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PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY 
Galaxie NGC 7252- Snímek jádra pekuliární gala-
xie NOC 7252 ze souhvězdí 
Vodnáře, která je pokládána za 
typický příklad dvou splývajících 
galaxií. Snímek byl pořízen 
širokoúhlou kamerou Hubblova 
kosmického dalekohledu. Část ga-
laxie zobrazená na snímku má prů-
měr asi 3000 parseků. - Viz též článek Hubblův 
dalekohled zkoumá srážku galaxií na s. 69. 

(foto - NASA/STScI) 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 
Periodická kometa P/Shoemaker - Levy 9 (1993e) 
- viz též článek "Big crash" po několika měsících 
na s. 68. 
VLEVO - Snímek komety P/Shoe-
maker - Levy 9 (1993e) dalekohle-
dem Spacewatch ze dne 30. břez-
na 1993. Na obrázku je vidět 
vzhled "mlhavé úsečky" rozpadlé komety a pracho-
vý chvost s rozsáhlým oblakem zahalujícím celý 
objekt. Snímek zobrazuje oblast ve vzdálenosti ko-
mety širokou asi 900 000 kilometrů. 

(foto - J. K Scotti, University of Arizona) 
VPRAVO - Tatáž kometa na snímku pořízeném 
planetární kamerou Hubblova kosmického dalekohle-
du dne 1. července 1993. Na obrázku jsou vidět 
jednotlivá jádra ("šňůra perel") nesoucí označení A 
až W (označováno na snímku od pravého okraje 
směrem doleva; šest nejjasnějších jader jsou G, H, 
dále K, L (velmi jasná dvojice u "středu"), Q 
(nejvýraznější vůbec) a S). Snímek zobrazuje oblast 
ve vzdálenosti komety širokou asi 150 000 kilometrů. 

(foto - NASA/STScI) 
DOLE - Detailní snímek okolí 
nejjasnějších jader pořízený rov-
něž Hubblovým kosmickým dale-
kohledem. Obrázek zachycuje jád-
ra L, P P,, Q„ Q, (na snímku 
dosud téměř splývají), R a jádro 
S. Snímek zobrazuje oblast ve vzdálenosti komety 
širokou asi 60 000 kilometrů; v levém horním rohu 
je uvedena orientace a úhlové měřítko. 

(foto - NASA/STScI) 

TŘETÍ STRANA OBÁLKY 
Souhvězdí Orion - snímky 
Lubomíra Čížka (Venice, Kali-
fornie, USA) pořízené fotoapará-
tem Nikkon (f/1,4) na negativní 
barevný film Kodak 34 DIN. 
NAHOŘE - Orion nad Mojavskou 
pouští (Kalifornie, USA). 
DOLE - Orion na jižní polokouli 
(poblíž Sao Paula v Brazílii). 

POSLEDNÍ STRANA OBÁLKY 
Prstencová mlhovina M 57 -
Snímek planetární mlhoviny M 57 
(NOC 6720) v souvězdí Lyry byl 
pořízen 4-m dalekohledem na ob-
servatoři na Kitt Peaku (USA). -
Blíže viz článek Prstencová mlho-
vina není jen prsten na s. 67. (foto - NOAO) 

DOLE - Březen a znamení Berana (Aries) - ob-
rázek ze zvěrokruhu Josefa Mánesa z r. 1866 
a z hvězdného atlasu Uranographia z r. 1690 Jana 
Hevelia (1611-1687). 
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REDAKCI DOŠLO 

~ 

Z dopisů čtenářů 

Říše hvězd v širších souvislostech 

«Dovolil bych si kritické připomínky k Říši hvězd. Obsahuje mnoho "člověčenství", 
ať už to jsou portréty autorit, vzpomínky výročí osob, zakládání hvězdáren, schůze, kon-
gresy, kosmonautika atd. atd. V Říši hvězd naopak postrádám důležité a zajímavé zprávy 
o kosmickém dění, které se týká přímo Země. Např. v USA zasáhl meteorit automobil, 
v rakouské televizi ukazovali záběry a u nás nebyla o tom nejmenší zmínka v denním tisku. 
Čekal jsem, že o tom bude blíže informovat Říše hvězd, ale nic se nestalo, takže se zdá, 
že pro Říši hvězd jsou důležitější Ebicykly než zásah automobilu meteoritem. Také 
zbytečně nákladná a honosná úprava Říše hvězd není v souladu s ekologii stejně jako 
záplava nicotných publikací na křídovém papíře, které zaplňují denně prodejny a stánky. 
Je nutno radikálně omezit požírače lesů a vyčerpávání surovin, křídy atd. Celá úprava Říše 
hvězd je amerikánská, na povrchu lesklá a třpytivá, bombastická, reklamní, velikášská, 
pestrá, ale uvnitř prázdno a povrchnost. 

Doporučuji zařadit do Říše hvězd více zajímavostí přicházejících shůry a omezit to, 
co pochází ze zemského povrchu.» 

G. Florian 
Stará Říše 

~ Konec životopisů vědců ve Vesmíru 

« Škoda, že krátké a výstižné životopisy význačných vědců, dopiněné snímkem a uveřej-
ňované na poslední straně, byly nahraženy delšími popisy prací našich výtvarníků, přede-
vším malířů, jejich portrétem a dvěma stranami barevné zadní obálky s reprodukcemi jejich 
děl a veleděl. Bude někdy v nějakém uměleckém časopisu výtvarníků ekvivalentně nemalé 
místo věnováno vědě, aby to přispělo ke zvýšení tušení umělců o tom, co věda přinesla a 
přináší přímo nebo nepřímo i jim? Dovolte, abych na otázku rovnou odpověděl: pochybuji 
o tom. Je to škoda i z jiného důvodu. Poznal jsem, že nynější mladá generace již 
"rozběhnutých" vědců mívá i ve svém oboru slabší znalosti o tom, co kdo již v minulosti 
udělal a stal se tak třeba i zasloužilým vědcem. Navrhuji proto, aby se nyní Říše hvězd ujala 
publikování takových malých článečků, které po léta vycházely ve Vesmíru. Snad by mohly 
zahrnovat nejen vědce z čisté astronomie a astrofyziky, ale i z věd příbuzných, a pocho-
pitelně nejen Čechy a Slováky. Pak by se někteří mladí astronomové mohli vyvarovat 
dojmu, že právě oni na něco přišli jako první; něco "nového" založili nebo pojmenovali.» 

o podobné rubrice -

Osobnosti astronomie 

Ladislav Křivský 
Ondřejov 

- jsme již delší dobu v redakci uvažovali. V této rubrice byste se měli dozvědět mnohé 
zajímavosti nejen o osobnostech astronomie, ale i věd příbuzných. Rádi bychom publikovali 
nejen jejich medailonky, životopisy, alej články zabývající se jejich přínosem pro pokrok 
astronomie. Počínaje tímto číslem tedy tuto novou nepravidelnou rubriku otvíráme, a to 
článkem o vztahu Jana Amose Komenského ke kosmologii. 

redakce 

Prosíme opravte si: V prvním čísle letošního ročníku (1/1994) má být v popisu obrázku 
na III. straně obálky nahoře správně uvedeno, že se jedná pouze o snímek planetární 
mlhoviny M 27 (ne tedy mlhoviny a komety!); na poslední straně obálky dole je pak 
vyobrazeno souhvězdí Vodnáře. Na prostřední dvoustraně mělo být u fází Měsíce uvedeno 
správné datum u novu 10. IV. a autorem mapek na str. 14 a 15 je Pavel Příhoda. V prvním 
i druhém čísle letošního ročníku jsou chybně uvedena životopisná data Jala Hevelia, 
Správně má být (1611-1687) - Hvězdný atlas Uranographia vyšel v r. 1690 po Heveliově 
smrti. - Redakce se omlouvá čtenářům i autorům. 

Příspěvky publikované na této straně nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. 
Titulky k příspěvkům opatřila redakce. 
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Hvězdné jesle zvané Orion 
Mirek J. Plavec, Kalifornská univerzita (UCLA), Los Angeles 
Orion je nejkrásnější souhvězdí. Mohu to 

tvrdit odpovědně, viděl jsem všechna. 
Samozřejmě pro vás, seveřany, je Jižní kříž 
opředen exotikou, která pronikla i do 
trampských písní. A je nepochybně krásný na 
pohled, když je tak na půl cestě mezi obzo-
rem a zenitem a kolem je stříbřitá Mléčná 
dráha. Ale přece jen pocítíte maličké zkla-
mání. Předně je to docela malé souhvězdí. 
Dokonce co do plošné výměry vůbec nejmen-
ší ze všech, což ovšem do jisté míry ovliv-
nila lidská ruka; ale blízko zenitu je Kříž 
skutečně malý. Navíc není symetrický, 
protože horizontální břevno je nakřivo a ple-
te se tam další hvězda. Na druhé straně tyto 
"nedostatky" vyvažuje jasnost hvězd Kříže: 
dvě na levé straně kříže jsou první velikosti 
a hvězda na vrcholu kříže je druhé velikosti; 
zbývající dvě hvězdy jsou slabší, ale stále 
ještě dosti jasné. Sousední významné sou-
hvězdí jižní oblohy, Kentaur, má taky dvě 
hvězdy první velikosti, ale jinak je toto sou-
hvězdí příliš rozsáhlé a zcela beztvaré. 
Možná, že tak jako seveřané touží vidět Jižní 
kříž, snem amatérských astronomů hluboko 
na jižní polokouli je vidět Velký vůz. To je 
přece docela působivý obrazec; šest ze sed-
mi hvězd je druhé velikosti, ale bohužel žádná 
není první velikosti. 

Jen tři souhvězdí na celé obloze se mohou 
pochlubit dvěma hvězdami první velikosti: 
Jižní kříž, Kentaur a Orion. Ten má navíc 
velmi výrazný tvar, je zrovna tak správně 
veliký a všechny hvězdy vyznačující jeho 
hlavní obrys jsou jasné a dobře viditelné 
i z města. Kupodivu - neznalý pozorovatel 
nejsnáze pozná Oriona podle tří hvězd jeho 
pásu, které jsou skoro stejně jasné (druhé 
velikosti) a pěkně seřazené do přímky se 
stejnými (a malými) odstupy mezi hvězda-
mi. Jak je jednou postřehnete, najdete už 
snadno jasnou oranžovou Betelgeuze nahoře 
nad pásem a ještě jasnější, ale namodralou 
hvězdu Rigel na opačné straně pod pásem. 
A už se vám před očima vyjeví celé pěkně 
symetrické souhvězdí, které mi připomíná 
dobře zabalenou hašlerku (víte-li, co je 
hašlerka; prý vymizeli chrousti - kdož ví, 
jestli ještě existují hašlerky - byla by jich 
větší škoda!). 

Staří Řekové hašlerky neznali, a tak vidě-
li v Orionu nebeského obra, a opravdu není 
těžké představit si, že dvě horní hvězdy, 
Betelgeuze vlevo a Bellatrix vpravo, jsou 
jeho ramena, a pod pásem Rigel vpravo 
a Saiph vlevo naznačují jeho kolena. 

Je-li nebe dostatečně temné, můžete vy-
stopovat i štít, kterým se na západní straně 

obr brání proti Býku, a zdvižený kyj, který 
drží na severovýchodní straně vysoko nad 
hlavou. A pod pásem slabší tři hvězdy seřa-
zené skoro vertikálně naznačují Orionův meč. 
Nad rameny, trošku posunutá k západu od 
Betelgeuze, je trojice hvězd, v níž při dobré 
vůli můžete vidět Orionovu hlavu. 

Není nutno hanit jiná souhvězdí, abychom 
vyzdvihli krásu Oriona. Mluví sám za sebe. 
Také bilance hvězdných jasností předčí všech-
na ostatní souhvězdí. Betelgeuze a Rigel patří 
k nejkrásnějším hvězdám na obloze vůbec. 
Pět dalších hvězd je druhé velikosti: y (zá-
padní rameno), x (východní koleno) a všech-
ny tři hvězdy pásu S, E, ; navíc 1 v meči má 
jasnost jen o trochu menší. 

Jména jako Betelgeuze a Rigel znějí exo-
ticky, ale jsou to jen prozaické názvy částí 
těla, navíc zkomolené. (Nikdo neví, zda je 
lépe psát Betelgeuze či Beteigeuze. Existuje 
americký film s názvem Beetlejuice, který 
se vyslovuje přibližně stejně; je to příšerně 
stupidní film, jako většina toho, co Holly-
wood vyrábí. Ač název vědomě naráží na 
jméno hvězdy, obsah s ní nemá nic společ-
ného.) Bellatrix (y) naproti tomu má zname-
nat cosi jako bojovná žena , tedy Amazonka 
nebo, kdybychom použili českého bájesloví, 
Šárka. Bellatrix je svou jasností těsně na 
hranici (1,5 mag) pro první velikost (je 1,64). 
Každopádně je jasnější než všechny hvězdy 
Velkého vozu a samozřejmě jasnější než 
Polárka. 

Přitom je ale Bellatrix nejméně svítivá 
ze všech hlavních hvězd Orona. Musíme totiž 
pečlivě rozlišovat mezi skutečnou svítivostí 
hvězdy a její zdánlivou jasností, která je 
silně ovlivněna vzdáleností hvězdy od nás. 
Bellatrix je z Orionových hvězd k nám 
nejbližší, to ale neznamená, že by to byla 
sousedka. Všechny nápadné hvězdy v Orionu 
jsou od nás poměrně značně daleko. Asi si to 
nejlépe představíme, když přidáme ještě je-
den činitel, ovlivňující zdánlivou jasnost 
hvězdy. Mezi hvězdami naší hvězdné sousta-
vy nacházíme místy ohromná mračna 
mezihvězdného plynu a prachu. Pro viditel-
nost hvězd za takovým mračnem je plyn 
neškodný, ale droboučká zrníčka prachu, po-
dobná cigaretovému kouři, dovedou ve vel-
kém množství značně zeslabit světlo hvězd 
ležících za nimi. Nejnápadněji se to proje-
vuje na letní obloze, kde je stříbřitý pás 
Mléčné dráhy jakoby roztržen na dva proudy. 
V tom směru se díváme do seskupení pracho-
vých mračen, které se táhne do veliké dálky, 
ale začíná v podstatě velmi blízko, ve vzdá-
lenosti asi 150 pc (asi 500 světelných let). 

Působí úpině jako opona, ne sice železná, ale 
pro viditelné světlo prakticky neprůhledná. 

Použijme téhle opony k pochopení, jak 
daleko jsou hvězdy Oriona. Kdyby taková 
prachová opona byla zavěšena ve směru 
k Velkému vozu, nepoznali bychom prostým 
okem nic. Všechny význačné hvězdy ve 
Velkém voze jsou podstatně blíže než 300 
světelných let, v průměru asi 80, to jest, 
astronomicky vzato, za humny. Podobně je 
tomu s většinou jasných hvězd zimní oblohy. 
Orion je obklopen celou gloriolou: na seve-
rozápad od něj je oranžový Aldebanm v Býku, 
na severu žlutá Capella, na severovýchodě 
Blíženci Castor a Pollux, na východě Prokyon, 
na jihovýchodě zářivý Sirius. Obr. 1 ukazuje 
zimní oblohu tak, jak ji skutečně vidíme. 
A teď si představme, že by se tam spustila 
prachová opona. Ty jasné okolní hvězdy by 
tam všechny zůstaly, jak ukazuje obr. 2. Ale 
Orion by zmizel úpině celý! To, co v pustině 
na obr. 2 vidíte, je (3 Eridani. 

Tím chceme říci, že všechny výrazné 
hvězdy Oriona jsou vlastně značně daleko. 
Nejblíže je Bellatrix, snad asi 360 světel-
ných let vzdálená, a pak Betelgeuze, asi 
kolem 500 světelných let. (Je třeba si uvědo-
mit, že u většiny hvězd známe vzdálenosti 
velmi nepřesně; klamal bych vás, kdybych 
udával přesná čísla). Je ale celkem jisté, že 
tři hvězdy Orionova pásu jsou asi 1500 svě-
telných let daleko, a x je vzdálená asi dva 
tisíce světelných let a jen proto se nám jeví 
o maličko slabší než ostatní. Kdyby byla 
blíže, jako Rigel, byla by další hvězdou první 
velikosti. Je to vlastně zajímavá náhoda, že 
směrem k Orionu není žádná bližší dosti 
svítivá hvězda. 

Jestliže jsou všechny hvězdy Oriona od 
nás daleko a přece je jasně vidíme, znamená 
to, že ve skutečnosti musí být neobyčejně 
svítivé. Ukazuje to náš obr. 3, kde hvězdy 
zimní oblohy byly v zájmu kosmické sprave-
dlnosti přeneseny do vzdálenosti 100 pc. 
Sirius, Prokyon, Castor, Pollux a Aldebaran 
na to doplatily a silně ztratily na svém lesku. 
Capella taky; ta jasná hvězda blízko ní je 
veleobr E Aurigae. Naproti tomu všechny 
hvězdy v Orionu zjasnily, nejvíce pak mírně 
odstrčená 

x 

Orionis; ta se nyní jasností vy-
rovná Rigelu. 

Zkusme zase porovnání s Velkým vozem. 
Ze známých vzdáleností dovedeme vypočí-
tat skutečné svítivosti hvězd. Sečteme všech 
sedm hvězd Velkého vozu a zjistíme, že 
vydávají 700-krát více viditelného záření než 
naše Slunce. A teď sečteme sedm nejjas-
nějších hvězd Oriona a dostaneme čtvrt 
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A Obr. I - Pohled na zimní oblohu tak, jak j' 
skutečně vidíme. 
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milionu; tolikrát více vydávají viditelného 
světla. Jen ta jediná nejméně svítivá z nich, 
Bellatrix, pořád ještě čtyřikrát přezáří všech-
ny hvězdy Velkého vozu dohromady. A to 
jsme uvažovali jen viditelné světlo. Horké 
hvězdy září převážně v ultrafialovém oboru 
spektra. Naše Slunce se tam moc neuplatňuje, 
i když vaše plet po jednodenním pobytu na 
pláži vám může říkat něco jiného. Povrchová 
teplota Slunce je necelých 6000 stupňů a za 
takové teploty není ultrafialové záření nijak 
silné. Pět ze sedmi hlavních hvězd Velkého 
vozu má efektivní teploty kolem 8000 K 
a tedy září v ultrafialovém oboru trochu více. 
A tak zatímco ve viditelném světle oněch 
sedm hvězd Velkého vozu přezáří Slunce 
700-krát, v celkovém záření už to dělá 2000. 

Hvězdy Oriona ale patří mezi vysloveně 
horké hvězdy, s povrchovou teplotou nad 
25 000 stupňů. Většina jejich záření je na-
šemu oku neviditelná. A tak, ačkoliv v pro-
dukci viditelného světla předčí Slunce 
čtvrtmilionkrát, v celkovém záření to před-
stavuje jeden a půl milionu Sluncí. Co dělá 
tyhle hvězdy tak zářivé? Je to jejich hmot-
nost. Kupříkladu Rigel je asi 18-krát hmot-
nější než Slunce. Má tedy 18-krát více hvězd-
ného paliva, vodítku, jenže jej spotřebovává 
mnohem rychleji, protože září jako čtvrt 
milionu Sluncí. Rigel i všechny ostatní 
Orionovy hvězdy se proto opotřebují 
astronomicky vzato velmi rychle. Vidíme je 
jako hvězdné krasavice proto, že jsou všech-
ny vlastně velmi mladé. Skutečně je možno 

♦ Obr. 2 - Stejný pohled jako na obr. I, ale 
s tím rozdílem, že takto bychom viděli oblohu, 
kdyby spadla prachová opona. Kromě okolních 
jasných hvězd by zmizel celý Orion - na jeho 
místě by byla vidět jen hvězda (3 Eridani. 

v Orionu přímo vystopovat, jak se tam hvěz-
dy v poměrně nedávné době postupně rodily. 

