
MĚSÍC A LIDÉ 
Nové kosmické sondy v r. 1994 
Dvojité jádro galaxie v Andromc`, 

ročník 75 

1/1994 
cena 17 Kč 





Ríše hvězd ročník 75 1/94 
PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY 

Měsíc - Jedna z fresek v astronomické chodbě 
Valdštejnského paláce v Pra-
ze na Malé Straně před-
stavuje alegorii Měsíce - bo-
hyni lovu Artemis s čelenkou 
se srpkem Měsíce, sedící na 
voze taženém párem jelenů. 
Autorem fresky je mahř a 
štukatér Bartolomeo Baccio del Bianco a 
vytvořil ji asi v r. 1630. Ideovým autorem je 
pravděpodobně italský architekt a vědec Gio-
vanni Bapt. Neroni da Galiano, Valdštejnův 
poradce (Neroni působil u Valdštejna již od 
r. 1624, byl to přímý žák Galileiho a v Praze byl 
přítelem Keplerovým). 

(foto - Tomáš Stařecký) 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 

Galaxie M 31 - Galaxie M 31 na snímku 
severočeského astronoma-
amatéra Milana Antoše. Sní-
mek byl pořízen 14. VII. 
1993 expozicí 50 minut od 
22h 42n-in UT Sonnarem 
4,5/105 s Deep-Sky filtrem 
na film Kodak TP 4415 hy-
persenzibilizovaný vodíkem 
(zvětšeno asi 15-krát). 

TŘETÍ STRANA OBÁLKY 
Astronomické snímky Martina Lehkého 
z Hradce Králové 

NAHOŘE - Kometa Shoemaker-Levy (1991a1) 
nacházející se na snímku 
vpravo od planetární miho-
viny M 27 (NGC 6853). 
Fotografie byla pořízena 27. 
VI. 1992v 23h 30mim - 23h 
47min UT Schmidtovou 
komorou (420/600/1000) na 
hvězdárně v Hradci Králové 
(film MEDIX-RAP1D). 

DOLE - Kasiopeja a meteor z meteorického 
roje Perseid. Snímek byl 
pořízen 11. VIII. 1993 v 22h 
06min _ 22h 19min UT na 
hvězdárně v Hradci Králové 
pomocí nepointovaného fo-
toaparátu Praktisix s ob-
jektivem Tessar 2,8/80 (film 
- Fomapan Speciál 800 
ASA). Podle vizuálního 
pozorování Martina Cho-
lasty byl čas přeletu meteoru 22h 10min UT, 
jeho jasnost byla odhadnuta na -1 mag a meteor 
měl pozorovatelnou stopu. 

POSLEDNÍ STRANA OBÁLKY 

Dvojité jádro galaxie M 31 - Dvojité jádro 
známé spirální galaxie M 31 
v souhvězdí Andromedy by-
lo rozlišeno pomocí Hubb-
lova dalekohledu. Tento ob-
jev patří k dalším překvape-
ním, která nám tato jedineč-
ná astronomická observatoř v nedávné minu-
losti již připravila (viz též článek na str. 18). 
(foto - NASAISTSc1) 

DOLE - Leden a znamení Ryb (Pisces) -
obrázek ze zvěrokruhu Josefa Mánesa z r. 1866 
a z hvězdného atlasu Uranographia z r. 1690 
Jana Hevelia (1394-1419). 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 
Nova Cassiopeiae 7993 

Novu fotograficky objevil Kazuyoschi Kanatsu (Shimana, Japonsko) 7,47 UT pro-
since. Oblast snímkoval fotoaparátem s objektivemf= 55 mm (p2,8) na film T--Max 400. 
V té době se jasnost novy pohybovala již kolem 6,5 mag. Prohlídkou dřívějších snímků 
se zjistilo, že ještě 5,44 UT prosince musela být nova slabší než 10 mag. 

Nezávislý vizuální objev novy Cas 1993 oznámil Peter Collins (Scottsdale, Ari-
zona). Nového objektu si povšiml téměř o týden později, 13,29 UT prosince, v době, 
kdy jasnost nory vzrostla na 6,0 mag. 

Progenitor (předchůdce), kterého se pokoušel identifikovat B. Skiff (Lowell Obser-
vatory), byl nalezen velmi rychle. Je jím hvězda asi 18 mag s B-R kolem 1,0. V Pa-
lomarském atlasu se na místě novy nachází těsný pár hvězd (vzdálenost asi 2") s při-
bližně stejnou jasností a polohou v severo-jižním směru. Progenitorem je severnější 
složka tohoto těsného páru. Snímky Palomarské přehlídky oblohy jsou k dispozici ve 
dvou spektrálních pásmech, v červené a modré oblasti. Kandidát na progenitora je 
zachycen na obou tiscích a má souřadnice (pro ekvin. 1950.0): cc = 23"39"22,36', 
S =+57°1422,9" na červené desce a a = 2339"22,39', S =+57°14'2,23" na modré. 

První spektrogramy (B. Schmidt, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) 
pořízené 13,3 UT prosince na Multiple MirrorTelescope potvrdily, že jde skutečně o no-
vu. Ve spektrogramech dominovaly velmi silné emise H-alfa a H-beta. Také byla patrná 
čára H-gama. Dále bylo ve spektru velké množství multipletů, z nichž nejjasnější na 
589,3 nm (Na I D); 777,3 a 844,6 nm (O1); 850,0 a 854,6 nm (Ca II); a mnoho čar Fe JI 
(442,0, 458,9, 463,2, 467,1, 473,4, 492,4, 501,8, 516,9, 519,7, 523,7, 527,8, 531,8, 
536,6, 616,1 a 625,0 nm). 

Do programu sledování novy se zapojili také vizuální pozorovatelé v České 
republice. Poprvé, kdy počasí nad CR dovolilo novu pozorovat, ji spatřili P. Kubíček 
z Teplic 15,676 UT prosince a její jasnost odhadl na 6,6 
mag. O několik minut později získali vizuální odhady 
také O. Šándor (Teplice), J. Kujal (Hradec Králové), M. 
Navrátil (Hradec Králové) a J. Veselý (Hradec Králové). 
Maxima nova dosáhla asi 18. XII., kdy se její hvězdná 
velikost pohybovala kolem 5,8 mag. Vezmeme-li v úvahu, 
že progenitor byl 18. mag, vychází zjasnění větší než 12 
mag, což řadí tuto novu mezi svítivé typy (mezi které 
patřila) nova Cygni 1992). 

Pro bližší orientaci uvádíme i vyhledávací mapky, na 
kterých jsou vyznačeny doporučené srovnávací hvězdy. 
Jasnosti a barevné indexy ke srovnávacím hvězdám 
označeným na mapce jsou pak uvedeny v tabulce. 
Hodnoty označené indexem 1 pocházejí ze SAC katalogu 
(hvězdička u hvězdy d znamená, že V, a (B-V), bylo 
zpřesněno podle měření brněnského fotometru). Hodnoty 
Vi udává k těmto hvězdám mapka AAV SO. 

hvězda SAO V, (B-V), (U-B), V, 

a 35 761 5;81 +1,65 +1,81 5,5 
h 35 668 8,2 - - 8,3 
C 35 665 7,24 +0,17 - 7,2 
d 35705' 7,19 +0.57 +0;03 7,1 
a 35 723 7,9 - - - 
f 35 682 6,3 - 
9 35 649 8,4 - 8,4 
h 35 677 8,3 - 
í 35549 8,33 +0,14 -0,33 - 
j 35505 8,75 +6,11 +0,05 - 
k 35 734 8,30 -0,01 -0,19 - 
m 35 491 8;24 +0;26 
n 35704 9,1 - 
p 35689 8,9 - 
q 35651 9,4 - 
¢Cas 35763 4,87 +1,11 +1,05 4,9 

8,6 

O [(AUC 5902, 5904, 5905, 5970] (dlkjh) 

A Nova Cassiopeiae 1993 - Na levém snímku je zachyceno čtyřminutovou expozicí hvězdné pole v souhvězdí Kasiopeji z období před vzplanužím novy. Na pravém 
snímkuje totéž pole po expozici 25 minut dne 19. XII. 1993 (od 01/o 02min 00s SEC) snovou o jasnosti asi 7. magnitudy. Oba snímky pořídil na materiál ORWO ZU-
21 astrografetn 30/150 na observatoři na Skalnatém Plese Gabriel Červdk. 
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O Měsíci 
a lidech 

~Yíěsrc, jako těíeso aatjdí'ižší 
Zemi, na ni siíněpůsodí... yliv 
9Yíěsíceje n jpat>'4jší a perio- 
tfrckj, vzíaíedem k jeíio novo- 
íuním, čtvrtc'm a úpírikům.. 

Klaudios Ptolemaios (2. stol.) 

Josip Kleczek, Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov 

1. Měsíc a člověk 
Když se na Zemi objevili první vzpřímení lidé (asi před třemi 

a půl miliony roků), byl už Měsíc čtyři a půl miliardy roků starý. 
Pro lidstvo se vůbec nezměnil: jeho kamenná tvář byla svědkem 
toho, jak se člověk měnil, sbíral plody, lovil zvěř a ryby, dělal 
nástroje z kamene, jak vypěstoval před deseti tisíci roky rýži 
v jihovýchodní Asii a před osmi tisíci roky obilí v Anatolii, 
zdomácněl zvířata, využíval energie svalů koní a volů, postavil 
dům - trvalou ochranu před nepohodou a stal se zemědělcem, 
řemeslníkem, obchodníkem, stavitelem, sochařem, básníkem, 
filozofem, astronomem, matematikem, technikem.., a astro-
nautem: 

Nedávno byl Měsíc vyrušen ze své odvěké osamocenosti, 
když po jeho povrchu šlapali lidé. Mnoho, velmi mnoho se stalo 
s lidmi za těch několik málo milionů roků. Nic, vůbec nic se 
nestalo s Měsícem za tu (astronomicky kratičkou) dobu. 

Když náš předek ve stotisícím pokolení obrátil svůj zrak 
nahoru, na oblohu - stal se člověkem, alespoň ve smyslu řeckých 
filozofů: antropos znamená "ten, kdo obrací -tropein- hlavu 
nahoru -an" [rozuměj: aby pozoroval oblohu, ne aby vypil pohár 
(vína)]. Náš dávný předek, jeho žena a dítě šli v sopečném prachu 
u jezera Tanganika a zanechali tam stopy, jejichž stáří bylo 
určeno na 3,6 milionů roků. A Měsíc, který oni tehdy viděli, byl 
stejný, jak jej vidělo více než sto tisíc generací po něm a jak jej 
vidíme dnes i my. Rozložení světlých a tmavých míst na jeho 
povrchu se nezměnilo. Pohyboval se po hvězdném nebi stejně 
jako se pohybuje dnes. Byl proto považován za bloudící těleso -
za jednu ze sedmi planet. Na obloze se Měsíc pohybuje mezi 
hvězdami podobně jako Slunce, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter 
a Saturn. Na tom se od dávných dob nic nezměnilo. Změnil se 
však podstatně náš názor. Všech sedm těles bylo nazýváno 
"tělesa bloudící" - řecky planety. [Země byla až do konce 
středověku považována za střed vesmíru (geocentrický názor).] 

K podstatné změně v poznání Měsíce, Slunce, planet i Země 
došlo před čtyřmi staletími, kdy Slunce bylo povýšeno na střed 
sluneční soustavy a naopak Země byla degradována na jednu 
z planet - to jest těles, která obíhají okolo Slunce. Jen Měsíc 
zůstal tím, čím byl, a stal se nejznámějším představitelem mnoha 
desítek měsíců - to jest těles obíhajících okolo planet. Názvy 
nebeských těles zůstaly i v heliocentrickém názoru - ale jejich 
obsah se zcela změnil. Pouze Měsíc - měsíc Země - si zachoval 
své původní postavení z geocentrického názoru: obíhá věrně svou 
Zemi jako v dobách Ptolemaiových. Jen ho přejmenovali - už 
není planeta, ale měsíc. 

K té obrovské změně v chápání vesmíru došlo- začátkem 
novověku, v renesanci. Vesmír se tehdy nezměnil, to jen my, 
lidé, jsme se v našem poznání přiblížili k pravdě: náš názor teď 
lépe odpovídá skutečnosti. Jan Neruda ten zlom vyjádřil veršem 
v Písních kosmických: "Báječně krásný to přec byl sen, / vše že 
se Zemi koří, / tisíce světů že kolem ní / se točí a láskou hoň: / 
Krásný to sen a přec jen sen, lze světů zbyl nám jeden jen - /jen 
Měsíček náš věrný." 

Střídání fází Měsíce je natolik nápadným jevem, že nemohlo 
uniknout pozornosti lidí. Viditelností a pravidelností se měsíční 
fáze staly přirozenými hodinami dávných generací. Jejich 
střídání - lunace - byla vhodná jednotka pro měření času. Pro 
dávného lovce či zemědělce byl rok (to je vystřídání ročních 
období za 365 a 1/4 dne) velmi důležitý, ale odpočítávání dnů 
bylo příliš náročné . Bylo pro ně snazší počítat 29 či 30 dnů od 
novu k následujícímu novu a potom odpočítávat 12 či 13 měsíců. 

Kameny s odpovídajícími ryskami archeologové vskutku 
nacházejí, jak dosvědčuje Alexander Marshak v knížce The Roots 
of Civilization. Na stěnách jeskyň kromaňonského člověka jsou 
nakreslené fáze Měsíce a řady 29 rysek. Anglický Stonehenge 
sloužil - mimo jiné - i k určení novu a k stanovení měsíčních 
zatmění [Gerald Hawkings: Stonehenge Decoded]. Ostatně kořen 
"me-" našeho slova "Měsíc" je indoevropského původu a před 6 
až 7 tisíci roky označoval "měřidlo" času (německé messen, 
anglické measure). 

Měsíc na obloze a v kalendáři mají stejné jméno v češtině 
a podobné v jiných jazycích (Mond - Monat, Moon - month). 
Indoevropský kořen Měsíce svědčí o tom, že byl jednou z prvních 
věcí, kterým člověk dával jména. 

Pravidélný sled fází byl pro všechny odjakživa každodenní 
jistotou - stejně jako dnes. I když věděli, že po novu bude první 
čtvrt, pak úpiněk, poslední čtvrt a nov - nevěděli proč. Indický 
venkovan ještě dnes vysvětluje svým potomkům střídání fází 
takto: Měsíc měl dvacet sedm žen - hvězd (hvězd blízko 
ekliptiky). V piné své záři Měsíc strávil jednu noc blízko každé 
z nich. Zvláštní přízeň však prokazoval jedné (Bohyni = 
Aldebaran), u níž se zdržoval nejvíce. Ostatní ženy si stěžovaly 
na Měsíc u svého otce, který mu v zlosti zcela odňal jas. Později 
se mu však zželelo nešťastného černého Měsíce a zmírnil kletbu 
kompromisem tak, že Měsíc postupně nabývá piného jasu 
(v úplňku) a pak se postupně vrací do prokletého stavu - do novu. 

Můžeme si snadno domyslet, že se lidé scházeli podle 
měsíčních fází - a především když byl úpiněk. Kolem úplňku lze 
pracovat do noci i bez umělého osvětlení. Za úplňku člověk 
snadno našel svou cestu: "Měsíčku můj mílej, /pěkně mi svítívej, 
/jen abych já nezabloudil, / až pudu od mílej" (lidová píseň 
z jižních Čech). Úpiněk poskytoval světlo pro noční oslavy a 
společenská shromáždění. Dodnes v některých zemích (např. židé 
a muslimové) užívají měsíční kalendář. A Starý zákon hovoří 
v Genesi o tom, že Bůh stvořil Měsíc a Slunce, aby ukazovaly 
čas... 

2. Když zmizel úpiněk 
Úpiněk se těšil zvláštní pozornosti a někde se jí těší dodnes. 

Nejkrásnější úpiněk je uprostřed podzimu. V Číně je v tu dobu 
Měsíc oslavován především ženami. Na venkovském dvoře ženy 
rozprostřou té noci melouny a jiné ovoce jakožto oběti Měsíci. Ve 
zvláštní misce jsou boby pro zajíce, který - podle čínských 
představ - sídlí na Měsíci (podle buddhistů je to onen zajíc, který 
se sám nabídl, že nasytí hladového Buddhu vlastním tělem). Jiní 
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Číňani viděli na Měsíci starého muže (jae lao jie) s dlouhým 
šedivým vousem. Ten má na starosti všechny sňatky v celé zemi. 
Připravuje tam červené stuhy, které poutají k sobě manžele po 
celý život (odtud čínské přísloví, že manželství jsou připravována 
na Měsíci). Této slavnosti podzimního úplňku se zúčastňují mezi 
9. a 11. hodinou večer všechny vdané ženy z domu. 

Ve východní Asii považují za prapříčinu všeho dění dvě 
protikladné prasíly: zápornou Jin a kladnou Jang. Měsíc je sym-
bolem principu Jin, symbolem tmy a ženskosti. Druhý, doplňující 
vesmírný protiklad - Jang, naopak odpovídá Slunci, světlu, 
mužství. Proto podzimní úpiněk slavily v noci ženy. Až po obřadu 
žen se připojili muži a všichni dlouho do noci pozorovali úpiněk, 
radovali se a popíjelo se mnoho (vína). 

Iv jiných částech světa se slavil a uctíval úpiněk Měsíce. Není 
proto divu, že když došlo k zatmění, mezi lidem nastala panika 
a zmatek Zatmění vybočovalo z normálního běhu událostí na 
obloze. Důvody zatmění nebyly tehdy známy a jakýkoliv 
neobvyklý úkaz na obloze (např. zatmění Měsíce a Slunce) byl 
považován za předzvěst hrozících katastrof a hrůz. Zahánět 
hlukem draka či jinou obludu, která požírala Měsíc (či- Slunce), 
byla a je dodnes běžná praxe v různých částech Země. 

Země mezi Eufratem a Tigridem byly od sumerských dob (už 
před pěti tisíci roky) domovem vynikajících pozorovatelů oblohy. 
Nejenže se tam hvězdná obloha rozdělovala pro snadnější 
orientaci na souhvězdí, ale z klinových záznamů o měsíčních 
zatměních babylonští astronomové odvodili saros, to jest dobu 18 
let 10 dnů a 8 hodin (což je 6 585,32 dnů). Po této době se totiž 
řada zatmění (měsíčních i slunečních) opakovala. Zatmění 
opakovaná po sarosu (po 6 585 dnech) probíhala vždy o 0,32 dne 
později - a tedy o 115 stupňů západněji než zatmění předchozí. 
Bylo tedy možno zatmění předvídat, určit jeho začátek, trvání 
a odkud bude vidět. To byl obrovský pokrok (už-staletí před Kris-
tem). Ten, kdo znal saros, mohl své znalosti využít kvlastnímu 
prospěchu. A zle na to dopláceli ti, kdo saros neznali. Už Říman 
Plutarchos psal o tom, že "lidé mají strach, protože neznají 
příčinu ztmavění úplňku". 

Nejen v Mezopotámii a antickém světě se snažili porozumět 
složitým pohybům Měsíce po hvězdné obloze. Od Biskajského 
zálivu po Shetlandské ostrovy najdeme měsíční observatoře 

1 Obr. 1 -Podle horního obrázku (a) označíme jako těžiště dvou těles bod, v němz 
nastane rovnováha. Na obrázku (b) těžiště dvojice Země-Měsíc leží uvnitř Země, 
v blízkosli jejího povrchu. Obíhá kolem Slunce po hladké elipse. Kolem tohoto 
společného těžiště obíhají středy Země a Měsíce. (kresba. Pavel Příhoda) 

z doby bronzové. Rozmístění kamenů dovolovalo dávným 
pozorovatelům sledovat východy a západy Měsíce. Dnes se 
snažíme porožumět tehdejší měsíční astronomii, obdivujeme 
nejen jejich výkony při stavbě kamenných kvádrů, aleyředevším 
pečlivost a nesmírnou trpělivost v pozorování oblohy. Cím pro ně 
musel být Měsíc? Ve starověku a ve středověku se vesměs na 
saros zapomnělo. Zatmění Měsíce a Slunce bylo zařazeno pod 
pojem "působení nebes", jak se lze dočíst v úvodu ke spisu ze 
třináctého století Speculum astronomiae (Zrcadlo astronomie) od 
Alberta Velkého. 

