se nedá vysvětlit pohy-
bem pólů Země). 

(k) 
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Na pomoc cestovatelům za zatměnír. 
Jan Vondrák, Astronomický ústav AV CR, Praha 

Díky politickým změnám po listopadu 1989 se ces-
tování přímo zázračně ulehčilo, a tak ani zájemcům 
o pozorování zatmění Slunce již nebrání žádné admi-
nistrativní překážky v cestování za tímto vzácným 
astronomickým jevem do exotických krajů. Bude 
tomu tak jistě i 10. května 1994, kdy dojde 
k prstencovému zatmění Slunce. 

Osa stínu vrženého Měsícem toho dne proběhne za 
necelých šest hodin po povrchu naší Země cestu počí-
nající v Tichém oceánu přes Severní Ameriku a At-
lantský oceán až po západní pobřeží severní Afriky. 
Nejpříhodnější podmínky pro pozorování budou při-
tom na hranici mezi Kanadou a USA, kde bude osa 
stínu v pravé poledne protínat povrch Země v oblasti 
jezera Erie. Ti, kteří se spokojí s krátkým pozorová-
ním samého konce částečného zatmění těsně před zá-
padem Slunce, mohou zůstat i doma (pokud jim 
ovšem bude počasí přát) —podrobněji viz Hvězdářská 
ročenka na r. 1994. Pokud však někteří labužníci 
chtějí na vlastní oči spatřit prstencové zatmění a ne-
hodlají za ním cestovat až do Severní Ameriky, mo-
hou využít nabídky některých poboček České astro-
nomické společnosti, které na tuto dobu chystají au-
tokarové výlety do Maroka. V následujícím textu 
bych rád pomohl organizátorům i účastníkům těchto 
zájezdů nejenom při výběru vhodného cíle cesty, ale 
i v popisu očekávaného průběhu zatmění. 

Osa měsíčního stínu bude svou pouť po povrchu 
Země končit právě v hornatém vnitrozemí Maroka, 
kde se naposledy tečně dotkne povrchu Země poblíž 
města Gourrama v 19h 00min světového času. Právě 
v tomto místě bude možné pozorovat středové za-
tmění v okamžiku západu Slunce. Na obr. 1 je cesta 
osy stínu po zemském povrchu označena čárkovanou 
čarou. Oblast, ve které bude možné zatmění pozoro-
vat jako prstencové, však bude mnohem širší; zau-
jímá pás o šířce -- 260 km a na obrázku je zobrazena 
šrafovanou plochou. Pochopitelně čím dále na západ 
se v této oblasti bude pozorovatel nacházet, tím výše 
nad obzorem bude Slunce i Měsíc v okamžiku za-
tmění. Mimo tuto oblast bude všude na mapce za-
tmění pozorovatelné jako částečné o různě veliké ma-
ximální fázi — obecně platí, že čím dále od šrafované 
oblasti, tím menší část slunečního kotouče bude Mě-
sícem zakryta. Pro přesnější orientaci jsem spočítal 
podrobnější průběh zatmění jednak pro pět měst na 
západním pobřeží Maroka, jednak pro další tři města 
uvnitř oblasti viditelnosti prstencového zatmění srně-

90 -6 _5° 4° -3 -2 -1° 

Stře 

~ °.. 
9 %/G~',/i

L /~ /,4 /• ~'e/' 

• Safi 

35° 

34° 

33° 

32° 

31° 

Agadir 

30° 

Obr, 1. — Oblast viditelnosti prstencového zatmění Slunce 10. května 1994 v Maroku 

rem do vnitrozemí (všechna tato města jsou vyzna-
čena na obr. 1). Tabulka I pak pro tato města udává 
okamžiky všech pozorovatelných kontaktů (1. kon-
takt — začátek částečného zatmění, 2. kontakt — začá-
tek prstencového zatmění, 3. kontakt — konec 
prstencového zatmění a 4. kontakt — konec částeč-
ného zatměn[) a maximální fáze zatmění. Pro každý 
kontakt je navíc spočítán poziční úhel bodu dotyku 
obou kotoučků, počítaný od severního bodu sluneč-
ního kotouče kladně na východ (pro hrubou orientaci 
dodejme, že severní bod slunečního kotoučku v oka-
mžiku západu Slunce jev těchto zeměpisných šířkách 
a roční době odkloněn od svislice asi o 35° směrem 
vpravo). Zdánlivý průměr Slunce je 31,7', zdánlivý 
průměr Měsíce pak 29,5'. Okamžik konce částečného 
zatmění (4. kontakt) není uveden v žádném případě, 
protože v té době již bude na celém území Maroka 
Slunce pod obzorem (např. v Casablance Slunce za-
padá v 19h 24min UT). Pokud není uveden 2. ani 3. 
kontakt, znamená to, že v daném místě dochází pouze 
k zatmění částečnému. 

Jakožto typický případ je graficky zpracován prů-
běh zatmění v Casablance na obr. 2., kde je zobrazena 
relativní poloha Slunce (prázdný kruh) a Měsíce (šra-
fovaný kruh) při počátku částečného zatmění (I. kon-
takt), v okamžiku maximální fáze a při konci částeč-
ného zatmění (4. kontakt, který však nastává po zá-
padu Slunce a není tedy pozorovatelný), a to relativně 
vzhledem k místnímu horizontu. Poloha je na ob-
rázku znázorněna vodorovnou čarou, a to jednak pro 
okamžik maximální fáze, jednak pro okamžik západu 
horního okraje Slunce pod horizont. Výška středu 
Slunce nad obzorem je při začátku částečného za-
tmění rovna 12,6°, při začátku prstencového zatmění 
3,5°, a v okamžiku konce prstencového zatmění již 
pouze 2,8°. Okamžik západu Slunce je pochopitelně 
počítán pro matematický horizont, s uvážením ref-
rakce i poloměru Slunce; není tedy započítán vliv 
místní topografie. Využitím západních horských 
svahů od Casablanky dále do vnitrozemí, s volným 
výhledem na moře, bude pak možné ještě o řadu mi-
nut dobu pozorování prodlouži[, neboť tím uměle sní-

NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Dvojitě jádro aktivní galaxie Markarian 315 

Seyfertova galaxie Markarian 315 je pozoruhodná svým mimořádným, asi 80 kpc dlouhým výtryskem, dobře viditelným 
v emisních čarách vodíku nebo v čáře ionizovaného kyslíku O III. 

Hubblův kosmický dalekohled odhalil v červnu loňského roku u této galaxie pomocí širokoúhlé kamery (v planetárním 
modu) dvojité jádro. Druhá, asi 10—krát slabší, složka je od hlavního jádra galaxie vzdálena zhruba 1800 parseků (tj. asi 
2 obloukové vteřiny, viz obr. na II. straně obálky). Druhé jádro nebylo na předchozích pozemských snímcích získaných na 
observatoři Mauna Kea díky atmosférickému seeingu vůbec pozorovatelné. Významným přínosem kosmického daleko-
hledu je proto možnost rozlišení dalších detailů v blízkém okolí jádra aktivní galaxie. Dvojité jádro dobře vysvětluje také 
existenci dlouhého výtrysku, který je zřejmě výsledkem slapového působení obou galaxií při jejich nedávné vzájemné inter-
akci. Tým astronomů ze STScI a John Hopkinsovy univerzity v Baltimore (USA) se domnívá, že jasnější jádro, které obsa-
huje ve svém nitru zřejmě černou díru, pozvolna splývá se svým slabším průvodcem. 

Splynutí galaxií může býti jedním z možných mechanismů, při kterém se plyn dostává přímo až do jádra galaxie a je 
pohlcen velmi hmotnou černou dírou,jejíž existence se dnes předpokládá vjádrech všech typů galaxií. Vzhledem k tomu, že 
galaxie Makarian 315 je také místem intenzivní tvorby hvězd, je současně dobrým příkladem další Seyfertovy galaxie, kde 
slapová interakce vyvolává i tento důležitý proces. 

[STScI—PRC93 -03] (Wf) 
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Obr. 2. — Průběh prstencového zatmění Slunce 10. května 1994 v Casabktnce 

žíme zdánlivý horizont pozorovatele, navíc tam bude zřejmě možné částečně vylepšiti meteorologické 
poměry, neboť při pozorování ve vyšší nadmořské výšce se vyhneme pohledu skrze nízké vrstvy 
vlhkého vzduchu nad oceánem. 

