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PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY 
Hubblův kosmický dalekohled - Posádce ame-
rického raketoplánu Endeavour 
(STS-61) sena konci minulého 
roku podařilo úspěšně opravit 
Hubblův kosmický dalekohled. 
Na snímku je kosmický dale-
kohled připoutaný k raketoplá-
nu a kosmonauté T. Akers a 
K. Thortonová při instalaci apa-
ratury COSTAR pro eliminaci 
vady optické soustavy kosmic-
kého dalekohledu. 

(foto - NASA/STScI) 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 
Planetka (243) Ida a její mě-
síc 1993 (243) 1 - Na horním 
snímkuje pohled z kamery kos-
mické sondy Galileo na pla-
netku Ida a její nedávno obje-
vený měsíček, který dostal předběžné ozna-
čení 1993 (243) 1. Planetka Ida má velikost asi 
56 x 24 x 21 kilometrů, její měsíček, vzdále-
ný od ní asi 100 kilometrů, pak pouhých asi 
1,5 kilometru. Na dolním snímku je detailní 
pohled na měsíček s rozlišovací schopností ko-
lem 100 metrů. Na povrchu měsíčku, který je 
hodně členitý, byly detekovány dva větší kráte-
ry. Oba dva snímky byly pořízeny dne 28. srpna 
1993 asi 14 minut před největším přiblížením 
kosmické sondy Galileo k planetce Ida ze vzdá-
lenosti asi 10 870 kilometrů - blíže viz též 
str. 75. (foto - NASA/JPL) 

TŘETÍ STRANA OBÁLKY 
CL 0939+4712 - nejvzdálenější pozorovaná 
kupa galaxií. - Na obrázku z Hubblova kos-
mického dalekohledu je kupa 
asi 30 nejvzdálenějších pozo-
rovaných objektů ve vesmíru. 
Nejvzdálenější z těchto objek-
tů jsou od nás 10 miliard svě-
telných let daleko (z = 2,055), 
což znamená, že pozorovatel-
ný vesmír se nám rozšířil až do 
dvou třetin svého stáří, tedy do 
velmi raného období formování galaxií. Sní-
mek vznikl šestihodinovou expozicí kamerou 
WF/PC. (foto - NASA) 

POSLEDNÍ STRANA OBÁLKY 
Jádro galaxie Arp 220 - Při 
pozorování pekuliární galaxie 
Arp 220 Hubblovým kosmic-
kým dalekohledem se ukázalo, 
že ve vzdálenosti 2000 světel-
ných let od centra tohoto ob-
jektu v oblasti o velikosti jedné 
úhlové vteřiny jsou obrovská 
seskupení mladých hvězd, desetkrát větší než 
se očekávalo. Zdá se, že Arp 220, která patří mezi 
nejjasnější ze známých galizií (95% záření emituje 
v infračervené oblasti spektra), vznikla, resp. stále 
jěště vzniká, srážkou dvou spirálních galaxií. 

DOLE - Duben a znamení Býka (Taurus) -
obrázek ze zvěrokruhu Josefa Mánesa z r. 1866 
a z hvězdného atlasu Uranographia z r. 1690 
Jana Hevelia (1611-1687). 
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CITÁT MĚSÍCE 

éďáme-Ci si svůj pozemský ďům 
do pořáďku, ned uc(eme nikďy s to 
prozkoumat kosmický prostor. 

CartSagan, americký astronom a popularizátor věďy (1981) 
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REDAKCI DOŠLO 
Z dopisů čtenářů 

® Medvědí služba 
Přemýšlím o tom, co přimělo autora k napsání a šéfredaktora Říše hvězd k uveřejnění článku 

"Quo vadis, Česká astronomická společnosti" [Říše hvězd 74(9/1993), s. 216]. Článek, zdá se, je 

reakcí na výroční zprávu ČAS za rok 1992 [Říše hvězd 74 (2/1993), s. 40]. Tato zpráva je velmi 

konkrétní, líčí, co udělala ČAS a její pobočky v devíti městech, jakou činnost vyvíjelo jejích 

dvanáct odborných .sekcí a jaká je. finanční .situace Společnosti. 
Článek "Quo vadis" konstatuje, že zpráva je příliš krásná, než aby byla pravdivá. Tím 

obviňuje předsedu, vědeckého sekretáře a tajemníka ČAS, mírně řečeno, z lakování na růžovo, 

méně mírně řečeno, z podvodu. Článek dále konstatuje "absenci skutečně objektivního a kritické-

ho přístupu ke všem astronomickým aktivitám u nás" a uvádí řadu dalších perliček i perel, spíš 

nepodložených než oprávněných, kterési čtenář jistě rád přečte sám. Ovšem jen zasvěcený čtenář 

pozná, že článek opomenul rozvinout objektivní a kritický přístup. 
Článek "Quo vadis" je kontroverzní, protože pochybuje o integritě a poctivosti vedení ČAS. 

Takové pochybnosti je jistě možné vyjádřiti vytisknout, avšak je nutné dát místo i obviněným, aby 

odpověděli, a to v témže čísle, aby byl z obou stran informován i příležitostný čtenář Říše hvězd. 

To se však nestalo a extremistický názor .se .skví v Říši hvězd osamoceně. 

Kde zůstala novinářská odpovědnost šéfredaktora, kde zůstalo ověření pravdivosti výroků? 

Kde zůstalo "audiatur et altera pars"? Věděla redakční rada Říše hvězd a výkonný výbor ČAS o 
tom, že článek "Quo vadis" bude publikován, a jestliže ano, nepovažovala ani rada ani výbor za 
nutné se k výtkám vyjádřit a uvést věc na pravou míru? Vždyť takové nepravdivé a pokroucené 
informace o ČAS jsou horši než žádné a jsou skutečnou medvědí službou. 

Nebo snad měl uvedený článek vyjít o kousek níže, v rubrice "Vesmír se diví"? Vtom případě 
beru své výčitky zpět. 

Luboš Perek 
člen ČAS 

Od začátku svého působení v redakci Říše hvězd jsem se snažil vždy oto, aby časopis přinášel 
více informací, kromě jiného i o České astronomické společnosti (dokonce jsem k tomu nejen 
jako řadový člen, ale i jako člen jejího výkonného výboru jistým způsobem zavázán). A protože 
nejsem příznivec opravdového "lakování narůžovo", vždy jsem byl a budu pro to, aby v časopise 
byl prostor i pro názory, se kterými lze polemizovat. 

Česká astronomická společnost jev posledních letech ve stavu jisté "rozladěnosti" - proč si to 
nepřiznat? Měli bychom "jí" pomoci - ne chozením po špičkách okolo, ale například i plodnou 
diskuzí a prací na základě jejího výsledku. I z tohoto důvodu jsem byl pro publikaci výroční 
zprávy Společnosti. Čtenáři Říše hvězd se tak dozvěděli, co Společnost za uplynulý rok vykonala, 
jaká je činnost jejích odborných sekcí atp., pro členy Společnosti pak byla jistě zajímavá zpráva 
o hospodaření. V rozhodování o publikaci této zprávy pak sehrála významnou úlohu i skutečnost, 
že až do podzimu loňského roku několik let nevycházel věstník Společnosti - Kosmické rozhledy. 

Článek Quo vadis měl jednu z takových diskuzí vyprovokovat. Žel, nestalo se tak - až na Váš 
dopis, který otiskujeme opožděně proto, že publikace dotyčného článku byla probírána i na dvou 
zasedáních výkonného výboru Společnosti a byla přislíbena písemná reakce předsedy, tajemníka 
a vědeckého sekretáře Společnosti (ten se však na podobné "dění" ve Společnosti ozval 
v Kosmických rozhledech (KR+)). Dosud se tak nestalo a asi už nestane - dnes na jiném místě Říše 
hvězd publikujeme další výroční zprávu Společnosti (a je tedy možné srovnávat). 

Dovolte ještě malou poznámku k "novinářské odpovědnosti". O recenzi .příspěvku a názor 
k jeho publikaci v časopise byl požádáni předseda Společnosti - všechny ohlasy byly pro 
publikaci příspěvku... A ještě něco. Autor článku Quo vadis, pan doc. Znojil, je aktivním členem 
Společnosti s dlouholetými zkušenostmi s její činností. V současné době je předsedou jedné 
z nejaktivnějších odborných sekcí Společnosti - sekce meziplanetární hmoty. Jeho názor na stav 
Společnosti tedy reprezentuje pohled z té druhé strany, než má vedení Společnosti, a není možné 
jej zcela opomíjet. 

Vážený pane docente, upřímně Vám děkuji nejen za Váš otevřený dopis, ale i za Váš stále 
aktivní zájem o Společnost, ve které se přece jen leccos mění, i když pomalu, k lepšímu. 

Tomáš Stařecký 
šéfredaktor Říše hvězd 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 

WB í pIanc~tky (243) I ~ a 1993 (243) 1 
Sonda Galileo objevila přirozený satelit asteroidu Ida, který se tak 

stal prvním měsícem v historii objeveným u planetky. Snímek zachycu-
jící Idu a její měsíc byl pořízen během průletu sondy Galileo kolem 
planetky 28. VIII. 1993. Pro poruchu na hlavní anténě sondy byl snímek 
zaslán na Zemi pomalou rychlostí až v únoru tohoto roku. 

Podle vědců z Laboratoře tryskových pohonů (JPL) je tento snímek 
spolu s daty infračerveného spektrometru prvním přesvědčivým důka-
zem, že také planetky mohou mít vlastní měsíce, a dává vědcům novou 
stopu k objasnění původu a vývoje těchto starých hornatých těles, 
z nichž většina leží v hlavním pásu asteroidů mezi Marsem a.Jupiterem. 

Podle snímku a spektrometrických dat astronomové odhadují, že 
satelit planetky Ida má průměr asi 1,5 km a obíhá ve vzdálenosti 
100 ± 50 kilometrů od planetky. Poloha bude více zpřesněna až na 
základě analýzy nových dat. Ida sama má velikost 56 x 24 x 21 km. 
Přesto ale mnoho informací o nově objeveném měsíci - odkud se vzal, 
jak se dostal na dráhu kolem Idy a podrobnosti o jeho dráze - zůstává 
stále nejasných. Dosud nejsou známy například parametry dráhy měsíce. 
Nejdůležitější informací k jejich určení je hmotnost planetky Ida. 