Adriaan Blaauw r. 1964 ukázal, že většina 
(ne-li všechny) hvězd v Orionu tvoří rozsáh-
lou asociaci (Orion OB 1), v níž se hvězdy 
postupně tvořily v řetězovém procesu, který 
dal vznik sérii podskupin (viz obr. 4). Začalo 
to na severozápad od pásu. Nejstarší (la) 
podskupina měla střed někde u hvězdy yr, ale 
protože to už je relativně stará skupina (snad 
12 - 15 milionů let), mnohé hvězdy měly čas 
se rozptýlit do dosti velkého prostoru. 
Otázkou zůstává, zda mezi ně můžeme za-
hrnout také Betelgeuze, Bellatrix, Rigel 
a hvězdu ? , protože tyhle čtyři jsou přece jen 
příliš daleko. Kolem hvězdy je mladá sku-
pina, která je bud částí la nebo vznikla 
přibližně ve stejnou dobu. Rigel je veleobr 
typu B8 Ia o již zmíněné hmotnosti nejspíše 
kolem 18 Sluncí a jeho stáří je možno odhad-
nout asi na 10 milionů let, takže zase zapadá 
do stejné epochy. Bellatrix je méně hmotná, 
ale opozdila se ve vývoji za Rigelem, čili 
může být docela dobře asi tak stejně stará. 
Betelgeuze nás nesmí klamat tím, že už je 
červeným veleobrem v pokročilém stadiu 
vývoje; je prostě zřejmě hmotnější a tak 
zestárla rychleji, protože příliš plýtvala ener-
gii. 

Další podskupina asociace, lb, zahrnuje 
hvězdy Orionova pásu a bezprostředního oko-
lí. To je mladší skupina, snad 5-8 milionů let 
stará, aje proto také sevřenější. Proces tvo-
ření nových hvězd potom pokračoval v pod-
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A Obr. 3 - Tatáž obloha jako na předcházejí-
cích dvou obrázcích - všechny hvězdy jsou však 
přeneseny do vzdálenosti 100 pc. 

statě jižním směrem. Ve skupině lc se vy-
tvořily mnohé hvězdy Orionova meče, patrně 
před 3-6 miliony lety. Mnoho dosti jasných 
hvězd vzniklo ještě později podél pruhu, kte-
rý v délce asi 10 stupňů běží od slavné mlho-
viny v Orionu k jihovýchodu. Této skupině se 
říká hvězdokupa Orionovy mlhoviny (Orion 
Nebula Cluster). Ač je bohatá na hvězdy 
a držena pohromadě také velkým oblakem 
nespotřebovaného plynu a prachu, není dobře 
možné, aby zůstala hvězdokupou. Ve vzdále-
nosti 1400 světelných let měří podélně 40 
světelných let, ale napříč jen 1,5, takže se 

hvězdy brzy rozutíkají. Je tedy zřejmé, že 
mnohé z nich jsou mladší než 1 milion let. 

Každý astronom amatér zajisté zná slav-
ný Lichoběžník (Trapez) v srdci Orionovy 
mlhoviny (M 42). Tyto čtyři velmi horké 
a svítivé hvězdy vytvořily pro nás celou krás-
nou Velkou mlhovinu svým zářením, které 
ionizuje rozsáhlé plynové mračno. Roku 1937 
Baade a Minkowski objevili, že ty čtyři 
hvězdy jsou jen špička ledovce, protože 
v malé oblasti kolem nich je směstnáno ne-
obyčejné množství slabších hvězd. Herbig 
a Terndrup uveřejnili r. 1986 podrobný vý-
zkum této hvězdokupy, které říkají Trape-
zium Cluster. Mohu to přeložit jako 
hvězdokupa Lichoběžníku - nebo najde ně-
kdo češtější název? V oblasti o plošce jen 
3 x 5 obloukových minut kolem Lichoběžníku 
napočítali 142 hvězd. Všechny jsou podstat-
ně slabší než čtyři hvězdy Lichoběžníku, 
z nichž nejslabší je velikosti 8,0 mag. 
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Nejjasnější hvězda v Herbigově a 
Terndrupově seznamu dosahuje jen 10,47 
mag. Ale tyto hvězdy nejsou vlastně slabé. 
Na vzdálenost 1400 světelných let by Slunce 
mělo zdánlivou jasnost 13,06, ale v Orionově 
mlhovině by se jevilo ještě slabší, protože 
všechny hvězdy jsou do jisté míry zahaleny 
závojem plynu a prachu v mlhovině. V se-
znamu jsem našel 45 hvězd svítivějších než 
naše Slunce. 

Majitelé velkých amatérských dalekohle-
dů nemají obvykle velkou obtíž spatřit hvěz-
dy 12. až 13. magnitudy, ale hledat je kolem 
Lichoběžníku je totéž jako hledat hvězdy 
6. velikosti z náměstí velkoměsta. Jsou pros-
tě ztraceny na jasném pozadí. Toto 
závojování je příčinou, že snad ani neexistu-
je dobrá fotografie hvězdokupy. Její výzkum 
se dělal hlavně v infračerveném záření, ale 
v něm hvězdy září málo (až na nejchladnější). 
V principu by bylo možné pořídit dobrou fo-
tografii ve viditelném světle, ale musel by 
se použít zcela zvláštní filtr, přesně opačný 
než ty, kterými se obvykle na mlhoviny dí-
váme: musel by se totiž vyhýbat emisním 
čarám vodíku a kyslíku, v nichž mlhovina 
silně září, a zachytit spojité spektrum hvězd. 

Byl by to senzační snímek! V prostoru 
o objemu jen asi 0,065 pc3 je směstnáno tolik 
hvězd, že jejich celková hmotnost by vydala 
v přepočtu 1800 slunečních hmotností na ku-
bický parsek, počítáme-li jen slabé hvězdy. 
Jestliže přidáme 80 slunečních hmotností 
hvězd Lichoběžníku, zvýší se hustota 
na 3000 slunečních hmotností v kubickém 
parseku. Pro porovnání uvažme, že v našem 
okolí je hustota asi 0,07 slunečních hmotnos-
tí na kubický parsek. 

Žádná ze známých hvězdokup se nemůže 
té Lichoběžníkové hvězdokupě vyrovnat. 
Herbig a Temdrup vyjadřují její neobyčejnou 
hustotu ještě jinak. Počítáme-li jen hvězdy 
svítivější než Slunce, připadá jich tam asi 
200 na kubický parsek. V Plejádách je to půl 
sluneční hmotnosti ve stejném objemu 
a v bohaté hvězdokupě M 67 v Raku právě 
asi tak 1 Mo.pč 3. Prostě žádná známá 
hvězdokupa nemůže soutěžit se shlukem 
hvězd kolem Lichoběžníku. Přesto snad není 
nutno hledat pro ni nějaké exotické vysvět-
lení. Její hvězdy jsou velmi mladé, patrně 
jen zlomek milionu let. Vznikly nepochybně 
z neobyčejně hustého chuchvalce uvnitř bý-
valého molekulového mračna. Hustota 
vodíkových molekul tam byla nejméně 
60 000 v kubickém centimetru, což je hodně, 
ale není to neslýchaná hustota. Horké hvězdy 
Lichoběžníku hvězdným větrem rychle roz-
hánějí (a svým zářením vypařují) zbytky rod-
ného hnízda. Poklesem koncentrace hmoty 
se uvolní gravitační pouta mezi hvězdami, 
hvězdokupa se rozepne, mnohé hvězdy unik-
nou nebo budou vypuzeny, a až se hvězdokupa 

5"50m 40 30 20 10 
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1 Obr. 4- Schematický diagram OB asociace v Orionu. 

vymaní z původního mlhovinného obalu, ne-
bude už tak kompaktní. Nicméně bych ji 
chtěl vidět... 

Mluvili jsme o různém stáří hvězd 
v Orionu a čtenář by mohl usuzovat, že ko-
neckonců třeba 10 milionů let není žádné 
mládí. Všechno záleží na tom, s čím porov-
náváme životní dobu hvězd. Nejstarší hvěz-
dy v Galaxii by mohly být tak 11 miliard let 
staré; nejstarší občané mezi námi to dotáhli 
tak na 110 let. V tomto poměru jeden rok 
lidského života odpovídá 100 milionům let 
v životě hvězd. V tomto porovnání se hvěz-
da stará 10 milionů let podobá dítěti, které 
už je na světě po dobu 36 dní! Jestliže jsem 
tedy někde přeháněl s mládím hvězd 

v Orionu, bylo to nejspíše v nadpise, kde 
mluvím o jeslích... 

(mapky - Pavel příhoda) 

Prof. Mirek J. Plavec (*1925). Jeden 
z našich nejvýznamnějších astronomů 
žijících v zahraničí. V současnosti působí na 
Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA) 
v USA jako profesor astronomie. 
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Několik poznámek 
ke kosmologickým úvahám 
Jana Amose Komenského 

Rostislav Rajchl, Hvězdárna Uherský Brod 
Téma vztahu Jana Amose Komenského 

k astronomii není na stránkách Říše hvězd 
neznámé. V roce 1929 publikoval v 9. 
čísle Bohuslav Hrudička článek Astrono-
mie u Jana Amose Komenského a v 3. a 4. 
čísle z roku 1943 popsal Karel Čupr ob-
sah zajímavého spisu pod názvem 
Hvězdářská pomůcka J. A. Komenského. 
Toto Komenského dílo, vlastně jakási 
"hvězdná mapa ve slovní podobě", bylo 
svým způsobem originální a sloužilo k po-
zorování hvězd a souhvězdí během roku. 

K pokusu o identifikaci místa vzniku 
tohoto spisu využil prof. Vladimír Guth 
pražské planetárium. Z rekonstrukce po-
loh vybraných hvězd z komentáře díla 
vyvodil závěr, že spis vznikal pravděpo-
dobně v českých zemích v době před od-
chodem Komenského do exilu v roce 1628 
a byl dokončen po jeho příchodu do Leš-
na'>. Tento pozoruhodný spisek ukazuje, 
že Komenský byl dobrým znalcem hvězd 
a souhvězdí, jak vyplývá například z díla 
Popis vesmíru v nástinu. 

Předmětem mého zamyšlení nad astro-
nomickou tematikou v díle Jana Amose 
Komenského je především kosmologická 
problematika, kterou se zabýval ve svých 
pansofických a pedagogických dílech. 

Na úvod následujících úvah cituj-
me z jeho díla Labyrint světa a ráj srdce: 

"Mezi astronomy - Tehdy vede mne 
Všudybud po schodech na jakés pavlače, 
kdež hromady uzřím n lidí žebříky dělajících 
a k obloze přistavujících: pak lezoucích 
zhůru a lapajících hvězdy a roztahujících 
přes ně šňůry, pravidla, závaží, kružidla, 
a cesty běhů jejich měřících. O čemž ně-
kteří, usadíc se, regule psali, kdy, kde a 
jak se které scházeti aneb rozcházeti mají, 
vyměřujíce. I podivil sem se opovážlivosti 
lidské, že až do nebe se zpínati a hvězdám 
regule dávati smějí: a zachutnav sobě to 
tak slavné umění, živě sem se ho i sám 
chápati počal. Ale poobírav se s tím, čistě 
seru spatřil, že hvězdy jinák, než jim tito 
houdli, tancovaly. Což i oni sani zna-

menavše, na anomalitatem coeli naříkali, 
vždy jinák a jinák v řád je sobě uvésti se 
pokoušejíce, až i místa jim měníce, někte-
ré dolů na zem strhujíce, Zemi pak zhůru 
mezi ně sázejíce: summou tak i jinák hy-
potheses vymýšleli, an dokonále nic se 
trefovati nechtělo. "'> 

Jan Amos Komenský zde charakterizu-
je nejen astronomy, ale i problémy, s kte-
rými se astronomie 17. století potýkala. 
Z citace vyplývá, jaký měl samotný Ko-
menský k astronomii vztah: "...zachutnav 
v sobě to tak slavné umění, živě sem se ho 
i sám také chápati počal". Poukazuje na 
nesoulad mezi teorií a pozorováním zdán-
livých pohybů planet, "...že hvězdy jinák, 
než jim tito houdli, tancovaly". Naráží na 
heliocentrismus, "...Zemi pak zhůru mezi 
ně sázejíce..." a snahy o kompromisní 
řešení, "...vždy jinák a jinák v řád je 
k sobě uvésti se pokoušejíce, až i místa 
jim měníce... i jinák hypotheses vymýšleli, 
an dokonále nic se trefovati nechtělo". 

Hypotézy, o kterých tu Komenský mlu-
ví, byly reakcí na Koperníkův heliocen-
trismus, snahou o vypořádání se s touto 
novou skutečností v rámci starého oficiál-
ního scholasticko-aristotelovského pojetí 
kosmu. Takovou nejznámější "kompromis-
ní" hypotézou mezi geocentrismem a he-
liocentrismem byl systém Tychona Brahe, 
ve kterém obíhaly kolem Slunce oběžnice 
Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn 
a které pak spolu s ním a Měsícem kroužily 
kolem nehybné Země. Obdobné soustavy 
navrhovali na konci 16. století například 
Mikuláš Raimarus Ursus3>, Helisaeus 
Roeslin°> a Jan Jessenius5>. 

K nim se připojil i Jan Amos Ko-
menský, který svou hypotézu ale blíže 
nespecifikoval. S jejími náznaky se mů-
žeme setkat v dopisu Janu Mochingerovi, 
profesoru rétoriky na gymnáziu v Gdaňsku, 
kterému v únoru 1633 Komenský píše o 
"...pojetí astronom ie, vybavené hypothe-
satní nejjednoduššími, nejsnazšími, a co je 
hlavní, odvozenými z přirozené povahy 
nebes. Snad ji také předložím posudku ve-
řejnosti. Když jsem odhodil neužitečné 

haraburdí ekkcentriků, epicylů a reálných 
kruhů, jakož i ten obludný koperníkovský 
pohyb Země, budou moci býti pomoci 
našich hypothes, a to těch nejjednoduš-
ších, zachovány veškeré zjevy a pochope-
ny s takovou snadností, že jim porozumi 
[dítě při pouhé četbě bez učitele".6> Z do-
pisu se bohužel dovídáme jen tolik, že se 
pokusil o nejharmoničtější výklad pohybů 
kosmických těles. 

Kromě narážky na "obludný koperní-
kovský pohyb Země" kritizuje i zavedení 
epicyklů po vzoru některých novoplatón-
ských filozofů, kteří v nich spatřovali kom-
plikaci ve výkladu pohybů planet. Z dopi-
su je zřejmé, že Jan Amos Komenský znal 
historii starověkých a středověkých kosmo-
logických systémů, jak lze soudit z pojed-
nání o astronomii Všeobecné porady o ná-
pravě věcí lidských v díle Pansofie. 

rLPrvnrextoitiurc . B.Tietun:. C. I.ýuta.v. Svuu. 
E.Pen+itfi'5c.ÝY. Ifthmu,t (`r. Cmatsnen.r. 
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A Obr. 1 - Jan Amos Komenský: Brána jazyků ote-
vřen., vydání z roku 1662. Na spodní straně obrázku 
vyobrazení komet. 
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J. A. Komenský měl napsat i vlastní 
pojednání o astronomii, v kterém zřejmě 
blíže vysvětlil svou hypotézu. Zatím se 
ale tento spis nepodařilo objevit. Bylo to 
pravděpodobně po sepsání dalšího díla, 
v kterém se zaobírá astronomickou tema-
tikou, a tím byl spis Přehled fyziky, který 
vyšel v roce 1633. 

Jeho poznání světa se odráží v úvodu 
Přehledu fyziky.' Uvažování o přírodě musí 
se dít za vedení smyslů a ve světle Písma. 
A z toho vycházela i jeho astronomická 
hypotéza. Z tohoto přístupu je jasné, že 
nemohl souhlasit s Koperníkovým helio-
centrismem. Zpočátku se od něj ostře dis-
tancoval, později mu přisuzoval určité 
přednosti, "že sice opticky vypadá jeho 
theorie pěkně, ale ne podle pravdy, protože 
odporuje Písmu", ale v zásadě ho nikdy 
celý nepřijal. 

Přehled fyziky je důležitým dílem Jana 
Amose, protože se v něm objevují změny 
v kosmologických názorech. Oproti Di-
vadlu veškerenstva věcí, na kterém praco-
val ve 20. letech 17. století, ve kterém 
uvádí čtyři živly v podměsíční oblasti (tj. 
zemi, vodu, vzduch a oheň), v Přehledu 
fyziky už mezi ně. nepočítá oheň: "...celý 
éter se pohybuje v kruhu, poněvadž jej 
strhuje s sebou ono planoucí a stále léta-
jící světlo hvězd". Tento oheň srovnává 
s pozemským ohněm, "který odnáší s se-
bou hmotu, kterou zachvátil a zředil, tj. 
páry, kouř a plamen. Proč by neučinil totéž 
i oheň nebeský?" Komenský mu přisuzuje 
stejnou funkci jako nebeskému ohni. Oheň 
nebeský ztotožňuje se světlem, které po-
važoval za příčinu pohybu těles v éterické 
oblasti. Není to tedy "prvotní nositel po-
hybu", sféra, která "začíná okolo světa 
ustavičným během se točiti a jiné nižší 
hvězdnaté oblohy všecky s sebou rychlostí 
svou pojímá a vůkol vodí", jak píše v Di-
vadle veškerenstva věcí, v díle z konce 
20. let , ale "věčně planoucí světlo hvězd". 

Změna působnosti živlů je patrná 
i v souvislosti s Komenského výkladem 
komet. Byl zřejmě přinucen pod tlakem 
nejnovějších výzkumů v této oblasti, sou-
visejících s určováním jejich paralax (ze-
jména Brahovy komety 1577, ale i super-
nov z r. 1572 a 1604), k ústupkům od 
aristotelovského pojetí. A že J. A. Ko-
menský problematiku komet znal, doka-
zuje právě v Přehledu fyziky: "Jsou naho-
dile se objevující hvězdy, které někdy svítí 
a zase zhasínají, obyčejně mívají ohon 
a vlasy". Nepočítá je už jako Aristoteles 
do podměsíční oblasti vesmíru, ale výš než 
Slunce, jak ukazuje jejich paralaxa, která 
je vždy menší než měsíční, někdy žádná 
"a patří tedy do nadměsíčního světa. 

A Obr. 2 - Jan Amos Komenský: Brána jazy-
ků otevřená, vydání z roku 1662 
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A protože je jejich pohyb rychlejší než 
pohyb Měsíce, musí být nad jeho sfé-
rou.., že páry vystupují tak vysoko a že 
v tomto viditelném světě dějí se změny". 
A tvrzením, že "účelem komet je, aby se 
ukázalo, že nebe je plynné a prostupné, 
nikoli tvrdé jako křišťál", opustil myšlen-
ku pevných sfér a připustil existenci změn 
v éterické oblasti. I přes tyto pozitivní kro-
ky považoval Komenský komety stále jako 
Aristoteles za horké výpary ze Země, za-
pálené Sluncem, i když zároveň připustil, 
jak píše v Přehledu fyziky, že komety tak 
jako hvězdy jsou éterické sraženiny. 

Obojí jakoby protichůdné hodnocení 
komet dává do souladu úvahou, že éter 
přijímá i ostatní živly. Zde bych chtěl upo-
zornit na studii Pavla Flosse Vývoj 
Komenského astronomických názorů9 , kde 
se velmi podrobně zabývá problematikou 
živlů. 

"Účelem komet je, aby se ukázalo, že 
se pohybuje celé nebe, nikoliv jen hvěz-
dy". Ale z aristotelovského zákona o ne-
hybné Zemi a otáčející se sféře stálic 
Komenský nikdy neustoupil. 

Rozhodující vliv na utváření představ o 
skutečné podobě kosmických těles mělo 
pro Jana Amose pozorování dalekohledem. 
"Mléčná dráha (to je nejbělejší pruh na 
nebi) je shluk malých hvězd, jak je možno 
poznat přesnými dalekohledy." O pozoro-
vání Mléčné dráhy se Komenský zmiňuje 
ještě, kromě této citace z Přehledu fyziky, 

v několika svých dílech.. V dopisu Mo-
chingerovi píše o Antonínu Šírkovi z Rhei-
ty10>, který pocházel z Čech a patřil mezi 
známé hvězdáře 17. století. Ve Všeobecné 
poradě o nápravě věcí lidských"> srovná-
vá počty hvězd,v některých souhvězdích 
viděných Šírkem v dalekohledu a pouhým 
okem. 