Zbývá jen popřát všem cestovatelům příjemnou cestu, hezké zážitky během ní přes řadu turisticky 
zajímavých míst, a hlavně pak příhodné počasí v Maroku 10. května 1994 večer. 

Dr. Ing. Jan Vondrák, narozen 1940. Vedoucí oddělení dynamiky sluneční 
soustavy Astronomického ústavu AV ČR. Zabývá se astrometrií, výzkumem rotační dynamiky 
Země a etemeridovou astronomií těles sluneční soustavy. 

Tab. 1— Průběh prstencového zatmění Slunce pro vybraná místa v Maroku (všechny údaje 
jsou uvedeny ve světovém čase UT) 

Město zeměpisná  
poloha 1. kontakt P 2. kontakt P max. fáze 3. kontakt P 

Agadir 30,5 -9,5 17 54,0 272,9 19 02,6 
Safi 32,2 -9,1 17 52,1 270,1 19 00,8 
Casablanca 33,5 -7,6 17 51,1 267,5 18 56,9 263,9 18 59,2 19 01,5 91,7 
Ar—Ribát 33,9 -6,9 17 50,8 266,6 18 56,7 238,0 18 58,7 19 00,6 117,4 
Tanger 35,7 -5,8 17 49,2 263,5 18 56,5 
Settat 33,0 -7,5 17 51,7 268,2 18 57,5 282,3 18 59,7 19 01,9 73,3 
Oued-Zem 32,8 -6,4 17 52,2 268,0 18 57,4 275,8 18 59,7 19 01;9 79,8 
Gourrama 32,3 -4,5 17 53,3 267,8 18 57,3 267,0 18 59,5 

KDY, KDE, CO 
♦ - oznámení označená tímto symbolem nebyla vpřed-

cházejících číslech Řise hvězd publikována nebo došlo 
ke změně v jejich obsahu 

O —zahraniční akce 
••. — v Říši hvězd již publikovaná oznámení, případně je-

jich zkrácená verze 

zňři `93 

:• 4.— 5. IX. — Ostrava—Poruba: Ostravský astronomický 
víkend. ® Kontakt: L. Hrdličková, HaP BMZ VŠB, tř. 17. 
listopadu, 708 33 Ostrava—Poruba. 
4.3. —4. IX. — Valašské Meziříčí: Možnosti využití energie 
Slunce a větru — seminář. ® Kontakt: Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí; (0651) 21928. 
A 10. —12. IX. —Valašské Meziříčí: Praktikum pro pozoro-
vání Slunce. . Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, 
757 01 Valašské Meziříčí; (0651) 21928. 

0 20. — 24. X. — Tatranská Lomnica (Slovensko): 1AO 
CoUoquim No. 144: Sluneční koronální struktury. ® Kon-
takt: V. Rušin, Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská 
Lomnica, Slovensko. 

0 23.— 26. IX. — Puimichel (Francie): International Me-
teor Conference. ® Kontakt: V. Znojil, Elplova 22, 628 00 
Brno. 

_ 
řqoáf 

d 22. — 23. X. — Ostrava—Poruba: Seminář pro pedagogy 
— výuka astronomie na základních a středních školách. 
Kontakt: I. Marková, Hap BMZ VŠB, tř. 17. listopadu, 
708 33 Ostrava—Poruba. 
S 22.-24. X. —Přerov: Meteorická expedice —Orionidy. 
Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské 
Meziříčí. 

listop«d 's3 

26.- 28. XI. — Valašské Meziříčí: Seminář o kosmonau-
tice. ® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, 757 01 Va-
lašské Meziříčí. 

'inor 94 

♦ 0 1. — 2. II. — San Juan Capistrano (Cal(ornia, USA): 
Ledové galileovské měsíce — Europa, Ganymed, Callisto. 
Mezinárodní konference o galileovských ledových měsících 
navazuje na červnovou konferenci o čtvrtém galileovském 
měsíci Io (San Juan Capistrano, 22. — 25. VI. 1993). Jejím 
clem je podat přehled výsledků výzkumu těchto měsíců za 
uplynulých 10 let. Mezi hlavní témata bude patřit struktura, 
původ a srovnávací geologická evoluce Europy, Ganymeda 
a Callista, úloha dálkového průzkumu pro určení chemic-
kého složení měsíců aj. Při příležitosti konání této konfe-
rence bude vydán katalog důležitých geologických útvarů 
(včetně oblastí hodných dalšího detailního výzkumu) na po-
vrchu těchto měsíců. ® Kontakt: Dough Nash, San Juan In-
stitute, 31872 Camino Capistrano, San Juan Capistrano, 
CA-92675, USA; FAX ±1-714-240.2010. 

Trnavy Křiž v jádře galaxie M 51 
K pozorovacím úspěchům Hubblova kosmického dalekohledu a jeho týmu patří bezesporu i první snímek prachového 

prstence, který obklopuje černou díru v jádře známé spirální galaxie M 51 (=NGC 5194). Prvním překvapením pro astro-
nomy byla poloha tohoto prstence, která je kolmá k rovině galaxie. Další záhadou je objev druhého prstence nebo pracho-
vého proudu, který je k předchozímu skloněn a vytváří s ním zřetelný tvar písmene X (viz obr. na III. str. obálky). Právě 
v průsečíku obou ramen se nachází velmi hmotná četná díra. 

Galaxie M 51, zvaná též V írová, je jednou z nejbližších a nejjasnějších galaxií a je dobře známá všem pozorovatelům. 
Úhlový průměr galaxie odpovídá zhruba jedné třetině úplňku Měsíce ajejí vhodná poloha v prostoru umožňuje pozorovateli 
na Zemi netušený pohled přímo na jádro galaxie. 

Průměr prachového prstence se odhaduje asi na 30 parseků a svou polohou tak určuje i směr dvou opačně orientovaných 
výtrysků z okolí černé díry. Výsledná rádiová a optická emise jádra je sice několikrát větší než rádiová emise z jádra naši 
Galaxie, ale je asi 100-krát slabší než energie produkovaná tzv. Seyfertovými galaxiemi (aktivní galaxie s velmi jasným 
bodovým jádrem), o kterých se předpokládá, že jsou domovem velmi hmotných černých děr s hmotností řádově až '10 hmot 
Sluncí. Z tohoto hlediska můžeme klasifikovat jádro galaxie M 51 jako miniaturní Seyfertovu galaxii. Další snahou astro-
nomů bude potvrdit existenci prachového prstence a z nových speknoskopických měření zjistit jeho rotační rychlost. Po-
dobně jako ve sluneční soustavě určíme jednoduše pomocí 3. Keplerova zákona hmotnost Slunce ze známé oběžné rychlosti 
planety, stejným způsobem můžeme vypočítat ze známé rotační rychlosti prstence hmotnost černé díry. 

[STScI—PR92-17[ (Wf) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Dopad kosmického výzkumu na astronomii 

— Pod tímto souhrnným titulkem uspořádala Evropská astronomická společ-
nost své první plenární zasedání ve dnech 22. —24. června 1992v belgickém Lu-
tychu. Do významného belgického univerzitního centra se sjelo téměř 200 evrop-
ských astronomů; významně byly zastoupeny státy bývalého východního bloku 
— z Československa přijelo 14 účastníků. Odborná jednání probíhala obvykle 
v několika souběžných sekcích, v jejichž plánu bylo předneseno obvykle jen ně-
kolik souhrnných referátů, zatímco speciální odborná sdělení byla zveřejněna ve 
formě vývěsek (plakátů). Diskusím u vývěsek byla denně věnována nejméně 
jedna hodina. V jediném večerním zasedání proslovil známý britský kosmolog Sir 
Fred Hoyle přednášku Stvoření hmoty, která byla pro mnohé účastníky opravdu 
nečekaným překvapením. Jak známo, počátkem padesátých let tohoto století vy-
tvořil prof. Hoyle společně s H. Bondim a T. Goldem hypotézu ustáleného stavu 
(steady—state) vesmíru, v níž předpokládali plynulé a rovnoměrné tvoření hmoty 
vesmíru z ničeho, kvůli spinění tzv. dokonalého kosmologického principu. Tato 
domněnka však byla koncem padesátých let opuštěna, neboť se dostala do 
beznadějných rozporů s astronomickými pozorováními. 