Dnes rozumíme pohybům Země a Měsíce a známe příčinu 
zatmění: dlouhé stíny, které se táhnou za oběma tělesy. Vypočítat 
zatmění s velkou přesností a na tisíciletí do budoucnosti, nebo 
kdy byla v minulosti, dovedeme díky nebeské mechanice a velmi 
rychlým počítacím strojům. Avšak před Keplerem a Newtonem 
lidé tak dramatickému jevu, jakým jsou zatmění, nerozuměli. 
Proto je považovali za "působení nebes". Jak hluboce byl 
zakořeněn takový názor na zatmění (měsíční i sluneční), nám 
dosvědčuje historie antická, středověká, ba i novověká. Uveďme 
příklady: 

V peloponéských válkách (koncem pátého století př. Kristem) 
Athéňané plenili Syrakusy, sicilskou kolonii peloponéské ligy. 
Při dobývání Syrakus nastalo zatmění Měsíce. Ve vítězícím 
athénském vojsku vyvolalo zatmění paniku; liga je pak porazila 
a loďstvo - hlavní oporu Athéňanů - zničila. Kdyby athénští 
vojevůdcové oznámili svým vojákům, že nastane ono zatmění, 
výsledek by byl zcela jiný. A saros byl už tehdy znám. Inu, 
astronomové nebyli a nejsou jen romantickými snílky; mohou být 
někdy užiteční, moc užiteční. 

Z konce středověku je náš další příklad. Podle kronikářů 
rozrušilo měsíční zatmění morálku obránců Cařihradu koncem 
května roku 1453 natolik, že podlehli, ačkoli byli v desetinásobné 
přesile, osmanskému sultánu Mehmetovi. Zatmění bylo jedním z 
faktorů, které přivodily porážku tisícileté Byzance. Té Byzantské 
říše, která chránila po celá staletí západní civilizaci před 
výbojným islámem. Jinak by nás zde pětkrát denně vyzývali 
muezzini z minaretů k modlitbě. 

Z přelomu středověku na novověk uveďme následující případ. 
Při své čtvrté výpravě musel Kolumbus přistát na Jamajce. Po půl 
roce života ztroskotanců se polovina posádky vzbouřila, ukradla 
zásoby a loupila u domorodců. Kolumbus, který věděl, že bude 
zatmění Měsíce, svolal náčelníky Indiánů a řekl jim, že se na ně 
křesťanský Bůh zlobí, protože mu nedodávají potravu, a že jim 
svůj hněv jasně ukáže na nebi - při úplňku. Zatmění natolik 
poděsilo Indiány, že bez meškání začali přinášet potravu. 
Kolumbus s posádkou pak dobře přežil do té doby, než přijela 
záchranná loď. 

Poslední příhoda o vlivu zatmění Měsíce je z tohoto století, 
z první světové války. Osmanská (turecká) říše byla spojencem 
Německa a ohrožovala zájmy Anglie a Francie na Blízkém 
Východě. Povstání Arabů proti turecké nadvládě vedl Angličan 
Lawrence of Arabia. Rozhodnout bitvu mohlo pouze dobyti 
přístavu Accaba a nepřístupné pevnosti Kethira. Lawrence měl ve 
svém zápisníku poznamenáno, že v oné noci, na niž byl plánován 
(beznadějný) útok, má být zatmění Měsíce. Využil toho, sdělil 
svým vojákům, že zatmění bude znamenat jejich vítězství. 
Arabové skutečně získali zdánlivě nedobytnou pevnost, neboť 
pověrčiví turečtí obránci v pevnosti tloukli do měděných hrnců, 
aby zachránili ohrožený Měsíc. Opravdu Měsíc zachránili, ale 
přitom ztratili Accabu a zanedlouho poté i Jeruzalém a Damašek. 

3. Je Měsíc vinen? 
V lidové tradici jsou Měsíci připisována nejrozmanitější 

působení. Různá rčení o Měsíci jsou zajímavý folklor, ničím 
nezdůvodněný, ani vědecky, ani pozorováním, ani dlouhou 
zkušenosti. Jen tak - někdo někde někdy něco řekl a "lama 
vagatur" - ostatní to opakují, aniž se někdo zeptal "proč?". 
Z několika příkladů převzatých z různých zemí tušíme, jak asi 
rčení o Měsíci vzniklo: rostoucí Měsíc znamená rostoucí vitalitu, 
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♦ Obr. 2- Siderický a synodický měsíc. (kresba - Pavel Příhoda) 

kdežto po úplňku vitalita mizí. Říkají naši houbaři, že houby 
rostou lépe za přibývajícího Měsíce. Rybářům prý také lépe berou 
ryby. Zvířata se mají připouštět po novu, vejce se mají nasazovat 
pod kvočnu tak, aby se kuřata, housata, kachňata ... vylíhla, když 
Měsíc přibývá V antice byl zvyk jíst plody moře jen při ros-
toucím Měsíci. Rybáři někde dodnes srkají ústřice jen tehdy, 
roste-li Měsíc. Zahradníci mají obdělávat půdu a sít jen za 
přibývajícího Měsíce. Brambory se sklízejí a ovoce češe, když 
Měsíce ubývá - to aby se dosáhlo dobrého skladování. Vinobraní 
má být za rostoucího Měsíce a víno se má stáčet, když Měsíc 
ubývá. Lesáci sázejí stromy, když Měsíc roste a porážejí je, když 
Měsíce ubývá. Na Kubě bylo do roku 1928 zakázáno porážet 
stromy, když Měsíc rostl - protože prý více "plakaly" (teklo 
z nich více mízy). I holiči dali na Měsíc: vlasy ostříhané za 
rostoucího Měsíce rychle rostou (je známo, že císař Tiberius si 
nechal stříhat vlasy jen po novu). Vlasy ostříhané za úplňku 
zhoustnou. Naši holiči ani zákazníci - jinak stejně pověrčiví jako 
ve starém Římě i v dnešní Francii - asi o této pranostice nevědí. 
Jinak by stáli o úplňku před holičstvím fronty plešatých 
a holohlavých. 

Většina organismů má v sobě zabudovány (biologické) hodiny, 
které udávají organismu čas dne. Tento časový mechanismus je 
v jednobuněčných organismech (např. řasách), ale je i v našem 
organismu, jak potvrdí každý, kdo létá na velké vzdálenosti. Tyto 
vnitřní hodiny jsou řízeny především střídáním dne a noci - tedy 
Sluncem. Jsou to tedy sluneční hodiny. Mnoho změn v živých 
organismech se opakuje v denním (cirkadiálním) cyklu. A napadá 
nás přirozená otázka, zda také Měsíc ovlivňuje život na naší 
planetě? Existuje v živých organismech také měsíční cyklus? 
Cím by mohl Měsíc na život působit? 

Nejznámějším projevem působení Měsíce na Zemi jsou slapy, 
to jest příliv a odliv. Alexandrijský astronom, matematik 
a zeměpisec Klaudios Ptolemaios psal ve druhém století po 
Kristu ve svých Tetrabiblos (Čtyřech knihách...), že mořský příliv 
a odliv se řídí východem a západem Měsíce. Poznatek, že přílivy 
závisejí na poloze Měsíce na obloze, jistě předtím neunikl ani 
Féničanům a jiným přímořským národům. 

Gravitační přitažlivostí Měsíc k sobě zvedá hladinu moří 
a oceánů. Vytváří přílivové vzdutí až několik metrů vysoké (viz 
obr. 5). Tato vzdutí jsou dvě: směrem k Měsíci a na opačné straně 
Země. Pod nimi se otáčí Země. Příliv se opakuje po 12 hodinách 
a 25 minutách. U mnoha živočichů, kteří žijí na pobřeží, byly 
zjištěny "slapové hodiny" s periodou 12,5 hodiny. Tento me-
chanismus jim dovoluje předvídat silně proměnlivé životní 
podmínky a předem se jim přizpůsobovat. Larvy některých druhů 
hmyzu (např. komár Clunio) žijí ve vodě a dospělý hmyz na souši. 

Jeho slapové hodiny mu určí dopředu nejnižší odliv - aby mohl 
včas uniknout. Takový nejnižší odliv nastává přibližně po čtrnácti 
dnech; v té době - při novu a úplňku - se sčítá slapové působení 
Měsíce a Slunce. Je s podivem, jak takový drobný tvor se 
přizpůsobuje díky časovému mechanismu, který ho informuje 
o stavu odlivů. 

Menstruace žen (měsíčky) byla často dávána do souvislosti 
s lunací - to je s vystřídáním měsíčních fází. Cyklus hor-
monálních změn v organismu ženy trvá přibližně stejně dlouho. 
I název byl zvolen podle této shody. Podrobné studie (německého 
gynekologa H. Hosemanna) údajů o patnácti tisících žen však 
ukázaly, že začátek menstruace není vyvoláván určitou fází 
Měsíce. Gynekologové navíc upozorňují na to, že délka 
menstruačního cyklu je závislá na zdravotním stavu, věku, roční 
době. U jiných savců se trvání menstruačního cyklu liší od 
vystřídání měsíčních fází. 

O některých lidech se říká, že jsou náměsíčníci. To znamená, 
že na ně působí Měsíc. Lépe řečeno: měsíční fáze ovlivňují jejich 
chování; především úpiněk. Tento názor mají nejen prostí lidé, 
ale i mnoho lidí studovaných. Psychologové na univerzitách 
v Kanadě, v Singapuru a na Floridě zjistili, že asi polovina 
studentů je přesvědčena o působení úplňku na psychiku lidí. 
Ukazuje se však, že náměsíčníci se chovají stejně i za tmavých 
nocí, kdy je Měsíc v novu. 

V literatuře zjistíme, že psychologové a psychiatři vynaložili 
mnoho úsilí, aby zjistili vliv Měsíce na chování lidí. Studovali 
počet vražd, sebevražd, počet případů žhářství, epileptické 
záchvaty, somnambulismus (chození ve spánku) a jiné případy 
úchylného nebo kriminálního chování. Vyskytují se tyto případy 
častěji při úplňku než při jiné měsíční fázi? 

Výsledky různých autorů jsou různé, někdy protichůdné. Jsou 
například tři práce, které dokazují, že k případům úchylného 
a kriminálního chování dochází nejčastěji při úplňku. Naopak ve 
čtyřech pracech se dokazuje, že během úplňku je méně takových 
případů než při jiných fázích. Jak si to vysvětlit? 

Nenormální chování by mohlo být vyvoláno slapovým 

síly gravitační 

síla odstředivá F 

výsledné 
sily slapové 

 O 

♦ Obr. 3- Obrázek nahoře: gravitační síly Měsíce na různé části Země; největší 
je v místě A, které je nejblíže k Měsíci. V nejvydálenějším místě B je gravitační 
přitažlivost nejmenší - Obrázek dole: Odečteme-li od gravitačních sil 
odstředivou sílu F (rovnou přitažlivé sile v bodě O, ale opačného směru), 
dostaneme sily slapové. (kresba - Pavel Příhoda) 
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Á Obr. 4-Slunečnískapy jsou nižší než slapy měsíční Při novu aúplňkuseslapy 
sčítají (dolní obrázek). Při prvnía poslední čtvrti se odečítajL 

(kresba - Pavel Příhoda) 

působením Měsíce, tedy jeho gravitační silou. To však nezáleží 
na fázi Měsíce: je stejné v úplňku jako v novu. Jiným 
prostředkem působení by mohl být měsíční svit. Ten je pouze 
odraženým slunečním světlem. Je mnohem slabší (i za úplňku 
zhruba milionkrát) než přímé světlo sluneční .a nevíme, jak by 
mohl působit. Pokud jde o faktory vnitřní, nepodařilo se zjistit 
žádné kousání hormonů v závislosti na měsíčních fázích. Jsou 
ovšem ještě jiné faktory (vnitřní i vnější), které ovlivňují lidské 
chování (zdravotní stav, vyčerpání, rozrušení, rodinné 
a společenské poměry, počasí, sluneční činnost, potrava atd.). Je 
proto obtížné najít vliv Měsíce ve složité spleti různých faktorů. 
Rozhodně nemůžeme podezírat autory protichůdných výsledků 
z nepoctivých úmyslů. 

Naše otázka o vině Měsíce zůstává nezodpovězená. Známý 
astronom N. Sanduleak podrobně studoval závislost počtu vražd 
v Clevelandu v letech 1971 až 1981 na měsíčních fázích. 
Výsledek je zveřejněn v článku s výmluvným nadpisem Měsíc je 
zproštěn viny na vraždách v Clevelandu [The Moon is acquitted 
of murder in Cleveland; Inquirer, Vol. 9, 1985, s. 236]. Není 
opravdu důvod, proč by se Měsíc pletl do lidských záležitostí 
a popouzel nás k různým nepravostem. 

4. Dvorný Měsíc 
Jistě jste si všimli, že k nám Měsíc obrací stále stejnou 

polovinu. Ze Země nemůžeme nikdy spatřit odvrácenou stranu 
Měsíce. Její fotografie pořídily měsíční sondy a také astronauti 
Apolla. 

Měsíc se chová ke své partnerce jako dvorný tanečník. Jeho 
tanečnicí je naše Země. Je to pořádná partnerka, asi stokrát 
hmotnější než Měsíc. Svou přitažlivostí ho přinutila, aby k ní 
stále obracel tvář, kterou tak důvěrně známe. Země je vskutku 
planeta krasavice - tak působila na astronauty. Avšak na Měsíc 
nepůsobí Země svým půvabem, ale svou velikou hmotou (slovo 
hmota zde užíváme ve významu "množství látky v tělese", to jest 
počet baryonů, z nichž je těleso složeno. Dnes se často užívá 
hmotnost tělesa). Země už dávno přinutila Měsíc svým 
gravitačním vlivem k tzv. vázané rotaci, to jest aby k ní obracel 
stále tutéž tvář. Měsíc je zkrátka pod gravitačním pantoflem 
Země. 

Země přitahuje gravitační silou Měsíc. Ale stejně velkou silou 
přitahuje Měsíc k sobě Zemi. Poprvé se o této síle jasně vyjádřil 
Newton, když přemýšlel o setrvačnosti, to jest snaze tělesa 
pohybovat se přímo, pokud na ně nepůsobí síla, která by ho 
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vychýlila z přímé dráhy. Kdyby na Měsíc žádná síla nepůsobila, 
odletěl by od Země. Jeho dráha je však stále zakřivována do 
kružnice. Jinak řečeno, Měsíc stále na Zemi padá. Jaká síla to 
způsobuje? Newton ji nazval gravitace - latinsky gravis znamená 
těžký. Vyvodil pak pro ni z Keplerových zákonů matematický 
výraz - gravitační zákon. Jednoduchým způsobem je v něm 
vyjádřeno, jak gravitační síla závisí na hmotě a vzdálenosti obou 
těles. Gravitace působí všude ve vesmíru: přitahuje nás, Měsíc 
i umělé družice k Zemi, přirozené měsíce k planetám, planety ke 
Slunci, Slunce ke všem ostatním hvězdám v Mléčné dráze, 
Mléčnou dráhu k Magellanovým oblakům a k Velké galaxii 
v Andromedě... Gravitace je zkrátka síla všeobecná, působící na 
všechna tělesa ve vesmíru. A Měsíc (prostřednictvím Keplera 
a Newtona) pomohl k jejímu poznání. 

Měsíc a Země se nemohou k sobě přiblížit a vyhovět tak své 
vzájemné (gravitační) přitažlivosti. Zabraňuje jim v tom 
odstředivá síla. Střed Měsíce a střed Země obíhají kolem bodu 
(těžiště soustavy Země-Měsíc), jak znázorňuje obr. 1. Jeden oběh 
trvá 27,32 dne. Za tuto dobu, zvanou sideriéký (hvězdný) měsíc, 
Měsíc opíše 360°; vrátí se tedy k téže hvězdě. Vystřídání mě-
síčních fází však trvá o dva dny a pět hodin déle, to je 29,53 dne. 
Této době - od novu k novu - se říká měsíc synodický (obr. 2). 
Obecně "synodický" znamená "mezi konjunkcemi" dvou těles, 
tedy Měsíce a Slunce. 

Obíhání Země a Měsíce kolem společného těžiště působí 
odstředivou silou, která Měsíci nedovolí, aby spadl na Zemi. 
Odstředivá síla se rovná gravitační přitažlivosti pouze v těžištích 
obou těles. V bližších místech převažuje síla gravitační, v pro-
tilehlých pak síla odstředivá (viz obr. 3). Jakoby se obě síly 
o Měsíc (a Zemi) tahaly. To má za následek, že Měsíc (a Země) 
jsou k sobě navzájem protaženy, jakoby po sobě toužily. Odborně 
se toto protažení nazývá přílivové vzdutí (slapová vina). Přílivové 
vzdutí je na Zemi v místě nejbližším k Měsíci a na místě 
protilehlém, nejvzdálenějším od Měsíce. Toto vzdutí je patrné 
zejména na vodní hladině u břehů moře. Tam může dosáhnout 
výšky několika metrů (až 18 m) . Na otevřeném moři je rozdíl 
odlivu a přílivu přibližně 2 m. Pro úpinost dodejme, že i Slunce 
(přes velkou vzdálenost, ale pro svou obrovskou hmotu) zvedá na 
Zemi přílivy. Přílivová vina od Slunce oběhne Zemi jednou za 24 
hodiny. Měsíční a sluneční přílivy se sčítají při novu a při úplňku 
a odčítají v první a poslední čtvrti (obr. 4). 

Avšak i pevná zemská kůra se zvedá směrem k Měsíci a na 
opačném místě. Slapy zemské kůry nejsou nápadné (méně než 
1 m), ale geofyzici je měří. Naopak, největší slapové vzdutí je 
v atmosféře Země: jakoby se atmosféra dvakrát nadýchla za 24 
hodiny a padesát minut. To vědí dobře astronomové, kteří se 
zabývají pohybem umělých družic Země. Kdykoliv se Země 
"nadýchne" směrem kMěsíci, zvětší se hustota vzduchu tam, kde 
běhají umělé družice: větší hustota znamená větší odpor pro 
družici a malou (ale měřitelnou) změnu jejího pohybu. 

Slapy - to jest příliv a odliv - jsou působeny tím, že se Země 
otáčí pod přílivovým vzdutím. Země se otočí jednou za 24 hodiny 
vzhledem ke Slunci. Za tu dobu se Měsíc posunul o kousek dál na 
obloze, takže Země potřebuje ještě 50 minut navíc, aby ho 
"dohnala". Mezi dvěma průchody Slunce poledníkem uplynou 24 
hodiny. Proto se slapy od Slunce opakují po 12 hodinách. Mezi 
dvěma průchody Měsíce poledníkem uplynou 24 hodiny a 50 
minut. Přílivy od Měsíce se tedy opakují po 12 hodinách a 25 . 
minutách. Pro nás, vnitrozemské obyvatele, jsou slapy jenom 
zajímavostí, kdežto pro přímořské obyvatele jsou jevem životně 
důležitým (rybolov, doprava apod). Ve svých dlouhodobých 
důsledcích se však tykají všech obyvatel naší planety. 