Snad největším přínosem pro Jana 
Amose Komenského bylo přátelství s Ja-
nem Heveliem, polským hvězdářem žijí-
cím v Gdaňsku. Jan Amos Komenský se 
v roce 1642 usadil poblíž, v polském 
Elbinku. Jak vyplývá z korespondence 
obou učenců z února 1645, Komenský se 
omlouvá, že se nemůže zúčastnit společ-
ného pozorování, protože bylo riskantní 
dostat se přes rozvodněnou Vislu do Gdaň-
ska. Pozorování dalekohledem Komen-
ského přesvědčilo, že kosmická tělesa 
(rozuměj Slunce, Měsíc, planety) nejsou 
tvořena dokonalým éterem, naprosto od-
lišným od pozemské hmoty, ale že se na-
opak podobají Zemi. 

Jan Hevelius svými myšlenkami ovliv-
nil Jana Amose, který, jak dosvědčuje 
v Bráně jazyků otevřené z roku 1649, uči-
nil určitý odklon od geocentrismu tím, že 
se po vzoru Hevelia přiklonil k hypotéze 
Tychona Brake (tuto hypotézu akceptoval 
i Šírek z Rheity). 

Některé náznaky v kosmologických 
názorech Jana Amose Komenského mo-
hou vést k domněnce, že se přece jenom 
přiklonil k heliocentrickému pojetí vesmí-
ru. Můžeme tak interpretovat definici hes-
la Planeta v Reálném pansofickém slovní-
ku. "Planeta je sluneční hvězda, které je 
Slunce středem". Ale jde zde o omyl ve 
výkladu , jak na to obecně upozorňuje 
Zdeněk Horský v knize Sto astronomických 
omylů uvedených na pravou mírui2>_ 
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A Obr. 3 - Jan Amos Komenský: Popis ves-
míru v nástinu. Zobrazení vzniku zatmění 
Slunce. 
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Obr. 4 - Jan Amos Komenský: Popis vesmíru v nástinu. 
Zobrazení vzniku zatmění Měsíce. 

Slunce bylo skutečně podle tehdejších představ uprostřed planet, na 
čtvrté sféře, počítáme-li sféry od Měsíce, nebo od poslední tehdy zná-
mé planety Saturn, tak jak vlastně sám Komenský uvádí v Přehledu 
fyziky: "...tři z oběžnic Saturn, Jupiter, Mars jsou nad Sluncem, Venuše, 
Merkur, Měsíc jsou pod ním, tak z obou stran jej velmi vhodně obklo-
pují, jak by se družily k bokům svého krále". Výklad hesla Planeta by 
byl mylný v tom, kdybychom uvažovali o Slunci ve středu planetárních 
sfér. 

Určitý posun Komenského k novému pohledu na vesmír můžeme 
pozorovat v citaci z díla Divadlo veškerenstva věcí: "Figura zajisté 
okrouhlá nejdokonalejší jest ze všech jiných a nejdivnějšt žádného 
v sobě nemající termínu, žádného počátku, žádného konce. Odkudkoli 
začneš, zase na to místo příjdeš, a kraje ani konce nenajdeš... žádných 
koutů a okliků není; všudy odevšad celá a v sobě sama pina jest: 
a zkrze to vlastně obraz věčnosti". Představa o velikosti vesmíru 
v geocentrickém pojetí se omezovala na prostor, v kterém byly uzavře-
ny planetární sféry do skořápky sféry stálic. V tomto duchu malého 
omezeného vesmíru klade Jan Amos Komenský sféru stálic do vzdále-
nosti 200 000 zemských poloměrů, což odpovídá asi 8,5 astronomic-
kým jednotkám. Naproti tomu Jan Kepler v rámci heliocentrické před-
stavy, ve které se nutně musel kosmos zvětšit, odhadoval sféru stálic 
ve vzdálenosti 10 000 astronomických jednotek. Obě hodnoty tedy 
dobře odpovídají rozdílnému pojetí uspořádání vesmíru. 

Ale filosofická představa Komenského obsažená v citaci kontrastuje 
s číselným vyjádřením. Ukazuje to na ovlivnění jeho kosmologických 
představ představami Mikuláše Kusánského, Giordana Bruna a René 
Descarta o nekonečném vesmíru. 

A Obr. 5 - Theatrum universitatis rerum - závěrečná kresba, ale nepochybně její nápisy 
pocházejí od Komenského: v prostřednú~kruhu označení Země, Voda, v dalších pak Povětří 
(tj. vzduch), Oheň, 1 Měsíc, 2 Merkurius, 3 Venuše, 4 Slunce, 5 Mars, 6 Jupiter, 
7 Saturnus, Osmá aneb 8. hvězdnatá obloha. 

♦ Obr. 6 - Jan Amos Komenský: Brána jazyků 
otevřená, vydání z roku 1662. V horní část' 
obrázku je kosmologická představa Tychona 
Brahe. 
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Hodnotit astronomické ná-
zory Jana Amose Komen-
ského musíme v kontextu 
s astronomií 17. století, kdy 
se bortilo dogma aristotelov-
sko-ptolemaiovské kosmolo-
gie a stále víc se začal prosa-
zovat Koperm'kův heliocent-
rismus. Pozoruhodná byla sna-
ha Jana Amose o změnu pů-
sobnosti živlů, reagovat  aris-
totelovském duchu na novou 
skutečnost podepřenou vědec-
kými důkazy. Geocentrické 
stanovisko vyplynulo z jeho 
profese teologa a nebylo v té 
době ničím výjimečným. 

Jednoznačně kladně ale mu-
síme hodnotit spis O vychá-
zení a zapadání přednějších 
hvězd oblohy osmé, který měl, 
i když na úkor představivosti, 
svou jednoduchostí a hlavně 
dostupností umožnit širším 
vrstvám seznámit se s hvězd-
nou oblohou. O 
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Á Obr. 7 - Jan Amos Komenský: Theatrum universitatis 
rerum. Geocentrická představa vesmíru. Nápisy na kresbě 
pocházejí pravděpodobně od Komenského. 

Poznámky: 
' Vladimír Guth: Astronomické poznámky ke spisku J. A. Komenského O vycházení a zapadání 

přednějších hvězd oblohy osmé. Acta Comeniana, Archiv... 24, 1970, s. 5-20. 
2) Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce. Praha, Naše vojsko, 1958, 

s. 58-59. 
3) Na rozdíl od Tychona Brahe Ursus připustil rotaci Země a precesní pohyb. 

O Mikuláši Ursovi psal podrobně Zdeněk Horský - viz: Zdeněk Horský: De astronomicis 
hypothesibus (1597) Mikuláše Raimara Ursa a znalost Aristarchova heliocentrismu v Praze. 
Kosmické rozhledy, neperiodický věstník Čsl. astronomické společnosti při ČSAV, Praha, roč-
ník 26 (3/1988), s. 112-120, nebo Zdeněk Horský: Kepler v Praze. Praha, Mladá fronta 1980, 
s. 135-140. 

' O Roeslinovi se zmiňuje Zdeněk Horský v již zmiňované knize Kepler v Praze na s. 136. 
n Jan Jessenius, český chirurg a anatom, popravený 21. června 1621 na Staroměstském 

náměstí jako jeden z předáků stavovského povstání, se též zabýval astronomií. Vysvětloval 
zdánlivý pohyb oblohy rotací Země, ale planety se Sluncem nechal kroužit kolem Země. 
Podrobněji viz: Dějiny exaktních věd v českých zemích. (Do konce 19. století), Praha, nakl. 
ČSAV, 1961, s. 46. 

6) Sto listů Jana Amose Komenského. Praha, J. Laichter 1942, Ed. B. Rybka, s. 25. 
"Vybrané spisy Jana Amose Komenského, svazek V.: Přehled fyziky. Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha 1968. s J. A. Komenský: Theatrum universitatis rerum. In J. A. Comenii Opera omnia 1, Praha, 
Academia 1969. 

9) Pavel Flos: Vývoj Komenského astronomických názorů, Studia Comeniana et historica, č. 
27, 1984, s. 40-57. 

10' P. Antonín Maria Šírek z Rheity, kapucín českého původu, zhotovil mezi prvními dale-
kohled Keplerova typu. Roku 1645 nakreslil mapu Měsíce. Domníval se, že hvězdy mají 
vlastní pohyby. Žil v letech 1597-1660 a zemřel v Ravenně. 

II) Vybrané spisy Jana Amose Komenského, svazek IV.: Všeobecná porada o nápravě věcí 
lidských. 1. vyd. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1966, s. 149. 

12 Zdeněk Horský, Zdeněk Mikulášek, Zdeněk Pokorný: Sto astrono-
mických omylů uvedených na pravou míru. 1. vyd. Praha, Svoboda, knižní 
prémie, 1988, s. 37. 

Ing. Rostislav Rajchl (*1953). Pracuje jako vedoucí astronomického odboru na 
Hvězdárně domu kultury Uherský Brod. Kromě popularizace astronomie a kosmonautiky 
pro školy a veřejnost provádí nákresy sluneční fotosfěry v rámci projektu Fotosferex. 
Zabývá se historií astronomie a výzkumy v arclieoastronomii. 

CO JE T0, KDYŽ SE ŘEKNE 
decelerační parametr - bezrozměrná ve-
ličina, která udává míru zpomalování rozpíná-
ní pozorované části vesmíru. Definuje se jako 
qo = - R" R/(R')2, kde R' a R" jsou první 
a druhá derivace funkce expanze R podle času. 
V relativistických modelech dp. q0 = -1 odpo-
vídá stacionámímu vesmíru, qo < ' / 2 otevře-
nému vesmíru, qo = ' / 2 plochému Euklidovu 
vesmíru a q0 > ' / 2 uzavřenému vesmíru. 
hierarchický vesmír - uspořádání vesmíru 
do podobných soustav stále vyšších řádů. 
Hubblova konstanta [habl-] - Hubblův pa-
rametr; konstanta úměrnosti v Hubblově záko-
ně. V daném časovém okamžiku je konat. 
v celém vesmíru, ale v průběhu expanze se 
její hodnota mění. Má zásadní význam pro kos-
mologii. Převrácená hodnota H.k. udává tzv. 
Hubblův čas. Poprvé určena r. 1929 americ-
kým astronomem E. Hubblem. Všechna no-
vější měření vedou k hodnotám od 50 do 
100 km.š'.Mpč'. 
Hubblův čas [habl-] - charakteristická doba 
expanze vesmíru, převrácená hodnota Hubblovy 
konstanty. Pro nestacinární modely s konstantní 
rychlostí expanze (decelerační parametr qo = 0) 
udává stáří vesmíru. 
Hubblův poloměr [habl-] - poloměr pozo-
rovaného vesmíru, určený podílem rychlosti 
světla a Hubblovy konstanty. Pro hodnotu 
Hubblovy konstanty H = 75 km.š'.Mpč' je 
hodnota H.p. zhruba 1026 m. 
Hubblův zákon [habl-] - zákon všeobecné 
expanze vesmíru. Pozorovaná radiální rychlost 
galaxií v je přímo úměrná jejich vzdálenosti 
od pozorovatele: v = H.l, kde H je Hubblova 
konstanta. Objeven r. 1929 amer. astr. E. Hubb-
lem. H.z. umožnuje určovat vzdálenosti gala-
xií na základě jejich červeného posuvu. 
Charlierův vesmír - kosmologický model 
nekonečného hierarchického vesmíru s eukli-
dovským prostorem. Zformulován r. 1908 
F. Charlierem. 
kritická hustota - hustota vesmíru, kte-
rá je ve Friedmannových modelech dána pod-
mínkou parabolické expanze. Pokud je hus-
tota vesmíru rovna k.h., bude expanze probí-
hat neomezeně a zastaví se až při nekonečně 
velkém čase. Hodnotu k.h. lze vyjádřit jako 
p = 3 H2/8.xG, kde H je Hubblova konstanta 
a G je gravitační konstanta. 
Newtonova kosmologie [njútno-] - kos-
mologie, která předpokládá platnost 
Newtonových zákonů v euklidovském prosto-
ru. Vesmír je nekonečný a rovnoměrně vypl-
něný hvězdami, které nekonají žádný systema-
tický pohyb. 
oscilující vesmír - pulsující vesmír; relativis-
tický kosmologický model uzavřeného vesmí-
ru s kladnou křivostí. Předpokládá, že se ex-
panze od velkého třesku v určitém čase zasta-
ví a opět dojde ke smrštování do počáteční 
singularity. O.v. vyžaduje, aby střední hustota 
látky ve vesmíru byla větší než kritická husto-
ta. Decelerační parametr je větší než 0,5. 
rozpínání vesmíru - všeobecný trvalý růst . 
vzdáleností mezi objekty ve vesmíru (galaxie-
mi, kupami galaxií). Matematickou formulaci 
r.v. vyjadřuje Hubblův zákon. 
velký krach - kosmologická hypotéza záni-
ku vesmíru jako opak velkého třesku, při které 
dojde ke smršťování veškeré hmoty zpět do 
jednoho bodu. 
O (Wj) 
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Planetka 1993 FW 
Opět byl sledován doposud nejvzdálenější objekt sluneční soustavy 
planetka. 1993 FW. V polovině ledna letošního roku a posléze_ 

v polovině měsíce února ji sledovali na Siding Spring Observatory 
(3,9-m anglo-australský dalekohled) a na Evropské jižní observatoři 
(3,5-m dalekohled NTT). Vzhledem k "jasnosti" objektu - 23,5 mag -
je toto těleso velmi těžko pozorovatelné. 

[M.P.E.C. 1994-D09] (nu) 

1994 AWfl o prini1í letošní 

První letošní planetku typu Apollo objevili 11. ledna na Mount 
Palomaru K. Lawrence a E. F. Helinová. V době objevu byla 
14. magnitudy a nacházela se v souhvězdí Blíženců. Poté se vydala 
směrem na jih přes Malého psa, Jednorožce a Zajíce, aby nám posléze 
zmizela na jižní obloze. Následující dráhové elementy byly spočteny 
ze 16 pozorování mezi 11. až 16. lednem. 

Planetka 1994 AW1 

epocha: 1994 I. 8,0 TT = JDT 2449360,5 

e = 0,0749314 ~z000 = 37,42570°
a = 1,1063495 AU ~z000 = 290,46882°
M = 135,16968° rzooa = 24,27336°
P = 1,16 let H = 17,0 mag 

[M.P.E.C. 1994-A06, 1994-B02] 

A Planetka 1994 AWI - Snímek planetky 1994 AWI pořízený 
v noci z 15./16. ledna 1994 na Observatoři Kleí pomocí dalekohledu 
570/2950 mm s CCD kamerou SBIG ST-6, pořízenou z grantu Grantové 
agentury ČR Poziční artrometrie asteroidů. Expozicí 2 x 10 sekund 
planetku zachytili Jana Tichá a Miloš Tichý. Planetka jeví vůči hvěz-
dám znatelný pohyb - hvězdy ,jsou jako dva body pod .sebou, kdežto 
planetka .se jeví trochu "šikrrro". 

Jasná kometa letošního Jara - kometa 
McNaught-Russel (1993v) 

Po loňském roce, v němž ani jedna kometa nedosáhla 8. mag, se 
snad letos dočkáme lepšího "skóre". Dost jasná (i když jen na krátkou 
dobu a nízko nad obzorem) byla periodická kometa P/Encke, která 
dosáhla 7. magnitudy. Není ale sama: poslední kometa loňského roku, 
McNaught-Russel (1993v), zřejmě ohrozí její primát a mohla by být 
počátkem dubna viditelná i pouhým okem. Výpočty, které provedli 
S. Nakano a I. Hasegawa, naznačují, že kometa asi není v blízkosti 
Slunce "nováčkem"; je velmi pravděpodobné, že byla pozorována již 
v roce 574. Pokud se tuto identitu podaří s dostatečnou přesvědčivostí 
prokázat, stane se kometa McNaught-Russel tělesem s nejdelší oběžnou 
dobou, pozorovaným při více návratech! 

Kometa se pohybuje ze souhvězdí Eridanu do Býka (v blízkosti 
Aldebarana dosáhne nejvyšší jasnosti), Vozky a Žirafy; její pozorovací 
podmínky jsou tedy pro nás vynikající, při průchodu perihelem bude 
také v největší elongaci. Efemerida komety na duben a květen je uve-
dena v tabulce. 

Kometa McNaught-Russel (1993v) 

den 
(1994) 

a 
[ h 

m s 1 
S 

[ °' ] 
0 

[AU] 
r 

[AU] 
j3 

[ ° ] 
m, 

[mag] 
4. IV. 4 52 44 +22 48,5 0,464 0,871 60,5 5,3 
8. IV. 5 07 57 +33 14,5 0,467 0,880 61,5 5,5 

12. IV. 5 25 04 +63 02,4 0,485 0,895 63,1 5,7 
16. IV. 5 44 52 +51 42,3 0,515 0,915 65,1 6,1 
20. IV. 6 08 29 +59 01,2 0,554 0,941 67,2 6,6 
24. IV. 6 37 22 +64 58,2 0,599 0,971 69,2 7,1 
28. IV. 7 13 21 +69 37,7 0,649 1,005 71,0 7,6 

2. V. 7 58 04 +73 04,1 0,701 1,042 72,6 8,2 
6. V. 8 51 31 +75 20,1 0,755 1,082 74,1 8,8 

10. V. 9 50 24 +76 29,4 0,810 1,125 75,5 9,3 
14. V. 10 48 16 +76 40,0 0,865 1,170 76,7 9,9 
18. V. 11 39 13 +76 05,1 0,919 1,216 77,9 10,4 
22. V. 12 20 55 +74 59,4 0,973 1,264 79,0 11,0 
26. V. 12 53 55 +73 34,5 1,027 1,312 80,1 11,5 
30. V. 13 19 58 +71 57,9 1,080 1,362 81,1 12,0 

O Vladimír Znojil 

Kometa P/Halley 
Dle programu R. M. Westa, B. G. Marsdena a K. J. Meecha pozo-

roval O. Hainaut pomocí 3,5-m dalekohledu New Technology Tele-
scope (NTT) na Evropské jižní observatoři (ESO) Halleyovu kometu. 
Celkem pořídil devět dvacetipětiminutových expozic s pomocí SuSI 
CCD kamery a V filtru. Magnituda komety byla 11. ledna 1994 určena 
na V = 26,5 ± 0,2 mag. Ve vzdálenosti 18,8 AU byla tak Halleyova 
kometa nejslabším pozorovaným objektem ve sluneční soustavě. 

[IAUC 5935] (mt) 

Kometa P/Wild 3 (1994b) 
Druhou letošní kometou se stala periodická kometa P/Wild 3 

(1994b). Kometa měla v době objevu (l0.února) magnitudu 21,0, komu 
o průměru 12" a ohon délky 0,29'. Magnituda jádra byla 22,3. 

Kometu, jak se již stalo "zvykem", znovuobjevili J. V. Scotti 
a T. Gehrels z Lunar and Planetary Laboratory pomocí dalekohledu 
SPACEWATCH 0,91-m f/4. O 

[IAUC 5933] (mt) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Zprávy z Mezinárodní astronomické unie 
V současné době jsou v piném proudu přípravy na XXII. valné 

shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU), jež se uskuteční 
ve dnech 15. až 27. srpna 1994 v holandském Haagu. Poprvé v historii 
IAU se změní tradiční schéma valného shromáždění, neboť plenárním 
zasedáním budou předcházet  po nich opět následovat specializovaná 
sympozia, a naopak se nebudou konat schůze jednotlivých vědeckých 
komisí - místo toho přibude společných mezioborových diskusí. 