Ve své slavnostní přednášce ji nyní prof. Hoyle oprášil předpokladem, že 
k tvorbě hmoty z ničeho dochází nerovnoměrně — přednostně uvnitř aktivních ga-
laxií. Hoyle též velmi zaujatě argumentoval proti teorii velkého třesku (k níž, jak 
známo, sám přispěl původně posměšným názvem Big Bang). Nicméně navzdory 
povinné úctě k zásluhám prof. Hoyla zůstalo shromáždění předních evropských 
astronomů k jeho vývodům skeptické a zdvořile chladné. To však nikterak neu-
menšilo zážitek z pozoruhodného vystoupení proslulého enfant terrible soudobé 
astrofyziky. 

I když se v průběhu pléna věnovala pozornost bezmála všem oborům soudobé 
astronomie, výsledky výzkumů založené na kosmických pozorováních zřetelně 
dominovaly. Kosmická astronomie se stala nepostradatelnou prakticky ve všech 
oborech elektromagnetického záření, jak dokazují výsledky z takových družic 
jako je COBB, IRAS, HST, IUE a Compton (GRO). Snad vůbec nejproduktiv-
nější astronomickou družicí se stala družice JUE, společný projekt NASA a ESA, 
fungující již téměř 15 let. Družice stále úspěšně pořizuje ultrafialová spektra 
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Zajímavý obrázek vlivu atmosférické ref akce na spektrální měření publiko-
val M. Phillips ve 28. čísle Bulletinu Národních optických astronomických obser-
vatoří (Bulletin NOAA). Obě spektra na obrázku patří stejnému kvasaru, pozoro-
vanému na spektrografu 4—m dalekohledu Národní observatoře Kitt Peak v Ari-
zoně. Zatímco horní spektrum bylo získáno se štěrbinou spektrografu rovnoběž-
nou se směrem refrakce, v případě spektra dolejšího byla štěrbina prakticky 
kolmá k tomuto směru. Vidíme, že obě spektra jsou v červené oblasti téměř to-
tožná,jejichintenzita sevšakpodstatně liší v modrých částech. 

a poptávka po pozorovacím čase převyšuje 2,7-krát nabídku. Nesmírnou před-
ností družice IUE je výtečně spravovaný archiv všech spekter, pořízených od po-
čátku její činnosti v lednu 1978. Data z archivu lze většinou získávat prostřednic-
tvím počítačových sítí a jejich využití se s časem stále zvyšuje: ročně si astrono-
mové vyžadují kolem 50 000 spekter z archivu a dostávají je vesměs bezplatně! 
Není divu, že počet vědeckých prací, využívajících data z IUE, již přesáhl 2000 
a dále stoupá. 

Velmi pozoruhodné výsledky přináší neustále družice ROSAT, která pořídila 
mapu oblohy v měkkém rentgenovém pásmu 1,5 keV. Podle G. Hasingera lze na 
mapě identifikovat mnoho diskrétních rentgenových zdrojů, které v předešlých 
přehlídkách méně výkonných družic zanikaly v šumu pozadí. Optická identifi-
kace diskrétních rentgenových zdrojů je stále nesnadná, neboť nové zdroje prostě 
opticky září nepatrně, pod mezí citlivosti optických přehlídek (24 mag). Většina 
nových identifikací poukazuje na to, že nejméně 50 % souhrnné intentizy rentge-
nového pozadí jsou ve skutečnosti vzdálená aktivní jádra galaxií, popřípadě kva-
sary s červeným posuvem v rozmezí od 0,2 do 2,8 (střední hodnota červeného 
posuvu z = 1,5). Nerozlišené zdroje se rozpadají do dvou skupin podle středních 
energií. Tvrdé pozadí (3 = 40 keV) patrně odpovídá nerozlišeným Seyfertovým 
galaxiím, kdežto měkké pozadí (0,1 = 2 keV) nerozlišeným vzdáleným kvasa-
rům. Vyplývá to z pokusné 24—hodinové expozice rentgenové „díry" v pásmu 0,1 

2,4 keV, kdy se podařilo z pozadí „vytáhnout" na 50 diskrétních objektů. 
Zřetelným vrcholem lutyšského zasedání byla sekce, věnovaná výsledkům 

astrometrické družice Hipparcos. Projektu hrozilo, jak známo, fiasko, když se 
družici nepodařilo dostat kvůli selhání raketového motoru na plánovanou geosta-
cionámí dráhu. Místo toho pracuje Hipparcos na poměrně nevýhodné silně elip-
tické dráze, takže předává data jen po 65 % oběžné doby. Jak však uvedl vědecký 
ředitel projektu M. Perryman, výsledky již nyní přinejmenším dosahují pláno-
vané specifikace. Jsou zpracovávány zcela odděleně dvěma nezávislými vědec-
kými týmy tak, aby se vyloučila možnost náhodných, systematických i hrubých 
chyb. Vždyť výsledkem činnosti Hipparcosu mají být jedinečné údaje o polohách, 
jasnostech, vzdálenostech a vlastních pohybech několika set tisíc hvězd. Za dva 
roky činnosti družice bylo pozemními sledovacími stanicemi přijato kolem I tera-
bitů dat, z nichž už nyní je známa poloha asi 120 000 hvězd s přesností na 0,003 
obloukové vteřiny a lepší. Dále jsou už nyní k dispozici trigonometrické paralaxy 
pro 10 000 hvězd s přesností lepší než 20%. Kromě toho se podařilo rozlišit něko-
lik tisíc dosud neznámých vizuálních dvojhvězd s úhlovou vzdáleností složek 
větší než 0,1". Vše nyní záleží na tom, zda se podaří udržet Hipparcos vchodu jr. 
1993. Teprve pak si autoři projektu oddechnou, neboť tak bude spiněn hlavní c1 
mise — změřit paralaxy s přesností lepší než 0,002 obloukové vteřiny. Při troše 
štěstí však může Hipparcos pracovat až do poloviny,. 1994 —vtom případě by se 
dosáhlo přesnosti poloh, paralax i vlastních pohybů na neuvěřitelnou 0,001 "! 

Přitom, jak ukázal S. Roeser, této přesnosti se dociluje nejen v malém okolí 
vztažného objektu, ale doslova po celé obloze —jinými slovy — s touto přesností 
lze měřit úhly o velikosti piných 90'! Tím odpadá problém s tzv. relativními para-
laxami, kdy vzdálenosti blízkých hvězd určujeme vůči vzdálenějšímu — ale ne 
nekonečně vzdálenému — pozadí. Hipparcos též výtečně poslouží ke studiu svě-
telných křivek mnoha tisíc proměnných hvězd, z nichž většina unikne pozem-
ským přehlídkám. Vždyťi jasnosti hvězd lze určovat s chybou jen 0,002 mag. 

Je zcela nepochybné, že úhrnné výsledky z družice Hipparcos ovlivní prakticky 
všechna odvětví astonomie a dokonce i astrofyziky tak výrazně, že rozdíl mezi 
oběma disciplínami se téměř setře. Díky Hipparcosu budou lépe známy jak dráhy 
planetek ve sluneční soustavě, tak i stupnice vzdáleností galaxií a kvasarů. Pod-
statně více se dozvíme o dynamice naší Galaxie stejně jako o vývoji hvězd, ba i 
o rozložení mezihvězdné látky v Mléčné dráze. Není divu, že na konci zasedání 
této sekce panovala v sále vzrušená nálada, jako by ty nádherné výsledky měly 
spadnout doslova s nebe snad už zítra... 

Vzhledem k tomu, že v Lutychu šlo fakticky o první větší podnik Evropské 
astronomické společnosti, byla část programu vyhrazena takříkajíc vědecké ad-
ministrativě. Vydavatelé odborných časopisů se zabývali dravě nastupujícími 
způsoby elektronické publikace vědeckých prací, která možná záhy omezí či 
zcela vytlačí klasické „papírové" časopisy. Hovořilo se také o budoucnosti evrop-
ského kosmického výzkumu, který si klade velmi ambiciózní úkoly, jejichž 
spinění je zejména závislé na dostatečných finančních prostředcích pro organizaci 
ESA, případně i na ochotě ke spolupráci u Japonců a Američanů. Evropská astro-
nomická společnost měla ke konci r. 1992 něco přes 1000 členů, z toho 33 z Čes-
koslovenska. Od lutyšského zasedání přibyli také dva první kolektivní členové: 
italská a česká Astronomická společnost! Tento diplomatický úspěch je zajisté 
závazkem na nelehké, leč nadějné cestě naší astronomie do „velké Evropy". 