Data z infračerveného spektrometru, který je umístěn na palubě 
kosmické sondy Galileo (pořizuje snímky vesmírných objektů na růz-
ných vinových délkách), umožní stanovit chemické složení obou těles. 
Vše napovídá tomu, že měsíc Idy je složen ze stejného materiálu jako 
planetka sama, tedy jedná se o asteroid typu S (silikátové horniny). 

Vědci jsou si jisti, že povrch měsíce, který nese prozatímní označe-
ní*1 1993 (243) 1, neobsahuje "uhlíkový" materiál, jako je tomu 
u mnoha asteroidů typu C, a domnívají se, že tento znalý měsíc vznikl ve 
stejném okamžiku jako planetka sama. Těleso o původní velikosti asi 
200 až 300 km se roztříštilo kolizí na asi tucet menších asteroidů. Došlo 
k tomu relativně nedávno - po zformování sluneční soustavy, před 
4,5 miliardami let. V úvahu připadá též varianta, že Ida byla nedávno 
zasažena menším objektem a malý měsíc je úlomkem Idy. 

Pravděpodobnost, že měsíc je "ukořistěný objekt", který vznikal 
zcela odděleně od Idy a toulal se v okolí asteroidu, až jím byl gravitačně 
zachycen, je velmi malá. Podle zákonů nebeské mechaniky může být 
malý objekt pouze "stočen stranou", ale ne zachycen. 

Protože sonda Galileo posílá data na Zemi přes svoji malou palubní 
anténu, jde o přenos dat s velmi pomalou rychlostí. První portrét Idy 
(mozaika pěti snímků) byl na Zemi přijat krátce po průletu kolem 
planetky (nově objevený měsíc se nacházel mimo snímek (viz též Řae 
hvězd 74 (10/1993), s. 218). Na další snímky bylo nutné čekat, protože 
nastaly nepříznivé telekomunikační podmínky, jak se sonda od Země 

Á Planetka (243) Ida a její měsíc 1993 (243)1. (foto - NASA/JPL) 

vzdalovala. Data byla mezitím zapisována do paměti palubního počítače 
Galilea. Z řídicího střediska na Zemi byl dán pokyn k přehrání většího 
množství snímků a jiných dat až počátkem února, kdy vzdálenost sondy 
od Země byla menší a dovolovala rádiovou komunikaci se sondou. 

Dne 17. února - den poté, co byl poprvé na Zemi vyslán snímek 
zaznamenaný sondou Galileo - si povšiml měsíce planetky Ann Harch 
z týmu Galileo Imaging (JPL). Několik dní zůstala zpráva o objevu 
"utajena" kvůli jejímu ověření. 

Zanedlouho poté, 23. února, vědci zkoumali předběžná data z che-
mické mapy, pořízené mapovacím infračerveným spektrometrem (Near-
infrared mapping Spectrometer). Iv těchto datech byl objeven neobvyk-
lý objekt. 28. února vědci zkoumající data z obou přístrojů (kamery i 
spektrometru) světu oznámili potvrzený objev měsíce planetky. 

Další snímky, které mohou měsíc ukázat, jsou stále uchovány na 
palubním záznamníku sondy Galileo a budou přehrány později. Mezi 
nimi je očekáván snímek, který je nejméně třikrát ostřejší než ten první, 
který máme k dispozici nyní. O 

*) Nově objevený měsíc byl předběžně označen 1993 (243) 1. To znamená, že 
jde o první satelit objevený v roce 1993 u planetky Ida, která byla 243. asteroidem 
objeveným za poslední dvě století. Měsíc bude formálně nazván později Mezinárodní 
astronomickou unií. 

(viz též snímek na II. straně obálky) (dh,ph) 

Znalcům antiky a osudů ithackého krále snad 
příliš nezvýším krevní tlak, ale skutečně je nám 
od roku 1990 dáno sledovat nová Odysseova 
dobrodružství - společný projekt kosmických 
agentur NASA a ESA, nazvaný ULYSSES (čes-
ky Odysseus). Jeho cílem je oblétnout naši hvěz-
du tak, aby se nám konečně dopinil obrázek 
o polárních oblastech Slunce, které jsou ze Země 
obtížně pozorovatelné, a též abychom zjistili, 
co je v prostoru nad či pod rovinou eklipti-
ky. Zatím se zdá, že vše probíhá podle plánu, 
ale nesmíme jásat předčasně, loňská ztráta son-
dy MARS OBSERVER je ještě příliš boles-
tivá. 

Neúprosné fyzikální zákony a používání ne-
dokonalých raketových motorů nedovolují kos-
mickým sondám příliš "vystrkovat nos" nad 
rovinu oběžné dráhy Země kolem Slunce, proto 
byl využit "kosmický prak" a sonda zamířila 
nejprve k Jupiteru. 

Dne 8. II. 1992 prolétla ve vzdálenosti 
376 000 km nad mírnou zónou jeho severní 
polokoule rychlostí 27,4 km.š 1. Díky tomuto 
těsnému přiblížení a gravitaci největší planety 
naší soustavy byla sonda po obletu Jupitera 
nasměrována zpět ke Slunci - takže nejprve 
obletí Slunce ze strany jižního pólu (červen -
listopad 1994) a po roce si prohlédne i severní 
(červen.. září 1995). Máme se tedy nač těšit. 

Program sondy je velmi rozsáhlý - vedle 
všestranného pozorování Slunce a jeho okolí se 
dostane i na velmi atraktivní sledování komet. 

Odysseova cesta ke Slunci 
Pro pozorovatele komet se zde naskýtá 

možnost spolupráce při sledování komet v těs-
né blízkosti Slunce - projekt má označení 
ULYSSES Comet Watch (UCW) a je obdobou 
kampaně International Halley Watch (111W). 
Podmínky UCW jsou prakticky shodné s IHW. 
UCW předpokládá vytvoření dvou sítí - pozo-
rování velkoškálových jevů (pro menší přístro-
je) a detailní pozorování (velké přístroje 
observatoří a technicky vybavených amatérů). 
Pozorování budou okamžitě využívána pro 
kalibraci přístrojů sondy a pro porovnání vý-
sledků. Změny v kometárních ohonech by měly 
zviditelnit chování slunečního větru nad 
polárními oblastmi a to je vlastně hlavní důvod, 
proč se UCW organizuje. 

Pozorování jsou organizována z Coloradské 
univerzity v Boulderu, konkrétně Laboratoří 
atmosférické a kosmické fyziky, kterou před-
stavují John C. Brandt a Francis M. Caputo. Až 
do konce roku 1995 lze tedy pozorovat a hlavně 
fotografovat vybrané komety - pro velkoškálové 
jevy se jedná o širokoúhlé fotografie s expozicí 
10 až 20 minut, detailní pozorování vyžadují 
vlastnit velký dalekohled (nejméně 0,6 m) nebo 
CCD, nejlépe obojí současně. 

Prvními objekty, na které je třeba se zaměřit 
již nyní, jsou komety Encke a Mueller (1993p). 
Bohužel se v tomto roce asi moc radosti nedo-
čkáme, protože se veškerá sláva bude odehrávat 
před očima pozorovatelů na jižní polokouli. 
Dalšími vybranými kometami jsou Tempel 2, 
Tuttle a Borrelly (posledně jmenovanou bude-
me moci pozorovat i my počátkem roku 1995) 
a dále pak komety d'Arrest, Pons-Winnecke 
a "naše" Honda-Mrkos-Pajdušáková a Tuttle-
Giacobini-Kresák. Samozřejmě překvapení 
a nové komety nejsou vyloučeny - viz kometa 
Mueller. 

UCW je tedy již v běhu a nezbývá než si přát 
jasnou oblohu a také, aby se naše "domácí" 
možnosti co nejdříve rozšířily i o takové tech-
nické doplňky, jakým je kamera CCD a hlav-
ně, aby se Odysseus a Hélios spolu dohodli 
a pout Odysseova byla co nejméně strasti-
piná. 

O Ivo Míček 
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Kdy, kde, co 
óíiiámení označená tímto symbolem. 
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r skována, nebo došlo ke změně jejich= 
rm u 

porádaíí ran 
kovana oznámení; 
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4. 4- 5. - 8. IV. - Edinburgh (Velká Británie): Evropský 
a národní astronomický kongres 1994. ® Kontakt: Anne 
Bryans, Royal Observatory, Blackford Hill, Edinburgh 
EH9 3HJ; O+44-31-668.8100, FAX+44-31-668.8264. 

13. - 17. IV. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie (12. bel!)-13. soustředění. ® Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; O0651/21.928. 
4 19. - 23. IV. - Úpice: Člověk ve svém pozemske'rn 
a kosmickém prostředí. ® Kontakt: Hvězdárna v Úpici, 
U lipek 160, 542 32 Úpice; O 0439/932.289, 0439/932.731, 
FAX 0439/933.289. 
4. 4 21. IV. - 15. V. - Maroko: Expedice Hvězdárny a pla-
netária hl. m. Prahy na prstencové zatměni Slunce 1994. 
® Kontakt: Pavel Suchan, Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 
11846 Praha 1; O02/2450.709 až 10, FAX 02/538.280. 
4. 4 30. IV. - 18. V. - Maroko: Expedice R-SZAA na 
prstencovézatměníSlunce 1994. ® Kontakt: Mgr. Juraj Pero, 
Sokolská 7, 900 01 Modra; O 0704/922.346. 

12. - 15. V. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní .sta-
dium astronomie (12. běl,) - 14. soustředěn! ® Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; O0651/21.928. 