Tak se připravují sympozia na témata: 
164: Hvězdné populace 
165: Kompaktní hvězdy ve dvojhvězdách 
166: Astronomické a astrofyzikální cíle submiliaresekundové optické 

astrometrie 
167: Pokrok v technologii maticových detektorů a jejich využití 
168: Ověřování teorie velkého třesku a výzkum difuzního zvíření pozadí 
169: Nevyřešené problémy studia Mléčné dráhy 

Společné mezioborové diskuse se soustředí na následující okruhy 
otázek: 
1. Plynné disky v galaxiích 
2. Původ a detekce planetárních soustav 
3. Helioseismologie a astroseismologie 
4. Současné tendence vývoje v astronomickém vzdělávání 
5. Aktivita v centrálních oblastech galaxií 
6. Slunce a heliosféra - výzva pro. fyziku vztahů Slunce-Země, 

magnetohydrodynamiku a hydrodynamiku 
7. Historie astronomie 
8. Současný stav určování časových stupnic 
9. Ženy v astronomii 

10. Extragalaktické planetární mlhoviny 
11. Hvězdné a mezihvězdné lithium a prvotní nukleosyntéza 
12. Přesnost v Hertzsprungově-Russellově diagramu a při určování 

příbuzných parametrů 
13. Poslední pokrok v teorii konvekce a modelování hvězdných 

atmosfér 

14. Ustavení astronomických standardů 
15. Statistická analýza časových řad v astronomii 
16. Astrofyzikální aplikace nových atomových databází 
17. Prach kolem mladých hvězd a jeho vztah k prachu ve sluneční 

soustavě 
18. Radarová pozorování ve sluneční soustavě 
19. Nutace 
20. Stav archivace astronomických údajů 
21. Planetky a komety 

Během valného shromáždění budou zasedat také pracovní skupiny: 
1. Problémy astronomie v Africe 
2. Detekce objektů v blízkosti Země 
3. Projekty mezinárodních katalogů 

Společenským vrcholem valného shromáždění budou již tradičně 
slavnostní plenární přednášky: 
1. Yasuo Tanaka: Poslední pokroky rentgenové astronomie 
2. Jean Dickey: Variace rotace Země na stupnici od hodin po staletí 
3. Carlo Rubbia: Hranice vysokých energií 

V r. 1928 se v Holandsku (v Leidenu) konalo III. valné shromáž-
dění IAU v době, kdy celá Unie měla pouhých 288 členů - nyní je 
jich přes 7000. Oficiálním hostitelem XXII. valného shromáždění 
je holandský Národní astronomický komitét pod vedením prof. E. J. 
van den Heuvela z Amsterdamu a o organizaci valného shromáždě-
ní pečuje Lokální komitét vedený dr. E. Raimondem z Dwingeloo. 
Prof. A. Blaauw z Groningen se obrací na všechny, kdo by mu pro 
publikaci o historii IAU mohli zapůjčit fotografie, na nichž jsou během 
akcí IAU zachyceni dnes již zesnulí funkcionáři IAU, mezi nimi též 
prof. F. Nušl a dr. B. Šternberk. Případní majitelé takových snímků 
nechť laskavě kontaktují redakci Říše hvězd. O 

[Inf. Bull. IAU No.71 (1993)] 

Rádiový objekt OJ 287 

(jg) 

Nedávné slédování rádiového objektu OJ 287 (jde o kvasarům podobný objekt typu BL Lac) ukázalo, že se stal nejjasnějším od roku 1984. 
CCD pozorování M. Kidgera s LAC-80 dalekohledem (Teide Observatory, Tenerife) dává koncem listopadu a začátkem prosince loňského 
roku jasnost objektu asi 15 magnitud. Tuto jasnost potvrzují i vizuální odhady, poskytnuté AAVSO a D. Willsem. 

Menší vzplanutí tohoto objektu předpověděl na přelom červenbe a srpna 1994 Sillanpaa a kol. [1988, Ap. J. 325, 628] na základě výbuchů, 
které nastávají v I1,6leté orbitální periodě binárního systému černé díry. Nedávné prověřovaní světelné křivky [Kidger a kol. 1992, A. Ap. 264, 
s. 32] ukázalo, že tato perioda je chybná. Správná perioda bude asi kratší a posunuje maximum aktivity na počátek března 1994. Nedávná data 
naznačují, že vzestup do maxima právě začal nebo by to mohl být malý předchůdce výbuchu podobný tomu, jaký byl pozorován před hlavním 
výbuchem v roce 1983. Pořizovaní dat pro konstrukci světelné křivky je velmi potřebné na všech vinových délkách, zejména proto, aby se 
rozhodlo o periodě a bylo možné světelnou křivku porovnat s modely chování v různých frekvenčních pásmech. Níže uvedené mapky těsného 
okolí OJ 287 zahrnují také srovnávací hvězdy podle AAVSO. O 

(mapka - Jan Mánek) 
[IAUC 5909] (dh,jh) 
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ČERVEN 1994 
Všechny časové údaje uvádinle ve středoevropském 
čase SEC, a to i v době platnosti letního času SELČ. 

Fáze Mésice 

ěplňěk 23. VI. 13.h 

odž~mf 5."VI. 14h:' 
přízemí 21. VI. 8h 

první čtvrt 
18. VI. 21h 

Viditelnost planet 
Merkur 

Venuše 
Mars 
Jupiter 
Saturn 

Uran 
Neptun 

- na začátku měsíce večer nad západo-
severozápadním obzorem 

- na večerní obloze 
- na ranní obloze 
- většinu noci kromě jitra 
- na ranní obloze, koncem měsíce ve 

druhé polovině noci 
- většinu noci kromě večera 
- většinu noci kromě večera 

Kalendář úkazů 
1.. Vl. 14h Saturn v konjunkci s Měsícem 

(Saturn 6,7° jižně) 
6. VI. 4h Mars v konjunkci s Měsícem 

(Mars 1,2° jižně) 
10. VI. 6h Venuše v konjunkci s Polluxem 

(Venuše 4,8° jižně) 
11. VI. 1 h Merkur v konjunkci s Měsícem 

(Merkur 4,10 severně) 
12. VI. 14h Venuše v konjunkci s Měsícem 

(Venuše 7,2° severně; seskupení Měsíce, 
Venuše a hvězd Castor a Pollux na večer-
ní obloze) 

18. VI. 22h Měsíc v konjunkci se Spikou 
(Spika 1,5° severně; zákryt mimo naše 
územ) 

19. VI. 16h Jupiter v konjunkci s Měsícem 
(Jupiter 3,7° severně) 

21. VI. 1 0h Venuše v konjunkci s hvězdokupou 
Praesepe v Raku (Venuše 0,4° severně) 

21. VI. 23h Měsíc v konjunkci s Antarem 
(Antares 5,1° jižně) 

25. VI. 0h Neptun v konjunkci s Měsícem 
(Neptun 3,0° jižně) 

25. VI. 7h Uran v konjunkci s Měsícem 
(Uran 4,6° jižně) 

28. VI. 21 h Saturn v konjunkci s Měsícem 
(Saturn 6,3° jižně) 



NOČNÍ OBLOHA - červen 1994 

ÚKAZY NA OBLOZE 

Časové údaje uvádíme ve .středoevropském čase (SEČ). Okamžiky vý-
chodu, průchodu poledníkem a západu nebeských těles platí pro místo 
o souřadnicích 15° východní délky a 50° severní šířky. Polohy uvádíme 
pro 0h terestrického času (7T). Tento okamžik je totožný s 0h 59mán SEČ. 

SLUNCE - 7. VI. prochází sluneční rovník středem sluneční-
ho kotouče. Časová rovnice má 13. VI. hodnotu = 0; pravý 
i střední sluneční čas se toho dne ztotožni. 21. VI. v 15h 48min 

prochází Slunce ekliptikální délkou 90°, tedy letním. slunovratným 
bodem, a vstupuje do znamení Raka; nastává nejdelší den a začíná 
astronomické léto. Astronomický soumrak trvá v červnu celou noc. 

MĚSÍC k nám 14. VI. vlivem librace nejvíce naklání severní 
okraj (+6,7°), jižní okraj 27. VI. (-6,7°).V odzemí 5.V1. dosáh-
ne vzdálenosti 405 693 km, v přízemí 21. VI. 362 954 km. 

y MERKUR je počátkem června nad ZSZ obzorem po západu 
Slunce. Má podobu srpku a jasnost slabší než 1 mag - nale-
zení bez přístroje není proto pravděpodobné. 12. VI. je v za-

stávce a začíná se pohybovat zpětně, vstříc Slunci. 23. VI. se nejvíce 
přiblíží k Zemi (0,556 AU) a 25. VI. nastává dolní konjunkce se 
Sluncem. 

VENUŠE zůstává nápadnou večernicí, zapadá více než 2h po 
Slunci a pohybuje se souhvězdím Blíženců a Raka. 

MARS v souhvězdí Berana a Býka svítí na ranní obloze. Jeho 
viditelnost se den po dni prodlužuje. 

4 JUPITER svítí ve východní části souhvězdí Panny, kterým se 
pohybuje retrográdně, tj. k západu. Nad obzorem setrvá vět-
šinu noci; v ranních hodinách však zapadá stále dřív, takže 

koncem měsíce klesá pod obzor již krátce po půlnoci. 

SATURN je viditelný v souhvězdí Vodnáře ve druhé polovině 
noci u jihovýchodu. 24. VI. prochází zastávkou a začíná se 
pohybovat zpětně. 

URAN a NEPTUN jsou s výjimkou večera nad ob-
zorem celou noc. Obě planety se pohybují zpětně 
východní částí souhvězdí Střelce. 

PLANETKY a PROMĚNNÉ HVĚZDY-viz tabulky. 

Planetky 
den O1994

]

81994 A m 
(1994) [' '1 [AU] [mag] 

(3) Juno 
10. VI. 13 19,5 +323 2,664 10,3 
20. VI. 1320,1 +304 2,808 10,4 
30. VI. 1322,5 +233 2,950 10,5 
Je viditelná v první polovině noci v souhvězdí Panny. 

den 
(1994) 

az999 
[hm] s2000 [° ,) 

A 
[AU] 

m 
[mag] 

(6) Hebe 
2. VI. 15 22,5 +424 9,9 
7. VI. 15 18,5 +4 18 1,879 10,0 

12. VI. 15 15,0 +407 10,0 
17. VI. 15 11,9 +350 1,936 10,1 
22. VI. 15 09,5 +3 29 10,2 
27. VI. 15 07,5 +303 2,010 10,2 
Opozice nastala 17. V., prochází Hlavou hada severně od 
kulové hvězdokupy M 5. 

(7) Iris 
2. VI. 17 15,3 -23 32 9,3 
7. VI. 17 10,0 -23 28 1,789 9,2 

12. VI. 17 04,7 -23 03 9,2 
17. VI. 16 59,4 -22 47 1,782 9,3 
22. VI. 1654,3 -22 30 9,4 
27. VI. 16 49,6 -22 14 1,803 9,6 
Opozice nastává 8. Vl. Planetka je v jižní části Hadonoše. 
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KOMETY - Červen je na průchody komet perihelem nejbo 
hatším měsícem v tomto roce, během 5 dnů koncem červn 
projdou perihelem 4 komety! 

Prvou z nich bude P/Tuttle, perihelem projde 25,29 června. Jej 
pozorovací podmínky jsou však letos neobyčejně nepříznivé, zvlášt 
pro pozorovatele severní polokoule. Většími dalekohledy je ovšem ji 
delší dobu sledována, má předběžné označení 1992r. 

Další kometou, která projde perihelem, je PBus, a to 28,09 června 
Je také již delší dobu sledována, má označení 1993b, vzhledem k velk 
vzdálenosti perihelu od Slunce (2,183 AU) je i při příznivých návratec 
velmi slabá. 

Třetí z vracejících se komet je P/Reinmuth 2, 29,68 června. Jej 
současný návrat není příliš příznivý, nejlepší pozorovací podmínk 
bude mít až v září, kdy bude asi 14. magnitudy. Sledována je ovšer 
také již dosti dlouho, má označení 1993g. 

Poslední z "červnových" komet je P/Kohoutek, perihelem má prc 
jít 29,90 června, dosud jako jediná z nich nebyla objevena. Jde ovšer 
o velice slabou kometu v naprosto nepříznivé poloze k pozorován: 
Více naděje ji najít bude až v zimě. 

Tato pro astronoma amatéra trochu žalostná přehlídka ovšem ne 
znamená, že nebude menšími dalekohledy žádná kometa vidět. Jedna 
se během doby od napsání příspěvku může dost jasná (a nečekaná 
kometa objevit, jednak je na obloze ještě stále kometa Mueller 1993[ 
která prošla perihelem 26. března, a k perihelu se blíží komet 
P/Tempel 1 (projde jím 3,31 července), jejíž letošní návrat je velic 
příznivý. Efemeridy těchto komet jsou uvedeny v tabulce. 

METEORY - Červen je, co se týká celkové meteorické aki 
vity, nejrušnějším měsícem roku; její většina však probíhá v 
dne a je soustředěna do tří velmi silných rojů s radiant 

v blízkosti Slunce: Arietid (a = 45°, S = 23°), c-Perseid (a = 62' 
8 = 23°) a koncem měsíce p-Taurid (a = 87°, S = 19'; tento roj j 
denním radiantem podzimních Taurid). Frekvence kolem 10. četvn 
převyšuje často 100 meteorů v hodině. 

V nočních hodinách jsou frekvence nižší. Během celého měsíc 
pokračuje ještě aktivita proudů Scorpio-Sagittarid; těžiště aktivity s 
ovšem už přesunulo do Střelce (a = 265°, S = -23°). Frekvence počál 
kern měsíce stále ještě převyšují 5 meteorů za hodinu (po korekci n 
radiant v zenitu, u nás tedy mnohem méně). 

Slabý meteorický roj 't-Herkulid (maximum 2., a = 231°, S = 40° 
má letos dost příznivé pozorovací podmínky, Měsíc vychází až p 
půlnoci. Příznivé pozorovací podmínky mají i (3-Lyridy, často nazýva 
né červnovými Lyridami (maximum večer 16., je však dost ploché 
Měsíc zapadá před půlnocí). Radiant roje má polohu a = 278°, 5 = 35' 
O dva dny později nastává maximum Bootid, kdysi slavného roje 
z něhož zbyl do dnešní doby široký rozptýlený proud s nepatrno 
aktivitou (a = 220°, S = 48°). 

Komety 

datum 
(1994) ["«'] 

Ö 
[° ') 

A 
[AU] [AU] 

~ 
[ o] 

m, 
[mag] 

Mueller (1993p) 

30. V. 9 20 49 -21 29,6 1,159 1,454 83,7 8,4 
3. VI. 9 37 30 -18 02,6 1,247 1,501 82,4 8,7 
7. VI. 9 51 54 -15 03,1 1,342 1,548 80,8 9,0 

11. VI. 10 04 30 -12 28,6 1,442 1,596 78,9 9,3 
15. VI. 10 15 41 -10 16,1 1,546 1,645 76,8 9,6 
19. VI. 102544 -8 22,6 1,653 1,694 74,6 9,9 
23. VI. 10 34 53 -6 45,2 1,761 1,743 72,2 10,1 
27. VI. 1043 18 -5 21,5 1,871 1,792 69,7 10,4 
1. VII. 1051 07 -4 09,4 1,980 1,842 67,1 10,6 

Pí Tempel 1 (1993c) 
30. V. 13 00 01 3 18,8 0,720 1,534 123,6 8,9 
3. VI. 13 02 22 1 52,8 0,731 1,525 121,0 8,9 
7. VI. 13 05 23 0 23,5 0,743 1,518 118,6 8,9 

11. VI. 13 09 05 -1 08,5 0,757 1,511 116,3 8,9 
15. VI. 13 13 25 -2 42,5 0,771 1,506 114,1 8,9 
19. VI. 13 18 23 -4 18,1 0,787 1,501 112,1 8,9 
23. VI. 13 23 56 -5 54,7 0,804 1,498 110,2 8,9 
27. VI. 13 30 02 -7 31,6 0,822 1,496 108,4 8,9 
1. VII. 13 36 39 -9 08,6 0,841 1,494 106,7 9,0 
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Slunce Zatmění Jupiterových měsíců 
den `^1994 5ť990. 

[ h mj (1994) [ ' ' ] 
východ pravé poledne západ 
[h min] [h min sj [h min] 

A 

[ ° ] 

den 
(1994) 

čas 
[h min] 

měsíc jev 

1. VI. 434,7 +22 00 3 56 11 5744 20 00 127 1. VI. 041 to výstup 
5. VI. 451,1 +22 30 3 53 11 58 24 20 04 128 6. VI. 2134 Europa výstup 

10. VI. 5 11,7 +22 58 3 51 11 5921 20 08 129 9. VI. 21 05 to výstup 
15. VI. 5 32,5 +23 17 3 50 12 0023 20 11 129' 14. VI. 0 09 Europa výstup 
20. VI. 5 53,3 +23 26 3 50 12 01 28 20 13 129 16. VI. 20 28 Ganymed vstup 
25. VI. 6 14,1 +23 24 3 52 12 02 32 20 13 129 16. VI. 22 35 Ganymed výstup 
30. VI. 6 34,8 +23 12 3 54 12 03 34 20 13 129 16. VI. 23 00 to výstup 

24. VI. 0 28 Ganymed vstup Dne 21. Vl. v 15h 48min. dosáhne Slunce ekliptikální délky 90° a vstoupí do 
Úkazy nastávají u východního (v převracejícím dalekohledu pravého) okraje planety. znamení Raka. Tímto okamžikem začíná astronomické léto. 

Planety Proměnné hvězdy 

den aí994 
[ n m ] 

51994 

[ ° ' j 
4 d 

[AU] [ ' j
f m 

[mag] 
východ průchod západ 
[h min] [h min] [h min] 

Minima zákrytových proměnných hvězd 

den ráno večer 

Merkur 
1. VI. 
2. VI. RZ Cas 21,5h, U Cep 22,3h 

5. VI. 626,9 +24 13 0,724 9,2 0,25 +1,1 520 1333 2146 3. VI. 
10. VI. 6 35,3 +22 59 0,651 10,4 0,16 +1,8 517 1321 2124 4. VI. TV Cas 1,5h, RZ Cas 2,2h 
15. VI. 6 35,4 +21 37 0,596 11,2 0,08 +2,8 506 1301 2055 5. VI. AI Dra 1,2h, Z Vul 2,9h U CrB 21,úh, TV Cas 21,1h 
20. VI. 6 28,1 +20 20 0,564 12,0 0,03 +4,1 446 1233 2019 6. VI. 
25. VI. 6 16,3 +19 19 0,557 12,0 0,01 +5,1 421 1202 1942 7. VI. U Sge 2,3h U Cep 22,úh 
30. VI. 6 04,8 +18 46 0,579 11,6 0,03 +4,1 35 1131 1909 8. VI. TW Dra 2,0 RZ Cas 21,Oh 

9. VI. 
Venuše 10. VI. Z Vul 0,8h, RZ Cas 1,7h TW Dra 21,4h 

11. VI. 
12. VI. 
13. VI. 
14. VI. 

AI Dra 1,Oh 

TV Cas 3,1h 
U Cep 21,óh 

TV Cas 22,6h, Z Vul 22,6h 

10. VI. 
20. VI. 
30. VI. 

7 43,9 
8 33,5 
9 20,5 

+23 16 
+20 48 
+17 27 

1,257 13,2 
1,189 14,0 
1,118 15,0 

0,80 -4,0 
0,76 -4,0 
0,73 -4,0 

6 24 
6 50 
7 18 

14 32 
14 42 
14 50 

22 39 
22 33 
22 20 

Mars 
15. VI. 
16. VI. 

RS CVn 0,9h 
RZ Cas 1,1h 

10. VI. 2 41,8 +1501 2,097 4,4 0,95 +1,2 211 929 1648 17. VI. AI Dra 0,9h U Cep 21,3h 
20. VI. 3 10,8 +17 12 2,068 4,6 0,95 +1,2 148 919 1650 18. VI. 
30. VI. 3 40,0 +19 06 ' 2,037 4,6 0,94 +1,2 127 908 1650 19. VI. 