(kresba — Pavel Příhoda) 
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Zprávy z Evropské astronomické společnosti (EAS) 

V srpnu 1993 se konala druhá plenární schůze Evropské astronomické společ-
nosti (BAS) v Toruni. Na místo odstupujícího prezidenta L. Woltjera kandiduje 
Paul Murdin z Královské observatoře v Edinburku (Skotsko), na místo vědec-
kého tajemníka Jan Palouš (ČR). K EAS je v současné době připojeno sedm 
národních astronomických společností, mezi nimi též Česká astronomická 
společnost. Členství v BAS je otevřené pro všechny profesionální astronomy; 
astronomové ve věku do 30 let bez vědecké hodnosti se mohou stát členy — ju-
niory. 

Ze zpravodaje EAS vyjímáme: 

1. Středně velký projekt ESA — • Evropská kosmická agentura (ESA) se 
rozhodla podporovat středně velký projekt (v ceně 600 milionů dolarů) pro pře-
lom století. V užším výběru se ocitly čtyři návrhy: MARSNET — studium atmo-
sféry a povrchu Marsu, PRISMA — výzkum hvězdné aktivity a astroseismologie, 
STEP — ověření principu ekvivalence v kosmickém prostoru a INTEGRAL 
— zobrazování a spektroskopie v pásmu záření gama. Na základě odborných 
posudků se ESA rozhodla pro projekt INTEGRAL, který zaručí až o půldruhého 
řádu lepší rozlišení i citlivost než stávající kosmické experimenty. Na projektu 
INTEGRAL bude ESA spolupracovat s NASA a s ruským Ústavem kosmických 
výzkumů (IKI RAV) — aparatura bude vypuštěna raketou Proton r. 2001. 

2. Pozemní observatoře — • V r. 1992 byla v Majdanaku v Uzbekistánu zří-
zena mezinárodní astronomická observatoř, na níž se podílely četné astrono-
mické instituce bývalého Sovětského svazu. Na observatoři jsou umístěny dva 
1,5—m a šest menších dalekohledů ve výtečném astronomickém klimatu. Nic-
méně již v únoru 1993 podepsal uzbecký prezident dekret o znárodnění observa-
toře, který vešel ihned v platnost. Zahraniční astronomové z Ruska, Litvy atd. 
museli observatoř okamžitě opustit a komplex je střežen uzbeckou armádou. • 
Britové se rozhodli zřídit společné vedení pro Královskou observatoř v Green-
wichi, Královskou observatoř v Edinburku, Spojené centrum na Havajských os-
trovech a skupinu kolem Dalekohledu I. Newtona na La Palmě (Kanárské os-
trovy). Ředitelem spojené instituce byl jmenován prof. Alec Boksenberg. Na La 
Palmě byl zřízen archiv pozorování z Dalekohledu I. Newtona (INT) a Daleko-
hledu W. Herschela (WHT). Data pro INT začínají rokem 1984 a data pro WHT 

rokem 1990. Do této chvíle obsahuje archiv na 140 000 vědeckých pozorování 
8000 rozličných astronomických objektů. Archiv je přístupný prostřednictvím 
elektronické pošty a jeho využití dosahuje úrovně 20 % pozorovacího času dale-
kohledů. Na La Palmě se uvažuje o vybudování obřího dalekohledu (GTC) pro 
optickou a infračervenou oblast se zrcadlem o průměru 8 až 10 m. Mezitím již 
začaly pozemní práce pro výstavbu 3,5—m italského dalekohledu Galileo, jenž 
má být kopií úspěšného chilského Dalekohledu nové technologie (NTT). 
K astrofyzikální spolupráci na Kanárských ostrovech se připojily další evropské 
země, takže na provozu tamějších observatoří se nyní podílejí Španělsko, Velká 
Británie, Francie, Německo, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Nizozemí, Bel-
gie a Irsko. 

3. Kosmické observatoře — • Veteránka mezi astronomickými družicemi 
IUB dosáhla 28. ledna 1993 piných 15 let nepřetržitého provozu v pásmu ultra-
fialového záření od čáry Lyman—alfa do 320 nm. V listopadu 1992 se v kameře 
vyskytl další zdroj rušivého difuzního světla, což vedlo nepřímo ke snížení po-
zorovací účinnosti družice z běžných 59 % na 52 %. Počítá se s tím, že družice 
bude moci pracovat ještě po dobu asi dvou let — jsou připraveny programy pro 
řízení družice i v případě selhání předposledního fungujícího gyroskopu. K nej-
zajímavějším letošním pozorováním patrně patří spektroskopie supernovy SN 
1993J, započatá pouhých 31 hodin po objevu. • Astrometrická družice Hippar-
cos je dočasně mimo provoz následkem selhání dalších gyroskopů, avšak probí-
hají zkoušky, jak provoz družice obnovit. Zatím je zpracováno prvních 18 mě-
síců měření pro 120 000 hvězd. Nejméně 50 % paralax je přesnějších než na 
0,002" a vlastní pohyby jsou přesné nejméně na 0,005" Je vysoce pravdě-
podobné, že výsledná přesnost i rozsah astrometrického katalogu překonají 
zadanou specifikaci ve všech směrech. • Kosmická sonda Ulysses se vzdálila 
26° jižně od roviny ekliptiky ve vzdálenosti 5 AU od Slunce. Počátkem června 
1993 překonala sonda rekord sondy Voyager 1, když se vzdálila více než 32° 
od roviny ekliptiky. Technické studie nyní naznačují, že misi Ulysses bude 
možné prodloužit až do r. 2001. První dva polární průlety v letech 1994 a 1995 
se totiž uskuteční v okolí minima sluneční činnosti, kdežto případný třetí a čtvr-
tý průlet v letech 2000 a 2001 připadne na období příštího maxima sluneční 
činnosti. 

[EASNewsletterNo.5 (1993)] 

Zprávy z Mezinárodní astronomické unie (/AW 

Výkonný výbor IAU se již intenzivně zabývá přípravami XXII. valného shro-
máždění IAU, které se bude konat v polovině srpna 1994 v holandském Haagu. 
Poprvé se tam uskuteční změny v organizaci těchto vrcholných astronomických 
kongresů, o jejichž potřebě se už delší dobu diskutovalo. V průběhu kongresu se 
budou konat dvě série, sestávající vždy ze tří souběžně probíhajících sympo-
zií. Každé sympozium zabere čtyři dny. Dále se bude pořádat celkem 15 společ-
ných schůzí vědeckých komisí IAU, zatímco schůze jednotlivých komisí se až 
na výjimky konat nebudou. Celý kongres proběhne během 8 dnů místo dosavad-
ních 12. 

Počítá se také s celkovou rekonstrukcí vědeckých komisí, jichž nyní pracuje 
40 a jež mají rozličný počet členů (od 63 do 752). Tato reforma však bude uzáko-
něna až na 23. kongresu IAU. Návrh reformy počítá s 11 široce pojatými odbor-

nými komisemi a třemi dalšími komisemi, věnovanými přístrojové technice. Pro 
pružnou reakci na měnící se vědecké potřeby se navrhuje zřizovat užší pracovní 

skupiny, jejichž existence by byla časově omezena. 
Výkonný výbor pojednal o výsledcích společné konference IAU/COSPAR/ 

. ICSU/UNESCO o negativních dopadech prostředí na astronomii, která se ko-
nala na rozhraní června a července 1992 v Paříži. Podpořil závěrečnou deklaraci 

účastníků konference, adresovanou generálnímu řediteli UNESCO, v níž se ho-

(jg) 

voří především o ochraně pozorovacích podmínek na prvořadých astronomic-
kých pracovištích na světě, která by měla získat statut světového přírodního dě-
dictví. Také ostatní velké astronomické observatoře by měly být chráněny opa-
třeními legislativy příslušných států. Zvláštní pozornost se v deklaraci věnuje 
spolupráci s osvětlovacími odborníky při návrhu pouličního osvětlení, jež by 
bylo úsporné a současně astronomicky neškodné. Podobně by se měla rozvíjet 
spolupráce s Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) za účelem omezení po-
zemního i kosmického rádiového rušení. Konečně pak by měla být přijata po-
třebná technická opatření pro snížení hrozby kosmického smetí na nízkých dra-
hách kolem Země, leč i na dráze geosynchronní. Jako nový problém uvedli 
účastníci konference otázku vibrací podloží astronomických observatoří, vyvo-
laných činností člověka. 