4. 10. -12. VI. - západní a severní Čechy: Tematický zájezd 
po hvězdárnách a planetáriích západních a severních Čech. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Mezirtcy Vsetínská 78; 
O 0651/21.928. 
•4 11.-13. VI, -  Bra Oslava, Shrvetsko: Měsíc a trendy.světo-
vé kosmonautiky. Při příležitosti 25. výročí přistání prvních 
lidí na Měsíci a 240. výročí narození F. X. Zacha pořádá 
Astronomické oddělení PKO v Bratislavě seminář Měsíc 
a trendy světové kosmonautiky. Ve velmi bohatém programu 
je řada přednášek slovenských a českých odborníků: Závody 
n Měsíc Z. Bochníček), Vizuální pozorování ofotografování 
Měsíce (D. Kalmančok), Zákryty hvězd Měsícem a zatmění 
(I. Molnár), Využití zatmění Měsíce při .studiu zemské atmo-
sféry (M. Kocifaj), Zatmění a jejich odezvy v historii 
(K. Maštenová), Pohyb Městce U. Klačka), Poznání Měsíce 
jako příspěvek lepšího poznání Země a .sluneční soustavy 
(J. Brestenský), Měsíc očima geologů (P. Jakeš), Krátery na 
Měsíci pojmenované po význačných osohnostech Slovenska 
(O. Pěna), Sny n cestě na Měsíc (R. Burgan), Keplerův "Sen" 
(A. a P. Hadravovi), Měsíc a počasí (P. Jurkovič), Slovenský 
a český přínos ke světové kosmonautice (V. Rušiti, J. Kroulík), 
Program Apnlln (M. Grün), Měsíční rakety (B. Růžička), 
Quo vadis, kosmonautiko? (M. Grün), Rakety pro 21. ,století 
(B. Růžička), Výzkum sluneční soustavy (M. Grün), cesta 
k orbitálním.stanicínt (J. Krouh1Q, Návrat na Měsíc (M. Grün), 
Eugene Andrew Cernan - človek - astronaut (A. Mlynarčík). 
® Astronomický kabinet PKO Bratislava, nábr. arm. gen. 
L. Svobodu 3,815 15 Bratislava, Slovensko; O07-311.848, 
FAX07-315.348. 
♦ 24. - 26. VI. - Valašské Meziříčí: Astronomický seminář. 
Další z astronomických seminářů pořádaných na hvězdárně 
ve Valašském Meziříčí se bude zabývat problematikou slu-
neční soustavy. ® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, 
Vsetínská 78; O0651/21.928. 
4• 26. - 29. VI. - Praha, ČVUT: XVII. kongres Společnos-
ti pro vědy a umění. ® Kontakt: dr. L. Měehurová, Rada 
vědeckých společností, Národní třída 3, 111 42 Praha 1; 
O02/2424.0530, FAX 02/2424.0531. 

i, 

•t• 1. -4. VII. - Opava: 18. steldrníkonference. V pořadí již 
18. stelární konference astronomických pracovišť se bude 
konat od 1. do 4. července na tllosoficko-přírodovědecké 
fakultě Slezské univerzity v Opavě. Zasedání bude probíhat 
v učebnách fakulty, předpokládá se .5 půldenních bloků (každý 
bude uveden zvanou přehledovou přednáškou a dopiněn 
příspěvkovými referáty) a tzv. portery. Z konference bude 
vydán sborník, který by měl dávat přehled o směrech studo-

NOVINKY Z ASTRONOMIE 

První letošní supernovy 
Supernovu 1994A v galaxii NGC 8214 ob-

jevila dne 19. ledna známá "lovkyně" komet a 
supernov Jean Muellerová z Mount Paloma-
ru. Jak je u této dámy obvyklé, byl objev učiněn 
při druhé palomarské prohlídce oblohy pomocí 
1,2-metrového Oschinova-Schmidtova daleko-
hledu na desce z 11. ledna. Supernova byla 
18. magnitudy se souřadnicemi a = 13"05,7'" a 
S =+62"29'(ekvin.1950.0), 3' východně a 10,1" 
jižně oil jádra galaxie. Na desce pořízené 23. 
května 1987 v dané lokalitě není žádný objekt. 
Dle spekter pořízených 19. ledna pomocí 3-m 
reflektoru na Lickově observatoři A. Filippen-
kem a T. Mathesonem se jedná o supernovu II. typu. 

Supernova 1994B v neoznačené galaxii by-
la objevena na filmu z 16. ledna, který pořídil 
0,9-m Schmidtovou komorou C. Pollas z ob-
servatoře de Ia Cote d'Azur, na souřadnicích 
a= 8"17'51'a 5=+15"53'20,5"(ekvin.1950.0); 
4,2' východně a 3,9" severně od centra galaxie. 
Supernova byla 19. magnitudy a dle pozorování 
A. Filippenka a T. Mathesona z 19. ledna se jed-
ně o supernovu typu Ia blízko nejvyšší jasnosti. 

Supernovu SN 1994C objevila J. Muellerová 
na desce exponované 5. března 1,2-metrovým 
Oschin-Schmidt dalekohledem. Objev byl po-
tvrzen 9. března pozorováními S. Djorgovského, 
D. Thompsona a J. Smitha pomocí 5-m Haleo 
va dalekohledu. Dle následujících pozorování 
A. Riesse, P. Challise a R. Kirshnera jde o su-
pernovu typu Ia 20 dní po maximu. 

Supernovu SN 1994D objevili v galaxii 
NGC 4526 R. R. Treffers, A. V. Filippenko a 
S. D. Van Dyk z kalifornské univerzity v Ber-
keley a M. W. Richmond z Princetonské uni-
verzity. Objev byl učiněn 7. března pomocí 
0,76-m dalekohledu s kamerou CCD. 

Supernovu SN 1994E objevil C. Pollas 
z observatoře de ]a Cote d'Azur na negativech 
pořízených 5. a 6. března. Supernova měla mezi 
19. a 20. magnitudou. Dle pozorování 10-m 
Keckova dalekohledu jde opět o supernovu typu 
Ia, tentokráte ale asi 2 měsíce po maximu. 

Supernovy SN 1994F, SN 1994G a SN 1994H 
objevili S. Perlmutter, C. Pennypacker, 
G. Goldhaber, A. Goobar, R. Pain, B. Grossan, 
A. Kim, M. Kim a I. Small z Lawrence Berke-
ley Laboratory a Center for Particle Astrophys-
ics v Berkeley a R. McMahon, Institute of 
Astronomy, Cambridge, P. Bunclark, D. Carter 
a M. Irwin z Royal Greenwich Observatory, 

Kometa P/Shoemaker-
Levy 9 (1993e) - Snímek 
komety byl pořízen CCD 
kamerou SBIG ST-6 v pri-
mdrnún ohnisku daleko-
hledu Cassegrain 570/ 
2950 tmn v Koperníkově 
kopuli Observatoře Kle! 
dne 20. února 1994 expo-
zic! 10 min. (04h15m1 Ls-
04/25mll.e UT). 
Zobrazené pole nud mz-
měry IO'x7,5'. Do obrazu 
krmte-ty .re promítly dvě 
hvězdy, celkent lze rozlišit 
6jadera nejjasnějšlznich 
má 19,0 imag. 

(fhto -Zdeněk 
Mora vec,Miloš Tichý) 

M. Postman a W. Oegerle ze Space Telescope 
Science Institute, T. Lauer z National Optical 
Astronomy Observatory a J. Hoessel z univer-
zity ve Wisconsinu. Supernova 1994F je typu Ia 
a byla objevena týden po maximální jasnosti. 
Supernova 1994G je typuj a byla objevena též 
týden po svém maximu. Supernova 1994H je 
typu Ia a maximum u ní nastalo kolem 12. ledna 
letošního roku. 

[IAUC 5923, 5946, 5948, 5952, 5956, 5958] (ml) 

Kometa P/Shoemaker-Levy 9 
V minulém čísle Říše hvězd došlo dílky 

závadě na editovacím zařízení na s. 68 u článku 
V. Znojila "Big erasli" po několika měsících 
k přeházení jednotlivých sloupců tabulky č. 2. 
Autorovi i čtenářům se omlouváme a tabulku 
publikujeme znovu. (red) 

Inúlý i"předplokládany 
vývoj řetízku jader komety 

P/Shoemaker-Levy 9 (1993e 
Uvedena je jednak jeho délka (v obloukových vteři-
nách - I a v tisících km -R), jednak očekávaná 
přesnost určeni dob dopadu (v minutách; asi na 
Úrovni 99 % pravděpodobnost) dt. 

období ; 1 ři dt~ 
"á(l993/1,9,94) [km]' [míň 

158 s 

90 S 
893`' 

1O70 71 ; 
7366 49 ' 
2059 30 

rp 'f2 ' 944 " " "'593

O (vz) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Nový planetární systém kolem pulsaru 
PSR 0329+54 

Počátkem února ohlásili R. D. Dagkesamansky a Y. P. Shitov astronomickému světu zprávu o 
objevu nového planetárního systému. 

Na základě dlouhodobého měření doby rotace pulsaru PSR 0329+54 se T. V. Shabanovi 
pravděpodobně podařilo detekovat planetární systém, nacházející se okolo výše uvedeného 
pulsaru. 

Celkový datový soubor, který Shabanov získal, pokrývá měření za období 25 let (1979-1994). 
Analýza dat ukazuje, že kolem PSR 0329+54 obíhají planetám podobná tělesa s oběžnou dobou 
6140 dní. Průmět hlavní poloosy dráhy pulsaru činí 17,8 světelných milisekund a dráhová 
excentricita je poměrně velká (e = 0,23). Hmotnostní funkce binárního systému je 1,4.10.16 hmot 
Slunce; tj. předpokládáme-li, že hmotnost pulsaru je 1,4 hmot Slunce, potom hmotnost druhé 
složky je 2,0 Mjsin i, kde Mx je hmotnost Země, a tato složka obíhá ve vzdálenosti asi 7,3 AU od 
hlavní složky. 

Pozorovány jsou také další sinusoidální modulace časových reziduí s periodou kolem 1110 dní 
a amplitudou 1 ms. Na základě toho je možno dále1předpokládat, že v systému existuje ještě druhá 
planeta s odpovídající hmotnostní funkcí 4,6.10' hmot Slunce; to znamená, že hmotnost druhé 
planety je 0,3 M,/sin i a její orbitální poloměr je asi 2,3 AU. 