20. VI. 
Jupiter 21. VI. 

22. VI. 
23. VI. 
24. VI. 
25. VI. 

RZ Cas 0,5h 
AI Dra 0,8h, 
TV Cas 0,1h 

U Sge 24,Oh 
TW Dra 22,2h 

10. VI. 
20. VI. 
30. VI. 

14 14,5 
14 12,5 
14 11,6 

-12 08 
-12 01 
-11 59 

4,461 .39,6 
4,755 38,8 
4,886 37,6 

-2,4 
-2,3 
-2,3 

1555 
1513 
1433 

2059 
2017 
1937 

206 
126 
045 

26. VI. 
Saturn 27. VI. RZ Cas 24;Oh 

10. VI. 22 57,2 -8 33 9,567 15,4 +1,0 022 544 1105 28. VI. 
20. VI. 22 57,8 -8 32 9,404 15,6 +1,0 2340 505 1027 29. VI. AI Dra 0,6h 
30. VI. 22 57,7 -8 35 9,249 16,0 +0,9 2301 426 947 30. VI. U CrB 1,Oh' 

31. VI. 
Uran 

Maxima jasných cefeid 10 VI. 19 51,2 -21 31 18,837 3,8 +5,7 22 23 2 38 6 50 
den ráno večer 30. VI. 19 48,3 -21 38 18,688 3,8 +5,6 21 02 1 17 5 28 
3. VI. S Cep 22,5h 

Neptun 5. VI. T Vul 0,8h 
13. VI. 
15. VI. 
20. VI. S Cep 0,9h 

T Vul 21,7h 
rl Agl 20,8 h 

10. VI. 
30. VI. 

19 38,1 
19 36,1 

-20 54 
-20 58 

29,330 2,2 
29,191 2,2 

+7,9 
+7,9 

22 06 
20 46 

2 25 
1 05 

6 41 
5 20 

Pluto 
22. VI. 
23. VI. rl Agl 1,Oh 

T Vul 18,6h 

10. VI. 15 48,4 -5 18 28,874 +13,7 16 55 22 32 4 14 27. VI. T Vul 5,1 h 
30. VI. 15 46,6 -5 19 29,050 +13,7 15 35 2112 2 53 30. VI. rl Aql 5,3h S Cep 18,5h 

Ráno Celou noc Večer 

— ~.Ň 

Blíženci Býk Beran Ryby Vodnář Kozoroh Střelec Štír Váhy Panna Lev Rak Blíženci Býk 

. 

N 

Mapka ekliptfky - Po-
lohy planet a Slunce 
v souhvězdích zvířetní-
ku během června 1994. 
Značky Slunce a planet 
odpovídají poloze dne 
1. VL Dále jsou vyneseny 
polohy Městce pro jeho 
první čtvrt, úpiněk a po-
slední čtvrt pro daný den 
v Oh 77. Císla u poloh 
Měsíce značí data. Nahoře 
je uvedena doba viditel-
nosti objektů, dole jsou 
zvířetníková souhvězdí. 
Uvnitř mapky je uvedena 
stupnice deklinace (-30° až 
+50'). 
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ÚKAZY NA OBLOZE 
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♦ Úkazy měsíců Jupitera a Saturna - • Jupiter - Grafické znázornění poloh čtyř 
nejjasnějších, tzv. galileovských měsíců Jupitera ( I: In, II: Europa, III: Ganymed, 
IV Callisto) vzhledem k planetě při pozorování v převracejícím dalekohledu 
(západ na světové sféře vlevo, východ vpravo). Na vodorovné ose je nanášena 
úhlová vzdálenost měsíců od Jupitera, na svislé ose dny v měsíci. Vodorovnými 
úsečkami je vyznačena poloha satelitů pro Oh TT každého dne. Svislé rovnoběžky 
znázorňují okraje Jupiterova kotoučku, vzdálenost měsíčků od planety je ve stej-
ném měřítku. V případě, že křivka pohybu měsíce je mezi svislými rovnobezkami 
přerušena, přoehází satelit za planetou, v opačném případě před planetou. 
•Saturn -Grafické znázornění poloh čtyř nejjasnějších měsíců Saturna (III: S III 
- Tethys, IV: S IV - Dione, V: S V - Rhea, VI.. S VI - Titan) vzhledem k planetě 
při pozorování v převracejícím dalekohledu. Průsečíky křivek s vodorovnými 
úsečkami vyznačují elongace satelitů pro Oh TT každého dne. Široká svislá čára 
znázorňuje zdánlivý rovníkový průměr kotoučku planety, dvě rovnoběžky po stra-
nách vymezují zdánlivý vnější rozměr velké osy prstenu A; vzdálenost měsíců od 
planety je ve stejném měřítku. Roviny drah Jupiterových měsíců procházejí 
v blízkosti Země, naproti tomu roviny drah Saturnových satelitů jsou více skloněny 
- podobně jako rovina prstenů. Poziční úhel satelitu vůči planetě zjistíme pomocí 
elips nahoře na grafu tak, že pro daný okamžik přeneseme ze sinusovky polohu 
na elipsu, a to svislou přímkou. Pohybuje-li se satelit doprava (k východu), pře-
neseme polohu na spodní část elipsy, pohybuje-li se satelit doleva (k západu), 
přeneseme polohu na horní část elipsy. 

Objekty vzdáleného vesmíru 
Máme tu období, které mezi pozorovateli nepatří mezi nejoblíbe-

nější, protože noci jsou velmi krátké. Na tmavou oblohu musíme čekat 
alespoň do 23 hodin. Na obloze je však stále dost objektů, kvůli kte-
rým se to vyplatí. 

Je-li obloha tak tmavá, že nad ojí Velkého vozu bez problémů 
vidíme velkou spirální galaxii M 101, můžeme se pokusit vyhledat 
v její blízkosti další, slabší galaxie. Nejlépe se ze skupinky galaxií 
kolem M 101 pozoruje NGC 5474 - vypadá jako mlhavá skvrnka bez 
jasnějšího středu. Na sever odsud snadněji najdeme malou a jasnou 
eliptickou galaxii NGC 5322, která v dalekohledu připomíná spíš kon-
centrovanou kulovou hvězdokupu. Na jihovýchod od M 101 narazíme 
na trojúhelníček hvězd x, t a x Boo, v němž si přijdou na své milovníci 
dvojhvězd. Dvojhvězda x Boo sestává ze složek 4,6 a 6,6 mag, které 
od sebe dělí úhel 13,2". Sousední hvězda v trojúhelníčku, t Boo, má 
průvodce 8,3 mag, jenž s ní sdílí společnou cestu prostorem. Na roz-
lišení jejich vzájemné vzdálenosti necelých 40" stačí také docela malý 
dalekohled. Navíc při malém zvětšení pohled zkrášluje jasnější hvěz-
da, která se do blízkosti systému promítá. Trojúhelníček nám ještě 
poslouží k nalezení nepříliš jasné galaxie NGC 5676. Větší dalekohled 
by jistě ukázal víc než jen malý mlhavý obláček neurčitého tvaru - při 
pohledu Sometem můžete konstatovat jen to, že ji vidíte. Další galaxie 
v této části oblohy však budou mnohem zajímavější. M 102 je jasná, 
mírně podlouhlá skvrna s trochu jasnějším středem, do jejíhož ramene 
se promítá slabá hvězda. Vedle ní najdeme velmi dlouhou tenkou 
čárečku bez zjasnění uprostřed - spirální galaxii NGC 5907 viděnou 
z boku, která je sice poněkud slabší pro své velké rozměry (přibližně 
12,3' x 0,7'), ale stále dobře pozorovatelná. 

Poměrně jasnou galaxii najdeme také poblíž kulové hvězdokupy 
M 5 (Ser). Má označení NGC 5846 a je to dost malá skvrna kulatého 
tvaru, která se ke středu mírně zjasňuje. Na západ od ní, blízko jasné 
hvězdy 109 Vir, najdeme větší, ale slabší spirální galaxii podlouhlého 
tvaru - NGC 5746. Ještě západněji leží další poměrně velká a dobře 
pozorovatelná galaxie NGC 5566. Zajímavá by mohla být také dvojice 
galaxií NGC 5363 a NGC 5364 pod souhvězdím Pastýře v Panně 
kousek na západ od předchozí galaxie. 

* * * 
Na závěr si ještě stručně zopakujeme, jaké nejkrásnější objekty 

skrývá letní obloha. (Podrobnější popis a návod k pozorování si můžete 
přečíst v Říši hvězd 3-5/1993.) 

Mezi nejatraktivnější dvojhvězdy patří barevný Izar (a Boo) a Ras 
Algethi (a Her). V Draku stojí za pozornost jedinečná posloupnost 
dvojhvězd v, µ a trojbvězdy 16-17 Dra. Další oblast neobyčejně bohatá 
na vícenásobné systémy je v severní části Štíra - najdeme tu dvojhvězdy 
R a v Sco a čtyřhvězdu Sco. Poblíž, ale už v Hadonoši, leží pozo-
ruhodný systém hvězd p Oph. Mezi nejroztomilejší dvojhvězdy se stej-
ně jasnými složkami patří S Ser v hlavě a fl Ser v ocasu Hada. 
A samozřejmě nesmíme zapomenout na nejznámější čtyřhvězdu e Lyr, 
kterou budeme vídat až do zimy. 

Ze vzdálenějších objektů začínají nad galaxiemi převládat otevřené 
a kulové hvězdokupy. Nejzápadněji najdeme jednu z nejjasnějších 
kulových hvězdokup - M 3 v Honcích psech, níže nad obzorem je 
podobně jasná M 5 pod hlavou Hada. Obtížněji se dá pozorovat M 4, 
protože její světlo je do značné míry pohlceno a rozptýleno na dlouhé 
cestě atmosférou,, naopak snadno najdeme slabší, ale velmi koncentro-
vanou M 80 ve Stíru. Výš nad obzor vystupují M 10, M 12 a M 14 
z Hadonoše a samozřejmě bezkonkurenční M 13 v Herkulovi. Velmi 
pěkná je však i o málo slabší M 92 ve stejném souhvězdí. To nejúžasnější 

Galaxie 
a 2000

[ fl fl ] 62000 rozměry jasnost souhvězdí 
[ ` ' ] [ ' ] [mag] 

NGC 5322 
NGC 5474 
NGC 5866, 
NGC 5907 
NGC 5676 
NGC 5363 
NGC 5364 
NGC 5566 
NGC 5746 
NGC 5846 

13 49,3 
14 05,0 

M 102 15 06,5 
15 15,9 
14 32,8 
13 56,1 
13 56,2 
14 20,3 
14 44,9 
15 06,4 

+60 12 
+53 40 
+55 46 
+56 19 
+49 28 
+515 
+501 
+356 
+ 1 57 
+ 1 36 

5,5 
4,5 
5,2 

12,3 
3,9 
4,2 
7,1 
6,5 
7,9 
3,4 

10,0 
10,9 
10,0 
10,4 
10,9 
10,2 
10,4 
10,5 
10,6 
10,2 

UMa 
UMa 
Dra 
Dra 
Boo 
Vir 
Vir 
Vir 
Vir 
Vir 

Kulové hvězdokupy 
ae000 8 2000 

[fl m 
] [ 

o 
] 

14 29,6 - 5 59 4,9 9,6 Vir 

rozměry jasnost souhvězdí 
[ ' ] [mag] 

NGC 5634 
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♦ Obr. 1 - Poblíž rozsáhlé spirální galaxie M 101 se nachází několik dalších 
poměrně jasných galaxií- Na mapce jsou uvedeny ty z nich, které ptají jasnost 
vyšší než 11 mag. Hvězdy x a t Boo v malém trojúhelníčku na východ od 
TI UMa jsou hezké dvojnásobné systémy. 

na letní obloze je však bezpochyby Mléčná dráha se spoustou otevře-
ných hvězdokup. Mnoho jich vidíme i triedrem - tak například jasnou 
řídkou IC 4665, bohatší a slabší NOC 6633 a IC 4756. Krása husté 
otevřené hvězdokupy M 11 ze Št tu vyniká spíš ve větším dalekohledu, 
i když spatřit ji můžeme snadno i v nejmenším kukátku. Se světelným 
dalekohledem si přijdeme na své při prohlídce Orlí mlhoviny (M 16), 
Omegy (M 17), Malého oblaku ve Střelci (M 24) a zejména úchvatne 
Laguny (M 8) s otevřenou hvězdokupou NGC 6530. Větší dalekohled 
nám za perfektního počasí ukáže i náznaky struktury plynné mlhoviny 
Trifid (M 20), v jehož sousedství najdeme hezkou hvězdokupu M 21. 
Z otevřených hvězdokup ve Střelci bychom neměli opomenout ještě 
jasnou M 25 a slabší, avšak hustší M 23. Východněji leží nejjasnější 
kulová hvězdokupa, jakou od nás můžeme vidět - M 22, která však 
nevychází vysoko nad obzor, a v jejím sousedství nás může upoutat 
M 28. Vysoko nad obzorem najdeme málo koncentrované kulové 
hvězdokupy M 71 v Šipce a M 56 v Lyře. V Mléčné dráze je také větší 
pravděpodobnost vzniku planetárních mlhovin. "Nejpovedenější" je 
prstencová mlhovina M 57 z Lyry a Činka (M 27) v Lištičce, odkud 
si odskočíme k prohlídce otevřené hvězdokupy Cr 399 ve tvaru ramín-
ka na šaty- Ve městech je překvapivě dobře vidět mlhovina Kočičí oko 
(NGC 6543) v Draku. O 
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Obr. 2 - Další skupin-
ka galaxií jasnějších než 
11 ntag je na západ od 
kulové hvězdokupy M 5 
(Ser). Podle mapky se 
můžeme pokusit vyhledat 
také kulovou hvězdokupu 
NGC 5634 v Panně. Po-
kud se to nepodaří, po-
těšíme se alespoň dvoj-
hvězdou GC 19401, která 
leží už v souhvězdí Pastýře 
a najdeme ji snadno 
v roztomilém zástupu tří 
hvězd. Stačí na ni 
30-násobné zvětšení. 
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♦ Obr. 3- Toto je jedno z nekrásnějších míst na obloze, stačí jen namířit sem 
dalekohled a vidíte třeba hned několik hvězdokup a mlhovin najednou. 
Popis a podrobnější mapky najdete v Říši hvězd 3-5/1993. 

Přehled nejznámějších objektů letní oblohy 
(a v kterém čísle Říše hvězd 1993 je najdete) 

objekt souhvězdí Říše hvězd č. 

Dvojhvězdy a vícenásobné systémy 

e Boo Boo 3 
v Dra Dra 3 
{t Dra Dra 3 
16-17 Dra Dra 3 
jI Sco Sco 3 
v Sco Sco 3 
Š Sco Sco 3 
S Ser Ser 3 

Ser Ser 4 
a Her Her 4 
p Oph Oph 4 
e Lyr Lyr 5 

Otevřené hvězdokupy 

IC 4665 Oph 
NGC 6633 Oph 
IC 4756 Ser 
M 21 Sgr 
M23 Sgr 
M24 Sgr 
Mil Sct 
Cr 399 Vul 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

objekt souhvězdí Říše hvězd Č. 

Difuzní mlhoviny 

M 16 
M8 
M 17 
M 20 

Ser 
Sgr 
Sgr 
Sgr 

4 
4 
4 
4 

Planetární mlhoviny 

M 57 Lyr 
M27 Vul 
NGC 6543 Dra 

5 
5 
5.

Kulové hvězdokupy 

M3 CVn 3 
M5 Ser 3 
M4 Sco 3 
M80 Sco 3 
M13 Her 4 
M92 Her 4 
Mb Oph 3 
M12 Oph 3 
M14 Oph 4 
M22 Sgr 5 
M28 Sgr 5 
M56 Lyr 5 
M71 Sge 5 

Noční oblohu zpracovali: Dvousrrana - text: Pavel Příhoda, Vladimír Novotný; mapka oblohy: Pavel Pří/sadu 1't:a.-r na obloze - text: Pavel Příhoda, Vladimír Znojil (komety, 
meteory); tabulky: Vladimír Novotný, Vladimír Znojil (komety, meteory); ilustrace: Jan Mánek (mapka ekliptřkl). Jam Nondrdk (graf měsíců Jupitera a Saturna). Objekty vzdáleného 
vesmíru - text: Lenka Sarounová; mapky: Jan Mánek. 

Vysvětlivky k tabulkám (všechny údaje jsou vztaženy k 0h 7T příslušného dne): a, S - rektascenze a deklinace pra ekvinakcium J2000.0 (pokud není uvedeno jinak); 3-fázový úhel; 
A - vzálenost ad Země; A - azimut západu Slunce (měřený od jihu); d - průměr kotoučku planety; f - fáze planety; r - vzdálenost ad Slunce; m -jasnost; ml - zdánlivá celková jasnost. 

Poznámka k mapkám: kurzíva - označení hvězdy podle Flamsteeda; podržená kurzíva - jasnost hvězdy v desetinách (např. 1  znamená jasnost 5,2 mag); obyčejné písmo - označení 
objektu podle New General Catalogue (NGC), podle Messiera (M), Index Catalogue (IC) apod. 

~
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OKÉNKO POZOROVATELTJ 

Vážení čtenáři! 

Delší dobu jsme se zabývali myšlenkou dát v Říši hvězd více prostoru příspěvkům 
týkajícím se pozorování Vesmíru astronomy-amatéry. Z tohoto důvodu právě nyní otevíráme 
v tomto čísle Říše hvězd novou rubriku, kterou jsme nazvali Okénko pozorovatelů, 
a uvádíme ji příspěvkem Jana Kyselého, který shrnuje, co bylo na obloze vidět v prvních 
dvou měsících letošního roku. 

Při této příležitosti Vás, čtenáře, kteří pravidelněji sledujete oblohu, ať už pro potěšení 
či pro odbornou činnost, vyzýváme, abyste nám o své práci a všem, co s tím souvisí 
(výsledky vlastních pozorování, astrofotografie, stavba a užívání astronomických daleko-
hledů,...), napsali. (Zároveň Vám připomínáme, že budeme rádi uveřejňovat na křídové 
obálce výběr z Vašich barevných i černobílých nejzdařilejších fotografií (resp. diapozitivů) 
s astronomickou tematikou.) 

Na Vaše příspěvky se těšíme nejen my, •ale především čtenáři Říše hvězd. 

Obloha v lednu a únoru 1994 

Komety 

Zatímco za celý rok 1993 byly všeho všu-
dy jen 3 komety v dosahu Sometů, v prv-
ních dvou měsících letošního roku jich bylo 
vidět podobným přístrojem dvakrát tolik. 

"Kometou ledna" byla bezesporu 
P/Encke, jejíž návrat sice nebyl z těch nej-
příznivějších, ale už v polovině ledna, kdy 
byla ještě úhlově daleko od Slunce, měla 
jasnost okolo 9 mag a pěknou difuzní komu. 
Pohybovala se na večerní obloze v severní 
části souhvězdí Vodnáře jihozápadním smě-
rem, tedy vstříc Slunci, takže pozorovací 
podmínky se rychle zhoršovaly. 28.ledna 
byla u nás naposledy spatřena ° jako jasný 
objekt 7. magnitudy, už jen 23 od Slunce. 
Perihelu dosáhla 9. II. a po něm není 
pozorovatelná. 

Kometa Mueller 1993a, která byla sle-
dována menšími dalekohledy už od léta 
1993, zvolna slábla a její jasnost se v lednu 
pohybovala okolo 10,5 mag. 12. ledna do-
sáhla perihelu a koncem téhož měsíce pře-
stala být pozorovatelná. Ve druhém čtvrtletí 
letošního roku by opět mohla být na ranní 
obloze viditelná, i když jasnější než 11 mag 
už zřejmě nebude. 

Zatímco kometa Mueller 1993a už má 
hlavní představení na pozemské obloze za 
sebou, její jmenovkyně, Mueller 1993p, by 
ještě mohla být ve druhém čtvrtletí tohoto 

redakce 

roku dobře viditelná i menšími přístroji a 
snad i jasnější než na přelomu let 1993/1994. 
V lednu měla jasnost také okolo 10,5 mag, 
byla však už v poměrně nepříznivé polo-
ze večer nízko nad jihozápadním obzorem a 
stejně jako Mueller 1993a přestala být kon-
cem ledna ze severní polokoule pozorova-
telná. Perihelem prošla v březnu na jižní 
obloze a poté se opět vrací do poměrně 
příznivé polohy pro pozorovatele ze severní 
polokoule. Odhady jasnosti pořízené v led-
nu a počátkem února však bezpečně ukazu-
jí, že kometa bude slabší než je předpově-
zeno; v květnu by mohla mít jasnost okolo 
10 mag. 

Na večerní obloze jsem za dobré viditel-
nosti 14. I. nalezl 11-cm dalekohledem 
i- periodickou kometu West-Kohoutek-
Ikemura. Měla velmi malou komu asi 0,5' 
v průměru a jasnost okolo 12,5 mag - byla 
na samé hranici viditelnosti při mezní hvězd-
né velikosti 5,9 mag. Žádná z těchto čtyř 
večerních komet však už v únoru nebyla od 
nás pozorována : P/West-Kohoutek-Ikemura 
rychle slábla a zbylé tři byly blízko Slunce. 