30. plenární zasedaní COSPAR se uskuteční v Hamburku ve dnech 10. 
— 22. července 1994. V lednu 1994 uspořádá IAU ve spolupráci s UNESCO 
20. školit pro mladé astronomy v Punc v Indii. Na programu školy budou astro-
nomická měření, stavba a vývoj hvězd, mezihvězdná hmota a stavba Galaxie, 
struktura vesmíru, černé díry, astrofyzika vysokých energií a kosmologie. 

[Informační bulletin 1AUNo. 63] (jg) 
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Karel Bartuška patří k našim nejzkušenějším stře-
doškolským profesorům fyziky a speciální teorie re-
lativity je patrně jeho velkým koníčkem, jak vyplývá 
z pozornosti, kterou autor recenzované knihy věnuje 
výuce této problematiky už desítky let. Nová auto-
rova učebnice vznikla přepracováním a rozšířením 

spisu Deset kapitol z teorie relativity, která vyšla 
v Praze v r. 1980 a je už dlouho rozebrána. 

Knížka vyšla v edici Škola mladých fyziků jako 
její 23. svazek a je doporučena jako pomocná kniha 
pro žáky gymnázií. Fakticky jde o učebnici, která se 
však liší od běžných středoškolských učebnic nejen 
tím, že je věnována užšímu tématu, ale zejména způ-
sobem výkladu, který je čtivý a v mnohém připomíná 
nejlepší dfa populárně—vědecká. V jedenácti kapito-
lách se čtenář nejprve seznámí s pojmem vztažné sou-
stavy a Galileiho principem relativity, dále pak s po-
stuláty teorie relativity a jejími důsledky (dilatace 
času, kontrakce délek). Následují samostatné kapi-
toly o Lorentzově transformaci a skládání rychlostí 
ve speciální relativitě. Odbornou část učebnice uza-
vírá stať  relativistické dynamice. Následuje životo-
pisná poznámka o Albertu Einsteinovi a přílohy s vy-
branými koeficienty, vzorci a konstantami. V se-
znamu literatury nalezne čtenář přes 80 knih (čeština, 
ruština, angličtina, němčina atd.) a odkazy na téměř 
40 článků a statí v našich i zahraničních časopisech. 

Předností knihy jsou příklady, procvičující látku 
z každé kapitoly — v závěru knihy jsou pro kontrolu 
uvedeny výsledky. Výklad je vesměs neobyčejně 
jasný a přehledný — projevuje se zde výtečně dlouho-
letá autorova pedagogická zkušenost. Několik tisko-
výchchyb si pozorný čtenář snadno sám opraví; na s. 
107 je chybný pravopis slova „kvasar" — toto slovo 
vzniklo stažením z předpony kvazi a z přídavného 
jména stellar, takže v češtině se píše i vyslovuje se 
—s— (na rozdíl od ruštiny či slovenštiny; angl. výslov-
nost je ovšem „kvejzár"). 

I když je kniha určena především studentům vyš-
ších tříd gymnázií, užitek zní budou míti vážnější zá-
jemci o astronomii a astrofyziku, neboť dnes už jistě 
není třeba zdůraňovat, že bez relativity se v astrono-
mii vůbec neobejdeme. Svědčí o tom známé úkazy 
příčného Dopplerova jevu, vztahu mezi hmotností 
a energií a ovšem i proslulého paradoxu dvojčat. Ke 
všem těmto úkazům najde čtenář v knížce kvalifiko-
vané a srozumitelné poučení. 

Jiří Grygar 
Fyzikální ústav AV ČR 
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Vltavíny nás přitahují jak svým pěkným vzhledem, 
tak svou záhadností. Jak vznikly? Odkud pocházejí? 
Obsahují v sobě nějaké informace, které by nám po-
mohly najít odpověd' na tyto a mnohé další otázky? 
Badatelé, kteří studovali vltavíny často větší část 
svého života, na tyto otázky odpovídají: „Ano!" 
V současné době se již podařilo shromáždit velké 
množství poznatků jak o nálezových poměrech vlta-
vínů, tak ojejich struktuře a složení. Dobrým průvod-
cem na cestě za poznáním povahy a vzniku vltavínů 
je nová kniha našeho předního odborníka na vltavíny, 
prof. V. Boušky. Tato kniha navazuje na dobrou tra-
dici naší literatury o vltavínech. Je v ní uvedeno 
mnoho nových poznatků, které nám umožňují poznat 
současný stav bádání o vltavínech. 

Naše pouť za poznáním vltavínů začíná historic 
kým pohledem, zmínkami o prvním zkoumání vlta-
vínů. Od této doby se rozvíjí zajímavá, téměř detek-
tivní historie jejich poznávání. Když v roce 1787 pro-
fesor J. Mayer o nich prvně referoval na zasedání 
České společnosti nauk v Praze, nikdo netušil, že 
vlastně podává první vědeckou zprávu o tektitech. Ty 
se od té doby našly na mnoha místech na světě. Mo-
derní metody datování (tzv. geochronologie) zalo-
žené na studiu produktů radioaktivního rozpadu 
prvků ukázaly, že tato přírodní skla vznikala na Zemi 
v různých místech a v odlišné době. 

V hlavní části knihy jsou obsaženy nejrůznější 
údaje o povaze vltavínů. Autor se velmi podrobně vě-
noval jak charakteristice vltavínů, tak i podmínkám, 
za kterých se nalézají. Vltavíny jak zjihočeských, tak 
i z jihomoravských nalezišť jsou na kratší nebo delší 
vzdálenost přeplavené. Jejich povrchový vzhled 
často ovlivnily půdotvorné procesy a diageze hornin 
(tj. pochody, které vedou ke zpevnění horniny). Ale 
ani tyto někdy velmi drastické změny nesetřely zá-
kladní vlastnost vltavínů - tvary vytvořené tvarová-
ním viskózní taveniny v atmosféře. Autor dále popi-
suje jiné jejich důležité vlastnosti, jako jsou vnitřní 
pnutí, výskyt vrstevnatých typů vltavínů (tzv. typů 
Muong Nong), barvu vltavínů ve vztahu k jejich che-
mickému složení a jiné. Důležité poznatky přinesl 
i mikroskopický výzkum vltavínů (průkaz minerálů 
lechatelieritu, baddeleytu a coesitu, které ukazují na 
krátkodobé působení vysokých teplot a tlaků při 
svém vzniku). Všechny zjištěné vlastnosti vltavíny 
výrazně odlišují od sopečných skel, se kterými by je 
bylo možno při makroskopickém charakterizování 
zaměnit. 

Autor rovněž věnoval velkou pozornost charakte-
rizování nalezišť vltavínů v Jižních Čechách a na Mo-
ravě. Tato část knihy je dopiněna výstižnými map-
kami a profily vybraných lokalit, které osvětlují po-
vahu nálezů. Velmi podrobně je též charakterizováno 
chemické složení vltavínů. Rozbory výsledků che-
mických analýz prokazují, že vltavíny se svým slože-
ním shodují s pozemskými horninami. Vyloučen je 
např. původ z Měsíce nebo vztah k meteoritům. Také 

chemické vlastnosti na druhé straně odlišují vltavíny 
od sopečných skel. Shrnutí všech zjištění ukazuje, že 
vltavíny, podobně jako další tektity, jsou výsledkem 
procesů, které probíhají při impaktech, srážkách kos-
mických těles se Zemí. V případě vltavínů je jejich 
nejpravděpodobnějším zdrojem poměrně nedaleký 
kráter Ries v Německu. Vltavíny mají s tímto kráte-
rem především shodné stáří. Dále je velmi významná 
podobnost chemického složení vltavínů s horninami 
v rieském kráteru. Na základě všech zjištění autor též 
charakterizuje impaktní model vzniku vltavínů. 

Knihu uzavírají kapitoly o vltavínech jako drahých 
kamenech a o sbírkách vltavínů. Zajímavý obsah 
knihy ještě doplňuje kapitola o literatuře o vltaví-
nech. 