(] 

Srážka trpasličí galaxie s naší Galaxií 
Astronomové z Cambridge objevili trpasličí galaxii, která prochází vnějším okrajem naší 

Galaxie. Tato galaxie obsahuje jen několik milionů hvězd, především červených obrů, který je 
ještě navíc rozptýlen do poměrně velkého prostoru. 

Působením slapových sil naší Galaxie je ten-
to malý vetřelec trhán a stává se postupně sou-
částí naší Galaxie. Takovému jevu se říká 
galaktický kanibalismus. Ve vesmíru není ni-
kterak vzácný a má se za to, že velké galaxie 
mohou narůstat tím, že pohlcují své malé prů-
vodce. Za zmínku stojí, že k naší Galaxii patří 
více malých průvodců. Zatím je jich známo 
dohromady celkem deset. Magellanova oblaka 
jsou největší z nich. 

Pokud byste chtěli vědět, kde se malý vetře-
lec nachází, najděte si v souhvězdí Střelce kulo-
vou hvězdokupu M 54, asi 20a od galaktického 
středu na východ. Tato hvězdokupa je součástí 
nově objevené trpasličí galaxie ve Střelci. Je za 
nejvzdálenějším okrajem naší spirální Galaxie, 
asi 50 tisíc světelných roků od jejího středu. To 
znamená, že od nás je vzdálena zhruba 80 tisíc světelných roků. Je protáhlá (ve směru kolmém 
k rovině naší Galaxie) a měří asi deset tisíc světelných roků. Poznamenejme, že jiné trpasličí 
galaxie o hmotnosti několia milionů hvězd měří jen tisíc světelných let. Roztažení na desetináso-
bek způsobila Galaxie, která vetřelce trhá. 

(kresba - Pavel Příhoda, mapka - Jan Mdnek) 
O (jk) 

(dh,ph) 
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Kdy, kde. co 
vaných v našich zemích a okolí a o technickém a dalším 
zázemí práce ve stelární, galaktické a relativistické astrono-
mii. ® Kontakt: Petr Hadrava, Astronomický ústav AV ČR, 
observatoř Ondřejov, 251 65 Ondřejov; O 0204-85.212, 
02-881.611; FAX 02-881.611; e-mailhad@sunsteLasu.cas.ez. 
? 1. - 15. VII. - Valašské Meziříčí: Astronomický tábor. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 
O 0651/21.928. 
6. 1. -16. VII. - Hvězdárna Karlovy Vary: Letníastronomře-
ký tábor. Letní astronomický tábor pořádaný hvězdárnou 
v Karlových Varech je určen všem začátečníkům se zájmem 
o astronomii. Celá akce proběhne v duchu normálního táboro-
vého režimu s večerními pozorováními oblohy. Pokročilíúčast-
níci budou pracovat v programu zaměřeném na pozorování 
proměnných hvězd. ® Kontakt: Mirek Spurný, Hvězdárna 
kulturního střediska Amethyst, Hvězdárna Hůrky, I. P. Pavlova 
14, 36001 Karlovy Vary; O 017-25.772; FAX 017-23.753. 

2. - 10. VII. - Rokycany: Kurz broušení astronomických 
zrcadel. ® Kontakt: Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 
721,33711 Rokycany; O 0181/2622. 

111. - 16. VII. - Rokycany: Kurz stavby astronomických 
dalekohledů. ® Kontakt: Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 
721, 337 11 Rokycany; O 0181/2622. 
•+ 16. - 23. VII. - Slovenská republika: EBr CYKL 1994. 
Letošní, již 11. ročník letní cyklistické jízdy astronomů 
a příznivců astronomie Bbicykl 1994- spanilá jízda od hvěz-
dárny ke hvězdárně, je neoficiálně pojmenován Padtatranská 
blývkavica. Bude uspořádán v době, kdy večerní astronomic-
ká pozorování ruší Měsíc (to jest ve dnech 16. až 23. července 
1994), a to po trase: Trebišov - Prešov - Bardejov - Spišská 
Nová Ves - Liptovský Mikuláš - Kláštor pod Znievom -
Považská Bystrica. 
Účelem jízdy je propagace bicyklů nejrůznějších světových 
značek jakožto nejvhodnějších dopravních prostředků pro 
hvězdáře a pěstění astronomicko-vlastivědných styků (samo-
zřejmě i tělesných schránek účastníků). Bbicyktje však přede-
vším důstojnou oslavou 2000. výročí sestaveni základního 
díla hvězdné astronome -Ahnagestu ajeho vydavatele Claudia 
Ptolemaia (povšimněte si, že při jízdě po rovné cestě opisují 
ventilky bicyklů epicykloidy- blízké ovšem cykloidám, neboť 
použitá kolajsou zřetelně menší nežli naše zeměkoule). Jelikož 
doba vzniku Abnagestu je sporná, lze zmíněné jubileum slavit 
vícekrát. - V letošním roce pořadatelé na termín konání 
Ebicyklu navíc připravili neobyčejnou astronomickou atrakci 
- havárii úlotnků komety Shoemaker-Levy 9 v atmosféře 
Jupitera! 
Na trase jednotlivých etap se ebicyklisté snaží navštívit nejen 
"pocestné" hvězdárny (ať již lidové, profesionální nebo sou-
kromé) a astronomické kluby, ale též různé přírodní, technic-
ké, historické a umělecké zajímavosti a pamětihodnosti. Tak 
například navštívili archeologické naleziště, meteorologickou 
observatoř, filmové studio, první soukromou galerii moderní-
ho umění v republice (1987), historickou železnici a mnohé 
další atrakce. A snad právě tato činorodost, kterou se prolínají 
naše hlavní společné zájmy - astronomie a cyklistika - vytváří 
neopakovatelnou atmosféru a odlišnost každé jízdy, na kterou 
se pak dlouho a hezky vzpomíná. Vždyť zeptejte se kteréhoko-
li ebicyklisty ze 128 jezdců uplynulých ročníků, kteří dohro-
mady najeli už hodné přes čtvrt milionu (přesněji 288 790) 
"ebikilometru" - á propos - toje přes 2/3 vzdálenosti ze Země 
na Měsíc! - v celkem 67 etapách o celkové délce 6527 km a 
probíhajících celkem 68 okresy z celkového počtu 88 okresů 
bývalého Československa! ® Kontakt: Redakce Říše hvězd, 
Mrštíkova 23, 10000 Praha 10- Strašnice. 
♦+ 24. VII. - 14. VIII. - Schauphuy.sen (Německa): 
30. mezinárodní astronomický tábor (IAYC). Jubilejní 
Mezinárodní astronomický tábor (IAYC 1994 Workshop for 
Astronomy e.V.) se tento rok koná v německém 
Schauphuysenu (malá vesnička mezi obcemi Moors a Venlo). 
Jeho účastníci na něm mohou strávit krásné tři týdny vypiněné 
nejen astronomií (kromě poznání mnoha nových přátel stejné-
ho zájmu bude pro účastníky připraveno i mnoho 
neastronomických akcí - např. společenské hry, exkurze po 
historických památkách, výlety do přírody, atp.). Na letošním 
běhu tohoto tábora se předpokládá účast mladých astronomů 
ve věku od !6 do 24 let z asi 12 různých zemí světa. Z tohoto 
důvodu bude společným jazykem angličtina - stačí ovšem jen 
základní znalost jazyka. 
Účastníci budou celé tři týdny pracovat v jedné ze sedmi 
pracovních skupin společně na různých astronomických pro-
jektech; každý si bude moci vybrat jakoukoli náplň od noč-
ních pozorování až po čistě teoretické problémy. Jednotlivé 
pracovní skupiny povedou zkušení astronomové amatéři 
z týmu pořadatelů IAYC. Pro tento rok jsou vybrána násle-
dující zaměření pracovních skupin: historická astronomie, 
astrofyzika, kosmologie, exobiologie, sluneční soustava, 
spektroskopie, úvod do moderní astronomie. 
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Kdy, kde, co 
® Kontakt: IWA e.V., c% Erwin van Ballegoij, Dlrkje 
Mariastmat 17 bis, NL-3551 SK Utrecht, Holandsko; O+31-
30-434276. 
S 25.-29.VII.-Pralw,Palác kultury:57.výročníkonferen-
ce Meteoritickáspolečnósa. m Kontakt: dr.Petr Jakeš, Kated-
ro ložiskové geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Kar-
lovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2; O 022491.5472/1.2426, 
FAX 02/296.084, e-mail jakes@prfdec.natur.cuni.cz. 
♦ 27. VII. -16. VHL - Karlovy Vary: Putovní astronomický 
tábor ASTROGATE 1994. Součástí tábora s astronomickou 
tematikou (zaměření na proměnné hvězdy a meziplanetární 
hmotu - především pak na meteory a Slunce) Je pětidenní 
přechod přes celou republiku. . Kontakt: Mirek Spurný, 
Hvězdárna kulturního střediska Amethyst, Hvězdárna Hůrky, 
i. P. Pavlova 14, 360 01 Karlovy Vary; O 017-25.772; 
FAX 017-23.753. 
4 29. VIL -7. VIII. - Va lašské Meziříčh. Pamaturitnístudi-
um astronomce (12. běh) - 15, soustředění. ® Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; O0651/21.928. 
4 31. VII. -14. VIII. - Úpice: 36, letní expedice Úpice '94. 
® Kontakt: Hvězdárna v Úpici, U lipek 160, 542 32 Úpice;, 
O 0439/932.289, 0439/932.731, FAX 0439/933.289. 

0 1. - 12. VIII. - Vyškov: 34. praktikum pro pozorovatele 
promčnných hvězd. ® Kontakt: Dr. Petr Hájek, Hvězdárna 
Vyškov, P.O. BOX 43, 682 01 Vyškov. 
4 6. - 14. VIII. - Zhnřec: Dovolená s dalekohledem '94. 
o Kontakt: Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 118 46 Pra-
hal; O02/2450.709 až 10, FAX 02/538.280. 
O 4 8. -12. VIII. - Mariehamn (Švédsko): Mohl tělesa slu-
neční soustavy a jejich interakce s planetami Kontakt: 
Hans Rickman, Astronomicka observatoriet, P.O. BOX 515, 
S-751 20 Uppsala, Sweden. 