Blíže k ranní obloze se nacházely začát-
kem roku- periodické komety P/Schwass-
mann-Wachmann 2 a P/Kushida 1994a. 
První z nich známe už od roku 1929, bývá 
však obyčejně slabým objektem. Letošní 
návrat do perihelu (23. I.) je však "návra-
tem tisíciletí", kometa je téměř v opozici se 

Sluncem. 23. ledna také dosáhla minimál-
ní geocentrické vzdálenosti 1,086 AU, což 
je největší přiblížení k Zemi v období let 
1600-2400. V lednu i v únoru byla kometa 
dobře viditelná i v Sometu, její jasnost se 
pohybovala mezi 11 až 11,5 mag, v únoru 
se dokonce možná ještě zjasnila až na 
10,8 mag (zatím nemám k dispozici větší 
množství odhadů jasnosti). Měla malou 
komu 1 až 1,5' v průměru a pohybovala se 
velmi pomalu v souhvězdí Raka, blízko 
známé hvězdokupy Jesličky - M 44 (maxi-
mální přiblížení asi 2 až 3 ). Amatérští po-
zorovatelé také měli letos poslední příležitost 
kometu P/Schwassmann-Wachmann 2 spat-
řit - setkání s Jupiterem v roce 1997 pozmě-
ní její perihelovou vzdálenost ze současných 
2,07 AU na 3,41 AU, čímž se stane prak-
ticky nepozorovatelnou. 

Kometu P/Kushida 1994a známe teprve 
od 8. I. tohoto roku, kdy byla objevena jako 
první letošní kometa (jak je ostatně patrno 
už z označení). Perihelu dosáhla v prosinci 
1993, v prvních dvou měsících tohoto roku 
se pohybovala mírně severně od rovníku 
v souhvězdí Sextantu a opisovala oblouk na 
malé ploše o rozměrech jen asi 2° x 2°. 
I ona měla neobyčejně příznivé pozorovací 
podmínky, krátce po perihelu procházela 
téměř v opozici se Sluncem a v malé vzdá-
lenosti od Země (díky tomu byla také obje-
vena). V lednu i v únoru měla pěknou 
difuzní komu a jasnost asi 11 až 11,5 mag. 

Proměnné hvězdy 

Událostí číslo 1 byla Nova Cassiopeiae 
1993. Objevil ji fotograficky Kanatsu 7. pro-
since 1993 jako objekt 6,5 mag, nezávisle 
pak o 6 dní později vizuálně Collins (obje-
vitel Novy Cygni 1992) - viz též Říše hvězd 
1/1994, s. 2. Maxima jasnosti dosáhla okolo 
17. XII., asi 5,6 mag, byla tedy viditelná 
i pouhým okem. Její jasnost do konce roku 
1993 klesla na 7,0 mug, v lednu 1994 pak 
vcelku rovnoměrně na 8,1 mag koncem 
měsíce. V únoru však následoval velmi rych-
lý pokles a nova přestala být amatérsky 
pozorovatelná; ještě 13. II. měla 9,0 mug, 
17. II. už jen 10,5 mug a 20. II. 12,0 mag; 
23. II. byla slabší 13 mag. 

O Jan Kyselý 

VESMÍR SE DIVÍ 

Havárie hlavně rozměrové 
«Rok 1984 je ve znamení srážky komety 'Shoemaker-Levy 9' s pla-

netou Jupiter. Letošní rok slibuje skutečnou žeň pozorování i objevů -
nejen .dály 'postřelení' Jupitera. Mimo jiné se očekává mimořádný 
příděl Perseid i meteorů komety Swift-Tuttle... 

... Pro homogenní objekty platí, že hmotnost roste se čtvercem 
jejich velikosti, proto dopadem neboli impaktem objektu s průměrem 
10 kilometrů se uvolní tisíckrát více energie, než by tomu bylo u tělesa 
s průměrem jeden kilometr... 

... Počítačové software, takto nazvané ('Tanec planet'), vytváří 
čtyřrozměrný pracovní model sluneční soustavy s více než 45 tisíci 
objekty, které .re jeví na noční obloze. Můžete sledovat pohyby a inter-
akce hvězd a planet, i jejich satelitů, 1300 komet a 5000 asteroidů. 
Také kvasary. Realisticky animovaná grafika a přesné simulace oběžných 
drah - vhodné pro vyspělého amatéra...» 

Milan Kostínek: Havárie v meziplanetárním prostoru 

T 94, 37 (1994), Č. 3, s. 8 

INZERCE 

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR ONDŘEJOV, 
oddělení meziplanetární hmoty, PŘIJME DVA PRACOVNÍKY: 

1. POZOROVATELE - náplň práce: - obsluha fotografických kamer 
Evropské bolidové sítě na hvězdárně v Ondřejově (noční služby) - prohlížení 
vyvolaných snímků[. 
Požadavky: - úpiné střední vzděláni 
Platové zařazení podle platných tabulek pro rozpočtové organizace (třída 
6-7), příplatky za noční a víkendové služby, osobní ohodnoceni. Bydleni 
v Ondřejově zajištěno (garsoniera). 
2. FOTOGRAFA - náplň práce: I) vyvolávání snímků Evropské boli-
dové sítě a další fotografické práce; 2) několik nocí v měsíci obsluha foto-
grafických kamer. 
Požadavky: - úpiné střední vzděláni,, zkušenosti s fotografickými pracemi 
Platové zařazení podle platných tabulek pro rozpočtové organizace (třída 
6-7), příplatky za noční a víkendové služby, osobní ohodnocení. Možnost 
ubytování v ubytovně. 

NÁSTUP OBOU PRACOVNÍKŮ V LÉTĚ 1994 
(PRAVDĚPODOBNĚ OD 1.VII. 1994, BUDE UPŘESNĚNO POZDĚJI). 

D1ižří init rmace: dr. Pavel Spurný, Astronomický ústav AV ČR, 
251 65 Ondřejov; tel. (02) 881.611/153, (0204) 857.153 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE Kdy, kde, co 

Prstencová mlhovina není jen prsten 
Pověstnáprstencová mlhovinaM 57 nebo také NGC 6720 jepouzestředovou nejjasnější 

oblastí daleko složitějšího útvaru. Ukázalo to pozorování spektrometrem s mřížkou se 
soustředěním do vysokého řádit spektra - ešeletem. Přístroj byl připojen ke známému 
2,5-m dalekohledu I. Newtona na ostrově La Palma v Kanárském souostroví. Výzkum 
uskutečnili M. Bryce a J. Meaburn z univerzity v Manchesteru a B. Balick z univerzity 
v Seattlu. 

Ukázalo se, že známý eliptický zářící prstenec M 57 tvoří jasné vnitřní jádro mlhoviny. 
Okolo něho se rozkládají dvě daleko slabší hala zářícího plynu. Pomocí spektrometru bylo 
možné sledovat jeho pohyby. A tady se ukázalo, že mlhovina rozhodně není jen jednodu-
chou rozpínající se sférickou plynnou obálkou, jak se dosud zčásti tradovalo. Byly naopak 
zjištěny dva laloky stýkající se uvnitř mlhoviny, kde vytvářejí onen typický jasný prsten. 
Plyn v jednom z laloků se k nám přibližuje, v druhém se od nás vzdaluje. 

A tak je M 57 třetí známou "dvojlaločnou" planetární mlhovinou a nepatří mezi 
kruhovité nebo eliptické. Její celkový tvar je bipolární. Z tohoto tvaruje však výrazné jen 
vnitřní zakončení laloků (dalo by se také říci "kořeny" laloků). Plyn protéká podél stěn 
těchto laloků směrem od hvězdy, která mlhovinu vytvořila. Je známo, že planetární 
mlhoviny vznikají kolem hvězd podobných Slunci, které spotřebovaly vodík v jádru při 
nukleární fúzi. Opouštějí hlavní posloupnost HR diagramu a stávají se červenými obry. 
Hvězdným větrem odplývá do jejich okolí látka a hvězda přichází o své vnější vrstvy. 
Ke konci tohoto procesu ji série prudkých vzplanutí připraví o většinu hmoty, která je v této 
fázi unášena do okolí "hvězdnou vichřicí" (přeložme tak anglický výraz "superwind"). 
Ve středu se obnaží jádro stárnoucí hvězdy, která zanedlouho přechází k bílým trpaslíkům. 
V této etapě tlak hvězdného větru zeslábne, ale rychlost jeho proudění se několiksetkrát 
zrychlí. Rychle se pohybující plyn dostihne mnohem pomalejší dříve vypuzený materiál, 
smetá ho před sebou a vytváří hustou rozpínající se plynnou obálku. 

Obrázek ukazuje složky mlhoviny, které se uvedenými procesy vytvořily během 
posledních několika tisíciletí. Nejjemnější vnější halo vzniklo hvězdným větrem, když 
centrální hvězda procházela fází červeného obra. V rovině rovníku hvězdy je vnější halo 
poněkud hustší, takže vytváří plochý disk. Laloky zformovala hvězdná vichřice, která byla 
usměrněna rovníkovým diskem mimo rovinu rovníku, zejména směrem rotační osy 
hvězdy. Laloky představují vnitřní halo, zatímco jasný vnitřní obecně známý prsten vznikl 
v místech, do nichž byla smetena látka hvězdnou vichřicí během posledního prudkého 
vzplanutí centrální hvězdy. 

(viz též obr. na IV straně obálky) 
Pavel Příhoda 

♦- oznámení označená tímto symbolem ne-
byla v předcházejících číslech Říše hvězd 
publikována, nebo došlo ke změně jejich 
obsahu, 

+- akce pořádané v zahraničí 
-- v Řile hvězd již publikovaná óznámení, 

případně jejich zkrácená verze. 

I94, březen 
24.-25. III. - Valašské Meziříčí: Společnézasedání 

výkonných výborů České a Slovenské astronomické 
společnosti. 
•:• 25. - 27. III. - Velká Úpa: SKI & TELESKOPY. 

' Kontakt: Redakce Řae hvězd, Mrštíkova 23, 
100 00 Praha 10 - Strašnice. 
•:• 25. - 27. III. - Valašské Meziříčí: Seminář 
ostelárníastronomii.® Kontakt: Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, Vsetínská 78; ® 0651/21.928. 
•:• 26. JIL - Valašské Meziříčí: Porada vedoucích 
pracovníků hvězdáren a astronomických kroužků 
České republiky. ® Kontakt: Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, Vsetínská 78; ® 0651/21.928. 

duben '94J 
♦ 4 5.- 8.IV. - Edinburgh (Velká Británie): Evropský 
a národní astronomický kongres 1994. Evropská 
astronomická společnost společně s Královskou astro-
nomickou společnostípořádajípoprvéspolečný astro-
nomický kongres. Kongres bude probíhat v Edinburghu 
od 5. IV. čtyři dny a program dotýkající se velmi 
širokého spektra současného astronomického výzku-
mu se bude skládat vždy z dopoledních plenárních 
zasedání s přehledovými přednáškami pozvaných 
hostů a z odpoledních paralelních jednání v jednotli-
vých sekcích. Kontakt: Anne Bryans, Royal Obser-
vatory, Blackford Hill, Edinburgh EH9 3HJ; 
®+44-31-668.8100, FAX +44-31-668.8264. 
Z• 13. - 17. IV. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní 
studium astronomie (12. běh) - 13. soustředění. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín-
ská 78; ® 0651/21.928. 

19..21. IV. - Úpice: Člověk ve svém pozemském 
a kosmickém prostředí. ® Kontakt: Hvězdárna 
v Úpici, U lipek 160, 542 32 Úpice; ® 0439/932.289, 
0439/932.731, FAX 0439/933.289. 
♦+ 21.1V.. 15. V. - Maroko: Expedice Hvězdárny 
a planetária hl. m. Prahy na prstencové zatmění 
Slunce 1994. ' Kontakt: Pavel Suchan, Štefánikova 
hvězdárna, Petřín 205, 118 46 Praha 1; 
® 02/2450.709až11, FAX 02/538.280. 
S• + 30.1V. -18. V. - Maroko: Expedice R-SZAA na 
prstencové zatmění Slunce 1994. 
® Kontakt: Mgr. Juraj Peržo, Sokolská 7, 900 01 
Modra; ® 0704/922.346. 

'941 jkvěten 
12. - 15. V. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní 

studium astronomie (12. běh) - 14. soustředění. 
' Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín-
ská 78; ® 0651/21.928. 

červen '94;
•:• 10.- 12. VI. - západní a severní Čechy: Tematický 
zájezd po hvězdárnách a planetáriích (a kulturních 
památkách) západních a severních Čech. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín-
ská 78; ® 0651/21.928. 
♦ 26. - 29. VI. - Pruhu, ČVUT. XVII. kongres 
Společnosti pro vědy a umění. Společnost pro vědy 
a umění (SVU) pořádá svůj již XVII. kongres opět 
v Praze. Na spolupráci při přípravě  průběhu kongre-
su se také podlí Rada vědeckých společností ČR. Na 
pořadu kongresuje řada plenárních i specializovaných 
zasedání, na nichž vystoupí jednak přední vědci-kra-
jané, jednak domácí odborníci. Jedno půldenní zase-
dání (předseda prof. M. J. Plavec, UCLA, USA; 
spolupředseda dr. J. Grygar, FZÚ AV ČR, Praha) bude 
mít téma Česká asronomie ve .světě - včera, dnes. 
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Kongres bude probíhat v prostorách ČVUT v Praze 6 
(Technická ul. č. 4). ® Kontakt: dr. L. Měchurová, 
Rada vědeckých společností, Národní třída 3, 111 42 
Praha 1; n 02/2424.0530, FAX 02/2424.0531. 

červenec '94' 
♦ 2. - 10. VII., 10. - 16. VII. - Rokycany: Kurz 
broušení astronomických zrcadel (2. - 10. VIL) 
a Kurz stavby astronomických dalekohledů (10.- 16. 
Vn.). Začátkem července se na hvězdárně v Rokyca-
nech uskuteční tradiční Kurz broušení astronomických 
zrcadel (2. - 10. VII.) a Kurz stavby astronomických 
dalekohledů (10. - 16. VII.). V rámci těchto kurzů 
budou mít zájemci o astronomii možnost vyrobit si za 
přijatelnou cenu základní součásti pro vlastní astrono-
mický dalekohled a získat řadu praktických rad 
a zkušeností, které jim usnadní řešení technických 
problémů při dokončování přístroje. Zanedbatelný 
není ani fakt, že se v Rokycanech setkávají s novými 
kamarády se stejnými zájmy. Především frekventanti 
kurzů předešlých ročníkůjsou totiž nyní pravidelnými 
návštěvníky přístrojových seminářů, určených právě 
majitelům a především stavitelům astronomických 
přístrojů. 

Poplatek za kurz broušení astronomických zrca-
del činí pouhých 300 Kč. V této ceně je zahrnut 
materiál v rozsahu: skleněný kotouč o průměru 
150 mm, brusné smirky a zapůjčení všech dalších 
pomůcek potřebných k vybroušení a vyleštění 
astronomického zrcadla. 
Navazujíc( kurz stavby astronomických dalekohledů 
stojí 250 Kč. Při tomto kurzu si účastníci vyrobí 
objímku na své nové zrcadlo z odlitku, který je zahrnut 
ve výše uvedeném účastnickém poplatku. Kurzy po-
vede zkušený člen přístrojové sekce České astrono-
mické společnosti a dlouholetý spolupracovník 
Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, pod jehož vede-
ním si již své první dalekohledy vyrobilo mnoho 
našich astronomů-amatérů. Program obou akcí bude 
dopiněn řadou odborných přednášek vztahujících se 
k dané problematice.® Kontakt Hvězdárna v Roky-
canech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany; 
nE  0181/2622. 
♦ 25. - 29. VII. - Pruhu, Palác kultury: 57. výroční 
konference Meteoritické společnosti. V pořadíj iž 57. 
vědecká výroční konference Meteoritické společnosti 
(MS) o současných problémech výzkumu meteoritů 
se koná koncem července v pražském Paláci kultury. 
® Kontakt: dr. Petr Jakeš, Katedra ložiskové geolo-
gie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 
Albertov 6, 12843 Praha 2; nE 02/2491.5472/1.2426, 
FAX 02/296.084, e-mailjakes @ prfdec.natur.cuni.cz. 
•:• 29. VII. - 7. VIII. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní 
studium astronomie (12. běh) - 15. soustředění. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 
78; Zt 0651/21.928 
•3 31. VII. - 14. VIII. - Úpice: 36. letní expedice 
Úpice '94. ® Kontakt: Hvězdárna v Úpici, U li-
pek 160,54232Úpice; (O0439/932.289,0439/932.731, 
FAX 0439/933.289. 

; srpen "94'. 
♦ 1.- 12. VIII. Vyškov. 34. praktikum pro pozoro-
vatele proměnných hvězd ® Kontakt: Dr. Petr Hájek, 
Hvězdárna Vyškov, P.O. BOX 43, 682 01 Vyškov. 
♦ 6. - 14. VIII. - Zhořec: Dovolená s dalekohle-
dem '94. Letošní j iž páty'ročntk Dovolené s dalekolde-
detnje pořádán opět v západních Čechách ve vesničce 
Zhořec v letním táboře státního statku Úněšov. Akce 
je určena majitelům astronomické techniky a jejich 
rodinám či přátelům. Přihlásit se ovšem může ijednot-
livec. Dalekohled, příp. měřicí zařízení jepro účastní-
ka, resp. celou jeho rodinu podmínkou k účasti. 
Skutečně vážný zájemce, který stojí o společný pobyt 
pod oblohou a vzájemnou výměnu zkušeností, se však 
může zúčastnit třeba i s vypůjčeným dalekohledem. 

Zkušenosti z minulých let ukázaly, že z připravo-
vaného programu si vyberou skutečně všichni starší 
jednoho roku. Letos budou pro zájemce připraveny 
astronomické přednášky, promítání astronomických 
filmů, výlety, táborák, koupání v nedalekém rybníku 
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"Big crash" po několika měsících 
O kometě Shoemaker-Levy se psalo od loňského roku už dost; poté, co vyšla najevo nevyhnutel-

nost její srážky s Jupiterem, se nesporně stala hitem. Do jejího sledování byly zapojeny největší 
dalekohledy (včetně kosmického HST) a stále upřesňované parametry drah jejích jednotlivých jader 
piní stránky cirkulářů a elektronických informací natolik, že jen jejich soupisy by zapinily celé číslo 
časopisu. 

Napřed tedy nová pozorovací fakta: kometa Shoemaker-Levy 9je podstatně slabší než v loňském 
roce, kdy ji bylo možné pozorovati menšími dalekohledy; například 0,15-m refraktorem z Brna (měla 
vzhled slabé mlhavé úsečky o délce 1' a šířce 0,2'): Celková jasnost v červeném oboru R byla v únoru 
15,4 mag (měření provedli Eitter, Appleton a Lavery); střední plošná jasnost objektu je jen 24,2 mag 
na 1" čtvereční. Celková vizuální jasnost rozhodně není o mnoho vyšší, i když údaj nebyl 
v dostupných zdrojích uveden (ostatně začíná pozbývat smyslu, protože se řetízek jader natahuje 
a jasnější jádra se mění v samostatné komety). Jádra M a J nejsou po konjunkci se Sluncem 
pozorovatelná, oproti tomu jsou na snímcích HST jádra Q a P zřetelně dvojitá (viz obr.), se 
vzdálenostmi složek 1,2" a 2,2" (koncem ledna). V připojené tabulce (tab. 1.) jsou údaje o dobách 
a místě dopadu jednotlivých jader s uvedením jejich obojího značení: čas Tje v dnech července UT 
po geocentrické korekci, Lje jovicentrická šířka aA je úhel Země-Jupiter-dopad, oba úhly jsou ve 
stupních. Chyby údajů jsou postupně 0,03 (43 min), 0,6 a 1,7: 

V další tabulce (tab.2)je přehledně uveden 
minulý i předpokládaný vývoj řetízkujader, tedy 
jednak jeho délka (v obloukových vteřinách - 1 
a v tisících km - R), jednak očekávaná přesnost 
určení dob dopadu (v minutách; asi na úrovni 
99 % pravděpodobnosti) dí: 

Z tabulky je vidět rychlé prodlužovánířetízku 
jader před srážkou, při níž dosáhne téměř 
5 milionů km. 