V Bouškově knize se do rukou zájemců dostává 
moderní přehled znalostí o vltavínech a dalších tekti-
tech. Je dobré, že se v knize čtenář může seznámit i 
s moderní metodikou výzkumu vltavínů. Z tohoto 
hlediska je zvláště zajímavá kapitola o geochronolo-
gii. Rovněž je nutno ocenit, že autor uvádí jednotlivé 
údaje v širokých souvislostech, které osvětlují vznik 
vltavínů. Ze všech uvedených důvodů lze tuto knihu 
doporučit všem, kdo se zajímají nejen o vltavíny, ale 
i o planetologii. 

MojírEliáš 
Geologický ústav 

ČASOPISY 
Vážení čtenáři! Počínaje tímto číslem Říše hvězd 

Vám chceme pro Vaši informaci a posléze i poučení 
přinášet výtahy z obsahu některých dalších astrono-
mických časopisů respektive upozornění na jejich 
hlavní články. Citované časopisy jsou Vám k dispo-
zici v knihovnách větších hvězdáren a v některých 
veřejných knihovnách, případně ve studovně Astro-
nomického ústavu AVČR v Ondřejově. -red-

leden 1993- Cesta Mléčnou dráhou - G. L. Ver-
schuur (32); Jak to fun-
guje na Venuši R. Bern-
hem (40); Bubliny na 
obloze - D. Buren (46) 
únor 1993 - Vy-
světlí astronomové zá-
hadu kvasaru? - K. 
Cross's!! (28); Všighni 
z jedné rodiny-. Srážky 
asteroidů - D. Durda 
(36); Jak opravíme 
Hubblův ftosmický da-
lekohled? - G. David-
son (42) 
březen 1993 - Co skrývají tmavá dna kráterů 
v blízkosti měsíčních pólů - B. Cords!! (26); Život na 
stárnoucí Zemi - N. F. Comins (34); Druhý návrat Gali-
lea k Zemi a Měsíci - R. Burnham (40) 
duben 1993 - Srovnání Titan versus Triton — K. 
Croswe!! (26); Toutatis viděna radarem — R. Talcott (38); 
Počítání na hranicích Vesmíru — S. Phillipps (44) 

březen/duben 1993- Obři na obloze - osud 
Slunce - J. B. Kale,-
(34); Astrofyzikální pří-
činy některých osobních 
zvláštností - B. Slapsky 
(42); Skutečná astrofy-
zikální ZOO — srážející 
se galaxie — W. C. Keel 
(44); Proč potřebujeme 
porozumět vědě — C. 
Sagan (52) 
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Může se Slunce srazits Jinou hvězdou? 

ozhodně může. Nic mu vtom nebrání. Dráhy hvězd v Galaxii nejsou pmiš 
uspořádané. Kříží se a protínají. A pak už jen stačí, aby Slunce a nějaká 
jiná hvězda dospěly na křižovatku svých cest ve stejný okamžik. Žádné 

pravidlo pravé ruky tu neplatí, obě hvězdy mají stále zelenou. Nedají si přednost, 
nevyhnou se a neštěstí je hotovo. 

Hvězdná astronomie zatím nemá na to, aby dokázala vypočítat jízdní řády 
všech hvězd v Galaxii. Nemůže tedy ani předpovědět, zda nám taková hvězdná 
srážka v dohledné době hrozí, s kterou hvězdou se naše Slunce srazí a kdy přesně 
to bude. Nicméně lze odhadnout alespoň pravděpodobnost takovéto události, 
která by nepochybně znamenala zkázu života na Zemi. 

Na první pohled se zdá, že hvězdné srážky by měly být na denním pořádku. 
Hvězdy jsou rozměrná tělesa o průměru stovek tisíc kilometrů, jež se navíc projíž-
dějí prostorem velkými rychlostmi. Typická rychlost hvězd v okolí vůči Slunci 
činí kolem 180 000 km/h! Jenže tato rychlost je vysoká jen z hlediska pozem-
ského dopravního ruchu. Z hlediska hvězd samotných je to rychlost doslova hle-
mýždí. Vždyť k tomu, aby se nějaká hvězda vůči Slunci posunula právě o svůj 
průměr, potřebuje celé hodiny. 

Prostor kolem Slunce je okolními hvězdami zabydlen jen velmi řídce. Vzdále-
nosti mezi hvězdami jsou více než stomilionkrát větší než jejich rozměry. Kori-
dory, v nichž bychom se mohli setkat s nějakou hvězdou, jsou relativně velmi 
těsné. Pravděpodobnost toho, že se některý z nich „probourá" do tunelu, jímž se 
plíží Slunce, je nesmírně malá. Z rozměrů hvězd a jejich četnosti v prostoru sedá 
odhadnout, že jednotlivé křižovatky hvězdných drah jsou od sebe vzdáleny asi 
100 milionů světelných let. Slunci trvá překonání této vzdálenosti 600 miliard let. 
Dojde pak ke srážce? To rozhodně ne, většinou totiž bude tato křižovatka 
prázdná. Musí být tedy ještě navíc spiněna podmínka, že křižovatkou v té chvíli, 
kdy k ní Slunce dospěje, musí právě projíždět i jiná hvězda. Jednoduchým výpoč-
tem se dá dokázat, že jen v každém dvacetimiliontém případě bude křižovatka 
hvězdných drah obsazena ještě i dalším účastníkem hvězdného provozu. 

V úhrnu to znamená, že by Slunce muselo prostorem Galaxie bloudit 
2. 10~ x 6. 10" let = 1,2. i ' let, čili 12 trilionů let, než by došlo k její kolizi 
s jinou hvězdou. Jenže tolika let se Slunce nedožije. Za sebou má necelých 5 mi-
liard let a před sebou nejvýše 7 miliard let. Pravděpodobnost srážky Slunce sunou 
hvězdou za dobu slunečního života se pak dá vyjádřit poměrem 1:1 000 000 000! 
Pokud vám takovéto číslo nic neříká, tak vám sděluji, že odpovídá pravděpodob-
nosti toho, že byste v 70 sázkových týdnech Sportky podávali vždy tutéž šestici 
čísel a vždy byste získali první cenu. 

Závěrje tedy jasný amímě optimistický: srážky Slunce s jinou hvězdou se obá-
vat nemusíme, stejně jako 70 prvních cen ve Sportce. 

(zrn) 

Kde se ve vesmíru vzalo zlato? 

Nakladatelství Svoboda vydalo v roce 1988 pozoruhodnou knihu geologa 
Josefa Klomínka a publicisty Jaroslava Pacovského Historie psaná zla-
tem. O tomto žlutavém kovu, nacházejícím se na 79. místě periodické ta-

bulky prvků, se tu dozvíte takřka vše. Co v ní však chybí, je odpovědna otázku, 
odkud vlastně zlato pochází. 

Zlato, ale i další vzácné kovy, se nevyskytuje jen na Zemi. Odhaleno bylo i na 
jiných kosmických tělesech. Spolehlivě bylo nalezeno v meteoritech, zvláště 
v těch železných. Tvoří i nepatrnou příměs měsíčních hornin, najdeme je i v ko-
metách. Spektrální analýza světla Slunce a některých dalších hvězd ukázala, že 
i tam je zlato přítomno. Překvapuje nás to nebo ne? Mělo by! 

V raném horkém vesmíru proběhly jaderné reakce, při nichž vzniklo hélium 
a některé další lehké prvky. Dál však chemický vývoj nepokročil. Vesmír se ro-
zepnul a ochladil dříve, než v něm mohly proběhnout další reakce, které by na-
bídku chemických prvků mohly rozšířit. První hvězdy tak musely vzít zavděk jen 
fádní směsi sestavenou ze 70% z vodíku a ze 30 % z hélia. V jejich centr se však 
zažehl oheň termonukleámích reakcí, v němž postupně vznikalo nejen další hé-
lium, ale i uhlík, kyslík, křemík a další prvky. Chemický vývoj zde však konči 
vytvořením prvků skupiny železa. Proč nepokračuje dál? 

Jádra prvků o atomovém čísle kolem 26 jsou totiž vázána nejpevněji. Kdyby-
chom chtěli syntetizovat jádra složitější, museli bychom tyto reakce energeticky 
dotovat. Energie je však ve stabilních hvězdách nedostatkovým zbožím, protože 
jez míst jaderného hoření odváděna do chladnějších oblastí hvězdy. 