4 8. - 14. VIII. - Javorník: Expedice Libeřec '94. 
® Kontakt: Astronomický klub PKO, P.O. BOX 24,463 12 
Liberec. 
+4' 15. - 27. VIII. - Haag (Hnlandsko):XXII. valné 
shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IA U). Blíže 
viz Řiše hvězd 3/1994,s.59. 
O 4 29. VIII. -1. IX. - Kiel (Německo): 9. evropské sympozi-
um věnované baým trpasllkům. . Kontakt:'Detlev Koester, 
Institut for Thearetische Physik and Stemwarte Christian-
Albrechts-Universitat, Olshausenstm8e, D-24098, Germany; 
O+49.431-880.4110, FAX+49-431-880.4100. 

♦ 12. -14. IX. -Hvězdárna a planetdriumMikuláše Koperníka 
v Brně: Astron omické soustředění '94, Letošní astronomické 
soustředění pořádané Sdružením hvězdáren a planetárií je ur-
čeno především pro pracovníky hvězdáren a planetárií, které 
má umožnit setkání a také vzděláván( profesionálních pracov-
níků těchto hvězdáren. Z programu: Planetária v zahranič7 a 
vývojovétrendy (A. Klikl); Relativistické pulsary (!.Novotný); 
Věda, víra, pověra (I. Kapišinský, J. Grygar); Videoprojekce 
a projekce počítačových dat (F. Hovorka); Program Umniastar 
(A. R0k1). ® Kontakt: Jitka Pettželová, Hvězdárna a pla-
netárium Mikuláše Koperníka, Kraví hora, 616 00 Brno; 
O05-4132.1287; e-mail mikulas@csbrmull (bitnet). 
O 15, - 18. IX.. Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie (13. běh) -1. soustředění. ® Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; O0651/21.928. 

♦ 8. IX. - Litomyšl: Otevřenítrvalé expozice prof Z. Kopala. 
Na památku prof. Z. Kopala, rodáka z Litomyšle, bude v Jeho 
rodišti otevřena trvalá výstava připomínající jeho života prá-
ci. Výstava o rozloze téměř 2(30 m'bude také vypiněna expo-
náty s tematikou výzkumu dvojhvězd a vývojem měsíčních 
map. Nad expozicí bude mít patronát historická sekce České 
astronomické společnosti. 
O 6.-9.X.- Valašské Meziřlčé Po/naturitnístudřumastro-
nomie (12. hilt) - závěrečné zkoušky, a. Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; O0651/21.928. 

4 3.- 6. XI.- ValašskčMeziřlči• Pomaturitnístudium astro-
nomie (13. běh) - 2. soustředěni Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; O0651/21 ‚928, 
O 18. -20. XI. - Rokycany: Seminář pro majhele a stavhele 
astronomických přístrojů. ® Kontakt: Hvězdárna v Roky-
canech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany; O 01812622; 
nebo Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 118 46 Praha l; 
O 022450.709až10, FAX 02/538.280. 
G 26. XI.- Valašské Meziříčí: Porada vedoucích pracovníků 
hvězdáren a astronomických kroužků České republiky, o Kon-
takt Hvězdáma Valašské Meziříčí, Vsetínská78; O065121.928. 

NOVINKY Z ASTRONOMIE 
Hvězdokupy - důkaz splývání galaxií 

Kulové hvězdokupy obsahují statisíce až miliony hvězd. V naší Galaxii jsou rozloženy ve 
sférické oblasti kolem galaktického disku, která se nazývá halo. Obsahují nejstarší známé hvězdy 
a představují druh "fosilního záznamu" tvaru Galaxie před jejím smrštěním do současného 
diskového tvaru se spirálními rameny. 

Díky nedávným výzkumům kulových hvězdokup byla znovu "vytažena na světlo" dvacet let 
stará myšlenka, podle níž eliptické galaxie vznikají splýváním galaxií spirálních. Tato myšlenka 
se stala jedním z nejstudovanějších problémů pro astronomy zabývající se výzkumem formování 
a vývoje galaxií. Hlavní námitkou je skutečnost, že eliptické galaxie obsahují podstatně více 
kulových hvězdokup než spirální galaxie o stejné svítivosti. Tím byl vyloučen vznik eliptické 
galaxie jednoduchým splynutím dvou spirálních. 

Stephen E. Zepf, odborný asistent na Kalifornské univerzitě v Berkeley, a Keith M. Ashman 
z Univerzity v Kansasu vyslovili v roce 1992 vlastní teorii, kterou podpořila i jejich pozorování 
v následujícím roce. Podle této teorie vznikají při splývání galaxií nové kulové hvězdokupy. 
Výsledkem jejich výzkumu blízkých eliptických galaxiíM 49 a Centaurus A bylo zjištění, že tyto 
galaxie obsahují dva typy kulových hvězdokup, které se liší chemickým složením. Podobné 
výsledky přinesl i výzkum dalších galaxií, které nedávno prošly stadiem splývání nebo u nichž 
toto splývání dosud probíhá. Současně s pozorováním existence nových kulových hvězdokup 
porovnali Ashman a Zepf pozorované množství nových kulových hvězdokup s množstvím 
materiálu využitelného pro tvorbu hvězd. I tato srovnání odpovídají hypotéze o splývání galaxií. 

Pokud se druhá generace kulových hvězdokup vytvořila při splývání dvou galaxií, musela být 
jejich mateřská mezihvězdná hmota bohatší na těžší chemické prvky (než je vodík a helium) 
oproti původnímu materiálu první generace hvězdokup. Vodík se totiž již přeměnil na těžší prvky 
jadernými reakcemi v nitru hvězd. Do mezihvězdného prostoru se tyto prvky dostanou při 
výbuchu hvězd nebo ztratí-li hvězda své vnější vrstvy. 

Zepf a Ashman zkontrolovali obsah těžších prvků kulových hvězdokup, v galaxiích M 49 
a Centaurus A. Zjistili, že v obou galaxiích existují dvě různé populace kulových hvězdokup. 
Jedna má více těžších prvků než druhá . Z toho vyplývá, že musely v minulosti proběhnout dvě 
oddělené periody tvorby hvězdokup. Tyto periody je obtížné objasnit bez pomoci teorie 
o splývání galaxií. 

Objevem "mladých" kulových hvězdokup se otevřela nová vzrušující oblast ve zkoumání 
vývoje galaxií. O 

[RAS NEWS, PN93/7] Ivana Zelená 

Naladěni na Mléčnou dráhu 
Během posledních let využíval tým astronomů ve Spojených státech nejmohutnější radioteleskoí 

na světě. Very Large Array (VLA) - v Novém Mexiku k uskutečnění systematického průzkumt 
roviny naší Galaxie v rozsahu tří rádiových pásem. Objevy zahrnují 500 míst vzniku hmotnýcl 
hvězd, více než 100 nových planetárních mlhovin a četné další zajímavé objekty, které by mohl} 
být zbytky supernov, pulsary a rádiovými hvězdami. Zvláště zajímavým výsledkem je skuteč• 
nost, že všechny zachycené hmotné hvězdy vznikají ve velmi tenké vrstvě podél roviny Galaxie 
tlusté pouhých 30 parseků. . 

Rádiový průzkum je pokusem o průnik mezihvězdným prachem, ktery' zastiňuje náš výhlec 
napříč Galaxií ve viditelném světle. Galaktickým diskem nevidíme ani do poloviční vzdálenosti. 
která nás dělí od středu Galaxie. Z toho plyne, že nemáme informace o podmínkách, v nichi 
hmotné hvězdy v Galaxii vznikají, ani o tom, kolik jich při výbuchu supernovy končí svůj život. 
Teprve pozorován( v infračerveném oboru a na rádiových vinách, které mohou procházel 
mezihvězdným prachem, ukázala spojitost mezi tvořícími se hvězdami o různé hmotnosti 
a vzdáleností od středu Galaxie. K získání přesnějších představ byl však nutný komplexn 
výzkum. , 

Když hmotná hvězda vstupuje do života, uvolňuje intenzivní ultrafialové záření. Tak vznikl 
v okolí hvězdy oblast vypiněná vodíkovými atomy, které ztratily své elektrony, a vysílá rádiové 
záření. Rádiový průzkum nám může ukázat všechny takové oblasti ionizovaného vodíku v průhledu 
Galaxií až do vzdálenosti 15 kpe. Je pozoruhodné, že i tento komplexní výzkum prokázal, že 
oblasti vzniku nových hvězd se soustřeďují ve vrstvě tlusté pouhých 30 pc. Podrobné studie, které 
nyní probíhají, povedou ke stanovení tempa vzniku největších hvězd v Galaxii a rozsahu jejich 
hmotností. Kromě toho nám výzkumy poskytnou i úpinější přehled počtu zanikajících hvězd, 
které po sobě zanechávají pozůstatky. Protože předpokládáme, že vznik a zánik hvězd jev hrubých 
rysech v rovnováze (alespoň u hmotných hvězd s krátkou dobou života), jsou tyto údaje důležité 
i pro lepší pochopení průběhu hvězdného vývoje. O 

[RAS News, PN-NAM93/18] ' Karel Halíř 
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Zpráva o astronomických družicích 
v roce 1993 

Marcel Grün, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 
Po úspěšné opravě velké družicové ob-

servatoře HST (Hubble Space Telescope) a 
jejím uvedení do piného provozu v prvních 
týdnech letošního roku může kosmická astro-
nomie začít opravdu napino prožívat svůj 
zlatý věk. Ostatně i před opravou poskytla 
více než tisícovce astronomů výsledky, ji-
miž zaplňovali stránky odborných časopisů 
- a teď můžeme očekávat přímo jejich zá-
plavu. 