Dosud nerozhodnutým problémem zůstává 
otázka velikosti jednotlivých úlomků. Sekanina, 
Chodas a Yeomans ve svém modelu rozpadu 
docházejí k průměru jádra před rozpadem asi 
10 km a k velikosti hlavních úlomků 3 - 4 km. 
Oproti tomu dle vývoje řetízkujader soudí Scotti 
a Melosh, že původní průměr jádra byl jen asi 
2 km a úlomky mají rozměry kolem 0,5 km. Dle 
zmizení dvou z j adérek a dle rychlého vyhasínání 
aktivity komety soudím, že spíše tento druhý 
odhad bude blíže pravdě. 

K pozorování dopadů jader a jejich důsledků 
budou využity všechny instrumentální možnosti 
současné astronomie. Nejslibnějšíje pochopitel-
ně pozorování z kosmického prostoru. V opti-
mální poloze vůči místu dopadu je pouze 
Voyager 2, který bude sice aktivizován, není 
však již dost času na řádné protestování nového 
software ovládání kamery (s podobným přípa-  březen 1993 25. 49 158 dem se pochopitelně nepočítalo); navíc je ve červenec 1993 1 67 265 vzdálenosti 41 AU od Jupitera. Sonda Galileo jeden 1994 1 131 584 bude mít místa dopadů na okraji kotoučku plane- tánor 1994 1 161 669 ty, jejím problémem zůstává porucha hlavního j6řezen 1994 1 200 762 anténního systému, která ztěžuje komunikaci a duben 1994 1 255 893 zkomplikuje předání výsledků (Jupiter bude mít 

květen 1994 1 319 1070 v kameře sondy asi 60 pixelů, místo dopadu asi 
červen 1994 1 400 1366 lpixel).Dostpříznivájeipoloha sondy Ulysses, 
červenec 1994 1 563 2059 která sice nenese kamery,, bude však Jupiter 
srpen 1994 15 944 3593 sledovat v oboru rádiových vin, kde by se vznik 

onizované stopy měl projevit emisí. Sondy by dopad A' 1286 4907 10 
měly zachytit také tepelnou emisi v infračerveném 
oboru. 

Co bude možné pozorovat ze Země? Dopady hlavních jader nastanou asi 6° za okrajem Jupitera. 
Pokud budou mít jádra rozměr 3 až 4 km, vystoupí dle modelových výpočtů vrcholy explozí asi 300 
km nad vrstvu mračen (při poloměru explozivních hřibů kolem 1000 km). Tato výška je skoro přesně 
stejná, jako je deprese zorného paprsku dotýkajícího se oblačné vrstvy. Určité jevy by tedy v zásadě 
mohly být pozorovatelné, ovšem pouze většími dalekohledy (doporučená velikost nad 15" = 38 cm), 
pokud budou vybaveny kvalitními detektory. Odrazy záblesků explozí od povrchu Jupiterových 
měsíců (o jejichž pozorování se také psalo) právě tak nevypadá příliš nadějně: osvětlení jejich 
povrchu bude menší než 0,05 % osvětlení od Slunce (změna jasnosti tedy menší než 0,0006 mag). 
Prakticky by tedy tyto odrazy mohly být pozorovány pouze tehdy, když by byl Io v zatmění; potom 
by se mohl na chvíli objevit jako objekt slabší 13 mag. Určitou šanci skýtá monitorování rádiového 
záření Jupitera v oblasti 15 až 30 MHz. 

Déledobé účinky vzniklých atmosférických poruch po dopadu dosti velkých jader pozorovatelné 
být mohou; za 3 hodiny (po této době zhruba dosáhne oblast impaktu centrálního poledníku planety 

♦ Tab. 1 
jádro dopad 

T=[četvenec(O1)j [°j 
A

A=21 
B=20 
C-19 
p=_ 18 
E_17 
f=_16 
G=15 
H=14 
K= 12 
L=11 
N= 9 
P=8 
Q_ 7 
H= 6 
S= 5 
T= 4 
U= 3 
V= 2 
W=_1 

16,81 -43,26 
17,11 -43,34 
17,27 -43,37 
17,48 -43,42 
17,61 -43,80 
18,02 
18,30 
18,78 
19,42 
19,89 
20,41 
20,61 
20,80 
21,28 
21,61 
21,75 
21,88 
22,18 
22,32 

-44,24 
-44,19 
-44,04 
-44,43 
-44,52 
-4478 
-45,00 
-44,54 
-44,78 
-44,69 
-44,10 
-44,11 
44,14 

-44,24 

98,73 
98,49 
98,36 
98,20 
98,21 
99,42 
98,09 
98,13 
97,22 
97,58 
96,97 
97,47 
96,19. 
94,39 
95,80 
94,80 
94,69 
94,46 
94;02 

V Tab. 2 
období

["] 
R

[km} 
dt 

[mm ) 
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A Rozpad komety Shoemaker-Levy 9 - okolí jader P a Q na snímcích z Hubblova kosmického dalekohledu; 
snímek vlevo - snímek jader Pa Q z července 1993 pořízený před opravou dalekohledu; snímek vpravo - snímek 
týchžjader, ale z ledna 1994; již na prvnípohled je vidět jednak zlepšení kvality obrazu získaného již opraveným 
dalekohledem, jednak změnu vzájenmé polohy jadérek. (foto - NASA/STScI) 

při pozorování ze Země) by narušená oblast atmosféry mohla mít průměr asi 20 000 km a nacházela 
by se asi 0,7 poloměru kotoučku od středu k jižnímu pólu. V převracejícím dalekohledu se oblast 
dopadu objeví po 40 minutách u pravého horního okraje, po 3 hodinách bude nahoře. Místa dopadu 
j sou už mimo oblast hlavních pásů; v dalekohledech bývá vidět příslušná zóna šířek už bez výrazných 
podrobností blízko pólu planety. (viz též obr. na II. straně obálky) 

Vladimír Znojil 

Hubblův dalekohled zkoumá srážku galaxií 
Srážka galaxií - lákavé téma pro autory science-fiction, alei vážný námět nasložité teoretické 

modely. Jedním z objektů, který zhruba před miliardou let podstoupil tento katastrofický scénář, je 
i pekuliární galaxie NGC 7252 v souhvězdí Vodnáře. Poměrně čerstvým objevem Hubblova 
kosmického dalekohledu (HST) je přítomnost mladých kulových hvězdokup a především výrazné 
spirální struktury v jádru této galáxie (viz též obr. na I. str. obálky). 

Kulové hvězdokupy leží v těsné blízkosti galaktického jádra a jejich věk se odhaduje na 
50až 500milionůlet. Vynikající rozlišovací schopnost Hubblova dalekohleduumožnila stanovit 
i úhlový průměr jednotlivých kulových hvězdokup na 0,04", což odpovídá skutečnému průměru 
asi 20 parseků. Zřetelná spirála má v průměru zhruba 3000 parseků. 

Současný výzkum jader galaxií zejména pomocí HSTnaznačuje, že sejedná o složité soustavy, 
pro kteréjepokuso obecný popisjejich vzniku a vývoje zatímnemožný.Atakjekaždýnový snímek 
galaktického jádra pro astronomy vždy do určité míry překvapením. 

[STScI-PR93-11 J (uf) 

A Galaxie NGC 7252-snímek vlevo -Galaxie NGC 7252, je pokládána za klasický příklad dvou splývajících 
galaxií. Na snímku pořízeném ze Země je patrná dvojice dlouhých ramen, která jsou výsledkem gravitačních 
slapových sil. Smyčková struktura připomínala dříve některým astronomům schematický diagram elektronů 
obíhajících atomové jádro, což vedlo k pojmenování této galaxie jako "Atoms-for-Peace" (atomy pro mír) 
podle stejnojmenné přednášky presidenta Spojených států{ D. Ei.senhowera, ve které v r. 1953 apeloval na mírové 
využití jaderné energie; snímek vpravo - Snímek jádra pekuliární galaxie NGC 7252 pořízený Hubblovým 
kosmickým dalekohledem ukazuje zřetelnou spirální strukturu disku a asi 40 jasných a velmi mladých kulových 
hvězdokup. Snímek byl pořízen vříjnu 1992 a dodatečně počítačově upraven. Spirála na obrázku má průměr 
zhruba 3000 parseků. (foto - NASA/STScI) 

a tradiční tombola se zbožím firmy ATC Přerov v ceně 
10 000 Kč, obchodování na burze (nejen prodej pu 
blikací, ale i všeho, co je s astronomií byt jen trochu 
spojeno). Pro děti je připraven karneval, soutěže, 
promítání pohádek a také oblíbené večerníčky 
a poledníčky. Děti se také budou moci naučit některé 
táborové ajiné dovednosti. Za jasného počasí se pak 
scházejí účastníci k večernímu pozorování u daleko-
hledů. Každý si může zvolit cíl a délku pozorování 
sám. Zajímavé je porovnávání pozorování stejných 
objektů různými dalekohledy. ® Kontakt: Štefáni-
kova hvězdárna, Petřín 205, 118 46 Praha 1; 
@ 02/2450.709až11, FAX 02/538.280. 
♦ 8. - 12. VIII. - Martehamn (Švédsko): Malá 
tělesa sluneční soustavy a jejich interakce s planeta-
mi. Mezinárodní sympozium o vzájemném působení 
malých (meteoroidů, komet a planetek) na největší 
(planety) tělesa sluneční soustavy se bude také zabý-
vat očekávanou letošní srážkou komety Shoemaker-
Levy 9 (1993e) s Jupiterem. ® Kontakt: HansRickman, 
Astronomiska observatoriet, P.O. BOX 515, S-75120 
Uppsala, Sweden. 
♦ 8.- 14. VIII. - Javorník: Expedice Liberec '94. 
V pořadí již třetí ročník astronomické expedice pro 
mladé (expedice je určena účastníkům starším 12ti let) 
a začínající i pokročilejší astronomy-amatéry se bude 
opět konat na pozorovatelně na Javornííku. Zaměřena 
bude především na vizuální a fotografická pozorová-
ní. V programu je také návštěva Optické a vývojové 
dílny AV ČR v Tumově. ® Kontakt: Astronomický 
klub PKO, P.O. BOX 24, 463 12 Liberec. 
♦ O 29. VIII. -1. IX. - Kiel (Německo): 9. evropské 
sympozium věnované bílým trpaslíkům. Bohatý pro-
gram tykající se prakticky všech oblastí výzkumu 
bílých trpaslíků je také věnován prof. V. Weide-
mannovi, který tradici tohoto sympoziazaložil již před 
dvaceti lety (prof. V. Weidemann v letošním roce 
oslaví své 70. narozeniny!). ® Kontakt: Detlev 
Koester,Institutft rTheoretíschePhysikundStemwarte 
Christian-Albrechts-Universitět, Olshausenstraúe, 
D-24098, Germany;f@ +49-431-880.4110, 
FAX +49-431-880.4100. 

září 
•S 15. - 18. IX. - Vala.šské Meziříčí: Pomaturitní 
studium astronomie (13. běh) -1. soustředění. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 
78; nF  0651/21.928. 

říjen in.

•:• 6. -9.X.  - Valašské Meziříčí: Pomaturitnístudium 
astronomie (12. běh) - závěrečné zkoušky. ® Kon-
takt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 
nC  0651/21.928. 

listopad '94' 
•3. -6. XI. - Valasské Meziříčí: Pomaturitní studimn 
astronomie (13. běh) - 2. soustředění. . Kontakt 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 
nf  0651/21.928. 
♦ 18. - 20. XI. - Rokycany: Seminář pro majitele 
a stavitele astronomických přístrojů. Tradiční semi-
nář určený stavitelům a majitelům astronomických 
dalekohledů se v letošním roce bude konat ve dnech 
18. až 20. listopadu (v případě, že na tento termín 
připadnou komunální volby, dojdekposunutí seminá-
ře na víkend 25. až 27. XI.). ® Kontakt: Hvězdárna 
v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany; 
íd 0181/2622; nebo Štefánikova hvězdárna, Pet-
řín 205, 118 46 Praha 1; CF 02/2450.709 až 11, 
FAX 02/538.280. 
♦ 26. XI. - Valašské Meziříčí: Porada vedoucích 
pracovníků[ hvězdáren a astronomických kroužků 
České republiky. s Kontakt: Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, Vsetínská 78; @0651/21.928. 
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• 4. III. - George Anthony 
GAMOW (4.111. 1904-20. VIII. 
1968) - 90. výročí narození. 
Americký fyzik a astrofyzik ruské-
ho původu. Pracoval především 
v oblasti jaderné fyziky a nu-
kleosyntézy, stavby a vývoje hvězd 
a kosmologie. Byl velkým zastán-
cem modelu horkého vesmíru, na 
jehož počátku byl velký třesk. Společně s R. A. 
Alpherem aH. Bethem uveřejnil v r.1948 a —j3—'teorii 
(Alpherova-Betheho-Gamowa teorie) o vzniku ves-
míru s počáteční horkou fází. Právě na základě této 
teorie pak jako první předpověděl existenci reliktntho 
záření. 

• 8. HI. - Jakov Borisovič 
ZELDOVIČ (8. III. 1914) - 80. 
výročí narození. Ruský fyzik a 
astrofyzik. Pracoval zejména 
v oblasti relativistické astro-
fyziky a kosmologie -je znám pře-
devším jako autor teorie stavby 
supermasivních hvězd, teorií gra-
vitačního kolapsu černých děr a 
teoretických prací týkajících se počátečních fází vý-
voje vesmíru. 

• 8. III. - Alvan CLARK 
(8.I11.1804-19. VIII. 1887) -190. 
výročí narození. Americký optik. 
Zakladatel světově známé firmy 
zabývající se výrobou a vývojem 
astronomických objektivů a dale-
kohledů. Společně se svými dvě-
ma syny (Georges, 1827-1891; 
Alvan Graham, 1832-1897)vyro-
bil mnoho velkých objektivů pro řadu světových 
observatoří: objektiv o průměru 1,02 m pro Yerkesovu 
observatoř (největší refraktor na světě, 1897), 0,91-m 
objektiv pro Lickovu observatoř (1888), 0,76-m ob-
jektiv pro Pulkovskou observatoř (1885, refraktor byl 
zničen během II. světové války), 0,66-m objektiv pro 
United States Naval Observatory ve Washingtonu 
(1873) a další. Za zmínku stojí, že při zkoušení nového 
0,46-m objektivu objevil v r. 1862 průvodce Sira. 

• 9. III. - Jurij Aleksejevič k 
GAGARIN (9. In. 1934-27.111. 
1968) - 60. výročí narození. ' 
Sovětský kosmonaut. Jako první 
kosmonaut světa obletěl v kos-
mické lodi Vostok I dne 12. IV. 
1961 Zemi. Podílel se na výcviku
dalších kosmonautů a řídil pozem-
ní přípravy kosmických letů. V r. _~..r. 
1968 tragicky zahynul během tréninkového letu. Po-
dle Gagarinaje pojmenován kráter na odvrácené stra-
ně Měsíce. 

• 12. III. - Gustav Robert 
KIRCHHOFF (12. III. 1824 -
- 17. X. 1887) - 170. výročí naro-
zení. Německý fyzik. Společně 
s R. Bunsenem vypracoval meto-
du spektrální analýzy, která před-
znamenala vznik astrofyziky. 
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• Na tiskové konferenci 13. ledna nešetřili odborníci nadšením nad prvními výsledky 
opraveného Hubblova kosmického dalekohledu (HST). Senátorka B. Mikulski předvedla 
perfektní zkušební snímek spirální galaxie M 100 a Ed. Weiler prohlásil: "Hubble 
překonává naše nejdivočejší představy". Protože se na podzim podařilo zvýšit oběžnou 
dráhu družice GRO a zajistit tak její další existenci, kosmická astronomie napino prožívá 
svůj zlatý věk. Jediným stínem je vypojení družice COBB 23. XII. 1993, k němuž NASA 
přikročila z finančních důvodů. 

• Rok 1994 začal na oběžných drahách slibně. Všechny plánované starty se zdařily, 
s výjimkou rakety Ariane 44LP, u níž 24. I. selhal motor 3. stupně, poháněný kapalným 
kyslíkem a vodíkem. Naopak Japonci mohou být právem hrdí na svou kryogenní techniku 
- 4. února měla premiéru raketa H-II, která je pohonem na kapalný kyslík a vodík vybavena 
jak v I. stupni (nový motor o tahu 0,85 MN), tak ve 2. stupni. Konečně budou mít Japonci 
vlastní silný raketový nosič (9 tun na nízkou dráhu a až 2,2 t na geostacionární), nezávislý 
na komerčních omezeních za poskytnutí amerických licencí. Také první návrat tělesa 
OREX po jednom obletu Země do vin Pacifikuje velkým úspěchem. Ctyři dny poté byla 
úspěšně vyzkoušena i nová čínská raketa CZ-3A. 

• Zatímco trojice ruských kosmonautův pilné práci oslavila 8. výročí existence své stanice 
MIR, kterou občas můžeme vidět i na naší obloze jako objekt o jasnosti -1. až 1. magnitudy, 
Američané uskutečnili dva starty. Ve dnech 3. až 11. II. úspěšně proběhla expedice STS-
60 a S. Krikaljov, držitel 2. příčky žebříčku kosmonautů, si k dosavadním 463 d 07 h 
09 min připsal dalších 8 d 07 h 09 min, strávených na palubě DISCOVERY. Škoda, že se 
nepodařilo realizovat experimenty s autonomní družicí WSF. Ve dnech 3. až 19. III. 
se uskutečnilaexpedice STS-62. Pětičlennáposádka (velitel J. H. Casper, pilot A. M. Allen, 
letoví specialisté P. J. Thuot, Ch. D. Gemar a M. S. Ivinsová) na oběžné dráze strávila 
14 dní, protože COLUMBIA má v zadní části instalován modul EDO, obsahující nádrže 
se 170 kg vodíku a 1417 kg kyslíku, což spolu s pevně vestavěnými nádržemi zajišťuje 
dodávku 19 kW elektrické energie po dobu až 16 dní. Hlavním užitečným zatížením byl 
přetlakový modul ze stavebnicového systému Spacelab, vybavený jako americká laboratoř 
pro výzkum v beztížném stavu USMP-2. Nesl soubor několika desítek přístrojů pro 
biomedikální a materiálové experimenty při úrovni mikrogravitace 5.10-a až 5.1O5 G. 
Kromě toho byl na palubě soubor přístrojů OAST-2 (Office of Space and Terrestrial 
Applications). 

• Měsíc poté (7:1V.) se má vydat na cestu ENDEAVOUR (STS-59), na jehož palubě šest 
kosmonautů (velitel S. M. Gutierrez, pilot K. P.Chilton, letoví specialisté J. Apt, M. R. 
Clifford, T. D. Jones, specialistka užitečného zatížení L. M. Godwinová) zůstane 9 d 5 h. 
Jejich úkolem bude především vyzkoušet nový radar pro dálkový průzkum Země, pracující 
se syntetickou aperturou aposkytující zobrazení povrchu i data orozložení CO2v troposféře 
(SRL-1, Space Radar Laboratory). Poprvé bude povrch Země zobrazován v několika 
vinových délkách současně: 3 cm (pásmo X, aparatura firmy Dornier, Německo), 5 a 23 
cm (pásma C a L, přístroje JPL Pasadena, USA) a data budou přenášena přímo rychlostí 
45 Mbit.s'. Počátkem května by měli mít opět sólo Rusové: v SOJUZu TM-19 je 
rezervováno místo pro kosmonauty Malenčenka, Strekalova a Musabajeva z Kazachstánu 
(místo původně uvažovaného Kanaďana). Na 8. VII. je plánován start raketoplánu 
COLUMBIA - 13,3 d zůstane na dráze 7 členů mezinárodní posádky a stavebnicový 
Spacelab bude podruhé vybaven jako mezinárodní laboratoř pro výzkum ve stavu beztíže 
(IML-2). 18. VIII. bude startovat ENDEAVOUR (SRL-2, 6 osob a 9 dní). Počátkem září 
(9. IX.) vzlétne DISCOVERY s pětičlennou posádkou, jejímž hlavním úkolem bude -
kromě manévrování se subsatelitem SPARTAN 204 pro výzkum Slunce - vyzkoušení 
nových přístrojů pro atmosférický výzkum. 3. X. se má vydat na MIR loď SOJUZ TM-20 
s tříčlennou smíšenou posádkou, v níž bude ESA zastupovat Španěl Duque. 27. X. se 
uskuteční první vzlet ATLANTIS po její rekonstrukci -6 členů mezinárodního týmu čeká 
téměř desetidenní práce s laboratoří ATLAS-3 a operování s astronomickým subsatelitem 
SPAS. Konečně 1. XII. vynese COLUMBIA sedm kosmonautů, kteří budou 14 dní 
obsluhovat astrofyzikální laboratoř ASTRO-2. 