Měsíc je k Zemi dvorný, neboli k ní obrací stále stejnou tvář: 
"Měsíček ze všech sám a sám /okolo nás se točí / sprováz( Zemi 
životem /a nespouští ji s očí" [Jan Neruda]. Země je však příliš 
vznešená (spíše příliš tělnatá, i když jí pan Neruda říká "Země 
panenka") a na dvoření svého prtavého průvodce moc nedbá. 
Otočí se čiperně 27-krát kolem své vlastní osy, než ji Měsíc 
oběhne jednou dokola (to jest o 360 stupňů). A přece jen vytrvalé 
slapové působení Měsíce nepatrně zpomaluje otáčení Země. 

Zatím jsme hovořili o slapech, které vyvolává Měsíc na Zemi. 
Naopak, méně je známo, že Země vyvolává slapy na Měsíci. 



Obr. S - obrázek nahoře - Kdyby naše Země byla dokonale pružná, směřovalo 
by přílivové vzdulí přesně k Měsíci a od něho; obrázek dole - Země však reaguje 
se zpožděním a proto strhává přílivové vzduti Výsledkem je zpomalování její 
rotace a vzdalováníMěsíce. (kresba - Pavel Příhoda) 

Měsíc obíhá po elipse a jeho vzdálenost od Země se mění od 
364 400 km v přízemí (perigeu) do 406 730 km v odzemí 
(apogeu). Je tedy vystaven zemské gravitaci nejvíce, když je 
v přízemí. Tehdy se Měsíc poněkud více protáhne smi;rem k Ze-
mi. Přitom dochází k četným měsícetřesením v hloubkách 900 až 
1000 km. 

5. Útěk Měsíce a delší den 
pro pozemšťany 

Měsíc nutí svou partnerku, aby i onak němu byla stále otočena 
stejnou tváří. Dochází k tomu takto: Kdyby byla Země dokonale 
pružná, směřovalo by slapové vzdutí přesně k Měsíci a od něho. 
V důsledku nepružnosti otáčející se Země strhává s sebou slapové 
vzdutí, které tedy mírně předbíhá Měsíc (obr. 5). Gravitační síla 
slapového vzdutí působí na Měsíc a mírně ho vzdaluje ("zvedá") 
od Země: není to mnoho, necelé čtyři centimetry za jeden rok. Je 
to málo, ale i toto málo lze měřit pomocí laserových odražečů 
umístěných astronauty na Měsíci. Vzdalování Měsíce a zpo-
malování rotace Země je důsledek zákona zachování úhlového 
momentu v soustavě Země-Měsíc: působením slapů se úhlový 
moment přenáší z rotace Země na oběh Měsíce. 

Otáčení samotné Země je naopak slapovým vzdutím brzděno. 
Je to důsledek tření přílivů, při němž se rotační energie Země 
mění na teplo. Toto působení představuje pět miliard koňských 
sil. A tento - z lidského hlediska obrovský - výkon prodlouží 
trvání dne pouze o necelé dvě setiny sekundy (0,018 s) zajedno 
tisíciletí. To dokazují nejen měření astronomická, ale i velmi 
přesné atomové hodiny. I paleontologové, kteří "vidí' do daleké 
minulosti, dokládají zpomalování zemské rotace: na stavbě 
korálů je patrná denní i roční perioda. Zatímco v současné době je 
na korálech 365 přírůstků do roka, před 400 miliony roky to bylo 
kolem 400. To znamená, že tehdy bylo do roka čtyři sta dnů, tedy 
o 35 více nežli dnes. A jak do budoucna? 

Zítřek bude o desetimiliontinu sekundy delší než dnešek. Za 
padesát tisíciletí bude den o jednu sekundu delší. A za mnoho 
miliard roků se zpomalí otáčení Země natolik, že bude konečně 
také obracet svou stejnou tvář k Měsíci. To bude trvat jejich den 
i kalendářní měsíc stejně dlouho - 55 dnešních (to jest 24-hodi-
nových) dnů. Pro naše potomky potom bude Měsíc trčet na 
stejném místě oblohy (čili bude geostacionární - jako dnešní 
televizní družice). A přitom bude střídat své fáze. 

Obyvatelé na jedné (přivrácené) polokouli Země budou mít 
Měsíc neustále na obloze. Obyvatelům odvrácené polokoule 
nebude pohled na Měsíc popřán vůbec. Jejich dlouhé noci, 
trvající čtyři (dnešní) týdny, budou černé, bez měsíčního svitu. 
Budou si muset zajet na polokouli přivrácenou k Měsíci. Náš 
starý dobrý soused se tak stane turistickou atrakcí. 

A jak se změní pohled na naši Zemi z Měsíce pro jeho budoucí 
kolonizátory? Na jejich obloze bude trčet velká modrá Země 
s bělavými oblaky na stejném místě jako dnes. Bude 
lunostacionární - stejně jako dnes. Bude se však jevit menší (asi 
dvoutřetinová) než je dnes - neboť i při šnečím tempu vzdalování 
(3 cm ročně) se za mnoho miliard roků vzdálenost Země - Měsíc 
zvětší 1,6-krát. 

Dokud byl Měsíc ještě rozžhavený a tvárný, Země na něm 
vyvolávala slapové vzdutí. Brzdila rotaci Měsíce tak dlouho, až 
zůstal k Zemi zcela přivrácen. Země tak svým slapovým 
působením přinutila Měsíc, aby k ní obracel dvorně svou tvář. 
Měsíc, jehož hmota je mnohem menší než hmota Země, bude 
potřebovat mnohem delší čas, aby přinutil svou partnerku ke 
dvornosti. 

Tak tedy skončí gravitační románek Měsíce se Zemí. Na 
začátku, před čtyřmi a půl miliardou roků, si byli oba blízcí, 
rychle kroužili a vysokými přílivy rozehřívali svá nitra. Za 
miliardy roků v budoucnu budou sice stále obráceni k sobě, ale 
budou daleko a kolem sebe budou kroužit pomalu, chladní 
a neměnní, bez slapového tepla uvnitř. Všechno má svůj konec -
svazky lidí i svazky kosmické. Jen časová měřítka jsou různá. 

6. Kroužení pólů, přehlídka 
souhvězdí a rozpaky astrologů 

Gravitační svazek Měsíce se Zemí nekončí jeho vzdalováním 
od Země a prodlužováním dne pro pozemšťany. 

Slapová vina je jen nepatrná "kosmetická úprava" vzhledu naší 
Země. U mořských břehů maximálně osmnáct metrů, v kůře 
zemské méně než jeden metr. Daleko větší deformací je zploštění 
Země. Je to deformace trvalá, neboť je důsledkem rotace Země. 
Země je zploštělý elipsoid, takže rovníkový poloměr je o dvacet 
kilometrů delší než polární poloměr. Na rovníku je proto přebytek 
hmoty. Měsíc působí přitažlivou silou na tento rovníkový 
přebytek. Snaží se Zemi "narovnat", čili postavit její rotační osu 
kolmo na ekliptiku (obr. 6). Kdyby došlo k takovému narovnání 
(čili splynutí rovnítku s ekliptikou),'zmizelo by střídání ročních 
dob a měli bychom tady věčné jaro. 

Ve skutečnosti je však účinek měsíční přitažlivosti na 
rovníkové přebytky docela jiný. Naše planeta se chová jako 
obrovský kosmický vlček (dětská hračka zvaná někdy káča). Osa 
vlčka se snaží udržet svůj směr. A jestli se nějaká síta snaží osu 
vlčka vychýlit pak se osa pohybuje kolmo na sílu a ne ve směru 

♦ Obr. 6 - V důsledku odstředivé síly vznikl v rovníkových oblastech Země 
přebytek hmoty. Měsíc působí na tyto přebytky (ve směru šipek) a snaží se stočit 
Zemi tak, aby rovntksplynuis ekliptikou. Země odpovídá na tuto snahu precesním 
pohybem. (kresba - Pavel Příhoda) 
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sily! Proto vlček nespadne, ale krouží. Proto také zemská osa 
vykonává krouživý pohyb (zvaný precese) a sklon mezi rovníkem 
a ekliptikou se nemění. Zemská osa nesměřuje tedy trvale 
k témuž místu oblohy. Jinými slovy, světovy' pól - průsečík 
zemské osy s oblohou - se posouvá mezi hvězdami v důsledku 
tohoto krouživého pohybu Země. Opíše na obloze kružnici 
s poloměrem 23,5 stupně (obr. 7). Hvězdu, v jejíž blízkosti se 
severní pól nachází, nazýváme polární hvězdou. Protože u nás 
tato hvězda ukazuje směr na sever, je též nazývána Severkou. 

V době, kdy egyptští otroci stavěli svým faraonům pyramidy, 
byla severkou hvězda Thuban v souhvězdí Draka. Je v hvězdné 
mapě označena písmenem alfa - i když není nejjasnější (asi její 
jasnost v minulých stoletích poklesla). V roku 2700 před Kristem 
byl severní pól jen o 10' (což je třetina měsíčního průměru) vzdá-
len od Thubanu. Dnes je severní pól nedaleko nejjasnější hvězdy 
Malého vozu, kterou proto nazýváme Polárkou. Je od ní vzdálen 
58', což jsou téměř dva měsíční průměry. Za 12 tisíc roků severní 
pól bude u Vegy v Lyře, za dalších 9 tisíc roků bude u Thubanu 
a pak za 5 tisíciletí (tedy ode dneška za 26 tisíc roků) bude zpět 
u naší Polárky. Patrně se svým privilegovaným postavením ztratí 
Polárka po několika tisíciletích i své jméno, aby je opět získala za 
26 tisíc roků. Pól opustí Malý vůz do Cefea, projde Labutí, Lyrou, 
Herkulem a Drakem zpět do Malého vozu. Pól opíše na nebeské 
sféře (precesní) kružnici, jejíž střed je na hvězdné mapě označen 
jako "pól ekliptiky" a jejíž poloměr je 23,5°. 

Krouživý pohyb pólů (precese) má pro lidi ještě jiné zajímavé 
důsledky. Když střed slunečního kotouče při svém pohybu po 
ekliptice dosáhne v březnu rovníku, začíná astronomické jaro. 
Tento bod společný ekliptice a rovinku se nazývá jarní bod. Je to 
nejdůležitější bod na obloze. Od něho určují astronomové polohu 
všech nebeských objektů. Jím prochází nejen rovník a ekliptika, 
ale i nebeský nultý poledník. 

V důsledku precesního pohybu Země se posouvá po obloze 
nejen pól, ale i nebeský rovník (to je kružnice na nebeské sféře 
stejně vzdálená od obou pólů, tedy průmět zemského rovníku na 
nebeskou sféru). Posouvá se tedy po ekliptice i jarní bod, a to 
vstříc pohybu Slunce. Tím se stane, že Slunce projde jarním 
bodem dříve, než opíše piných 360 stupňů. Rok mezi dvěma 
průchody Slunce jarním bodem - tzv. tropický rok - odpovídá 
vystřídání ročních období a trvá 365,24219 dne. Tropický rok je 
tedy o něco (asi o 20 minut) kratší než úpiný oběh Země kolem 
Slunce o 360°; takový úpiný oběh se nazývá hvězdný rok a trvá 
365,25636 dne. 

Pro nás (na padesátém stupni severní šířky) precese Země 

A Obr. 7- Precesní pohyb. Roztočený vlček vykonává krouživý pohyb, protože se 
přitažlivá sila snaží změnit směr jeho osy. Zcela obdobně krouží naše Země, 
protože přitažlivá síla Měsíce (působící na rovníkové přebytky hmoty) se snaží 
změnit směr zemské osy. Světový pól opisuje na obloze precesní kružnici, jejiž 
střed [pól ekliplikyj je uprostřed mezi hvězdami Sa Š v souhvězdí Draka. Celou 
precesní kružnici ope světový pól za 26 tisíc roků. 

(kresba - Pavel Příhoda) 

znamená přehlídku souhvězdí na jižní polokouli. Póly jsou 
středem cirkumpolárních vrchlíků na hvězdné sféře: severního, 
v němž hvězdy nezapadají, a jižního, jehož hvězdy u nás 
nevycházejí, zůstávají pod obzorem. Precesí se posunují oba póly 
i jejich cirkumpolární vrchlíkky. Souhvězdí, která nám září za 
zimních nocí blízko jižního obzoru, se stanou neviditelná (např. 
Zajíc, Velký pes, Malý pes). Naopak naše letní souhvězdí (např. 
celý Stír, celý Střelec) budou zářit pozdějším generacím v zimě 
vysoko na obloze a přibudou k nim nová souhvězdí jižní oblohy, 
pro nás zatím skrytá pod jižním obzorem (např. Jižní koruna, 
Dalekohled). Této nebeské přehlídky se zúčastní všechny hvězdy 
v pásu mezi sedmým stupněm dnešní severní deklinace a osm-
desátým sedmým stupněm dnešní jižní deklinace. Vzhledem k tr-
vání jediné majestátní hvězdné přehlídky (26 tisíc roků) je život 
každého z nás pouze jepičí epizodou. Díky precesní přehlídce 
jižní oblohy je však možné přibližně odhadnout, kdy a kde byla 
vymezena nejstarší souhvězdí. Základní myšlenka je tato: 
nejstarší souhvězdí nepokrývají určitý vrchlík nebeské sféry. Ten 
vrchlik byl jižní cirkumpolánú v místě a v době, kdy dávní 
pozorovatelé pojmenovávali souhvězdí. Poloměr vrchhkku odpo-
vídá zeměpisné šířce a střed vrchlíku udává polohu jižního pólu 
v oné době. Tu můžeme odhadnout pomocí precese. Nejstarší 
nám dochovaná souhvězdí by - podle tohoto hrubého určení -
pocházela z Mezopotámie a byla vymezena před 5 až 6 tisíci 
roky. 

Když se řecký vojevůdce narodil ve znamení Berana, Slunce 
v době jeho narození bylo vskutku v souhvězdí Berana. Jestliže 
se dnes člověk narodí ve znamení Berana, je Slunce v souhvězdí 
Ryb. Za dobu dva tisíce roků se totiž posunul jarní bod ze 
souhvězdí Berana do souhvězdí Ryb. Za další dva tisíce roků 
Slunce bude v souhvězdí Vodnáře a astrologové budou říkat, že se 
člověk narodil ve znamení Berana. Tento zmatek nezpůsobil 
Měsíc (a Slunce) svou přitažlivostí na rovníkové oblasti Země. Je 
to spíše přání astrologů důsledně vysvětlovat osudy jednotlivců 
(i společenských skupin) jako vliv polohy Slunce, Měsíce 
a planet na obloze. Precese jarního bodu jim však zamotala hlavu 
- a tak místo skutečných souhvězdí si vymysleli pás dvanácti 
zvřetnílkových znamení, která za sebou vleče jarní bod. 
Zvířetm'ková znamení jsou vymyšlené obdélníky (30 stupňů 
dlouhé) podél ekliptiky. První z nich (znamení Berana) má 
začátek v jarním bodu. A Měsíc jim - zlomyslník jeden - posouvá 
jarní bod a s ním i všechna vymyšlená znamení. 

Zvířetníková znamení nemají vůbec nic společného 
s hvězdami ani s osudy pozemšťanů. Hvězdy jsou příliš daleko, 
aby se nějak pletly do životů pošetilých tvorů na nepatrné planetě 
kroužící kolem daleké, zcela obyčejné hvězdičky - Slunce. 
Hvězdy jsou od Boha a všechno ostatní (souhvězdí, znamení, 
různé působení planet v různé konstelaci...) je výmysl lidský. 

7. Darebák Měsíc 
Jestli po nás bude nějaký kluk házet kamením, vyhubujeme 

mu do darebáků. Také náš nebeský soused je darebák, neboť hází 
po naší Zemi kameny. Jak to ? 

V prostoru mezi planetami je spousta úlomků, od drobných 
prachových zrníček až po velké balvany. Běhají kolem Slunce 
rychlostmi několika desítek kilometrů za sekundu. Doslova bičují 
Zemi. Naštěstí většina z nich se vypaří v atmosféře, ve výškách 
kolem jednoho sta kilometrů. Ty velké kusy propadnou 
atmosférou až na povrch. Říkáme jim meteority. Jsou to kameny 
(někdy i kusy železa) mimozemského původu. První zpráva o 
pádu kamene z nebe pochází z roku 1492, tedy z doby, kdy 
Kolumbus objevil Ameriku. Avšak mimozemský původ takových 
kamenů přijali vědci až začátkem minulého století. Ještě před 
dvěma stoletími se většina vědců domnívala, že meteority 
vznikají v zemské atmosféře (meteoros je ovzduší, atmosféra). 
Myšlenka, že by mohly být mimozemského původu, byla 
kacířskou. Georg Christoph Lichtenberg musel být odvážný muž, 
když vyslovil v roce 1797 názor, že Měsíc je neslušný soused, 
neboť po nás hází kamením. Domníval se totiž, že meteority jsou 
z Měsíce. O dvě stě let později byla částečně Lichtenbergova 
domněnka potvrzena. 
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Není snadné najít v okolní přírodě meteorit. Zatím se jich našlo od roku 1492 
asi 2600, a to ve všech zemích dohromady. To je málo, uvážíme-li, že jich na 
povrch Země dopadne každý rok asi 3300. Z toho se jich podaří najít za rok asi 
deset. Deset ze tří tisíc tří set je opravdu zoufale málo. Hledat meteority mezi 
rostlinami, v potoku, na louce či v řece je opravdu svízelná věc - jak mohou 
dotvrdit ondřejovští meteoráři. A najdou se jen ty velké kusy, protože jsou 
nejnápadnější. Proto šli odborníci hledat meteority do Antarktidy, kde je jejich 
nalezení mnohem snazší. Led je tam starý mnoho tisíciletí a meteority jsou v něm 
dobře uchovány. Navíc jsou tokem ledu snášeny do jednoho místa, kde se postupně 
hromadí. Antarktida je pokladnicí meteoritů a stala se rájem meteoritiků (to jest 
odborníků na meteority). 

Silná ledová pokrývka stéká pozvolna z nitra Antarktidy k moři. Unáší s sebou 
meteority, které dopadaly během dlouhých statisíců až milionů let na nedozírná 
sněhová pole. Přitom se sníh pod tlakem nově napadlého sněhu mění v led, v němž 
je meteorit dobře chráněn. Do cesty stékajícímu ledu se na některých místech staví 
horské hřebeny. Tam se led zastaví a tvoří pole čistého modrého ledu. Prudké větry 
unášející ostré krystalky sněhu bičují ledová pole a obrušují (erodují) jejich 
povrch: ročně o 4 až 5 cm. Na povrch tak "vyplouvají" další a další zamrzlé 
meteority. Nejznámější modrá ledová pole jsou Allan Hills a Yamato. Na jejich 
čistém modravém ledu jsou nápadné černé meteority, které ohořely při průletu 
atmosférou, i ty drobné o váze pouze několika gramů. Proto se v Antarktidě našlo 
nejvíce meteoritů o váze zhruba deseti gramů, kdežto meteority odjinud váží 
obvykle několik kilogramů. Není proto divu, že na ledu Antarktidy našli odborníci 
z USA, Japonska, Německa a Nového Zélandu za dvacet roků asi 13 000 
meteoritů. Připomeňme si pro srovnání, že za pět set roků novověku se našlo na 
všech ostatních kontinentech dohromady pouze asi dva tisíce šest set meteoritů. 