Původně mělo zrcadlo o průměru 2,4 m 
soustředit v ohniskové rovině do skvrnky 
o průměru 0,1" asi 70 % světla, avšak v dů-
sledku sférické aberace se do ní soustřeďo-
valo jen 15 % světla. Korekční zařízení 
COSTAR (Corrective Optics Space Tele-
scope Axial Replacement) vylepšuje ost-
rost obrazu nad očekávání (místo před-
pokládaných 60 % soustřeďuje 85 % svět-
la), i když mírně zhoršuje světelnou účin-
nost systémů. Rozlišovací schopnost díky 
COSTARu vzrostla z 0,1" na 0,05", u nové 
kamery WFPC dosahuje 0,046". Daleko-
hled se už nechvěje a lze ho dlouhodobě 
pointovat s přesností lepší než 0,005", což 
umožní mj. i plánovaná astrometrická mě-
ření. Propříště tedy můžeme očekávat kva-
litní data z následujících přístrojů: kamery 
pro záznam velmi slabých objektů FOC 
(Faint Object Camera), spektrografu sla-
bých objektů FOS (Faint Object Spectro-
graph), vysokorozlišujícího spektrografu 
GHRS (Goddard High Resolution Specto-
graph) a nové kombinované širokoúhlé 
a planetární kamery WFPC-2 (Wide Field/ 
Planetary Camera). Další návštěva kosmo-
nautů - údržbářů je zatím plánována na 
r. 1997 a aktivní životnost observatoře nej-
méně dor. 2005. 

Jak už před dávnými léty prosazovali 
naši "sluníčkáři", kosmický výzkum je nej-
efektivnější v úzké vazbě na pozemní pozo-
rování. Pňldadem užitečné koordinace čin-
nosti různých přístrojů kosmické astrono-
mie mohou být pozorování Novy Cygni 
1992: IUE ji začala sledovat pouhých 15 
hodin po objevení, v dalších týdnech se 
postupně připojily družice ROSAT, EUVE, 
HST (nejprve 7. IX. 1992 spektrograficky a 

31. V. 1993 se zdařilo první optické zobra-
zení s obálkou o průměru 0,26), GRO 
i sondy Voyager. Podobně tomu bylo se su-
pernovou SN 1993J v galaxii M81- 30. III. 
už mohla IUE studovat její silné ultrafialo-
vé kontinuum, 3. IV. ji poprvé registroval 
ROSAT apoté poskytla zbrusu nová družice 
ASCA detailní zobrazení. 

Také druhá velká americká observatoř -
GRO (Compton Gamma Ray Observatory) 
z dubna 1991 - se činí, i když už počátkem 
roku 1992 došlo k poruše palubní paměti a 
na Zemi jsme mohli přijímat nejvýše 65 % 
naměřených dat. Loni došlo k úpravě při-
jímací antény v australské Tidbindbille 
a k přesunutí deset let staré retranslační 
družice TDRS-1 tak, aby byly ztráty mini-
malizovány. Jedním z hlavních úkolů 
družice je pozorování zábleskových zdro-
jů, kterých bylo registrováno už několik 
set. Příliš jasno o nich dosud nemáme, ale 
alespoň se podařilo poprvé lokalizovat, že 
část záblesků přichází z prostoru mimo 
Galaxii - slabší záblesky mají větší vinovou 
délku, přičemž diference odpovídá rudému 
posuvu. Loni byla rovněž publikována prv-
ní kompletní mapa oblohy v oboru záření 
gama (experiment EGRET, energie záření 
kolem 100 MeV) - až dosud jsme měli 
k dispozici jen data z okolí galaktického 
rovníku, získaná v druhé polovině 70. let 
malým satelitem COS B. 

Ovšem dráha nejtěžší americké vědecké 
družice poklesla z původních 450 km na 
333 km, takže pro záchranu před zánikem 
v hustých vrstvách zemské atmosféry bylo 
nezbytné uskutečnit korekční manévry. 
Protože primární raketový systém vykazo-
val anomálie již krátce po uvedení na drá-
hu, bylo rozhodnuto použít čtyř trysek sta-
bilizačního systému. Zkušební zážeh pro-
běhl 4. V. a zvýšil dráhu o 4 km, avšak 15. 
VI. se jedna z trysek zasekla, družice se 
rozrotovala a manévrování muselo být pře-
rušeno. Po dalších testech pak proběhlo na 
etapy: 4. - 17. X., 22. XI. - 1. XII. a dokon-
čeno bylo 17. XII., kdy dráha dosáhla pů-
vodní výšky. Mezitím pokračovala pozo-
rování, především Novy Cygni 92 a pulsaru 

Geminga. Předpokládá se, že GRO zůsta-
ne v provozu dor. 1996. 

Ze starších astronomických družic za-
slouží pochvalu především nejúspěšněj-
ší fyzikální přístroj všech dob - 0,45-m 
Cassegrainův dalekohled (f/15) na kva-
zistacionární družici IUE (International 
Ultraviolet Explořer), napájející dva UV 
spektroskopy (pásmo 119,1-192,4 nm a 
189,3-303,1 nm) s vidikonovou kamerou 
(rozlišení až 2'). Satelit funguje bez větších 
problémů od dubna 1978, pracovalo 
s ním více než 2000 astronomů z celého 
světa (i od nás) a počet publikovaných pra-
cí překročil už dávno 2500, avšak 30. IX. 
1994 se jej NASA chystá z finančních 
důvodů vypojit. Získané výsledky (přes 
70 000 spekter více než 10 000 objektů) 
zasahují do mnoha oblastí astrofyziky: sen-
zací byla pozorování supernov SN 1987A 
i SN 1993J ukazující odlišné chování 
v ultrafialovém a optickém oboru spektra, 
cenné výsledky se týkají Halleyovy kome-
ty a dalších těles sluneční soustavy (zejmé-
na planet Jupiteru a Uranu, v jehož strato-
sféře byla zjištěna přítomnost acetylenu), 
jader Seyfertových galaxií, stelárních sys-
témů s předpokládaným formováním pla-
netárních soustav typu RR Tauri nebo VV 
Serpentis i mezihvězdné absorpce. Nepří-
jemné je, že za tuto pilnou observatoř ne-
máme dosud rovnocennou náhradu. 

Družice EUVE (Extreme Ultraviolet 
Explorer) stihla od startu v létě 1992 do 
počátku 1993 dokončit komplexní přehlíd-
ku oblohy v krátkovinném ultrafialovém 
oboru záření a poté se zaměřila na vybrané 
objekty - studuje především hvězdné 
koronální jevy, ale i řadu kvasarů. 16. VIII. 
1993 byla pozorovací řada přerušena a pří-
stroje zaměřeny na trpasličí novu SS Cygni, 
u níž astronomičtí amatéři zjistili pouhých 
8 hodin předtím, že právě začíná její akti-
vita. Na palubě družice jsou čtyři zrcadlo-
vé dalekohledy (průměr 0,4 m, rozlišení 
10') s kaskádními zesilovači, vyvinuté 
v USA na University of California v Ber-
keley. Tři jsou souosé a pracují v zobra-
zovacím režimu technikou skanování 
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(spektrální rozsah 9-15, 17-25, 40-60 a 
55-75 nm), čtvrtý slouží pro přehlídky ob-
lohy v rozmezí 9 až 40 nm a napájí 
spektrometr (spektrální rozsah 7-76 nm) 
s rozlišením 0,1 nm. Výzkumný program 
je pokračováním práce družic OAO-3 
(1972), ASTP (1975) a EXOSAT (1983). 

Ještě po celý rok 1994 by mělo praco-
vat osm přístrojů na velké ruské družici 
GRANAT z prosince 1989 především 
francouzský dalekohled Sigma pro pozoro-
vání v oboru záření gama (průměr 1,2 m, 
spektrální rozsah 30 keV až 2 MeV). Fran-
couzi ovšem musejí přispívat půl milionem 
dolarů ročně na provoz řídicího střediska 
v Jevpatorii na Ukrajině. 

Nejnovější astrofyzikální družicí je ja-
ponská ASTRO-D, která pod názvem 
ASCA (Advanced Satellite for Cosmolo-
gy and Astrophysics, ale též výslovnost 
slova Asuka, mytický Letící pták) starto-
vala20.II.1993. Je vybavena velkoplošným 
dalekohledem pro pozorování v oboru 
rentgenového záření a kamerami pro získá-
vání zobrazení i spekter pozůstatků po 
supernovách, neutronových hvězd, aktiv-
ních galaktických jader a dalších rentge-
nových objektů v energetickém rozsahu 
0,5 až 12 keV se spektrálním rozlišením 
několika procent a úhlovým rozlišením asi 
2' při zorném poli půl stupně. Uvedení do 
operačního stavu bylo urychleno kvůli čas-
nému pozorování supernovy SN 1993J. 
Družice by měla pracovat až do roku 1998, 
avšak 18. XI. 1993 u ní došlo k poruše 
stabilizačního gyroskopu, takže od prosin-
ce je v činnosti záložní jednotka. 

Magickou náhodou téhož dne došlo 
k podobné závadě na německé družici 
ROSAT (Roentgensatellite) z června 1990 
(získala mj. první obrati Měsíce v rent-
genovém záření, podílela se na objevu 
pulsaru Geminga a zkatalogizovala téměř 
100 000 zdrojů rentgenového záření, z nichž 
většina byla pozorována poprvé). Po tý-
denním testování bylo rozhodnuto využívat 
zbylé dva gyroskopy, z nichž jeden však 
bývá občas poruchový. Od prosince 1993 
je hlavní přístroj HRI (High Resolution 
Imager) používán v každém měsíci jen tý-
den, aby se ušetřily zásoby pohonných lá-
tek stabilizačního systému. V současnosti 
je to jediný systematicky pracující spekt-
rometr. měkkého rentgenového záření a 
technici doufají, že "přežije" ještě letošní 
rok 

Bez zajímavosti nejsou ani pozorování 
čárové emise mezihvězdného prostředí, 
získávaná v pásmu mezi měkkým 
rentgenovým a extrémním ultrafialovým 
zářením (spektrální obor 50-100 eV) de-
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tektory na malé družici ALEXIS (Array of 
Low Energy X-Ray Imaging Sensors). Při 
startu 26. IV. 1993 u ní došlo k poruše 
jednoho panelu slunečních baterií a zdálo 
se, že družice za 17 milionů dolarů je ztra-
cena. Pak se však 2. VI. podařilo zachytit 
slabý signál a navzdory řadě technických 
problémů bylo spojení 5. VII. pině obnove-
no. Od poloviny července družice uspoko-
jivě funguje, jen v šrpnu došlo k dvoutý-
dennímu výpadku měření. 