Vzniká tu tedy problém, respektive hned dva problémy: 1) během termonuk-
leámího vývoje nemohou ve hvězdě vznikat prvky těžší než železo; 2) ani ty 
prvky, jež v nitru hvězdy vznikly, se nemohou dostat z hvězdy ven. Jsou totiž 
uloženy v bezprostřední blízkosti centra, kde vznikly, a na povrch se nedostanou. 
Nicméně nějak to jít musí, protože jinak by náš vesmír vypadal úpině jinak. 

lešením celé svízelné situace jsou supernovy. Při jejich vzplanutí se naraz 
uvolní obrovské množství energie. Alchymistická laboratoř se rozjíždí napino. 
Žádná energetická omezení tu neplatí. Ve zlomcích sekundy zde proběhnou nej-
roztodivnější jaderné reakce včetně těch energeticky zapovězených. Postupně se 
vytvářejí stále těžší a těžší jádra, jaderná syntéza končí až někde za uranem. Vzni-
kají jádra mědi, zinku, selénu, kryptonu, vytváří se stroncium, zirkon, stříbro, 
vzácné zeminy, syntetizují se i přerostlá jádra wolframu, osmia, iridia, platiny, 
zlata, rtuti, olova, thoria i radioaktivního uranu. Tyto procesy probíhají  centrál-
ních oblasech hvězdy hotovící sek explozi, v místech, kde hustota látky desetimi-
lionkrdt překračuje hustotu vody, v místech, kde na pár okamžiků teplota naroste 
na několik desítek miliard stupňů Celsia. 

Jak se ale tyto nově vzniklé prvky dostanou do prostoru? Jednoduše — vlastní 
explozí supernovy! 

Materiál supernovy, obohacený o produkty předcházejícího klidného termonu-
lleámího hoření i o prvky vzniklé těsně před hvězdnou katastrofou, je vyvržen 
rychlostí několika tisíc km/s. Expanduje a řídne. Na své cestě prostorem se set-
kává s chuchvalci mezihvězdné látky. Ty před sebou nejprve hrne jako sněžný 
pluh. Dříve nebo později však dojde expandující obálce supernovy dech, zastaví 
se a jej[ materiál se smísís okolní anonymnímezihvězdnou látkou. Ta se v prosotu 
převaluje a čeká na svou příležitost. Zchladne-li přitom a dostatečně zhoustne, 
může se stát zárodečným materiálem pro vznik nové generace hvězd a jejich pla-
netárních soustav. 

V jednom takovém oblaku mezihvězdné látky se před asi 5 miliardami let zfor-
movala i naše sluneční soustava. Po uplynutí oněch 5 miliard let se na jedné 
z planet objevil tvor, který našel neobyčejnou zálibu ve žlutém kovu se 79 protony 
v jeho jádru. Začala lidská historie psaná zlatem. Málokdo ze zlatokopů, dobyva-
telů zlatých pokladů či bankéřů, si přitom uvědomoval, že historie zlata samot-
ného je mnohem delší než historie celé sluneční soustavy. 

(zrn) 

Jak souvisí hvězdná velilrosts veliKostíhvězdy? 

Ast jako kazajka se svěrací kazajkou. Ale žerty stranou - otázka si zaslu-
huje seriózní odpověď I letmý pohled na noční oblohu nás přesvědčí, že 
hvězdy jsou různě jasné. A tak — bez nějaké hlubší fyzikální úvahy — by 

měly být bud různě od nás vzdáleny anebo různě „velké" (tedy zářivé). Až do 
renesance se učenci domnívali, že hvězdy jsou vyskládány na jedné sféře, tzv. 
sféře hvězd (střed sféry souhlasil se středem Země). Pak jsou všechny od nás 
stejně daleko; jsou-li tedy jasnější, musí být větší  naopak. Nedivme se této před-
stavě, měla svou )ogiku. 

Ostatně roztřídění hvězd do skupin podle toho, jak se nám jeví jasné, je nejstar-
ším souborem fotometrických dat vůbec. Je zaznamenáno v díle Claudia Ptole-
maiaA/magest (1. století n.1.):1022 hvězd bylo roztříděno tak, že nejjasnější byly 
hvězdy „první (hvězdné) velikosti", nejslabší ještě okem viditelné „šesté veli-
kosti". Tímto na první pohled prazvláštním rozdělením se nevědomky dosáhlo 
toho, že p!9 pozorování hvězd dvou sousedních velikostí (např. první a druhé, 
čtvrté a páté) máme pocit, že ony slabší hvězdy jsou „stejným dílem slabší" než 
příslušné jasnější hvězdy. Je to tedy stupnice, která respektuje způsob vnímání 
světla našima očima a zpracování informace mozkem. 

Moderní fyzikální definice hvězdné velikosti vychází ze staré terminologie, 
dává jim však přesný obsah. Je to veličina, v níž se vyjadřují jasnosti hvězd — tedy 
světelné toky přicházející k nám od jednotlivých hvězd. Historické kořeny po-
známe i z toho, že čím jasnější je objekt, tím je hodnota hvězdné velikosti menší 
číslo (původně jak známo nejjasnější hvězdy byly první velikosti, nejslabší šesté). 
Kdybychom zaváděli stupnici hvězdných velikosti dnes, jistě byehbm ji převrá-
tili. A také název bychom zvolili jiný, aby nemátl. 

Jenže i svěrací kazajka je tak trochu kazajkou. A znalost hvězdné velikosti nám 
někdy může posloužiti k odhadu, jak je hvězda opravdu veliká. Není to ovšem tak 
přímočaré, jak by sena první pohled zdálo. Musíme nějak odhadnout vzdálenost 
(a to bývá obtížné) a určit povrchovou teplotu (to bývá snazší). Jak je vidět, zá-
kladní parametry hvězd se zjišťují obtížně; ale jde to, i když ztuha 

(zp) 

OiÁZRYgOOPOYfOfI-vtótorubrice jaoupablikoványukázkyzp₹ipzavovanápěbidilnéknihy Záludné otázky zastronomieodautozůZdaitkaldikuláška 
(zm)aZdahkaPokornáho (zp).Rniha,obaahujicicalkam199otázeksodpovědinané,bymelavyjitpostupnavpzdbáhuroku 1993(prvnidilji₹vyšel)vbzněnekám 
vydavatelstvi Rovnost, a.s. 
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ČASOVÉ SIGNÁLY ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST 
Odchylky časových signálů - červen 1993 Quo Vad%s, Česká astronomická společnosti? 

Přečetl jsem si pozorně Zprávu České astronomické společnosti za rok 1992. Je příliš krásná na to, 
aby to byla pravda, i když tu a tam v ní ledacos zaskřípe a zadá podnět k přemýšlení. Znám podobné 
zprávy i z minulých let, kdy bývalý režim poskytující hojné dotace prezentovaný sloh požadoval. Do-
dnes jsou zprávy v tomto slohu připravovány, případně do něj upraveny. Jak ale vypadá stav Společ-
nosti z hlediska jejího řadového člena? Co mu nabízí a co po něm chce? Co po něm chce je víceméně 
jasné: členské příspěvky (i když si i při tom počíná s těžko pochopitelnou váhavostí). Co poskytuje je 
však prakticky jen morální pocit příslušnosti k „obci astronomické". Informace o pořádaných akcích, 
objevech a podobně se šíří prakticky jen v rámci pobočky nebo sekce. „Nezorientovaný" člen vůbec 
neví, kam se má se svým zájmem obrátit, co která pobočka nebo sekce dělá a hlavně jak. Téměř 

1. X,1993 +0,417 +0,388 všechny sekce, a dnes při téměř naprosté absenci centrálně šířených informací už i některé pobočky, 
vydávají své zpravodaje, což se člen ČAS může dočíst ve zmíněné zprávě. Nikde se už ale nedočte, jak 

Vladimí,- Ptáček tato vesele proklamovaná činnost vypadá ve skutečnosti. Je totiž rozdíl (alespoň z hlediska vážnějšího 
zájemce), zda citovaný zpravodaj vychází asi jednou ročně, nebo zda dostane do roka si 60 čísel (jako 
EM, které ovšem vycházejí mimo rámec ČAS). 