V lednu 1982 našli Američané meteorit zcela odlišný od všech 372 ostatních, 
které sebrali v Antarktidě. Rozbor ukázal, že šlo o stlačený slepenec prachu a zrn, 
a to především minerálu anorthitu. Mineralogové takový kámen nazývají 
anorthositickd brekcie. Takový kámen nemohl vzniknout na Zemi. Mineralogicky 
zcela shodné kameny však našli astronauti Apolla 15 na Měsíci. Později našli 
Japonci několik meteoritů, které také pocházejí z Měsíce. Nejen podobnost, 
zastoupení jednotlivých prvků, ale i izotopické složení kyslíku a křemíku zcela 
odpovídá kamenům, které přinesli astronauti Apolla 15 a měsíční sonda Luna 
z Měsíce. Žádný druh meteoritů se neshoduje tak dobře s měsíčními kameny jako 
anorthositické brekcie nalezené v Antarktidě. Není tedy pochyby, že jde o měsíční 
meteority. Při dopadu planetky na měsíční povrch před 10 miliony roků byly tři 
z nalezených měsíčních meteoritů vyryty a vyvrženy do kosmického prostoru. 
Zůstaly však v gravitační přitažlivosti Země. Dopadly do Antarktidy před 
osmdesáti tisíci roky. Tuto historii měsíčních meteoritů odvodili mineralogové 
pečlivým studiem různých radioaktivních prvků ('"C, 26A1, 36C1 a $'Kr) obsažených 
ve všech třech meteoritech (označených Yamato-82192, Yamato-82193 a Yamato-
82032). Dnes je měsíčních meteoritů známo více než deset. Jejich hmotnost je 
v intervalu 6 až 622 gramů. 

Co zbývá k tomu dodat? V Austrálii už našli také jeden měsíční meteorit. 
Měsíční meteority dovolují studovat ty oblasti Měsíce, odkud ani Luna ani Apollo 
nepřinesly žádné vzorky hornin. Nejméně jeden z měsíčních kamenů nalezených 
v Antarktidě byl vyražen z odvrácené strany Měsíce. 

Je třeba se na tomto místě omluvit Měsíci za to, že jsme ho nazvali darebákem. 
Za ty kameny vyrvané z jeho povrchu on opravdu nemůže. Způsobily to planetky 
či komety, které se připletly Měsíci do cesty a surově do něj vrazily. Náraz to byl 
vskutku surový, neboť Měsíc není - na rozdíl od Země - chráněn atmosférou, která 
by vetřelce zpomalila. Při nárazu na povrch došlo k obrovskému výbuchu, při 
němž bylo vyvrženo velké množství prachu, kamínků a kamenů. Všechen tento 
vymrštěný materiál byl rozhozen dokola po měsíčním povrchu. Některé z kamenů 
unikly slabé měsíční přitažlivosti, miliony roků se pak pohybovaly kolem Země, 
aby se s ní nakonec srazily a dopadly na její povrch jako "měsíční kameny". 

A poslední dovětek: podrobný průzkum jednoho z meteoritů nalezených 
v Antarktidě (EETA-79001) nasvědčuje tomu, že pochází až z Marsu. I ten byl 
vyrván z Marsova povrchu a vymrštěn pryč z jeho přitažlivosti při srážce Marsu 
s nějakou malou planetkou. Mars byl pošramocen a planetka úpině zanikla: při 
nárazu se zahřála, vypařila, vybuchla a vyryla na Marsu kráter. 

(dokončení v příštím čísle) 

Doc. Josip Kleczek (*1923). Je vědeckým pracovníkem Astronomického ústavu 
Akademie věd ČR na observatoři v Ondřejově u Prahy. (viz též Říše hvězd 74 (1/ 
1993), s. 4.) 

CO JE T0, KDYŽ SE ŘEKNE.,. 
měsíc - 1. jednotka času odvozená z pohybu 
Měsíce kolem Země. V.t. anomalistický, drako-
nický, siderický, synodický, tropický měsíc. 2. 
kalendářní jednotka s proměnlivým počtem dní. 

epakta - stan Měsíce na začátku nového roku. 
Využívá se při výpočtu data velikonoční neděle. 

anomalistický měsíc - doba mezi dvěma 
po sobě následujícími průchody Měsíce peri-
geem. Perigeum měsíční dráhy se posouvá ve 
směru jeho pohybu, a proto je a.m. delší než 
siderický (trvá 27d 13h 18min 37,4s). 

drakonický měsíc - doba mezi dvěma po 
sobě následujícími průchody Měsíce týmž 
uzlem dráhy. Trvá 27d 5h 5min 35,8s a používá 
se při výpočtu okamžiku zatmění Slunce a Mě-
síce. 

lunace - totéž co synodický měsíc; časový 
interval, za který se vystřídají všechny fáze 
Měsíce. Jednotlivé 1. se číslují, 1. začíná novem. 

lunární den - doba mezi dvěma po sobě 
následujícími horními kulminacemi Měsíce. 
Délka l.d. je 24h 50min 28s. 

lunární kalendář - měsíční kalendář; 
nejstarší typ kalendáře, jehož základem byl 
synodický měsíc (lunace). Délka synodického 
měsíce 29d 12h 44min se vyrovnávala střídáním 
měsíců s 29 a 30 dny. Z l.k. vychází arabský 
kalendář používaný dosud v islámských zemích. 

lunární nerovnost - jedna z nerovností 
měsíčního pohybu, způsobená tím, že Měsíc 
neobíhá kolem středu Země, ale barycentra 
soustavy Země-Měsíc. L.n. způsobuje odchylky 
v poloze Měsíce oproti střední poloze max. o 
±0,1', 

lunární rok - doba 12 synodických měsíců, 
tj. přesně 354d 8h 45min 4,755. 

Metonův Cyklus - měsíční kruh; období 19 
let, během něhož se vystřídá 235 lunací. 

siderický měsíc - doba, za kterou se Měsíc 
při svém oběhu vrátí k téže hvězdě; tj. 27d 7h 
43min 11,5s. 

stáří Měsíce - doba udávaná ve dnech, která 
uplynula od novu. 

synodický měsíc - totéž co lunace; doba, 
za kterou Měsíc vystřídá všechny své fáze. Trvá 
29d 12h 44min 2,8s. 

tropický měsíc - doba, za kterou se Měsíc 
během svého pohybu po hvězdné obloze vrátí k 
jarnímu bodu; trvá 27d 7h 43min 4,7s. Vlivem 
precese je t.m. o 7 sekund kratší ne: siderický 
měsíc. 

(w.fl 
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Časové údaje uvádíme ve středoevropském čase (SEČ). Okamžiky 
východu, průchodu poledníkem a západu Slunce a planet platí pro 
místo o souřadnicích 15° východní délky a 50° severní šířky. Polohy 
uvádíme pro 0h terestrického času (TI'). Tento okamžik je totožný s 0h 
59min SEČ. 

O SLUNCE - časová rovnice je nulová 15. W. v 9h. Toho dne 
na 15° vých. délky ukazují tedy dobře seřízené sluneční 
hodiny tentýž časový údaj, jaký máte na svých (zajisté 
přesných) hodinkách. Do znamení Býka vstupuje Slunce 20. 

IV. v 8h 36min; tehdy dosahuje ekliptikální délky 30°. 

Slunce 

den a
[ nm I 

S~q
[ a ̀ ] 

východ pravé poledne západ 
(h mini lh min s1 lh mini 

A g 
[°1 

1. IV. 0 40,6 +422 5 38 12 03 56 1831 98 
5. IV. 0 55,2 +554 5 29 12 02 45 1838 101 

10. IV. 1 13,5 +747 5 18 1201 22 1845 104 
15. IV. 1 31,9 +936 5 08 12 00 05 1853 107 
20. IV. 1 50,5 +11 22 458 11 5857 1901 109 
25. IV. 2 09,2 +13 03 4 48 11 5759 1909 112 
30. IV. 2 28,1 ±1438 4 39 11 57 13 19 17 115 

V tabulce značí a rektascenzi. S deklinaci a A azimut západu 
Slunce (měřený od jihu). 

~ 

MĚSÍC k nám vlivem librace nejvíce naklání jižní okraj 
6. IV (-6,7°), severní okraj 21. IV. (+6,8°). Librací v délce 
nevyužijeme, protože se k nám natočí oblasti, které budou 
právě ve stínu. V odzemí 12. IVdosáhne od nás Měsíc 

největší vzdálenosti v roce (406 468 km) a v přízemí 25. IV. sek nám 
nejvíce z celého roku přiblíží (na 356 928 km). 

MERKUR je v západní elongaci od Slunce, má však nižší 
deklinaci a je krajně nepravděpodobné, že ho spatříme. 

VENUŠE dominuje nebi jako jasná večernice. V polovině 
měsíce dosahuje při západu Slunce výšky 19° a koncem 
dubna zapadá těsně před začátkem astronomické noci. 

MARS v souhvězdí Vodnáře a Ryb vychází krátce před 
Sluncem u jihovýchodu a spatřit ho je ještě méně 
pravděpodobné než blízkého a jasnějšího Merkura. 

JUPITER jev dubnu viditelný téměř celou noc, protože 30. 
W. nastává jeho opozice se Sluncem. Svítí ve Vahách blízko 
hvězdy Zuben Elgenubi. 

Zatmění Jupiterových měsíců 

den 
(1994) 

čas 
[h mini 

měsíc jev 

6. IV. 4 43 Ganymed vstup 
7. 1V. 1 47 lo Vstup 

10. IV. 2229 Europa vstup 
14. IV. 3 41 lo vstup 
15. IV. 2209 lo vstup 
18. IV. 1 04 Europa vstup 
23. IV. 0 03 lo vstup 
25. IV. 3 40 Europa vstup 
30. IV. 1 57 lo vstup 
30. IV. 4 07 10 výstup 

Úkazy nastávají u západního (v převracejícím dalekohledu levého) 
okraje planety: 

SATURN v souhvězdí Vodnáře vychází u jihovýchodu 
nedlouho před východem Slunce. 

PLANETKY - V opozici se Sluncem je 15. IV (3) Juno a.o 
v souhvězdí Panny a 4. W. (10) Hygiea v Havranu. 

KOMETY -V průběhu dubna neočekáváme průchod žádné 
známé periodické komety přísluním. Příznivé pozorovací 
podmínky bude mít kometa P/Tempel 1. Půjde o její nej-
větší přiblížení od objevu v roce 1867. V dubnu se bude 

kometa pohybovat v souhvězdí Panny západně od hvězdy 
Vindemiatrix (epsilon Vir), v jejíž těsné blízkosti projde 1. V. 
Elongace komety v této době činí 150° . Kometa se blíží k Zemi a, její 
jasnost roste. (Informace o nově objevených kometách přináší Ríše 
hvězd v rubrice Novinky z astronomie.) 

METEORY - 22. W. ráno vyzkoušejte štěstí při sledování 
Lyrid - v dopoledních hodinách nastává maximum činnosti 
tohoto významného meteorického roje. Obvyklá frekvence 
roje v maximu činí 10 meteorů za hodinu. V některých 

letech však bývají pozorovatelná ostrá zvýšená maxima s podstatně 
vyšší frekvencí. Roj je zajímavý vysokým podílem jasných meteorů. 
Pozorovací podmínky jsou však letos nepříznivé. Kromě toho, že 
maximum připadá na denní hodiny, bude pozorování rušit Měsíc ve 
stáří 11 dní. 

(tabulky - Vladimír Novotný) Pavel Příhoda 

♦ Mapka ekliptiky - Polohy planet a Slunce v souhvězdích zvířetníku během dubna 1994. Značky Slunce a planet odpovídají poloze dne 1. IV. Dále jsou vyneseny 
polohy Měsíce pro jeho první čtvrt, úpiněk a poslední čtvrt pro daný den v Oh T1 Čísla u poloh Měsíce značí data. (mapka -Jan Mánek) 
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♦ Grajtckě znázornění poloh clyř 
nejjasnějších měsíců Jupitera (I - lo, 
II - Europa, III - Ganyrned, IV -
Callůto). (graf- Jan Vondrák) 

Planetky 

den 51994 A m 
(1994) [h n3 [°'] [AU] [mag] 

(1) Ceres 

1. IV. 310,4 +1459 3,461 8,3 
11. IV. 325,6 +1620 3,530 8,3 
21. IV. 341,4 +1737 3,602 8,3 

Planetka je viditelná na večerní obloze vsouhvězdí 
Býka. 

(3) Juno 

1. IV. 13 58,5 -120 2,209 9,8 
11. IV. 1351,0 -003 2,198 9,8 
21. IV. 1343,1 +108 2,214 9,8 

Planetka se pohybuje souhvězdím Panny. Protože 
opozice se Sluncem nastává 15. IV., je 
pozorovatelná po celou noc. 

den 
(1994) [h n'] 

62009 
[°'] 

A m 
[AU] [mag] 

(10) Hygiea 

3. IV. 1255,1 -1218 9,3 

Proměnné hvězdy 
Minima zákrytových proměnných hvězd 

den ráno večer 

1. IV. RZ Cas 19,7h, RS CVn 20,6h 
2. IV. 
3. 1V. U Cep 0,3h, Rz Cas 0,4h, Al Dra 21,1h 
4. IV. RZ Cas 5,1h 
5. IV. TV Cas 1,5h, Al Dra 1,9h 
6. IV. TV Cas 21,Oh 
7.1V. TW Ora 5,0 RZ Cas 19,1h, U Cep 24,Oh 
8. IV. RZ Cas 23,Bh 
9. 1V. AI Dra 21,0h 

10. IV. TW Dra 0,4h, RZ Cas 4,5h 
11. IV. Al Dra 1,81' 
'12. IV. 

13. IV. 
14. IV. TV Cas 3,Oh 
15. IV. U Cr8 3,9h 

TX UMa 19,01,1W Dra 19,71,, 
U Cep 23,61, 
RZ Cas 18,61, 
RZ Cas 23,31, 
TX UMa 20,6h, Al Dra 20,81,, 
TV Cas 22.51, 

16. IV. RZ Cas 3,9h 
17. 1V. Al Dra 1,61, TV Cas 18,Oh, U Cep 23,31, 
18. 1V. TX UMA 22,11, 
19. IV. RZ Cas 18,Oh 
20. IV. RZ Cas 22,71, 
21. IV. RS CVn 1,21,, TW Dra 5,81, Al Dra 20,71,, TX UMa 23,61, 
22. IV. U Cr8 1,61,, RZ Cas 3,41, U Cep 23,0 
23. IV. Al Dra 1,51,, TV Cas 4,51, 
24. 1V. TW Dra 1,21, 
25. 1V. TV Cas 0,01,, TX UMa 1,1 1, RS CVn 20,31, 
26. IV. TV Cas 19,51,, TW Dra 20,51,, 

RZ Cas 22.11, 
27. IV. Al Dra 20,61,, U Cep 22,61, 
28. 1V. TX UMa 2,6h, RZ Cas 2,81, U Cr8 23,3h 
29. 1V. Al Dra 1,3h 

8. IV. 12 51,2 -11 55 1,839 9,3  Maxima jasných ceteid 
13. 1V. 12 47,5 -1131 9,3 den ráno večer 
18. IV. 1243,9 -1105 1,846 9,4 
23. 1V. 12 40,5 -1040 9,5 2. 1V. RT Aur 2,8h 
28. IV. 1237,5 -1016 1,879 9,7 4.IV, TVu12,01, 

5. IV. éta Aql 2,41, RT Aur 20.21,, S Cep 21,8h 
12. 1V. T Vul 22,9 
17. IV. RT Aur 0,71, 

K opozici dochází 4. IV., proto je viditelná po celou 20. IV. RT Aur 18,11, 
noc. Pohybuje se souhvězdím Panny. 24. IV. projde 21. IV. T Vul 19,81, 
1° severně od galaxie M104(Sombrero). 28: v. RTAurr5ih 

Planety 

den «,994 
[hm] 

S1ss4 [5']
A 

[AU] 
d 
["] 

f m 
[mag] 

východ 
[h min] 

průchod 
[h min] 

západ 
[h min] 

Merkur 

1. 1V. 2314.1 -727 1.098 6.2 0,71 0,0 510 1038 1800 
6. IV. 23 42,1 -437 1,160 5,8 0,76 -0,2 5 04 10 47 1630 

11. IV. 011,9 -120 1,218 5,6 0,82 -0,4 459 1057 1657 
16. 1V. 043,7 ±223 1,268 5,4 0,88 -0,7 453 1109 1727 
21. 1V. 117,9 ±626 1,307 5,2 0,93 -1,1 448 11 24 1802 
26. 1V, 1 54,8 ±1043 1,328 5,0 0,98 -1,6 444 11 41 1842 

Venuše 

1. IV. 148,7 +1034 1,603 10,4 0,95 -3,9 617 1313 2010 
11. 1V. 235,7 ±1504 1,569 10,6 0,94 -3,9 601 1320 2041 
21. IV. 324,4 ±1858 1,530 11,0 0,92 -3,9 5 48 1330 2112 

Mars 

1. 1V. 23 22,3 -516 2,259 4,2 0,98 +1,2 507 1045 1624 
11. 1V. 2351,0 -209 2,238 4,2 0,98 +1,2 441 1035 1629 
21. 1V. 019,4 +059 2,217 4,2 0,97 +1,2 416 1024 1632 

Jupiter 

1. IV. 1444,5 -1428 4,562 40,4 -2,4 2112 208 659 
11,IV. 1440,6 -1409 4,487 41,0 -2,5 2027 125 618 
21.1V, 1436,0 -1347 4,440 . 41,4 -2,5 1941 041 536 

Saturn 

1.IV. 2238,3 -1012 10,570 14,0 +1,0 4 47 1001 15 14 
11.IV. 22 42,3 -950 10,468 14,2 +1,1 4 10 9 25 1440 
21.IV. 2245,9 -930 10,346 14,2 +1,1 3 33 8 49 1406 

Uran 

11. 1V. 1953,1 -2124 19,716 3,6 +5,8 224 636 1049 

Neptun 

11.IV. 1940,1 -2049 30,204 2,2 +7,9 208 623 1039 

Pluto 

11.IV, 1554,3 -537 28,991 +13,7 2058 238 814 

V tabulce značí a rektascenzi, S deklinaci, A vzdálenost od Země, d průměr kotoučku, f fázi a m jasnost. 
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tivězná obloha ve 12h hvězdného času. Obzor 
mapy odpovídá stanovišti na rovnoběžce 50° 
severní šířky <<a poledniku 15°  východní délky 
v uvedeném okamžiku: Z planu je v té době 
viditelný Jupiter a Pluto: jejich poloha je vyne-
sena pro polovinu dubna. Zakresleno je i posta-
veni Měsíce v první čtvrti a úplňku s uvedením 
dat. `: (maplry-Oc Pavel Příhoda) 

DUBEN 1994 
Všechny časové údaje uvádíme ve středoevropském 
čase SEC, a to i v době platnosti letního času SELČ. 

Fáze Měsíce 

29. IV. 

poslední čtvrt 
3. IV. 4h 

7. IV. 

úpiněk 25. IV. 21h 

odzemí 12. IV. ih 
přízemí 25. IV. i8h 

• 
nov 1. IV. 1h 

22.1V. 

první čtvrt 
19.1V. 4h 

15. IV. 

Viditelnost planet 
Merkur 
Venuše 
Mars 
Jupiter 
Saturn 
Uran 
Neptun 

- nepozorovatelný 
- večer nad západním obzorem 
- nepozorovatelný 
- celou noc 
- nepozorovatelný 
- na ranní obloze 
- na ranní obloze 

Kalendář úkazů 
4. IV. 3h Merkur v konjunkci s Marsem 

(Merkur 1,5° jižně) 
4. IV. 5h Uran v konjunkci s Měsícem 

(Uran 4,2° jižně) 
7. IV. 18h Saturn v konjunkci s Měsícem 

(Saturn 6,6° jižně) 
9. IV. 2h Mars v konjunkci s Měsícem 

(Mars 5,1 ° jižně) 
9. IV. 13h Merkur v konjunkci s Měsícem 

(Merkur 6,5° jižně) 
13. IV. 1 h Venuše v konjunkci s Měsícem 

(Venuše 0,2° jižně). 
Večer 12. před konjunkcí a 13. IV. Po kon-
junkci pozorujeme seskupení Venuše, 
Měsíce, Plejád a Aldebaranu 

18. IV. 22h Měsíc v konjunkci s Polluxem 
(Pollux 12,2° severně) 

25. IV. 4h Měsíc v konjunkci se Spikou 
(Spika 1,6° severně) 

25. IV. 10h Neptun vzastávice 
(začíná se pohybovat zpětně) 

25. IV. 14h Venuše v konjunkci s Alcyone 
v Plejádách (Venuše 3,7° jižně) 

26. IV. 7h Jupiter v konjunkci s Měsícem 
(Jupiter 3,6° severně) 

28. IV. 2h Měsíc v konjunkci s Antarem 
(Antares 5,0° jižně) 



NOČNÍ OBLOHA - duben 1994 

OBJEKTY VZDÁLENÉHO _VESMÍRU. 