Ke krátkodobým pozorováním, netrva-
jícím déle než deset dnů, je koncipována 
německá uiůverzální plošina SPAS (Shuttle 
Pallet Satellite) o letové hmotnosti až 3200 
kg, uváděná na dráhu z paluby raketo-
plánu, který ji také opět přiváží na Zemi. 
V září 1993 vynesl Discovery tento sub-
satelit se dvěma dalekohledy pro pozoro-
vání v ultrafialovém oboru spektra. Hlav-
ním přístrojem byl ORFEUS (Orbiting Re-
trievable Farand Extreme UltravioletSpec-
trograph) - dalekohled o průměru 1 m, 
napájející dva spektrografy, pokrývající 
vinové délky 40 až 125 nm (jeden z Uni-
versity of. California v Berkeley, druhý 
z Německa). Americké zařízení spolehlivě 
měiilo radiální rychlosti s přesností lepší 
než 100 km.s-', u německého se vyskytly 
problémy s rozptylem světla. Dále byla na 
palubě aparatura IMAPS (Interstellar Me-
dium Absorption Profile Spectrograph), 
pokrývající sice jen rozsah záření 
o vinových délkách nad 90 nm, ale zato 
s rozlišením až 1 kmit. SPAS pozoroval 
především galaktické objekty, 5 % pozo-
rovacího času bylo věnováno studiu objek-
tu typu BL Lacertae v souhvězdí Jižní Ryby. 

Astronomická pozorování se uskuteč-
ňovala po 11 měsíců též z paluby velké 
autonomní družice EURECA (European 
Retrievable Carrier), jejímž hlavním úko-
lem jinak byla kosmická technologie. 
Kromě aparatur pro měření sluneční kon-
stanty byl mezi 55 přístroji i dánský dale-
kohled WATCH (Wide Angle Telescope) 
pro detekci a lokalizaci změn tvrdého 
rentgenového záření neslunečních zdrojů. 
Objevil několik rentgenovských nov (nej-
jasnější EU 1737-132 v říjnu 1992) a 
v dubnu 1993 nový jasný zábleskový zdroj 
záření gama (kromě toho byly registrovány 
záblesky ze známých zdrojů Cygnus X-2 
a Aquila X-1). Podobné tři detektory po-
kračují v měření na družici GRANAT. 
EURECA byla 24. VI. zachycena americ-
kým raketoplánem a přivezena zpět na 
Zemi. 

Do historie astrofyziky se výrazně za-
psala družice COBE (Cosmic Background 
Explorer), která přinesla dramatické údaje 

oraných okamžicích vývoje vesmíru. Star-
tovala v listopadu 1989 a v září 1990 došlo 
kapalné héliumpro chlazeníinfračerveného 
spektrometru, avšak diferenciální mikro-
vinný radiometr sledoval odchylky od prů-
měrné teploty reliktního záření (s citlivostí 
o řád větší, než dovedeme ze Země) až do 
vypojení celé družice 23. XII. 1993 (opět 
pro finanční potíže NASA). Z výsledků mj. 
vyplývá pohyb Slunce vůči reliktnímu zá-
ření rychlostí 370 km.š'. 

Doslova senzací se jistě počátkem r. 1997 
stane zveřejnění astrometrických katalogů, 
připravovaných nyní na základě měření 
družice HIPPARCOS (High Precision 
Parallax Collecting Satellite). Její pohnu-
tý osud (raketa ji vynesla na špatnou dráhu, 
ale přesto se podařilo zpracovat předaná 
měření za dobu 36 měsíců) skončil defini-
tivně 15. VIII. 1993, když předtím fungo-
vala už jen se dvěma z pěti gyroskopů a 
24. VI. definitivně selhala i palubní paměť. 
Družice vykonala přes dva miliony pozo-
rování (1011 bitů informací, což lze srovnat 
s rozsahem tisíce kompletních svazků 
EncyklopediaBrittanica): polohy aparalaxy 
120 000 hvězd do 12. magnitudy byly mě-
řeny s přesností 0,002" (experiment Posi-
tion) a polohý dalšího milionu hvězd s přes-
ností 0,1" (experiment Tycho). Pro každý 
objekt je k dispozici kolem 500 měření 
jasnosti ve spektrálním oboru B a V s přes-
nosti 0,03 magnitudy. Vlastní pohyby jsou 
nyní známy pro tisíc hvězd s přesností 
0,0007 /rok a pro několik set tisíc hvězd 
s přesností 0,004  /rok. Další interpretace 
výsledků povede zřejmě i k novým hodno-
tám extragalaktického referenčního systé-
mu. Jako "vedlejší produkt" činnosti za 
prvních 18 měsíců lze označit objévení 
5000 dosud neznámých astrometrických 
dvojhvězd a kolem 15 000 dříve nezná-
mých proměnných hvězd (což představuje 
nárůst jejich katalogu o nejméně 50 %). 

Systematické sledování Slunce v rent-
genovém oboru provádí od podzimu 1991 
na špičkové úrovni japonská družiceJÓKÓ 
(angl. Yohkoh, Sluneční světlo) o hmot-
nosti 440 kg, nesoucí japonské i americké 
přístroje. Do konce roku 1993 bylo získáno 
přes 1,5 milionu snímků v měkkém záření 
(0,4-6 nm) s rozlišením 2000 km na Slun-
ci a záznamy více než 250 erupcí v tvrdém 
rentgenovém záření (0,01- 0,08 nm) s roz-
lišením 5000 km. Kromě toho je 8-krát za 
sekundu snímán celý sluneční disk široko-
pásmovým spektrometrem 

v oboru rentge-
nového a gama záření. Atraktiv lího pře-
chodu Merkuru přes sluneční disk 6. XI. 
1993 bylo využito ke kalibraci rentgeno-
vých detektorů. Na mimořádné úspěšnosti 



výzkumu se podílí i moderní komunikace 
mezi členy vědeckého týmu, dokonalý software 
a koordinace s pozemním pozorováním Slunce 
z několika desítek observatoří v USA, Japonsku, 
Havajských ostrovech, Číně, Evropě a na 
Kanárských ostrovech. 

Krátkodobě byla sluneční aktivita sledována 
i z dalších kosmických zařízení-např. ve vztahu 
k atmosféře Země a biosféře v rámci souboru 
ATLAS-2 nebo z mnohonásobně použitelného 
stabilizovaného subsatelitu SPARTAN 201 
(Shuttle Point Autonomous Research Tool for 
Astronomy) o hmotnosti 1300 kg, který je na 
oběžnou dráhu vyvážen raketoplánem a je scho-
pen zhruba 50 hodin autonomního provozu. 
Získané informace jsou ukládány pouze 
v palubní paměti o kapacitě 1010 bitů (asi 
3 km pásky). První exemplář byl použit 
r. 1985 pro studium extragalaktických rentgen 
vých zdrojů, avšak poté vzal za své při havárii 
Challengeru. Loni v dubnu nesla tato družice 
dva přístroje pro pozorování sluneční korony: 
koronograf v integrálním světle WLC (White 
Light Coronograph) a ultrafialový koronál-
ní spektrometr UVCS (Ultraviolet Coronal 
Spectrometer). 

Nezanedbatelným přínosem pro výzkum 
Slunce jsou též kosmické sondy svým měřením 
částic slunečního větru apod. v dalekém 

meziplanetárním prostoru (VOYAGER 1 a 
VOYAGER 2, PIONEER 10 aPIONEERll, 
ULYSSES, GALILEO). Ovšem sondy VOY-
AGER byly do kosmické astronomie zapojeny 
i přímo -jejich malé spektrometry ultrafialového 
záření jsou totiž jedinými přístroji, které pokrý-
vají oblast 90 až 120 nm a až do dubna 1993, 
kdy byl výzkumný program redukován pouze 
na sledování Slunce (jak jinak ušetřilo se tím 
pár set tisíc dolarů ročně), získaly stovky hvězd-
ných spekter, mj. i Novy Cygni 1992. 

Astronomická pozorování se uskutečňují též 
při pilotovaných letech. Čas od času se kos-
monauti na stanici MIR dostanou i k pozoro-
vání mezinárodním komplexem RENTGEN 
v modulu KVANT z r.1987 - cenné jsou právě 
dlouhotrvající řady. 

Dalekohledy patří občas také mezi vybavení 
amerického raketoplánu, kde však umožňují 
nejvýše dvoutýdenní pozoróvání. Při letu STS-
54 v lednu 1993 dva nové spektrometry DXS 
(Diffuse X-Ray Spectrometer) pro studium 
difuzního rentgenového záření v rozsahu 3,2 až 
8,4 nm sledovaly horký ionizovaný plyn o teplo-
tě kolem 106 K, vyvrhovaný při explozích 
supernov, a "objektem zvláštního zájmu" byl 
pulsar Geminga. V dubnu 1993 při německo-
americké expedici STS-43 byla na nosníku 
v nákladovém prostoru instalována astronomic-

ká kamera GAUSS (Galactic Ultrawide Angle 
Schmidt System) s mimořádně velkým zomým 
polem (145) z Ruhrské univerzity v Bochumi. 
S několika ultrafialovými a vizuálními filtry 
bylo získáno více než 100 obrázků pokrývaj-
ících polovinu oblohy, na nichž je možno zkou-
mat velkoplošné struktury plynu a hvězd 
v Galaxii. 