• Z nejbližších plánů základního kosmického výzkumu lze považovat za nejzajímavější 
pokračování programu International Solar-Terrestrial Physics. Jeho prvním prvkem se 
stala v létě 1992 japonská družice GEOTAIL se sedmi přístroji pro studium interakcí 
geomagnetosféry s elektricky nabitými částicemi ze Slunce (ze vzdálenosti až 110 tisíc km 
od Země). Nyní (7. IV.) ji má následovat družice WIND s přístroji z USA, Francie a Ruska 
pro výzkum slunečního větru. Její apogeum leží ještě dál od Země - ve vzdálenosti kolem 
dvou milionů km od Země. V květnu by se snad mohl konečně dostat na dráhu i náš 
MAGION 4 v rámci první části projektu Interball a v červnu se přidá americká družice 
POLAR pro výzkum magnetosféry zejména nad polárními oblastmi. 

(mg) 
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Dstravský astronomický víkend 
V prostorách ostravského planetária proběhl ve dnech 4. a 5. září 1993 Ostravský 

astronomický víkend, jehož letošní katastrofické téma Srážky ve vesmíru příkře kontrasto-
>alo s klidným prostředím tohoto útulku pra lidi postižené stejným osudem - zájmem o 
ttronomii (i když by bylo asi vhodnější napsat, že se jedná o jedince, kteří mají to štěstí 
>ýt takto postiženi). 

Ale k věci. Ukázalo se, že těch postižených je hodně, a také to, že se pořadatelům 
>odařilo zvolit velmi přitažlivé téma a zajistit atraktivní přednášející. V sobotu zapiněný 
t v neděli přepiněný hlavní sál planetária to jasně dokazoval. 

Úvod patřil přednášce Z. Pokorného Srážky těles a vznik impaktních kráterů ve sluneční 
oustavě. Po přehledu stavu výzkumu povrchu jednotlivých planet a jejich satelitů 
tásledoval popis mechanismů srážek objektů ve sluneční soustavě. 

Pořadatelé měli šťastný nápad zařadit mezi astronomické přednášky příspěvek řešící 
>roblematiku impaktních kráterů také z geologického hlediska. Náš přední odborník v této 
>blasti M. Eliáš v přednášce Impaktní krátery na Zemi podal přehled o jejich vzniku, 
>ovaze, rozšíření, typech i stavu uchování dopiněný o geologické poznatky - např. ukázky 
rýbrusu hornin, které prodělaly šokovou přeměnu (impaktní metamorfózu). Přednášku 
lopinil film o tunguzském meteoritu. 

Velkému zájmu se tradičně těšilo vystoupení J. Grygara, který představuje v oblasti 
>opularizace vědy u nás špičkový standard. Název Srážky kosmických objektů mimo 
'lunneční soustavu dobře vystihuje náplň přednášky. Byly popsány srážky planetky 
neutronovou hvězdou (záblesky záření gama), splynutí obou částí dvojhvězd tvořených 

leutronovými hvězdami nebo kombinací neutronové hvězdy a bílého trpaslíka (s násled-
tým výbuchem supernovy) a pohlcení hvězdy supermasivní černou dírou v jádru galaxie 
změny záření z kvasarů). Zvláštním případem interakcí jsou srážky galaxií. 

Čtvrtá přednáška byla věnována odlišnému typu interakcí hmoty s planetami sluneční 
soustavy. L. Lenža v příspěvku nazvaném Ze Slunce zrozeni aneb koronální tranzienty 
>opsal ejekce koronální hmoty ze Slunce do okolního prostoru. Tranzienty se ve slunečním 
'ětru projevují jako magnetické bubliny (plazmoidy). 

Přímo umělecký kousek se podařil pořadatelům se sylabem přednášek z této akce. 
I sobotu během oběda bylo možno spatřit jednoho z přednášejících, jak dopisuje na 
>očítači text své přednášky, a v neděli ráno si elaborát obsahující na 30 stranách zhuštěný 
ext všech čtyř přednášek mohl každý zakoupit (mimochodem, pokud by měl někdo zájem, 
nůže si ho v ostravském planetáriu za 10 Kč + poštovné objednat). 

Protože nadšení pro astronomii je sice věc chvályhodná, ale při trvalé absenci jiných 
:ájmů přece jen jednotvárná, snažili se organizátoři víkendu poskytnoutúčastníkůmkromě 
é skutečné stravy také potravu duševní. Do večerního programu proto zařadili živé 
'ystoupení hudební skupiny. 

Podtrženo, shrnuto - astronomický víkend se skutečně vydařil. Pořadatelé se snažili 
> maximální spokojenostnávštěvníků, starali se o občerstvení, prodávali starší astronomic-
:ou literatauru za mnohdy symbolickou cenu a uspořádali výstavu brněnského výtvarníka 
tostislava Pospíšila. 

A to by bylo všechno. Vlastně ne, ještě něco. Dostanete-li příští rok koncem léta pocit, 
:e by nebylo špatné dozvědět se něco nového o astronomii a nemáte to do Ostravy příliš 
laleko, informujte se, kdy se pořádá astronomický víkend. Stojí to za to. Fakt. 

] Josef Honěk 

expedice Úpice '93 a '94 
V loňskémroce proběhla na úpickéhvězdárně již35.letní expedice- akceurčená pro začínající 

ozorovatele. Zúčastnilo se jí okolo šedesáti mladých lidí z Cech i Slovenska. Všichni si dle 
nožností vyzkoušeli různé pozorovací techniky, tedy základní orientaci na obloze, manipulaci 

dalekohledy, vyhledávání, popisování azakreslování objektů vzdáleného vesmíru (tzv. deep-
ky objektů), odhadování proměnných hvězd různých typů, pozorování meteorů bez 
lalekohledu, pozorování sluneční fotosféry a astrofotografii. Na jednoho až dva pozorovatele 
řitom připadal jeden kvalitní dalekohled na stativu (tj. Somet Binar 25x100, dělostřelecký binar 
0x80 nebo tzv. malý Somet 12x60). K dispozici byl i Cassegrain 25 cm, Maksutovova komora 
2 cm a historická Bečvářova komora. Kromě toho odpoledne a večer probíhaly různé kurzy 

. přednášky zajišťované z řad vedoucích i zvaných osobností. Přestože byl program expedice 
Leobyčejně náročný, nezapomnělo se ani na klasické prázdninové radovánky. 

Akce stejného zaměření se uskuteční i letos - v období kolem srpnového novu, počínaje 
1. červencem a konče 14. srpnem. Vzhledem k omezené kapacitě je však třeba provést výběr 
ičastníků. Máte-li tedy zájem se expedice zúčastnit, napište co nejdříve na adresu: Hvězdárna 
jpice, P.O. BOX 8, 542 32 Úpice. Posléze obdržíte podrobné pokyny a několik jednoduchých 
ikolů, na jejichž kvalitním vypracování bude záviset vaše přijetí. 

• 16. III. - Edward Singletonn 
HOLDEN (5. XI. 1846 - 16. III. 
1914) -80. výročí úmrtí. Americký 
astronom. Zabýval se výzkumem 
mlhovin, planet a jejich měsíčků a 
astrofotografií (získal velký počet 
vynikajících fotografií planet a 
Měsíce). Měl velkou zásluhu na 
výstavbě Lickovy observatoře. 

• 22.III. - Mohamed Taragaj ť:; 
ULUGHBEG (22. III. 1394 - 27. " 
X. 1449) - 600. výročí narození. 
Uzbecký matematik, astronom a 
tatarský vojevůdce. V Samarkandu 
založil velkou observatoře přístro-
ji mimořádně velkých rozměrů -
např. gnómon byl vysoký 55 met-
rů! Byl nadšeným pozorovatelem 
hvězd, zpřesnil Ptolemaiův katalog hvězd. Zemřel 
násilnou smrtí - zavraždil ho jeho vlastní syn. 

• 23.111. - George MINCHIN (V. 1845 -23. III. 
1914) - 80. výročí úmrtí. Irský astronom. Zabýval se 
fotometrií. Jako první měřil jasnost hvězd pomocí 
fotočlánku. 

• 28. IH. - Peter Andreas 
HANSEN (8. XII. 1795 - 28. III. 
1874)- 120. výročí úmrtí. Německý 
astronom a geodet. Zabýval se po-
hyby nebeských těles. Upřesnil teo-
rii pohybu Měsíce (1838, 1862-
1864) a teorii pohybu planet a ko-
met. 

• 30. HI. - Nikolaj Pavlovič 
BARABAŠOV (30. In. 1894- 29. 
VI. 1971) - 100. výročí narození. 
Ukrajinský astronom. Zabýval se 
výzkumem planet a Měsíce. 
Významně se podílel na sestavení 
prvního Atlasu odvrácené strany 
Měsíce (1960), vytvořeného na 
základě fotografií kosmické sondy 
Luna 3. 

• 31. III. - Adrian van 
MAANEN (31. III. 1884 - 26. I. 
1946) - 110. výročí narození. 
Holandský astronom. Zabýval se 
určováním paralax a vlastních po-
hybů hvězd. Objevil více než 220 
hvězd s velmi nízkou jasností a 
s velkým vlastním pohybem. 

• 31.III.-SwenROSSELAND 
(31. III. 1894 - 19. I. 1985) -
- 100. výročí narození. Norský 
astronom. Pracoval v oblasti vý-
zkumu vnitřní stavby hvězd. Jako 
prvý použil výsledky kvantové 
fyziky v astro-fyzikálních úlo-
hách. 

(k) 
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KNIHY ČASOPISY  'SOFTWARE' 
V I / 

ČASOVÉ SIGNÁLY 

Ie~~{~~Y   
Astronomy: říjen 1993 - Mars: Rusové přicházejí! - rudá planeta očekává ruskou 
flotilu vozítek a sondážních balonů - M. Carroll (26); Pohled na hvězdný povrch -

- v učebnicích se tvrdí, ze nelze pozorovat povrch hvězd, ale to je omyl - D. Bruning (34); Jupiterovo kladivo 
- co se stane při srážce komety s obrovskou planetou - R. Burnham (38); Na počátku - kulové hvězdokupy jako 
klíče ke zrodu naší Galaxie - G. L. Verschuur (40); listopad 1993 - Galaxie-vetřelci: Před pěti miliardami let 
galaxie v Andromedě vymrštila dvě galaxie z Místní soustavy a další dvě pohltila - K. Croswell (28), Kde volně 
vane měsíční vítr - Vzduch? Na Měsíci? Atmosféra Měsíce je sice nicotná, ale může objasnit některé vleklé 
měsíční záhady - A. Stern (36), Těsná setkání s kómetami'- V r. 1986 se do titulků dostala sonda'Giotto kvůli 
Halleyově kometě. V minulém roce se jí nedostalo takové publicity, ale zato shromáždila více údajů při 
průletu kolem komety Grigg-Skjellerup - P. Bond (42), Zatmění nad Amerikou - A. Dyer a R. Talcott (82); 
prosinec 1993 - Hvězda, která vyfoukla díru do prostoru - Žijeme vrozsáhlé a rozpínající se bublině, vytvořené 
v mezihvězdném prostoru - R. G. Teske (30), Smrt z oblohy - v r. 1908 vybuchla nad Sibiří malá planetka -
- Ch. Chyba (38), Podivné malé družice Marsu - protichůdné názory na vznik drobných průvodců Marsu -
- D. Benningfield (48). 

Mercury: červenec/srpen 1993 - Galaxie v Andromedě - P. Hodge (98), 
Pivní dáma astronomie - galaxie'NGC 4550 - V. C. Rubinová (109), Na care 

Berkeley: Galaktičtí kanibalové, obnažené hvězdy, objekty MACHO a další astronomické novinky 
- N. Goldschlagerová (111); září/říjen 1993 - Galaxie s polárním prstencem: Klíč k poznání vlivu interakce a 
splynutí galaxií na tvary obřích struktur v kosmu - R. A. Lucas (6), Nejzazší observatoř na Zemi - astronomové 
plánují vybudovatněkolik dalekohledů na jižním zemském pólu -J. S. Sweitzer (13), Hledání pokračuje-projekt 
HRMS aneb hledání cizích civilizací dnes - S. Shostak (22), Přínos kosmu pro člověka: Přínos planetárií pro 
vzdělávání vr. 1990- G. S. Sampson (26); listopad/prosinec 1993- Jak se hledá temná hmota ve vesmíru - M. 
Bartusiak (6), Srážka komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem -5. Stephen (15), Oprava Hubblova kosmického 
dalekohledu - fotografická reportáž (17). 

SKY & TELESCOPE: říjen 1993 - Extragalaktická stupnice vzdáleností: Přece jenom 
souhlas? - P. Hodge (16); Modelování vesmíru ve vaší mysli - H. Downs (24); Pozdravy 
z heliopauzy - J. K. Beatty (30); listopad 1993 - Hubblův dalekohled na cestě k uzdravení 
- astronomové doufají, že po plánované opravě bude Hubblův kosmický dalekohled zcela 
funkční - R. T. Fienberg (16), Jak opravímeHubblův kosmický dalekohled - J. A. Hoffman 
994: čekání na úpiné zatmění Slunce- nejnadějnější sluneční zatmění od "velkého" zatmění 

v červenci 1991 - J. K. Harris (33), Hledáme nejlepší podmínky pro _pozorování zatmění. Předpověď počasí 
vypadá dobře, pokud si pečlivě vyberete pozorovací stanoviště - J. Anderson (37); prosinec 1993- Chrámy na 
obloze - Část III - Nový svět -S. Brunier (18), Supernova prožívákrizi identity - A. Filippenko (30), Portrét nast 
Galaxie - J. Lomberg (38), Test S&T: Levné dalekohledy - T. Dickinson (59). _ 

MERCURY 

SKY 
& TELESCOPE 
(23. 3listnnadn 

SPEKTRUM SPEKTRUM - 3/1993 - Využiti uránového skla pro rychlé zjištění slunečního 
ultrefialového záření- I. Šolc (6), Sborník, aneb Expedice Upice 1993 je už za námi 

(12), Komety roku 1992(11. -komety očima statistika) - J. Kyselý (25); 4/1993 -Zrcátko pro sledování fotosféry 
Slunce - I. Šolc (8), Tunguzský meteorit stále záhadný (17);,5/1993 - Astronomický kalendář na rok 1994-
- sestavil T. Sýkora. 

Odchýiky časových signálů 

leden" 1994 

den UT1-signál UT2-signál 
[s] ' ' [Sj 

2.1.1994 
7..1. 1994 

12:1.1994 
17. I. 1994 
22. 1. 1994 
27. I. 1994 

+0,1901 
+0,1835, 
+0,1732 
+0,1620 
+0,1512 
+0,1410 

+0,1853 
+0,1795 ' 
+0,1699 
+0,1593 ' 
+0,1491 
+0,1394 : 

únor 1994 . 

1-. 11. 1994 +0,1275 > ; +0,1265 ! 
' 6. iL 1994 +0,1163 +0,1.160 a 

11. 11.1994 +0,1059 +0;1063 
16. 11. 1994 +0;0943 +0,0955 ' 
21. 11. 1994 +0,0841 +0;0863 ; 
26.11. 1994 +0,0708 ' ±0,0741. 

březen 1994 

3. 111.1994 +0;0548 +0,0593 
8. iii 1'994 ' +0,0419 '+0,0478 

13. III. 1994 +0,0285 +0,0360 
18. lll: 1994 +0,0172 +O0264 
23. III .1994 +0;0059 +0,0170 
28. III:.1994 -0r0093' +0,0037 

Předpověd°(neurčjtošt±0,009 s a±0;015 s)I 
1, VIt, 1994 +0,779 +0,799 
1. 'X. '.1994 +0,615 . +0,586 

r 

REDAKCI DOŠLO 

Objednávka na časopis Říše "Hvězd 
Příjmení: 

Jméno: 

Titul: 

Ulice: 

Město: 

• Číslo: 

 PSČ  Stát: 

Na výše uvedenou adresú objednávám(-e)  .  výtisků časopisu Říše hvězd, 

a to počínaje číslem  1994. 

Datum: Podpis: 
* * * 

Tuto objednávku vložte do obálky a laskavě pošlete na adresu: 

A.L.L. production, P.O. BOX 732,111 21 Praha 1 

Předplatné pro rok 1994: 204 Kč: * Cena jednotlivého čísla: 17 Kč. ' . . 
Pro velkoodběratele a prodejce (např. i hvězdárny a astronomické kluby) se poskytují 

výhodné slevy - informace na požádání (n( 02/291.925). 
wP tento objednávkový list je určen i zájemcům o časopis ze zahraničí, 

zvláště pák ze Slovenské republiky. 
ea Pro objednání časopisu nemusí být nutně použit "ořiginálnf' objednácí lístek, 

ale postačí jeho xerokopie, příp. jeho jakákoli písemná obdoba. 
Časpisy objednané na výše uvedené adrese budou zasílány prostřednictvím pošty" 

a v odpovídajícím obalu (plastová fólie nebo papír). 
L 
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Vladimir Ptdček 

I
Vážení čtenáři! 
Vzhledem k množícím se oprávněným stížnostem na 
doručování časopisu Říše hvězd prostřednictvím PNS 
(První novinová společnost) a nekončícím dohadům re-
dakce a vydavatelství s tímto podnikem doporučujeme 
všem čtenářům časopisu Říše hvězd, aby ve vlastním 
zájmu své objednávky předplatného postupně převedli 
na distributorskou firmu A.L.L. production (P.O. Box 732, 
111 21 Praha 1;'n 02/291.925). Po objednání předplatné-
ho u tohoto distributora obdržíte spolu s prvním 
objednaným číslem (časopis bude doručován jako poš-
tovní zásilka) složenku typu C pro úhradu předplatného. 
Pro čtenáře ze Slovenské republiky je to zatím jediná 
možnost, jaksi časopis předplatit bez jakýchkoli problé-
mů a navíc ve slovenské měně! 
Skutečnost, že někteří ze čtenářů, kteří, ač mají časopis 
řádně předplacenu PNS, nedostali první čísla letošního 
ročnku vůbec, a čtenáři ze Slovenské republiky dostali 
podle našich informací dokoncejako poslední výtiskčíslo 
4 Zr. 1993 !!!, má na svědomí výhradně PNS (!) a u ní také 
uplatňujte, prosíme, své reklamace. 
Děkujeme'za pochopeni a trpělivost. Vaše redakce 

Čtenářská anketa ó nejzajímavější článek 
časopisu--ědíše hvězd v roce 1.993 

V rámci snahy přizpůsobit obsah časopisu Řím hvězd zájmu 
čtenářů, vypnujejeho redakce čtenářskou anketu o nejzay ma- 
vějšf článek74, ročniku Ríšehvězd (1993). Obracíme se tedy 
pa všechny čtenáře Říše hvězd 's výzvou, abyste napsali na'. 
korespondenčnillsteknázvytříólánknúsejményjejich autorů: 
(bez ohledu na pořadi), které vyšly v Říši hvěždv r, 1993' 
včíslech I až 12a které bylypodle vašeho názarupejzajhna. 
vějšfa nejvíce vásupoutaly. Vaši odpověď-například na ko-
respondenčním lístku - zašlete 'do konce' června. na adresu: 
Kile hvězd, bfrštíkova 23, 100 00 Pm/ra 10. Případné vaše 
dalšípřipominkykobsabu časopisu budou vítányaa samostat 
něm listě. Všechny odpovědi na anketu došle do redakce 
budou slosovány a pět výherců obdržíhodriotnou knihu. Při 
psaní svých odpovědi nezapomehte uvést svéjméno a adre- 
sis,. případně věk a povolání redakce 





~: ~ 
i' ~ 