Na dubnové obloze se dají ama-
térskými prostředky pozorovat de-
sítky galaxií. Ty nejjasnější už mož-
ná znáte, pokud jste si přečetli Říši 
hvězd právě před rokem, a snad jste 
se s nimi někteří seznámili pod 
opravdovou oblohou. Takže teď už 
jen několik málo tipů. 

Dvojici galaxií M 81 a M 82 
vám jistě nemusím představovat. Ze 
skupiny, které ryto dvě galaxie vé-
vodí, však můžeme pozorovat ještě 
několik členů. Celkem dobře vidi-
telná je galaxie NGC 3077, která 
v Sometu 20x100 vypadá jako ne-
příliš malá skvrna nejasného tvaru, 
mírně se zjasňující ke středu. O něco 
slabší, ale stále ještě dobře pozoro-
vatelná je NGC 2976. Horší je to 
s galaxií NGC 2985 - musíme se 
více snažit, aby se podařilo ji za-
hlédnout. V malém zvětšení 
u všech tří galaxií těžko posoudíme 
jejich vzhled. Ale pojďme dál. Pře-
kvapivě jasná je galaxie NGC 2841 
blízko hvězdy ti UMa. Jako velká 
podlouhlá skvrna s výrazným 
jádrem nás na první pohled upoutá 
už v malém dalekohledu. Dále se 
zastavíme v souhvězdí Lva, kde 
v severní části snadno najdeme 
dvojhvězdu 54 Leo sestávající ze 
složek 4,5 a 6,4 mag vzdálených od 
sebe úhlově 6,4". Stejnou deklinaci 
jako tato dvojhvězda má galaxie 
NGC 3344, nacházející se kousek 
na západ na území souhvězdí Ma-
lého lva. Na ni se promítá dost jasná 
hvězda, takže galaxie je tím zvý-
razněna. Pěknou skupinku galaxií 
najdeme také v blízkosti dvojice 
M 95 a M 96.M 105 je malá jasná 
skvrna, docela jako kulová hvězdo-
kupa s téměř bodovým jádrem. Po-
dobná, ale slabší je její sousedka, 
NGC 3384. Nad nimi můžeme za 
dobrého počasí spatřit ještě 
NGC 3377 a NGC 3412, které ne-
mají tak výrazné jádro a v malém 
dalekohledu se dá jen těžko rozlišit 
jejich tvar. Nejjižnější z galaxií ve 
Lvu, ale zato jasnější než předešlé, 
je NGC 3521. Je to skvrna téměř 
kulatého tvaru, která se ke středu 
zhušťuje, ale bodové jádro v ní 

10'10 9k44 9'128 

♦ Obr. 1 - V okolí nejjasnějších galaxií ve Velké medvědici M 81 
a M 82 se vyskytují ještě další galaxie, které se dají snadno pozorovat -
jejich jasnost je vyšší než 11 mag. 

► Obr. 2 - I oblast kolem galaxií 
M 95 a M 96 ve Lvu je zajímavé za 
dobrého počasí lépe prozkoumat. 
Pěkná je zejména těsná dvojice 
jasné galaxie M 105 a slabší 
NGC 3384. 

14 Řtše hvězd ročník 75 1/1994 
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NOČNÍ OBLOHA - duben 1994 

nenajdeme. Milým překvapením 
vám může být také galaxie v malém 
a nenápadném souhvězdí Sextantu -
NGC 3115. Vypadá jako jasný 
podlouhlý flíček s výraznějším jád-
rem. 

Samozřejmě, že se v těchto oblas-
tech dá vidět ještě mnoho dalších 
galaxií. Ale to už nechám na vás, ať 
máte co "objevovat". 

(mapky - Jan Mánek) Lenka Šarounová 

10h48 

Galaxie 

az000 
[hm] 

NGC 2841 9 22,0 

NGC 2976 9 47,3 

NGC 2985 9 50,4 

NGC 3077 10 03,3 

NGC 3115 1005,2 

NGC 3377 10 47,7 

NGC 3344 1043,5 

NGC 3384 10 48,3 

NGC 3412 10 50,9 

NGC 3521 11 05,8 

NGC 3379, M 105 10 47,8 

10h90 

sa000 
[o'] 

rozměry 
['] 

jasnost souhvězdí 
[mag] 

+50 58 8,1 9,3 UMa 

+67 55 4,9 10,2 UMa 

+7217 4,3 10,5 UMa 

+6844 46 9;9 UMa 

- 743 8,3 9,2 Sex 

+13 59 4,4 10,2 Leo 

+24 55 6,9 10,0 LMi 

+12 38 5,9 10;0 Leo 

+13 25 3,6 10,6 Leo 

-002  9,5 89 Leo 

+12 35 4,5 9,3 Leo 
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Nové kosmické sondy v roce 1994 
Marcel Grün, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 

K sedmi kosmickým sondám, které v současné době operují v me-
ziplanetárním prostoru (osmá - Giotto - je hibernována), přibudou letos 
další dvě. 

Pro první z nich byl start haplánován na 25. ledna a její koncepce je 
do značné míry kuriozitou. Americká NASA ji totiž připravila ve 
spolupráci s armádním výzkumem! Geneze tohoto projektu je velmi 
zajímavá. Na počátku byla SDIO (Strategic Defense Initiative Orga-
nisation, dnes Ballistic Missile Defense Organisation), která požádala 
Naval Research Laboratory o zkonstruování kosmického tělesa pro 
testování nových, velmi lehkých čidel a elektronických součástek pro 
družice řady Brilliant Pebbles a Brilliant Eyes. Předběžný rozpočet 
ukázal, že vývoj družice pohybující se na nízké geocentrické dráze by 
stál asi 40 milionů USD a za výrobu zkušebních terčů na povrchu Země 
by se muselo zaplatit dalších 10 milionů USD. Pokud by ke startu bylo 
použito rakety Pegasus firmy Orbital Sciences Corp. (raketa startuje z 
paluby letadla, je velmi levná, a ačkoliv všechny tři starty byly úspěšné, 
dosud není považována za příliš spolehlivou), měla by družice hmotnost 
kolem 135 kg. 

V této fázi vývoje se do věci vložili představitelé NASA, kteří marně 
usilovali v kongresu o přidělení finančních prostředků pro bezpilotní 
výzkum Měsíce. Proč by nemohly být zkoušky nového vojenského 
zařízení provedeny ve vzdálenějším kosmickém prostoru? Výsledkem 
dvouletých diskusí byla dohoda z dubna 1991 o projektu CLEMENTINE 
- mimořádně moderní kosmické sondy. Je sice určena především pm 
technické zkoušky (a také je pině financována vojáky), ale pokud bude vše 
fungovat, může přinést vědcům skvělé poznatky o Měsíci a planetce 
(1620) Geographos (jejíž rozměry se odhadují na 2 x 4 km) krátce po 
jejím maximálním přiblížení k Zemi. Kromě toho bude patřit 
k nejlevnějším programům v historii, protože i s nosnou raketou a za-
kalkulováním operačního času nepřijde na víc než 80 milionů USD. 

Sonda je ukázkou využití špičkové americké vojenské techniky na 
úrovni r. 1990. Její hmotnost je pouze 217 kg - ale to zcela postačuje. 
Má tvar šestibokého hranolu o průměru asi 1,3 m a délce 1,2 m, 
elektrickou energii dodávají dva panely slunečních baterií o rozpětí 
téměř 5 m. Ostatně, její spotřeba je minimalizována právě tak jako 
rozměry a hmotnost elektroniky. Kamera pracující ve viditelném a 
ultrafialovém oboru spektra má hmotnost pouhých 0,44 kg a dvojice 
hvězdných čidel pro systém orientace dohromady jen 0,668 kg. Palubní 
gyroskop JMU (Inertial Measurement Unit) má hmotnost pouze 0,6 kg 
(pro srovnání - v 70. letech nedovolovala špičková technika USAF 
postavit podobné zařízení o hmotnosti menší než 30 kg!) Přenos 
informací bude zajišťovat moderní komunikační systém s anténou o vel-
kém zisku (průměr 1,1 m), připevněnou ke spodní podstavě tělesa 
sondy. Pro záznam dat poslouží palubní paměť o kapacitě 1,6 Gbyte. 
Pro udržování orientace v prostoru a korekce dráhy je sonda vybavena 
motorem na hydrazin a N2O3, jehož hlavní tryska je umístěna podélně 
k ose družice ve směru protilehlém k anténě. Sonda nese víc 
pohonných látek, než je její vlastní hmotnost - 227 kg. 

Za návrh, konstrukci a montáž sondy je zodpovědná Naval Research 
Laboratory, vědecké vybavení a klíčovou elektroniku vyvinuli od-
borníci z Lawrence Livermore National Laboratory. Na palubě jsou 
následující přístroje: 1. CCD kamera, pracující ve viditelném a ultra-
fialovém oboru záření v rozmezí 0,25=1,00 !rm (výměník obsahuje šest 
různých filtrů: 0,34, 0,415, 0,75, 0,9, 1,00 µm a širokopásmový). Je 
schopná rozlišit na povrchu Měsíce detaily o velikostech 125č325 m 
v pásu širokém 50 km a více (obojí v závislosti na výšce), případně 
25 m při nejtěsnějším průletu kolem planetky. 2. kamera pracující 
v blízkém oboru infračerveného záření (1,1-2,8 µm) s mechanicky 
chlazeným čidlem TnSb (256x256 pixelů), vybavená výměníkem se 
šesti filtry (1,1, 1,25, 1,5, 2,0, 2,6 a 2,7 µm). Její zorné pole odpovídá 
předchozí kameře. Na povrchu Měsíce lze očekávat rozlišení 200=500 
m, u planetky v nejlepším případě až 40 m. 3. dlouhovinná infračervená 
kamera s čidlem Hg-Cd-Te (128x128 pixelů) pracující v pásmu 7=9,5 
µm. Její zorné pole 1° x 1° odpovídá při pohledu ze vzdálenosti 1000 km 
ploše 18,3 x 18,3 km a rozlišení je v tom případě kolem 100 m. 4. 
LIDAR - aktivní optický lokační systém, schopný poskytnout u Měsíce 
zobrazení s rovinným rozlišením 10-30 m a výškovým asi 40 m (u pla-
netky snad až 5 m v závislosti na vzdálenosti). Pracuje s laserovým 
paprskem o vinové délce 1064 nm na podobném principu jako radar se 
syntetickou aperturou. Je vybaven sadou úzkopásmových filtrů (415, 
560, 650, 750 nm) a šůokopásmovým filtrem 400-750 nm. 5. Teleskop 
nabitých částic (vyvinuty' v Naval Research Laboratory) pro měření 
toku a energetického spektra iontů a elektronů v pěti kanálech od 30 
keV do více než 1 MeV a protonů ve dvou kanálech od 10 do 80 MeV. 

Ke startu bude použita vojenská raketa Titan 2G a startovní komplex 
USAF Vandenberg na pobřeží Kalifornie. Nejprve se nové kosmické 
těleso vydá na dráhu kolem Země - tam ale stráví jen necelé dva dny a 
poté je motor Thiokol 37 FM na pevné pohonné látky urychlí na 
eliptickou dráhu s apogeem ležícím v blízkosti měsíční dráhy. Po dvou 
obletech Země bude sonda zážehem korekčního motoru navedena na 
cůkumlunární dráhu. Měsíc po startu se tedy bude CLEMENTINE 
nacházet na polární dráze kolem Měsíce ve výšce 400=8300 km s pe-
riodou 5 hodin. Přibližně 30 dní bude perilun ležet nad 30° j.š. a poté 
bude motorickou korekcí přesunut nad 30° s.š. Celkem dva měsíce jsou 
tedy vyhrazeny pro intenzivní výzkum povrchu našeho kosmického 
souseda - podobně jako v programu MAGELLAN budou informace 
zapisovány do palubní paměti a každý oblet souborně vyslány k Zemi. I 
když nelze hovořit o komplexním výzkumu (neprovádí se ani 
zobrazovací spektrografie, ani studium záření gama), můžeme očekávat 
cenné informace o měsíční litosféře a úpiné zmapování měsíčního 
povrchu. 

Pak se CLEMENTINE vydá na další cestu. Nejprve se znovu stane 
družicí Země s velmi vysokou excentricitou dráhy a dalšího průletu 
kolem Měsíce bude využito pro podpůrný gravitační urychlovací manévr 
tak, aby se 27. května 1994 sonda dostala na dráhu směrem k planetce 
(1620) Geographos. O 96 dní později, 31. srpna, se bude nacházet ve 
vzdálenosti 8,5 milionů km od Země a proletí relativní rychlostí 
11 km.s'` v těsné blízkosti této planetky (100 až 1900 km od jejího 
povrchu). Všechny informace budou opět nahrány do palubní paměti a 
teprve poté, až budou všechna získaná data odvysílána na Zemi, se 
předpokládá ukončení expedice. 

Skvělá příležitost pro vědce se tak brzy nebude opakovat, protože 
CLEMENTINE 2 s ještě dokonalejšími systémy by sice mohla 
startovat již příští rok, ovšem jen na oběžnou dráhu kolem Země. Příští 
americký výzkum malého tělesa sluneční soustavy se uskuteční až 
koncem století. V lednu nebo ímoru 1998 vynese raketa Delta 2 
kompaktní sondu NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous) o hmotnosti 
přes 600 kg, jejímž cílem bude nejspíše planetka (4660) Nereus 
(náhradním cílem je planetka Eros). Projekt patří mezi "velmi levné" a 
nebude stát více než 150 milionů USD. Konstrukcí byly pověřeny 
Applied Physics Laboratory (John Hopkins University) a cílem měření 
souboru přístrojů (předběžně: gama spektrometr, zobrazovací 
spektrograf, magnetometr, laserový výškoměr a barevná CCD kamera s 
rozlišením decimetrových detailů na povrchu planetky) bude výzkum 
chemického a mineralogického složení tělesa a zjištění jeho fyzikálních 
i geologických vlastností. 

Další kosmická sonda se vydá letos na podzim k Marsu. Po studené 
sprše, o kterou se postaral MARS OBSERVER v srpnu loňského roku, se 
ředitelství NASA marně pokoušelo vydolovat z amerických zákonodárců 
další dolary na levnou náhradní sondu z ušetřených a záložních součástek. 
A tak dostávají příležitost po delší době opět Rusové. V Babakinově stře-
disku postavili novou sondu podobné koncepce jako byl FOBOS - a dou-
fejme, že se poučili ze svých chyb v minulosti. Museli se ovšem vejít do 
velmi ]imitovaného rozpočtu - vždyť 7 miliard rublů je téměř desetina 
oficiálního ruského ročního kosmického rozpočtu! Sonda MARS-94, 
součást programu COLUMBUS, má hmotnost 6180 kg. Skládá se ze tří 
částí: základem je služební modul s elektronikou a všemi provozními 
subsystémy, s nímž je pevně spojen tzv orbitální úsek, třetí část tvoří 
zařízení, která sestoupí k povrchu planety. 

Na přístrojovém vybavení orbitální části o hmotnosti 260 kg se 
podílejí odborníci ze dvou desítek zemí: Francie, Německa, Rakouska, 
Británie, Belgie, Finska, Irska, Švédska, Švýcarska, Řecka, Španělska, 
Itálie, Japonska, USA, Maďarska, Česka, Slovenska, Rumunska, Polska, 
Bulharska a z laboratoří ESTEC (ESA). Pro výzkum Marsu a jeho okolí 
je vyčleněno asi 200 kg. Na palubě budou dvě automatické orientované 
plošiny. Tňríosá plošina ARGUS (výrobcem je Vitrotransmaš ze Sankt 
Petěrburku) zajistí zaměření kamer ke středu planety s přesnosti 
několika úhlových vteřin, dvouosá plošina PAIS (11ú v Moskvě) bude 
obsluhovat další přístroje s přesností zaměření kolem 1 minuty. 

Hlavní aparaturou órbitálního úseku jsou optická zařízení. Rusko 
vyvinulo mapovací videospektrofotometr pracující souběžně v 17 spek-
trálních pásmech (260=900 nm a blízká infračervená oblast). Z výšky 
pericentra dráhy kolem Marsu bude střední rozlišení asi 1 km, vysoké až 
250 m a nízké (pro globální přehlídky) kolem 3 km. Němečtí technici 
připravili moderní topografickou stereokamem s rozlišením povr-
chových detailů 80, 20 a 10 m a širokoúhlý optoelektronický ste-
reoskaner s rozlišením kolem 90 m. Informace budou přímo na palubě 
zpracovávány a dvacetinásobně komprimovány, takže vědci se mohou 
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těšit na víc obrazových informací, než kolik jich měl poskytnout MARS OBSERVER 
(i když s nižším maximálním rozlišením). Z Francie byl dodán zobrazovací spektrometr 
OMEGA, pokrývající rozsah vinových délek 0,35=5,2 µm, pro studium složení povrchu 
i atmosféry planety. Ruský infračervený skanovací spektrometr (TERMOSKAN) pro 
výzkum tepelných vlastností povrchu (z nichž lze usuzovat i na chemické složení hornin), 
pracující v rozsahu 1=5 µm s úhlovým rozlišením 12 minut, se již osvědčil na sondě 
FOBOS. 

Pro sondáž atmosféry i výzkum podpovrchových vrstev planety je určen ruský radar 
RLK, pracující s dlouhovinnými rádiovými impulsy. Francouzské zařízení SPICAM je 
určeno pro spektroskopický výzkum struktury a složení atmosféry Marsu metodou zákrytů 
Slunce a jasných hvězd planetou. Kombinovaný dvojitý magnetometr a třísložkový 
analyzátor elektronů MAREMF by měl přinést definitivní odpověď na otázku, zda Mars 
má vlastní magnetické pole (v r. 1973 jeho existenci hlásily sovětské sondy, avšak Vikingy 
ji později nepotvrdily), případně zda je měl v minulosti, a jakou intenzitu má magnetické 
pole, vznikající při interakci slunečního větru s částicemi vnější Marsovy atmosféry. Na 
tyto procesy je zaměřen i francouzský analyzátor plazmových vin ELISMA. 

Také další přístroje slouží ke geofyzikálnímu studiu okolí Marsu - spektrometr DYNIIO 
bude zjišťovat složení, hustotu a teplotu iontů v ionosféře Marsu, detektor MARIPROB (na 
němž se podílel Geofyzikální ústav AV ČR) bude v ionosférické plazmě registrovat ionty 
a elektrony o nízkých energiích, skanovací spektrometr ASPERA-C by měl získávat 
informace o prostorovém rozložení elektronů a různých druhů iontů v okolí Marsu a ve 
slunečním větru, plazmový spektrometr FONEMA (na němž se dílčím způsobem podílel 
i Astronomický ústav AV CR a MFF UK) je určen pro měření dynamiky, struktury 
a původu plazmy v okolí Marsu v širokém energetickém rozsahu 0,02-7 keV a spek-
trometr nabitých částic o nízkých a středních energiích SLED-2 (na vývoji jeho detekčního 
systému pracovali v Ústavu experimentákňej fyziky SAV v Košicích) je určen pro výzkum 
šíření slunečního kosmického záření meziplanetárním prostorem. 