Dost ovšem prozradí účetní uzávěrka: při loňské, dosud dost „tučné" dotaci, zbylo na činnost pobo-
ček 6000 Kčs, na činnost sekcí 0 Kčs. Naštěstí mají sekce vlastní příspěvky, ale ze stále slibované 
podpory činnosti poboček a sekcí nebylo nic. Letos dotace není a asi nebude. Členské příspěvky byly 
již z velké části utraceny na provoz ústředí, částky závazně slíbené pobočkám a sekcím již nejsou 
k dispozici (prvá záloha měla být poskytnuta koncem prvního čtvrtletí). Čekání na zázrak v podobě 
zlatého deště se nevyplatilo. Přitom je jasné, že pokud má být těžiště činnosti Společnosti v sekcích a 
v pobočkách, měla by do těchto míst směřovat i většina nákladů. 

Není samozřejmě v naší amatérské astronomii všechno černé. Některé pobočky a sekce se skutečně 
snaží pro své členy něco udělat a povzbudit jejich vlastní aktivitu. V Praze začala vycházet Corona 
Pragensis, podobně i v Českých Budějovicích, někde vedla tato snaha k založení místních astronomic-
kých společností (Zlín, Hradec Králové). Ze sekcí funguje asi nejlíp sekce pro pozorování proměnných 
hvězd, povzbudit činnost zlepšením informovanosti členů se snaží i naše sekce meziplanetární hmoty 
(rozsah a frekvence vydávání zpravodaje stále roste). Ale ty složky, které se nepřimkly nebo nemohou 
přimknout k velkým hvězdárnám, stále zápasí s finančními potížemi. Dary a dobrovolné příspěvky 
členů zmohou ovšem dost. Horší než nedostatek peněz je ale absence skutečně objektivního a kritic-
kého přístupu ke všem astronomickým aktivitám u nás (o mnoha z nich se „raději nemluví", kritická 
slova na adresu jiných jsou „tabu"). Nevím, kolik ze čtenářů časopisu slyšelo o velice „vytrvalém" 
a úspěšném ,deep—sky' projektu Amatérská přehlídka oblohy a zná jeho věstník bílý trpaslík. Čtenáři si 
také nepřečetli nepříznivé recenze na některé publikace, které se většinou opravdu příliš nepovedly, 
které by je upozornily na různé chyby a nedopatření v nich (občas byly ovšem psány až příliš mladicky 
drsně, bez ohledu na známé „kdo nic nedělá, nic nepokazí"; je přece známo, že i v Atlasu Coeli, proslu-
lém svou kvalitou, jsou desítky chyb — nový Tirionův atlas je na tom ještě hůř). 

Tohle staronové „lakování na růžovo" může za nějakou dobu zabít cokoliv. Je proto na čase s ním 
skoncovat a nazvat věci pravými jmény, padni komu padni. Skuteční zájemci o astronomii na tom 
mohou jen vydělat. A ty pobočky, sekce, skupiny nebo hvězdárny, které skutečně něco dělají, taky. 
Stejně tak astronomická společnost jako celek, i když bude třeba mít nějakou dobu míň sekcí apoboček 
a „žádný úřad"! 

Vladimír Znojil 
předseda sekce MPH 

den 
(1993) 

Uri-signál 
[st 

U1'2-signál 
tel 

1. VI. 1993 
6. VI. 199$ 

11. VI. 1993 
16. VI. 1993 
21. VI. 1993 
26. VI. 1993 

-0,3403 
-0,3507 
-0,3610 
-0,3718 
-0,3805 
-0,3913 

-0,3102 
-0,3216 
-0,3328 
-0,3452 
-0,3559 
-0,3690 

Předpověd (neurčitost ± 0;0135): 

Přestupná sekunda 
V r. 1993 

Jak oznámila Mezinárodní služba rotace Země IERS, byl 
koncem června 1993 posunut světový koordinovaný čas 
UTC o 1 s zpět vložením přestupné sekundy o půlnoci svě-
tového času dne 30. VI. 1993. Tím se opozdily i všechny 
časové signály, které tento čas vysílají. Protože v té době 
byl letní čas, byl v okolí změny sled časových údajů násle-
dující: 

I. VII. 1993 07 01 
1. VII. 1993 07 01 
1. VII. 1993 07 01 

Olh 59min 59s SELČ 
Olh 59min 60s 
02h OOmin OOs 

Den I. VII. 1993 tedy měl 86 401 s. Rozdíl mezi světovým 
atomovým časem TAJ a časem UTC se změnil z dosavad-
ních TAJ - UTC =+27 na+28s. Vloženou sekundou se vy-
rovnal předstih UTC před UT o více než 0,8 s, nahroma-
děný od předešlého posunu I. VII. 1992. Od té doby byla 
průměrná úhlová rychlost rotace Země asi 72 921 149,6 
pikoradiánů/s a den času UTC (86 400 atomových sekund) 
byl asi o 2,2 ms kratší než den světového času UT. 

Vladimír Ptáček 

PROSLECHLO SE VE VESMÍRU 
Relativita nejistot 

Nejenže přítomnost a budoucnost jsou nejisté: také minu-
lost se mění velmi rychle. 

I. Almár 

Není hvězd dál než v nekonečnu 

Víme předem, že fakticky neexistují hvězdy se zápornou 
paralaxou, a taje velmi cenný poznatek, když chceme analy-
zovat údaje z družice Hipparcos. 

S. Roeser 

Fundamentální nesmysl 

Je-li něco fundamentální, pak to patří do filozofe, a tedy 
mezi nesmysly. 

F. Hoyle cituje W. Pauliho 

Nesnesitelná lehkost prázdnoty 

To hlavní na tomto snímku je, že na něm nevidíte vůbec 
nic. 
G. Hasinger komentuje výsledky přehlídky družice ROSAT 

Na 1. plenárním zasedání Evropské astronomické společ-
nosti v Lutychu v červnu 1992 zaslechl 

VESMÍR SE DIVÍ 
Politika pro každého aneb Horoskop 

«Stojí tu vedle sebe seriózní politické výhledy a čtení z hvězd. Jak je to možné? Jednoduše, protože 
astrologie je nesmírně logická věda piná matematických výpočtů a v západních zemích si už své místo 
uhájila... 

...Na začátku bylo nejtěžší najít astrologa, protože Astrologická společnost se netvářila nadšeně. 
Nezbylo nic jiného než se obrátit jinam, a to na komerční astrology. První byla paní Kirážková, která 
pro Expres připravovala předvolební výhledy politiků. Svým vystoupením protrhla nedůvěru a teď už 
má pořad své pravidelné astrology — Radku Zemanovou a Vítězslava Čížka. Jsou to přesně ti praví, 
protože vědí, o co jde, navíc jsou i oba publicisté. Dají se tak spojit hned dvě užitečné profese... 

..Jak je to se čtením z hvězd, s horoskopy a vírou lidí, jsme se zeptali astroložky, překladatelky 
a novinářky Radky Zemanové: Je možné člověka přesvědčit, aby věřil horoskopům? 

Většina lidí tomu nevěří, dokud se nepřesvědčí na vlastní kůži. Ale není třeba nikoho přesvědčovat, 
protože taje zbytečné a navíc i určitá forma násilí. Kdo chce věřit, hledá shodné momenty, zatímco ten, 
který věřit nechce, bude hledat rozpory. 

Věří víc muži nebo ženy? 
Tak se to nedá rozdělit. Astrologie je velice logická věda, založená na řádu pohybu planet, který je 

nesmírně logický. Základem jsou tisíciletá pozorování a cyklicky se opakující jevy. Jsou sice cykly, 
které si nemůžeme ověřit, ale jsou věci ověřitelné lehce. Například špatně postavený Merkur velmi 
často signalizuje „pozor, poruchy na spojích"... 

...Astrologie je u nás brána spíše jako zábava než jako věda. 
Máme čtyřicetiletou pauzu, protože na mnoha západních univerzitách se astromedicína přednáší 

jako předmět. Dnes už to není nic neobvyklého ani žádné šarlatánství, protože astrologie představuje 
řád. Ať budeme dělat cokoliv, rak planety nabíhají ve sledu, v jakém nabíhají, a to nezávisle na naší 
vůli.» 

A. Štrobová a M. Mrázová: Týdeník televize č. 39/1992, s. 4 -1g— . 
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