Asi 60 kg výzkumné aparatury bude v činnosti po celou dobu letu po meziplanetární 
dráze - EVRIS je určen pro stelární astronomii, RADIUS-M bude měřit radiační dávky 
a spektrometr LILAS-2 je určen pro registraci záblesků záření gama kosmického 
a slunečního původu v rozsahu 0,003=1 MeV. 

Dalších asi 250 kg užitečného zatížení představují dvě dvojice zařízení, určeného pro 
sestup na povrch Marsu. Podílejí se na nich specialisté z Ruska, Finska, Francie, Německa, 
USA a Maďarska. 

První dvojici představují identická kulová pouzdra, do určité míry podobná měsíčním 
sondám LUNA 9 z poloviny 60. let (příp. dávným americkým návrhům GULLIVER), 
a jejich cílem je tvrdě přistát (jedna v rovníkové oblasti, druhá podél 45° s.š.). Rychlost se 
sníží atmosférickým brzděním a padákem. Náraz při dopadu by měl ztlumit amortizátor, 
napiněný ve výšce asi 10 km héliem, a než se pouzdra definitivně zastaví, měla by ještě 
poskočit o několik set metrů. Jejich konstrukce je dílem Babakinova střediska, avšak vývoj 
elektroniky byl svěřen Finsku. Každé z pouzder má hmotnost 30 kg a předpokládanou 
životnost nejméně dva roky. Elektrickou energii dodá malý radioizotopický generátor 
o výkonu 8,5 W, vědecká i technická data budou zaznamenávána do palubní paměti o ka-
pacitě 30 Mbit a poté vysílána 100 mW vysílačem prostřednictvím retranslační aparatury 
MBR na orbitálním modulu. Šest přístrojů o hmotnosti asi 3,5 kg je zaměřeno na 
meteorologii, denní a sezonní změny v atmosféře, studium vnitřní struktury Marsu pomocí 
seismometru s magnetometry (experiment OPTIMISM) a získání obrazových informací 
(během sestupu bude fungovat francouzská kamera DESCAM, po přistání panoramatický 
systém PANCAM). Elementární chemický výzkum povrchu bude předmětem dodatečně 
zařazeného amerického experimentu OXIDENT. 

Poprvé bude při planetárním výzkumu použito dvou geologických penetrátorů o hmot-
nosti po 45 kg, které bez umělého brzdění proletí atmosférou a dopadnou na povrch. Každý 
má dvě části spojené kabelem. Spodní jako válcový hřebík prorazí horninou do hloubky 
několika metrů, zatímco horní, podobná límci, se zastaví na povrchu a bude odtud vysílat 
údaje získané tuctem přístrojů o hmotnosti 4,5 kg. Proti původním záměrům tato zařízení 
nenesou žádnou českou ani slovenskou aparaturu. 

Start sondy MARS-94 se uskuteční letos v listopadu pomocí staré nosné rakety Proton. 
Po nejméně dvou korekcích dráhy dorazí k cíli v září příštího roku. Nejprve se oddělí 
zařízení pro sestup na povrch a dva až čtyři dny poté bude motorickým manévrem sonda 
uvedena na předběžnou eliptickou dráhu s pericentrem ve výšce asi 500 km, sklonem 20° 
a periodou 3 dny. Po třech obletech dojde ke změně pericentra na 300 km a zvýšení sklonu 
na 90° (polární dráha) a teprve po dalších dvou týdnech bude dosaženo definitivní dráhy. 
Plánovaná životnost je jeden pozemský rok, tedy asi poloviční, než měl mít MARS 
OBSERVER. Jeho nepřítomnost se nepříjemně projeví omezením retranslace signálů 
z přístrojů vysazených na povrch, ale i tak při optimální funkci všech subsystémů sondy 
máme reálnou naději brzy získat cenné poznatky o našem planetárním sousedu. Už je na 
čase - vždyť signály z přistávacího modulu VIKING 1 zmlkly 13. XI. 1982 a družice 
FOBOS přestala vysílat 27. III. 1989. 

Ing. Marcel Grün (*1946). Vedoucí oddělení kosmonautiky a geografie 
Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Je též předsedou astronautické sekce 
České astronomické společnosti. 

Zprávy z oběžných drah 
První číslo nového ročníku obsahuje i tuto novou 

rubriku, v niž nás bude předseda astronautické sekce 
České astronomické společnosti Ing. Marcel Grün 
pravidelně informovato aktualitách z kosmonautiky a 
kosmického výzkumu. 

Novy' rak oslavila ve stanici MIR na oběžné dráze 
kolem Země dvojice ruských kosmonautů. Proti 
původním předpokladům to byla ještě 14. základní 
posádka A. Serebrov a V. Ciblijev, kteří se měli vrátit na 
Zemi už v listopadu, ale kterým byla služba 
prodloužena o další dva měsíce. Jejich přistání je nyní 
naplánováno na polovinu ledna, ale než se rozloučí se 
stanicí, v níž strávili přes půl roku, předají štafetu nové 
základní posádce. 

Start lodi SOJUZ TM-18 se uskutečnil 8. ledna 
s ruskými kosmonauty Afanasjevem, Usačovem a lé-
kařem, kterým byl jmenován Valerij Poljakov, padesá-
tiletý náměstek ředitele Institutu biomedikálních pro-
blémů, pověřený přípravou kosmonautů (náhradníkem 
je lékař B. Arzamazev). Poljakov je zkušeným vete-
ránem, který ve vesmíru již strávil 240 dní a tentokrát se 
pokusí překonat rekord v délce pobytu na oběžné dráze. 
Pokud neonemocní, najde ve stanici MIR přechodný 
domov na dlouhých 14 měsíců. 

Za tu dobu se jeho kolegové dvakrát vystřídají: letos 
na jaře může očekávat dva ruské kamarády, kdežto na 
podzim bude v lodi SOJUZ TM-20 startovat smíšená 
posádka, v níž bude kromě ruského velitele i jeden 
kosmonaut ze západní Evropy - jen ještě nevíme, zda se 
jím stane dvaapadesátiletý německý fyzik U. Merbold, 
který už dvakrát letěl v americkém raketoplánu, nebo 
nováček, třicetiletý španělský letecký inženýr P. Duque. 
"Třetím mužem ve člunu" má být žena - Jelena Kon-
dakovová je manželkou ruského veterána V. Rjumina a 
s Poljakovem zůstane až do společného návratu. 

V prvním čtvrtletí se k MIRu připojí dva specia-
lizované moduly SPEKTR a PRIRODA, jejichž starty 
se už dlouho odkládají. Dnes je ovšem jasné, že stanice 
MIR musí vydržet ještě nejméně tři roky a nová stanice 
se nezačne budovat dříve než r. 1998. Zdá se, že její 
koncepce je dosti ovlivněna uspořádáním budoucí ame-
rické stanice FREEDOM, jejíž projekt prodělal loni 
vážnou krizi a administrativa současného amerického 
prezidenta B. Clintona mu hrozila úpiným zrušením. 
Nakonec bylo rozhodnuto postavit ji v mnohem 
skromnějším provedení. S jejím budováním se začne za 
pět let a pro nepřetržité služby šestičlenných posádek 
bude připravená až po roce 2003. Ovšem lepší dvě 
menší stanice než žádná velká.... 

Do té doby musí Američanům stačit krátkodobé lety 
raketoplánů. Je-li ovšem program výzkumů dobře 
připraven, lze i za dva týdny přivézt tolik poznatků, že 
kdybychom je vytiskli nezpracované na formát Raše 
hvězd, vydaly by na sloupec vysoký přes jeden 
kilometr! 

Kolotoč raketoplánů se roztáčí hned v lednu. Na 
počátek února byl moudře přeložen start 
DISCOVERY z listopadu 1993, když se odborníci 
raději soustředili na opravy Hubblova kosmického 
dalekohledu (HST). Druhý start obytného a pracov-
ního modulu SPACEHAB se sérií experimentů v pod-
mínkách mikrogravitace mohl klidně počkat. Posádka 
STS-60 to jistě snášela dobře, šlo většinou o ostřílené 
veterány: pro velitele Boldena je to třetí a pro šéfa 
užitečného zatržení Chang-Diaze dokonce čtvrtý let. 
Nedočkavost bychom ovšem nemohli zazlívat prvnímu 
ruskému kosmonautu, který se sveze do vesmíru 
s Američany. Pětatřicetiletý Sergej Krikaljov se 
v Houstonu připravuje už od podzimu 1992 a získal si 
sympatie kolegů i veřejnosti mj. také smyslem pro 
humor. Nedávno se nechal slyšet: "Nebylo to pro mne 
lehké, učit se tři řeči současně - angličtinu, texasštinu 
a ještě jazyk NASA. " 

Připomeneme-li ještě několik připravovaných startů 
bezpilotních družic a začátek mise kosmické sondy 
CLEMENTINE (viz článek na str.16), můžeme leden 
označit za velmi slibný začátek roku 1994. 

(mg) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Objev oblasti s nejnižší hustotou plynu v Galaxii 

Astronomové věří, že naše sluneční soustava leží v oblasti Galaxie, kde je hustota 
mezihvězdného plynu nižší než činí průměr. Předpokládají, že tato "místní bublina" 
musela být vyfouknuta jako následek rázové viny po explozi supernovy, k níž zde došlo 
v dávné minulosti. Tým astronomů vedený Martinem Barstowem z Leicesterské univerzity 
nyní získal podklady svědčící o tom, že v určitých směrech je hustota plynu až stonásobně 
nižší než místní průměr uvnitř bubliny. Tato pozoruhodně nízká hustota je srovnatelná s 
hustotou materiálu v mezigalaktickém prostředí, kde je jen jediný atom v objemu dvou 
krychlových decimetrů. 

Postup, který byl použit k sondování místního mezihvězdného prostředí, umožnilo 
studium horkých bílých trpaslíků. Vodíkový plyn, nejhojnější chemický prvek ve vesmíru, 
pohlcuje velmi snadno extrémní ultrafialové záření (EUV). To dává možnost zjišťovat 
množství vodíku nacházejícího se mezi sluneční soustavou a horkým bílým trpaslíkem 
podle toho, jak je ultrafialové záření zeslabeno. 

Ultrafialová přehlídka oblohy, uskutečněná kamerou umístěnou na palubě orbitální 
stanice ROSAT, objevila mnoho předtím neznámých horkých bílých trpaslíků, a rozložení 
zdrojů ultrafialového záření nám dovolilo získat ucelený obraz o tom, ve kterých směrech 
je mezihvězdné prostředí méně husté. Hvězdy v podezřelých oblastech byly sledovány 
systematicky dalekohledem EUV, který je ve výbavě sondy Voyager (známější svými 
návštěvami planet), jež nyní právě opouští sluneční soustavu. Prohlídka oblohy tímto 
dalekohledem za využití údajů ze sondy ROSAT zvýšila počet žhavých hvězd de-
tekovaných v pásmu citlivosti dalekohledu EUV na více než dvojnásobek. 

Pozorování horkých bílých trpaslíků v rámci tohoto programu umožnilo odhalit 
mezihvězdné oblasti s mimořádně nízkou hustotou plynu. Označení těchto oblastí je 
RE0457-281 a RE0503-289 a jsou od sebe vzdáleny pouze asi 3 parseky. Vzdálenost páru 
od nás činí 100 parseků. 

Proč však je hustota plynu tak nízká právě v této oblasti? Jedno možné vysvětlení je, že 
mezihvězdný plyn by mohl být ionizován intenzivním ultrafialovým zářením zmíněných 
hvězd a tím se stal v tomto pásmu neviditelným. Výpočty nicméně ukazují, že k něčemu 
podobnému stěží mohlo dojít během 2 milionů let, před nimiž oba bílí trpaslíci vznikli. 
Pravděpodobnějším se zdá, že tuto oblast mohl tak čistě vymést pouze výbuch supernovy, 
jejíž rázová vina někdy v minulosti rozfoukla všechen mezihvězdný plyn. 

[RAS News, PN-NAM-93/3] Karel Halíř 

Dvojité jádro galaxie v Andromedě 

Další kandidát 
na černou díru 

U kandidáta na černou díru GRO J0422+32 
nastala opět fáze zvyšování aktivity, která 
vyvrcholila na přelomu roku. Optický protějšek 
se zjasnil o 4 mag průměrnou rychlostí 0,3 mag/ 
den a počátkem ledna se vrátil do svého 
klidového stavu. Zvyšování aktivity zachycuje 
CCD fotometrie získaná 1,2-m dalekohledem na 
F. L Whipple Observatory (W) a Teide 
Observatory (T) 0,80-m IAC dalekohledem 
(hvězdné velikosti jsou v oboru R): listopad 
21,52 UT: 19,27 (W); 25,72: 19,16 (W); 27,25: 
18,5 (T); prosinec 7,42: 15,45 (W); 10,35: 14,89 
(W); 15,97: 15,0 (T); 18,12: 15,2 (T); 1994 
leden 4,11: 18,0 (T). 

Objekt GRO J0422+32 byl objeven při svém 
vzplanutí 5. VIII. 1992 [IAUC 5580]; další dvě 
kratší vzplanutí nastala 20. XII. 1992 [IAUC 
5685] a 12. VIII. 1993 [[AUC 5842]. Pro 
rentgenové novy je výjimečné mít čtyři 
vzplanutí za 16 měsíců. Tím, že GRO J0422+32 
počátkem roku zeslábl o více než 3 mag, se 
potvrdila dřívější domněnka, že současné 
vzplanutí, stejně jako srpnové, patřilo ke krát-
kodobému (doba trvání byla menší než 40 dní). 

[IAUC5901, 5907, 5917] (dh,jh) 

Známá spirální galaxie M 31 v souhvězdí Andromedy patří bezesporu k nejkrásnějším a také nejčastěji pozorovaným objektům podzimní 
oblohy. Hubblův kosmický dalekohled však nemá smysl pro poezii amatérských pozorování a svým ostrým zrakem odhaluje to, co lidské oko dosud 
nespatřilo. Snímek pořízený širokoúhlou kamerou Hubblova dalekohledu již v červenci 1991 překvapivě ukázal, že jádro našeho blízkého 
vesmírného souseda je vlastně dvojité. Jasnější objekt odpovídá původnímu klasickému jádru, které bylo zkoumáno i ze Země. K velkému 
překvapení astronomů je ale pravým jádrem spíše slabší složka, která je vzdálena asi 1,5 parseku od jasnější. 

Možná vysvětlení jsou hned dvě: jasnější jádro může být zbytkem menší galaxie, která byla galaxií M 31 v minulosti pohlcena. Tento jev, 
označovaný též jako kanibalismus galaxií, je v současné době považován za velmi reálný a je také podporován řadou teoretických modelů a 
počítačových simulací. Druhý názor připouští existenci hustého prachového prstence nebo proudu, který skutečné jádro galaxie vlastně zakrývá a 
pro vzdáleného pozorovatele je děli na dvě složky. 

[STScI-PR93-18] (Wf) 

Spirální galaxie M 31 - snímek vlevo - Spirální galaxie M 31, jeden z našich nejbližších vesmírných sousedů, je dominantním objektem místní skupiny galaxií. Tato 
spirální galaxie je na obloze viditelná pouhým okem jako mlhavý obláček zhruba o průměru měsíčního úplňku; - snímek uprostřed - Jádro galaxie M 31, jak ho známe 
z nejlepších pozemských pozorování, obsahuje především velmi staré hvězdy. Dvojité jádro zde nelze rozlišit; - snímek vpravo - Jádro spirální galaxie M31 pořízený 
Hubblovým dalekohledem 6. července 1991. Jasnější z obou objektů jsme až dosud považovali za jádro galaxie, pravým jádrem je ale slabší složka. Vzdálenost obou 
složek je 1,5 parseku (celý snímek má průměr asi 12 parseků). Okolí je na snímku tmavé díky zvýšenému kontrastu, při kterém dobře vyniknou obě jádra. 

(foto - NASA/STSci) 
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/ng_ Pave/ Příhoda -60 /et 
Představovat Pavla Příhodu čtenářům Říše hvězd zajisté netřeba. Pravidelně se na 

stránkách časopisu setkávají sjeho charakteristickým rukopisem v přečetných ilustracích, 
mapkách, diagramech. A ovšem také ve zprávách a článcích, psaných lehkým perem, 
úsporně a srozumitelně, poutavě a přesně - neboť je psal jeden z nejlepších popularizátorů 
astronomie. 

Jako mnozí jiní členové naší astronomické obce nastupoval i Pavel Příhoda do služeb 
Uránie na Lidové hvězdárně Štefánikově (dnes Štefánikova hvězdárna) v Praze na Petříně. 
Začínal tam v r. 1948 jako 14-lety' student gymnázia a prošel všemi aktivitami, které se 
v této líhni astronomů pěstovaly: provádění návštěvníků u dalekohledů, pozorování 
planet, proměnných hvězd, zákrytů atd., přednášky, výjezdy s dalekohledy mimo Prahu -
byla to výborná škola a příprava pro budoucí zaměstnání v pražském Planetáriu. 

Po maturitě následovalo studium architektury, akademický titul a krátká epizodní role 
projektanta na začátku let šedesátých, v době, kdy zahajovalo provoz nové velké 
planetárium v Praze. Tam byl Pavel Příhoda od počátku přítomen jednou nohou jako 
externí lektor a od roku 1963 dodnes oběma nohama jako planetárník. I když toto povolání 
není nikde uváděno oficiálně a není ani v Pravidlech českého pravopisu, přesto mu dáváme 
přednost před oficiální nomenklaturou z rezortních tabulek (kde byly i tak příšerné názvy 
jako samostatný odborný referent specialista - astronom). Neboť planetárník je bytost 
nadmíru všestranná, schopná popularizovat astronomii na vysoké úrovni, za tím účelem 
psát scénáře a texty programů, vybírat pro ně spíkry i hudbu, režírovat nahrávky, kreslit 
předlohy na diapozitivy, navrhovat nové přídavné projektory se speciálními funkcemi, 
zvládat řízení celého audiovizuálního komplexu v planetáriu (a je těch knoflíků a udělátek 
požehnaně), vymýšlet stále něco nového, protože planetárium se neustále vyvíjí, být 
dobrým odborníkem, ale také učitelem a umělcem. Zdá se vám to na jednoho trochu moc? 
Pro Pavla Příhodu jsou všechny uvedené činnosti běžné. Byl a jest jedním z těch, kdož 
"udělali" pražské Planetárium, přivedli je na dnešní úroveň. Protože umí. 

Po tři desetiletí vede kurz astronomie v Planetáriu. Vyšly odtud stovky absolventů a 
desítky z nich se staly spolupracovníky Štefánikovy hvězdárny a demonstrátory - to je 
úctyhodný pedagogický výkon! . 

Příhoda - autor vytvořil většinu programů pražského Planetária, knihu o slunečních 
hodinách, množství textů pro kurzy atd. 

Příhoda - výtvarník nakreslil většinu předloh na diapozitivy pro Planetárium, spousty 
ilustrací (nejen do Říše hvězd), návrhy výstav, propagačních materiálů, nejrůznější grafiku 
a také mapy: Měsíce, Marsu, otáčivé mapy a jiné mapy hvězdné oblohy - ale to už není 
"pouhá" výtvarná činnost, to umí 

Příhoda - astronom s hlubokými vědomostmi a přehledem, popularizátor, pedagog, 
dlouholetý pozorovatel planet, specialista na planetární astronomii, spoluautor a redaktor 
Hvězdářské ročenky a také 

Příhoda - dlouholetý člen a přední funkcionář Čs. astronomické společnosti a po dlouhé 
období předseda pražské pobočky CAS, člen ústředních orgánů ČAS, usilující o smyslu-
pinou existenci Společnosti. 

A bylo by možno připomínat i mnohá jiná setkání s Pavlem Příhodou na vinách 
rozhlasu, v televizi, v časopiseckých článcích, v telefonu, když odpovídá na záludné 
otázky z astronomie, vždy trpělivě, vlídně a přesně. Neboť má-li někdo všech pět Pé, pak je 
to pilná a precizní práce Pavla Příhody. 

Mnoho zdraví, dobré pohody, úspěchů a spokojenosti jubilantovi popřál (zajisté i jmé-
nem čtenářů Říše hvězd) 

Antonín RUkl 

♦ Ředitel HaP hl. m. Prahy dr. O. Hlad blahopřeje jubilantovi k jeho 60. narozeninám. 

KDY, KDE, CO 
♦ - oznámení označená tímto symbolem nebyla v předcházejících 

číslech Říše hvězd publikována, nebo došlo ke změně jejich 
obsahu. 

0 - zahraniční akce 
.• - v Řtši hvězd jižpublikovaná oznámení, případně jejich 

zkrácená verze 

únor 94 , 

Z• 0 1. - 2. H. - San Juan Capistrano (California, USA): 
Ledové galileovské měsíce - Europa, Ganymed, Callisto; 
mezinárodní konference. ® Kontakt: D. Nash, San Juan 
Capistrano, CA-92675, USA; FAX +1-714-240.2010. 

březen '94 

♦ 24. - 25. H. - Valašské Meziříčí: Společné zasedání 
výkonných výborů; České a Slovenské astronomické 
společnosti. 
♦ 25. - 27. H. - Valašské Meziříčí: Seminář o stelární 
astronomii. Tradiční seminář začíná již v pátek v 16.00 hodin 
přednáškcs Neviditelné hvězdy, planety a chybějící hmota 
v Galaxii, kterou prosloví doc. M. Šolc z Astronomického 
ústavu Karlovy univerzity. V sobotu pokračuje seminář 
přednáškami Půl století rozvoje astronomie (dr. J. Grygar) 
a odpoledne Konečná stadia hvězd ve světle studia horké 
a husté jaderné hmoty (dr. V. Wagner), v neděli pak 
přednáškami Využití optických záznamových médii 
v astronomii (Ing. J. Ambrůz), Vysoce výkonné zpracování 
obrazu číslicovou cestou (Ing. J. Ambrůz) a Tělesa vně 
sluneční soustavy (J. Gryga). ® Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; Cd 0651-21.928. 
♦ 26. II. - Valašské Meziříčí: Porada vedoucích pracovníků 
hvězdáren a astronomických kroužků České republiky. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 

0651-21.928. 

duben '94 

♦ 13. - 17. IV - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie (12. běh) - 13. soustředění. ® Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; nE 0651-21.928. 

kvB`ten 94 

♦ 12. - 15. V - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie (12. běh) - 14. soustředěni: ® Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; © 0651-21.928. 

če,rvéneo '94 

♦ 29. VII. -7. VIII. - Valašské Mezinct: Pomaturitní studium 
astronomie (12. běh) - 15. soustředěni. ® Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; ® 0651-21.928. 

září '94 . 

♦ 15. - 18. IX. - Valašské Meztrrcr Pomaturitní studium 
astronomie (13. běh) -1. soustředění. 13. běh pomaturitního 
studia astronomie bude opět zřízen při gymnáziu Valašské 
Meziříčí a jeho konzultačním střediskem a pracovištěm bude 
Hvězdárna Valašské Meziňčí. Toto studium je zřizováno 
k výchově středních odborných kádrů - pracovníků 
hvězdáren, planetárií, vědeckých pracovišť, pro dopinění 
znalostí pedagogických pracovníků, spolupracovníků 
hvězdáren, vedoucích a členů astronomických kroužků 
i astronomů-amatérů. Pomaturitní studium astronomie se 
skládá celkem z 14 čtyř- až pětidenních soustředění 
a 2 desetidenních odborných praxí. Studium je prováděno 
formou výuky, konzultací, cvičeni a domácím studiem. 
Vyučují v něm vysokoškolsky kvalifikovaní odborní 
a vědečtí pracovníci. Nápiní studia je celkem 17 předmětů, ze 
kterých se skládají zkoušky. Ve druhém ročníku zpracovávají 
posluchači samostatné písemné závěrečné práce. Na závěr 
studia vykonávají ústní maturitní zkoušku ze 4 odborných 
předmětů a obhájí písemnou závěrečnou práci. Úspěšní 
absolventi studia obdrží maturitní vysvědčení. Podmínkou 
studia v Pomaturitním studiu astronomie je ukončení střední 
školy s maturitou nebo vyšší vzdělání. ® Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Mezinct, Vsetínská 78; ©t  0651-21.928. 

říjen '94 
♦ 6. - 9. X. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie (12. běh) - závěrečné zkoušky. ® Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; d 0651-21.928. 
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HVĚÁRNYZD PLANETARIA 

DOVOLENÁ S I)ALEKOHLEDEM 1993 
Přiblížila se sobota 21. srpna, která mi již dlouho 

signalizovala odjezd na čtvrtý ročník setkání astronomů 
amatérů i profesionálů a jejich rodin ve Zhořci u Manětína 
(nebo snad u Žlutic?). 

S dcerou Štěpánkou jsme "napakovali" naši škodovku -
zejména pak dalekohledem (binar 15x80), který byl tak 
trochu vstupenkou k účasti na tomto táboře. Měl jsem jen 
poněkud obavy z nudných chvil, které na dovolené občas 
vznikají. Ty se však ukázaly jako liché. Program byl vskutku 
nabitý. Každý den se konalo několik akcí, ale není v silách 
tohoto článku se o všech blíže rozepsat. Například děti měly 
mnoho práce, jak zachránit tábor před "Démonem lesa", což 
se jim naštěstí po několika dnech podařilo. 

Dalekohledy umístěné na louce v areálu tábora prakticky 
nezahálely. Pilně se pozorovalo hlavně v noci, ale i ve dne 
(Slunce, Venuše). U jednoho dalekohledu se však každý 
večer tvořil zástup dychtivých pozorovatelů. Tímto přístro-
jem byl reflektor Milana Antoše z Jablonce nad Nisou se 
zrcadlem 0 420 mm o světelnosti 1:5, typu Dobson. Věřím, 
že pan Antoš napíše o svém dalekohledu samostatný článek 
do Říše hvězd, neboť elektronické navádění na objekty na 
obloze během několika málo okamžiků vzbuzovalo úžas 
všech přítomných. A tak jsme "Dobsonem" pozorovali 
galaxie, mlhoviny, hvězdokupy, Urana a jiné. Prostě paráda. 

Zajímavá byla tombola, do které cenami přispěly jak děti, 

tak hlavně pan Vít Holubec z firmy ATC z Přerova, přičemž 
cena jím darované optiky byla více než 10 000 Kč. Pan 
Holubec kromě toho přispěl značnou finanční částkou coby 
sponzor tábora, takže výše poplatku, který hradili účastníci, 
byla přijatelná. 

Na táboře odezněly přednášky Jiřího Grygara Vznik ves-
míru, Pavla Příhody Měsíc a Jana Koláře o jeho "bikukru", 
včetně informací o různých vylepšeních tohoto přístroje. O 
své práci na Kleti hovořili manželé Tichých. Zajímavá byla 
přednáška M. Prchala o vltavínech, vhodná i pro ženy, které 
měly možnost si některé z nich ve formě šperku zakoupit. 

Jeden z večerů byl věnován amatérské astrofotografli. 
Nejlépe byla zastoupena astrofotografle severočeská a tak si 
pan Brablc z Ústí nad Labem pochvaloval, jak dobré 
vychoval následovníky. 

Společně s astronomickým programem probíhaly na 
táboře různé sportovní akce, například turnaj ve stolním 
tenisu. Odpoledne a v podvečer řada z nás (mne nevyjímaje) 
využívala možnosti zahrát si volejbal. Spektrum zájmů bylo 
však ještě bohatší. Svědčí o tom například "meditace" Petra 
Kucharčíka z Ostravy. 

Osobně si nejvíce cením neformálních setkání a besed, a 
to jak u dalekohledů (kde jsme například testovali jejich 
optickou kvalitu pozorováním izolátorů vedení vysokého 
napětí), tak i mimo ně. Radili jsme se také o různých 

vylepšeních dalekohledů a optiky vůbec. 
Nezapomenutelným dojmem na mne 
zapůsobil večeru táboráku v předposlední den 
setkání, kde mj. J. Grygar věnoval chvilku 
vzpomínkám na nedávno zesnulého profesora 
Kopala. Poté vypukla "dražba" vedená 
Pavlem Suchanem. Následující hodiny bylo 
smíchu a legrace víc než dost. Děkujeme, 
Pavle! 

Když jsme se loučili, většina z nás si sh'bila, 
že bude-li to jen trochu možné, za rok se zase 
sejdeme. 

Josef Vnučko 
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ASTRONOMICKÉ KLUBY 

25. seminář o výzkumu proměnných 

Přečetli jsme pro vás 

hvězd Původ koulí ohnivých 

Ve dnech 20. a 21. listopadu 1993 se konal 25. seminář o výzkumu proměnných hvězd 
za účasti zhruba šedesáti pozorovatelů, převážně z České a Slovenské republiky. Seminář 
probíhal na hvězdárně v Brně, která již přes třicet let koordinuje pozorování zákrytových 
dvojhvězd v našich zemích. Pozorovací skupina pracuje pod označením B.R.N.O. (Brno 
Regional Network of Observers - Brněnská oblastní sít pozorovatelů), část pozorovatelů je 
současně členem Sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS. 

Seminář zahájil ředitel hvězdárny Zdeněk Mikulášek, který přivítal účastníky a uvedl 
prvního přednášejícího - dr. N. N. Samuse z Astronomického institutu Ruské akademie věd 
v Moskvě. Dr. Samus hovořil nejprve o práci spojené s vydáváním Generálního katalogu 
proměnných hvězd a poté o svém výzkumu radiálních rychlost[ cefeid. Dále vystoupil Petr 
Stěpán s krátkým, avšak velice zajímavým příspěvkem o vlastních pozorováních 
trpasličích nov. Jiří Borovička sdělil svoje zkušenosti s pozorováním proměnných hvězd 
pomocí CCD kamery, Dalibor Hanžl a Zdeněk Mikulášek promluvili o nové proměnné 
hvězdě v souhvězdí Velké medvědice, v krátkém příspěvku popsal Kamil Hornoch svůj 
přístup k vizuálním odhadům jasnosti hvězd, v nichž dosahuje nebývalé přesnosti 
srovnatelné i s fotometrickým měřením. Dále zazněla zpráva o činnosti vedení programu za 
rok 1992-1993, informace o stavu prací na novém návodu k pozorování proměnných hvězd 
a o přípravě Prací Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně Č. 31 (budou 
obsahovat výsledky pozorování za roky 1990-1993 a také několik samostatných odborných 
článků), informace o letních praktikách, zahraničních pracovních cestách a další příspěvky, 
o nichž není možné se v tomto krátkém přehledu zmiňovat. 

Rok 1993 pravděpodobně nebude z pozorovatelského hlediska tak úspěšný jako rok 
předchozí, přesto se očekává kolem tří set publikovatelných okamžiků minim zákrytových 
dvojhvězd od více než čtyř desítek pozorovatelů. Počet pozorování za celou historii 
brněnského programu překročil během roku 1993 číslo 10 000! 

Na schůzce Sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS členové sekce schválili 
odstoupení svého předsedy Z. Mikuláška a návrh výboru na nového předsedu M. Zejdu. 

Druhý den ráno účastníci semináře zhlédli pořad brněnského planetária Čekání na 
supernovu. Poté autor pořadu Z. Mikulášek pohovořil o tvorbě pořadu, předevšfm pak 
o animacích některých vývojových stadií hvězdy a dvojhvězdy. V jedenáct hodin byl 
seminář ukončen, přesto ale většina účastníků pokračovala ještě v kuloárních diskusích. 
Některé diskuse především se zahraničními účastníky se protáhly do pozdních odpoledních 
hodin. 

Program semináře byl obsažný a zajímavý, organizačně byl seminář dobře zvládnutý. 
Příští ročník se bude konat opět na podzim. 

O Antonín Dědoch 

«O původu koulí ohnivých a látek z nich 
padajících rozličné mezi přírodozpytateli domysli 
panují. Někteří soudí, že pocházejí z měsíce, jsouce ze 
sopek měsíčních s takovou prudkostí vyhazovány, až 
vzdálivše se příliš od měsíce, více k němu navrátiti se 
nemohou, protože je pak země mocněji, nežli měsíc k 
sobě přitahuje. Jiní se domnívají že jsou to těla 
kosmická, tj. ve prostoru světa jako jiná těla nebeská, 
as jako komety se pohybující, která když ve dráze své 
k zemi se přiblíží, od ní mocně přitahována jsouce, 
rychle padají v oboru vzdušném, horkem prudkostí 
letu vyvinutým se rozžehují a pukají. Opět jiní mají za 
to, že povstávají z dýmu sopek zemských, které se ve 
vzduchu tak jako páry vodni nacházejí a shlukujíce se 
dohromady právě tak kameny, jako ony deště a sněhy 
tvoří. Jisto sice jest, že dýmem sopek, pálením uhlí, 
vápna a jinými výpary mnoho částic neroseních 
zemních jakož i kovních ve skupenství vzdušném do 
vzduchu přicházejí a tahem větru na vše strany se v 
něm rozdělovati může; možno též, že činěním 
elektrickým částice ty zase dohromady se spojují a 
sice v poměru jiném nežli na zemi měly; ale předce 
těžko jest vysvětliti, kterak ve vzduchu hmoty mnoha 
centnéřů těžké povstati neb najednou dohromady se 
sraziti mohou. Za dnů našich, kdežto hvězdy padající 
za těla kosmická se považují, uchylují se 
přírodozkumci zase k předešlé domněnce od 
Chladného vystavené, že totiž také koule ohnivé, od 
hvězd padajících toliko velikostí svou rozdílné, též 
původu kosmického jsou » 

Josefa Smetany Silozpyt čili fysika, 
Výklad rozdílu meteoritů a meteorů, s. 428; 

Vydáno nákladem Českého musea v Praze 1842 

PSALO SE .. . 

Mikrosekundově porovnávání hodin pomocí televize 

«Rozvoj pozorovacích metod založených na 
práci sítí stanic rozložených přes různé kon-
tinenty vedl k potřebě zajistit co nejdokonalejší 
současnost příslušných měření Tak vznikl po-
žadavek aby časová orientace pozorování 
i velmi od sebe vzdálených stanic se opírala 
o základní hodiny, jejichž vzájemné rozdíly 
jsou známé s přesností na I µs . K dosažení to-
hoto cíle, zejména v mezikontinentálním mě-
řítku, bylo s úspěchem použito jednak přenosu 
časových impulzů komunikačními družicemi 
(Telstar, Relay II aj.), jednak transportu ce-
siových hodin (akce fy Hewlett-Packard, USA). 
Při poměrně krátkých vzdálenostech, např 
v evropské oblasti, se uvedené metody nejeví 
výhodné a proto pracovníci v čs. chronometru 
hledali jednodušší řešení. 

Pozornost byla přirozeně soustředěna na síť 
mikrovinných spojů sloužících televizním pře-
nosům jak uvnitř jednotlivých států, tak i me-
zinárodně v rámci Intervize a Eurovize. Jedině 
tento typ širokopásmových spojů má totiž 
parametry dovolující přenos impulzů s fázovou 
stabilitou lepší než I µs. Jejich vlastnosti byly 
ověřeny několika experimenty, které organizo-
val Ustav radiotechniky a elektroniky ČSAV 
(ÚRE) za účasti Astronomického ústavu ČSAV 
(MU) a při pozdější spolupráci Výzkumného 
ústavu spojů. První z nich se uskutečnil r. 1962 
na trase Praha-Bratislava-Praha v délce asi 
700 km a potvrdil teoretické předpoklady 

o krátkodobé stabilitě impulzů. Současně se 
ukázalo, že změřená doba šíření dobře souhlasí 
s dobou, vypočtenou ze vzdáleností a rychlostí 
šíření impulzů ( = c). 

Pokračováním práce pak byl v r. 1964 pokus 
již mezinárodní mezi časovou laboratoři AU 
v Praze a časovou laboratoří Geodetického 
ústavu v Postupimi (GI), který měl ověřit 
praktickou použitelnost metody při srovnávání 
hodin. Také v tomto případě byly výsledky příz-
nivé, neboť přesnost srovnání hodin byla ome-
zena jen rozlišovací schopností použitého 
mikrosekundového měřiče intervalů. Doba ší-
ření po trase se za tři měsíce nezměnila o více 
než I µs. Uvedené pokusy tedy potvrdily, že 
mikrosekundové porovnávání hodin je možné 
vždy, když je k dispozici spojení mikrovinnou 
trasou. 

Je ovšem přirozené, že obvykle nelze počítat 
s přímým spojením tohoto druhu mezi libovol-
nými hodinami, takže výsledky uvedených po-
kusů se zdají mít akademický význam. Ve sku-
tečnosti však byly východiskem dalších úvah, ze 
kterých nakonec vznikla myšlenka Ing. J. Tol-
mana z URE na novou měřicí metodu, jež by 
byla pině slučitelná s běžným vysíláním tele-
vizního programu. To znamená, že porovnávání 
hodin nemá vyžadovat ani přímé spojení, ani 
přenos zvldštních impulzů mezi hodinami. 

Základem nové metody je použití pomoc-
ných impulzů, které mají sice vysokou fázovou 

stabilitu potřebnou pro mikrosekundová měře-
ní, avšak nejsou v žádném vztahu k časovým 
soustavám porovnávaných hodin. Tento postup 
je vždycky možný, protože dvoje hodiny se mo-
hou porovnávat prostřednictvím hodin třetích; 
provede-li se porovnání přesně současně, je vý-
sledek nezávislý na stavu i chodu těchto hodin. 
V podstatě je lze tedy nahradit řadou libo-
volných impulzů, které mohou mít zcela nepra-
videlné intervaly nebo dokonce být izolované. 
Kromě současnosti porovnání musí pak být 
spiněna už jen jediná další podmínka: nejkratší 
interval mezi dvěma po sobě následujícími 
pomocnými impulzy musí být značně delší než 
je rozdíl stavu porovnávaných hodin. 

Protože je celkem snadné předběžně seřídit 
hodiny do souhlasu až na několik málo mili-
sekund (třeba prostřednictvím běžných rádio-
vých časových signálů), je možné k jemnému 
porovnáváni použít např obrazové syn-
chronizační impulzy běžného televizního sig-
riálu, které se opakují v intervalech po 20µs. Ve 
využití těchto impulzů spočívá tedy slučitelnost 
této měřicí metody s vysíláním televizního pro-
gramu, který tak celkem mimochodem může 
sloužit i závažným vědeckým úkolům.» 

Vladimír Ptáček: Kosmické rozhledy 5 (1967), 
Č. 1,s. 1 
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E  LEDEN 1994 
• 19. L -Arnold SCHWASSMANN (25. III. 1870- 19.1. 
1964) - 30. výročí úmrtí. Německý astronom. Zabýval se 
studiem meziplanetární hmoty, objevil čtyři nové komety 
a několik planetek. 

• 24. I. - Sergej Danilovič ČERNYJ 
(24.1.1874-11. H. 1956) - 120. výročí 
narození. Ruský astronom. Zabýval se 
teoretickou astronomií a nebeskou me-
chanikou. Vypracoval originální meto-
dy určování drah komet a planet. Vy-
konal velký počet pozorování velkých 
planet, komet, jasnějších planetek, 
zákrytů hvězd Měsícem aj. Je autorem 
první učebnice astronomie v ukrajinském jazyce. 

• 28. L - Lucien H. D'AZAMBUJA (28. I. 1884 - 18. 
VII. 1970)- 110. výročí narození. Francouzský astronom. 
Zabýval se studiem nebeské mechaniky afyzikou 
sluneční atmosféry. V Meudonu u Paříže vybudoval spolu 
s Deslandresem velký spektrograf. 

•28.L  -Alexandr Jakovlevič ORLOV 
(6. IV. 1880 -28.1.  1954) -40. výročí 
úmrtí. Ruský astronom, geodet a 
geofyzik. Velkou část své práce věnoval 
studiu pohybu zemských pólů. Zabýval 
se ale také otázkou předpovědi návratu 
Halleyovy komety k Zemi, slunečními 
skvrnami a jejich pohyby ve sluneční 
fotosféře. 

(k) 

r 

ČASOVÉ SIGNÁLY 
Odchylky časových signálů 

den 
září 1993 

UT1'signál 
Is! 

UT2-signál 
lsl 

4.. IX. 1993 +0,4851 +0,4619 
9. IX. 1993 +0,4757 +0,4506 

14. IX. 1993 +0,4655 +0,4388 
19. IX. 1993 +0,4519 +0,4241 
24. IX. 1993 +0,4415 +0,4129 
29. IX, 1993 +0,4298 +0,4008 

Předpověď (neurčitost *0,013 s): 
1.I.1994 +0,178 +0,173 

říjen 1993 
den UT1-signál 

Isl 
UT2-signál 

(Sl 
4.X. 1993 +0,4184 +0,3895 
9.X. 1993 +0,4075 +0,3789 

14.X. 1993 +0,3929 +0,3650 
19.X.1993 +0,3786 +0,3517 
24.X.1993 +0,3662 +0,3406 
29.X.1993 +0,3527 +0,3285 

Předpověď (neurčitost *0,013 s): 
1.161994 +0,108 +0,107 

den 
listopad 1993 

UT1-signál 
(si 

0T2-signál 
Is1 

3. X1.1993 +0,3407 +0,3181 
8. XI.1993 +0,3286 +0,3077 

13. XI. 1993 +0,3138 +0,2947 
16. XI.1993 +0,3012 +0,2839 
23.X6 1993 +0,2880 +0,2725 
28. XI. 1993 +0,2756 +0,2618 

O 

Předpověď (neurčitost t0,01ú s): 
1. III. 1994 +0,034 +0,038 

Vladimír Ptdčdk 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Dr. Vladimír Padevět již není mezi námi... 

RNDr. Vladimír Padevět, CSc. se narodil 28. ledna 1940. Své střední vzdělání dokončil 
na gymnáziu v Říčanech. Během svých maturitních prázdnin se účastnil expedice Astro-
nomického ústavu ČSAV při hledání Příbramských meteoritů. Jeho zájem o meziplanetární 
tělesa pravděpodobně tehdy začal a vytrval potom po celý jeho činorodý život. Studium 
matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze úspěšně zakončil podáním a obhájením 
diplomové práce Fotoelektrické měření barevného indexu meteorů, která obsahuje nejen 
návrh, ale i sestrojení přístroje na fotoelektrické sledování meteorů, s nímž již tehdy 
vykonal pozorování a teoreticky je interpretoval. Po skončení Karlovy univerzity nastoupil 
v září 1963 práci na Astronomickém ústavu ČSAV na observatoři v Ondřejově. 

Svou vědeckou přípravu dokončil úspěšnou obhajobou kandidátské disertace Srovnání 
dynamických, fotometrických a spektrálních údajů o meteoru. Přivedlo ho to k řadě 
teoretických prací o průniku meteoroidů zemským ovzduším. V nedávné době použil tyto 
výsledky i na jiné planety, zejména na průnik meteoroidů atmosférou Marsu. Jedním 
z výsledků jeho práce bylo přiřazení jednotlivých druhů meteoritů ke skupinám 
meteoroidů tak, jak je známe z fotografování meteorů. A právě touha úpině prokázat tuto 
hypotézu spolu se zkušeností s fotoelektrickým měřením barevných indexů přivedla 
dr. Padevěta k návrhu a realizaci televizního pozorování meteorů pomocí spektrální tele-
vizní kamery. Během posledních let nashromáždil cenný pozorovací materiál o spektrech 
slabých rojových meteorů a chystal se k jeho rozsáhlému zpracování. Získal pro tento svůj 
projekt grantovou podporu od Akademie věd České republiky a spolupracoval při tom 
s doc. Šolcem z MFF UK a s dr. Bukovanskou z Národního muzea. Nedávno vyšla 
v Astronomy & Astrophysics jeho společná práce s dr. Jakešem, v níž prokazoval možnost 
půvódu některých meteoritů z komet. 

Dr. Padevět se postupně stal mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru malých těles 
sluneční soustavy. Byl zvolen členem Mezinárodní astronomické unie, kde pracoval 
v odborné komisi č. 22, zabývající se meteory a kosmickým prachem. Svou účastí přispěl 
kjednání valného shromáždění této organizace v Grenoblu. V roce 1980 se mu otevřela 
možnost půlroční stáže na sheffieldské univerzitě u prof. Toma Kaisera, známého 
odborníka na rádiové meteory. Využil jí k obohacení svých znalostí v oboru fyziky meteorů 
a pro svou další tvůrčí práci. Aktivně působil na řadě mezinárodních setkání. Před dvěma 
lety ve Smolenicích přednesl svůj příspěvek na mezinárodním astronomickém sympoziu 
Meteoroidy a jejich mateřská tělesa. Na výročním zasedání planetární sekce Americké 
astronomické společnosti v Mnichově byl spolu s dr. Jakešem autorem jednoho 
z nejzajímavějších příspěvků o možném kometárním původu meteoritů. V loňském roce se 
chystal k účasti na sympoziu Asteroidy, komety, meteory v Itálii, ale jeho pooperační stav 
mu v tom tehdy zabránil. 

Dr. Padevět se též zabýval vědecko-organizační činností. Vedl řadu let pracovní skupinu 
Fyzika meteorů na Astronomickém ústavu ČSAV. V nedávné době úspěšně působil jako 
asistent ředitele Astronomického ústavu. 

Vladimír Padevět se ale nezabýval jenom vědeckým výzkumem. Měl velký zájem 
o přírodu a jeho dlouholeté působení při ochraně životního prostředí přineslo řadu 
konkrétních výsledků. Připomeňme si též jeho zaujetí pro hudbu, zvláště pro staré české 
mistry. 

Všichni jeho spolupracovníci znali 
dr. Vladimíra Padevěta jako houževnatého 
pracovníka, piného energie a touhy po 
úspěšné tvůrčí práci. Měl vždy po-
rozumění pro své spolupracovníky a měl 
i vzácnou schopnost vcítit se do jejich 
problémů, schopnost pomáhat, když to 
bylo zapotřebí. Bude nám všem, a 
v tomhle zvláště, chybět Ve hvězdách to 
všechno bylo napsáno jinak ... 

Odešel tak nečekaně a náhle, v piném 
tvůrčím rozletu, kdy po své rekonvales-
cenci hýřil nápady a touhou tolik ještě vy-
konat Vždyť mu toho osudného 28.pro-
since 1993 nebylo ještě ani 54 let! Za-
nechal po sobě velký kus nadšené práce. 
Vzpomínka na našeho Vladimíra zůstane 
navždy živá v našich myslích a srdcích. 

Zdeněk Ceplecha 
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Jak vznik/y měsíční krátery? 
rátery na měsíčním povrchu jsou známy již déle než tři a 
půl století. Popsal je již Galileo Galilei ve svém pojednání 
Nuncius Sidereus z roku 1610. Jejich vzhled a zejména 

původ byl pak předmětem řady učených sporů a disputací. Vědec-
kou analýzu problému zahájil vlastně až Angličan Robert Hooke 
v roce 1667, kdy vyšlo dílo Micrographia. Hooke se pokoušel vy-
světlit vznik kráterů na Měsíci experimentálně: vařil směs práš-
kového alabastru s vodou a zkoumal stopy dopadů kuliček do 
bláta z cihlářské hlíny. První způsob měl objasnit vznik kráterů 
vnitřními geologickými silami (procesy endogenními), ten druhý 
silami působícími zvnějšku (exogenními procesy). Aniž snad 
tenkrát Hooke tušil dalekosáhlost svých úvah, vytyčil tím v pod-
statě dva hlavní směry, kterými se pak vysvětlování původu 
měsíčních kráterů ubíralo. 

Vznikly tedy krátery na Měsíci následkem dopadů cizích těles 
na měsíční povrch (impakty) nebo je vytvořila sopečná činnost, 
podobně jako většinu kráterů na Zemi? Věčné dilema se kupodivu 
nejdříve vyvíjelo příznivě pro zastánce vulkanismu. Kupodivu 
proto, že dnešní pohled je právě opačný. Ale tak mnoho divného 
na věci zase není. Posuďte sami: mimozemský původ meteoritů 
byl po celé 18. století zpochybňován, znalosti o kometách byly 
chabé, planetky dosud nikdo neznal. Astronom a pozorovatel par 
excelence William Herschel v roce 1787 oznámil, že pozoroval 
skutečný sopečný výbuch na Měsíci. A na Zemi byly v té době 
známy pouze vulkanické krátery, doposud žádný impaktní 
nalezen nebyl. Je vlastně zcela přirozené, že se veřejné mínění 
v 18. i 19. století klonilo na stranu zastánců vulkanické do-
mněnky. 

hnpaktní hypotézu se pokusil rehabilitovat anglický astronom 
Richard A. Proctor. V roce 1873 uveřejnil svou představu o pů-
vodu měsíčních moří i kráterů vzniklých dopadem meteoritů 
v době, kdy kůra Měsíce byla ještě slabá. Proctorova domněnka 
měla tenkrát těžkou pozici: odpůrci namítali, že stěží na Měsíc 
dopadaly stakilometrové meteority. Tehdy se totiž soudilo, že 
krátery vznikají jen mechanickým rozhrnutím horniny, při kterém 
se vytvoří jednoduchý lem na okraji. Pak by ovšem většina krá-
terů měla mít eliptický tvar, neboť meteority se s Měsícem stře-
távaly zřejmě zešikma, nešlo o dopady kolmé k povruhu. A co 
krátery s tvarem pravidelných víceúhelníků, jež také pozo-
rujeme? To snad i meteorit byl takový?, zněla častá námitka. 

Podpory se impaktní domněnce dostalo až v roce 1893. Tehdy 
americký geolog Grove K. Gilbert publikoval práci, v níž srov-
nával tvary měsíčních kráterů s různými formami vulkanických 
kráterů na Zemi. Srovnání nedopadlo pro "vulkanisty" příznivě -
rozdíly svědčily spíše pro impaktní původ kráterů na Měsíci. 
Gilbert zároveň vyslovil názor, který z dnešního pohledu byl 
vpravdě revoluční. Krátery nevznikají pouhým nárazem tělesa na 
povrch a rozhrnutím zeminy, ale výbuchem. Je to myšlenka, která 
se pině potvrdila. Dnes také víme, že tvar kráteru bývá ovlivněn 
inestejnorodostmi skalního podkladu, rozpukáním, průběhem 
tektonických poruch - zkrátka tvar kráteru nemá nic společného 
s tvarem dopadnuvšího tělesa. 

Zastáncům impaktní domněnky pomohla i náhoda. 30. června 
1908 se Země srazila zřejmě s jádrem komety a poničená tajga na 
Sibiři v povodí řeky Tunguzky byla zcela názorným příkladem, 
že impakty i v současnosti nejsou žádnou chimérou, ale možnou 
skutečností. 

Tím jistě záležitost nebyla vyřízena a definitivně ukončeným 
problémem není ani dnes, v době přímého výzkumu Měsíce. Vět-
šina kráterů na Měsíci vznikla impaktem - tak zní výrok dnešní 
vědy. Dokonce víme, že většina měsíčních kráterů se tam objevila 
již dávno, v době tzv. intenzivního bombardování před čtyřmi 

miliardami let. Povšimněte si však slůvka "většina". Skrývá se za 
ním tvrzení, že na Měsíci jsou i struktury vzniklé nepochybně 
vulkanicky. Jsou to útvary připomínající kopule nebo krátery až 
po okraj vypiněné lávou, tvarem podobné Stolové hoře, a pře-
devším - jsou to čedičové výpině měsíčních moří. Měsíční vul-
kanismus hrál ovšem jen druhotnou roli: v místě prudkého 
impaktu mohlo dojít k výronům lávy z nitra Měsíce, pokud se 
nárazem cizího tělesa uvolnily přístupové cesty magmatu až na 
povrch. Měsíční vulkanismus tedy není čirým výmyslem, ale ne-
pochybně realitou. 

El (zp) 

Které je největší a nejmenší souhvězdí? 

nalci oblohy často slýchávají otázku, která je současně 
vyjádřením obdivu "Prosím vás, jak se na té obloze 
můžete vyznat?" Když se pak snaží po pravdě odpovědět, 

že na tom nic není, že se to musí naučit každý, kdo je tomu ocho-
ten věnovat několik hodin svého času, bývá jejich vysvětlení chá-
páno spíše jako projev nemístné skromnosti. 

Chceme-li se na obloze zorientovat, je třeba si na ní vy-
hlédnout nějaký výrazný obrazec tvořený jasnými hvězdami a ten 
pak najít na mapě hvězdné oblohy. Jakmile se chytíte, pak už 
postupujete rychle a velice brzy se vám podaří identifikovat 
celou viditelnou část hvězdného nebe. Významnou pomůckou při 
tom mohou být souhvězdí, často sdružující skupiny jasnějších 
hvězd. 

Soubor souhvězdí, který dnes používáme, vychází ze soupisu 
48 souhvězdí sestaveného starověkým astronomem Ptolemaiem 
Alexandrijským v roce 150 našeho letopočtu. Ptolemaiova sou-
hvězdí byla pojmenována podle bájných postav, zvířat, vý-
jimečně i podle neživých předmětů denní potřeby. V spisku jsou 
všechna známá souhvězdí viditelná z Alexandrie, v níž Pto-
lemaios strávil celý svůj život. Nutno přiznat, že jen málokteré 
souhvězdí skutečně připomíná objekt, po němž nese své jméno. 
Nicméně názvy souhvězdí se již natolik vžily, že je sotvakdy bu-
deme měnit. 

V 17. a 18. století byl původní Ptolemaiův seznam doplňován 
o další souhvězdí, zejména v oblasti jižního světového pólu, 
která nebyla z Alexandrie pozorovatelná. Ale ani severní hvězd-
ná obloha nebyla ušetřena inovací. Patřilo k dobrému tónu, aby si 
každý z tvůrců nových hvězdných map přidal nějaké své vlastní 
souhvězdí. Mapy se tak začaly naplňovat souhvězdími s velmi 
obskurními názvy jako: Čest Bedřichova, Braniborské žezlo, Mě-
řický provazec nebo Tiskařská dílna. Přítrž této anarchii učinilo 
až rozhodnutí zvláštní komise Mezinárodní astronomické unie 
z roku 1930, jímž se uzákonila existence jen 88 souhvězdí a sou-
časně byly přesně vytyčeny i jejich hranice. 

Plošné výměry různých souhvězdí se velmi liší. Vůbec nej-
větším souhvězdím do roku 1930 byla Loď Argonautů, která se 
rozkládala na ploše 1667 čtverečních stupňů. Z praktických dů-
vodů však bylo toto příliš rozlehlé souhvězdí rozparcelováno na 
tři díly, na Lodní kýl, Plachty a Lodní záď. Dnes je, co do plošné 
výměry, největším souhvězdím Hydra se svými 1303 čtverečními 
stupni. Dalšími giganty jsou souhvězdí Panny (1294), Velké med-
vědice (1280), Velryby (1230) a Herkula (1225). Na opačném 
konci této řady najdeme miniaturní, ale nepřehlédnutelné sou-
hvězdíčko Jižní kříž stěsnané na ploše pouhých 68 čtverečních 
stupňů. Jen o málo větší jsou Koníček (72), Šíp a Kružítko (93). 

(zrn) 

OTÁZKY & ooPOVĚDI . v této rubrice jsou publikovány ukázky z pétidliné publikace Záludné otázky z astronomie od autorů Zdeňka Mikuláška (zrn) a Zdeňko Pokorného (zp). Publikace, 
obsahující celkem 199 otázek a odpovědi na ně, by měla vyjít postupně v péti dílech v bllzké budoucnosti (první a druhý dli ji₹vyšel) v brněnském vydavatelství Rovnost, a.s. 
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PŘEČETLI JSME PRO VÁS Říše hvězd 

Ze životopisu astronomické hvězdy 
«Virginie Trimblová osciluje s frekvencí 63,4 nHz'mezi katedrou fyziky Kalifornské university v Irvine 

(kde má definitivu) a katedrou astronomie University „státu Maryland v College Park (kde je její manžel 
Joseph Weber emeritním profesorem fyziky). Své akademické hodnosti získala na kalifornské universitě 
v Los Angeles (B.Sc.), Kalifornském technickém ústavu (M.S« Ph.D.) a Universitě v Cambridge (M.A.). 
V roce 1986 obdržela cenu americké Akademie věd za nejlepší vědecké přehledové články a v současné době 
pracuje též jako výkonná redaktorka časopisu Comments on Astrophysics a je zástupkyní výkonného 
redaktora časopisu The Astrophysical Journal. Zajímá se o hvězdy, galaxie a jiné struktury, které vyžadují 
poměrně nepatrnou údržbu.» 

Contemporary Physics 32 (1991), Č. 2, s. 103 

v 

REDAKCI DOŠLO 

VSženf Čtenáři! 

Jak jsme Vás na poslední chvíli stačili informovat v minulém čísle Říše hvězd, došlo ke změnám 
v distribuci našeho časopisu. Tato skutečnost byla způsobena především výpovědí tzv. centralizovaného 
tisku u PNS - to je obecně tisku především odborného, který byl distribuován do celé republiky z jednoho 
místa (z Prahy) a podle jednoho adresáře. Zrušením tohoto systému došlo k tomu, že výše jmenovaný 
adresář (resp. jeho části) byl poskytnut jednotlivým administracím PNS zabývajícím se distribucí tiskovin 
(novin, časopisů) v jednotlivých místech republiky. Současně s tím došlo i ke změně způsobu úhrady 
předplatného. 

V ideálním případě Vás tedy měl navštívit "váš" poštovní doručovatel, který roznáší v místě Vašeho 
bydliště noviny a časopisy, a vybrat od Vás v hotovosti předplatné na 1. čtvrtletí. Druhou možností by byla 
situace, kdy máte Vaše další předplatné (např. denní tisk) placeno spolu s inkasem (a to případně 
sporožirem). I v tomto případě jste měli být PNS informováni o novém způsobu předplatného Říše hvězd. 

Protože jsme se obávali, že v realitě mnoho čtenářů může, ne vlastní vinou, ztratit možnost předplatného 
od prvního čísla letošního roku, rozhodli jsme se pro spolupráci s další distributorskou firmou - s firmou 
A.L.L. production (P.O. BOX 732, 111 21 Praha 1). Této distributorské firmě jsme také předali všechny 
objednávky předplatného došlé do redakce (předplatné bude hrazeno složenkou, kterou obdržíte od 
distributora, jednotlivé výtisky budou zasílány poštou). Ke spolupráci s firmou A.L.L. production nás vedla 
také skutečnost, že tato firma je schopna distribuovat náš časopis bez problémů i pro naše čtenáře ve Slo-
venské republice!! 

Nejen pro slovenské čtenáře tedy otiskujeme objednací lístek pro předplatné na Říši hvězd u firmy 
A.L.L. production. 

~ 
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