Kosmické astronomii jsme slibovali skvělou 
budoucnost již v prvních článcích. o pozorování 
vesmíru z oběžné dráhy kolem Země, které 
jsme s kolegou P. Koub-ským otiskli v Řisi 
hvězd koncem 60. let. Tehdy jí nebylo věnováno 
ani 1 % publikovaných astronomických prací, 
nyníznívychází přes 20 %publikací. Současný 
bouřlivý rozvoj této metody výzkumu potvrzuje 
oprávněnost tehdejších prognóz i nových, tepr-
ve připravovaných koncepcí. Avšak těm bude 
stát za to věnovat samostatnou úvahu. 

Ing. Marcel Grün (*1946). V současné době je 
vedoucím oddělení kosmonautiky Hvězdárny a 
planetáriahL m Prahy apředsedou astronautické 
sekce České astronomické společnosti: 

ZPRÁVY Z OBĚŽNÝCH DRAH 
V dubnu si už tradičně připomínáme vstup 

člověka do vesmíru. Pilotované lety letos pro-
bíhají uspokojivě - jen před sestupem Sojuzu 
TM-17 došlo ke kolizi lodi s orbitální stanicí. 
Poljakov zůstane na oběžné dráze 14 měsíců 
a za to, že pracuje na německých přístrojích, 
které na Miru zanechal Flade, dostanou Rusové 
zaplaceno 0,7 milionu USD. Při současném kur-
su to stačí k pokrytí provozu Miru na dva až tři 
roky! Také obě americké expedice skončily 
podle očekávání dobře a nyní v dubnu je na řa-
dě premiéra radarové laboratoře o hmotnosti 
10,5 t. 

Komplikovanější je situace kolem budou-
cích programů. Stanice MIR by měla "vydr-
žet" nejméně do konce r. 1997. Rusko nabíd-
lo USA možnost 10 letů k ní, při nichž by 
Američané strávili na její palubě úhrnem 
21 měsíců a současně se vyzkoušely některé 
prvky nových konstrukcí. Avšak protože NASA 
má prostředky na úpravu pouze jednoho raketo-
plánu (Atlantis) pro spojení s androgenním 
uzlem modulu Kristall na Miru, nestihne se asi 
uskutečnit více než 5 až 6 setkání. První z nich 
je připravováno na počátek června 1995. Zpět 
Atlantis přiveze amerického kosmonauta, který 
3 měsíce předem vzlétne na Sojuzu TM-21 
(nominován byl N. Thagard, náhradnice 
B. Dunbarová). Další lety, při nichž budou ame-
ričtí kosmonauti startovat i přistávat ve svém 
raketoplánu, se uskuteční v říjnu 1995 a počát-
kem 1996. Od stavby nové stanice Rusové zřej-

mě prozatím upustí za předpokladu, že již vyví-
jené celky budou integrovány do americké kon-
cepce. 

Ta doznala loni drastických změn. Projekt 
FREEDOM, před 10 lety slavnostně vyhlášený 
Reaganem, Clintonova administrativa pohřbila 
pod heslem "musí se šetřit" (za každou cenu). 
Nastalo usilovné hledání skromnější varianty. 
V červnu si president vybral jeden z návrhů 
(tzv. Option A-2), který NASA rozpracovala 
pod názvem ALPHA. Na podzim však došlo 
k politickým dohodám s Ruskem, které se stalo 
pinoprávným partnerem projektu (když jeho 
výrobky z větší části zaplatí Američané, odha-
dem 2,5 miliard USD). Dne 7. XI. 1993 se 
v Montrealu poprvé sešli šéfové kosmických 
agentur USA, Ruska, Kanady, ESA a Japonska 
a dohodli novou základní koncepci mezinárod-
ní stanice, které se začalo říkat RALPHA. 
Zpráva pro Kongres zdůrazňuje především dal-
ší úspory... 
Po dlouhém váhání byla zvolena dráha se 

sklonem 51,6°, což sice umožní její snadné 
dosažení z Bajkonuru, ale zkomplikuje star-
ty americké, protože raketoplán na ni vynese 
o 5 t méně. K sestavení stanice bude zapotřebí 
28 startů, z nichž 12 bude ruských. Nejprve 
(snad v květnu 1997) vynese raketa Proton rus-
ký pohonný modul FOB s hermetizovanou ka-
binou. Má hmotnost 20 t (z toho 8 t pohonné 
látky) a životnost nejvýše pět let. Jeho úkolem 
je udržovat stanici na montážní dráze ve výšce 

kolem 250 km a posléze ji přesunout na dráhu 
operační ve výšce kolem 400 km. Také další 
dva starty budou ruské: se servisním modulem 
a univerzálním spojovacím uzlem. Pak NASA 
vypustí příhradový nosník a k němu se začnou 
montovat panely společně vyvinutých sluneč-
ních baterií (maximální příkon 20 kW). Na jaře 
1998 bude připojen nový kanadský manipulátor 
a od října 1998 by mohl začít omezený experi-
mentální provoz. Ovšem dostavba bude pokra-
čovat: na podzim 1999 přibude japonský 
hermetizovaný modul JEM s otevřenou ploši-
nou, o půl roku později podobný modul ESA 
Columbus a v r. 2001 americké moduly. Téhož 
roku dojde k instalaci dosud nevyzkoušených 
solárních generátorů s turbínou, čímž se zvýší 
příkon až na 40 kW. Tím bude stanice dokonče-
na, přesunuta na operační dráhu a začne na ní 
pracovat stálá šestičlenná posádka. Změny se 
velmi tvrdě dotýkají jak amerických výrobců, 
tak dosavadních partnerů. Pro Japonce to před-
stavuje tříletý odklad, technické problémy 
a zvýšení nákladů o cca 200 milionů USD, 
v Kanadě se uvažuje o přehodnocení partner-
ství. Naopak Čína v lednu t.r. oznámila, že 
r. 2000 bude mít k dispozici dvoumístnou 
pilotovanou ]od', takže návštěvy Mezinárodní 
stanice nejsou vyloučeny... 

I když otazníky zůstávají, jedno je dnes už 
jisté - budoucnost pilotovaných letů spočívá 
v úzké mezinárodní spolupráci. 
O (rng) 
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Nová pojmenování kleťských planetek 
Jana Tichá, Hvězdárna a planetárium České Budějovice 

Slovo "astronomie" v prvém okamžiku 
evokuje nekonečné rozměry vesmíru 
a nepřehledné řady ohromných čísel. Tepr-
ve potom zaslechneme ozvěnu původních 
antických kořenů z dob, v nichž astrono-
mie skutečně dávala jména hvězdám. Po-
jmenovat patnáct a půl milionů hvězd 
očíslovaných v Guide Star Catalogu by dnes 
nikoho soudného nenapadlo. Pouze v našem 
nejbližším okolí - sluneční soustavě - ne-
přestáváme zdobit tělesa existující mnoho-
násobně déle než lidská pospolitost nejrůz-
nějšími pozemskými jmény. Ať už jde 
o měsíce, útvary na povrchu planet či ko-
mety. Jenom u planetek však ona odpověd-
nost doléhá přímo na objevitele (s možnou 
korekcí ze strany Minor Planet Name Com-
mittee IAU). 

O tom, z jakých oblastí a oborů lze vy-
bírat, se můžete přesvědčit na následujících 
41 nových jménech planetek, objevených 
v letech 1978-1990 na Kleti M. Mahrovou 
(MM), Z. Vávrovou (ZV), L. Brožkem 
(LB) a A. Mrkosem (AM) a publikova-
ných v Minor Planet Circulars během let 
1992-1993. 

Nelze jinak, než začít astronomií. Pla-
netky (4567) BECVAŘ (MM) se po letech 
dočkal Antonín Bečvář, zakladatel obser-
vatoře na Skalnatém Plese, ale hlavně astro-
nom, u něhož se vědecká erudice pojila se 
skutečnou lidskostí, dodnes dýchající z jeho 
knih a článků. Bečvářovy atlasy brala do-
nedávna do rukou den co den (nebo spíš 
noc co noc) většina lovců planetek nejen 
na Kleti; ale po celém světě. Ovlivnily 
i grafické řešení nových atlasů pro ekvi-
nokcium J2000.0. (3419) GUTH (LB) při-
pomíná Vladimíra Gutha, zakladatele po-
válečné československé meteorické astro-
nomie. (3424) NUŠL (LB) má jméno po 
Františku Nušlovi, řediteli Státní hvězdár-
ny v Praze, dlouholetém předsedovi ČAS 
a spolu s J. J. Fričem konstruktéru cir-
kumzenitálu a dalších přístrojů. Hubertu 
Sloukovi, dlouholetému šéfredaktoru Říše 
hvězd, který svými populárně-astrono-
mickými knihami přivedl ke studiu astrono-
mie mnoho českých a slovenských astrono-
mů, patří planetka (3423) SLOUKA (LB). 
Josefa Klepeštu, spoluzakladatele ČAS, ale 
hlavně významného astrofoto-grafa, připo-
míná (3978) KLEPEŠTA (ZV). (3141) BU-
CHAR (AM) nese jméno Emila Buchara, 
známého pracemi z geodetické astronomie 
s využitím umělých družic Země i objevem 
planetky Tynka. Zakladatele českosloven-
ské stelární astronomie Josefa Mikuláše 
Mohra připomíná (2971) MOHR (AM), pro-
fesora astronomie Univerzity Karlovy Vin-

cence Nechvíleho pak (2936) NECHVÍ-
LE (AM). (2559) SVOBODA (AM) je vzpo-
mínkou na Jindřicha Svobodu, profesora 
astronomie a geodézie na ČVUT. Josip Kle-
czek, význačný český astronom, jehož hlav-
ním oborem je sice Slunce, je ovšem znám 
i organizací škol mladých astronomů při 
IAU/UNESCO a mnohojazyčnými astro-
nomickými slovníky, dostal planetku 
(2781) KLECZEK (ZV) k loňským sedm-
desátinám. A na závěr něco z astrono-
mického místopisu - (3386) KLEMENTI-
NUM (LB). Pražskou jezuitskou kolej sv. 
Klimenta S astronomickou věží, pozdější 
sídlo Státní knihovny a nyní Národní kni-
hovny, netřeba snad blíže představovat. 

Na jména vážící se k astronomii na-
vazují osobnosti dalších vědních oborů. 
(2661) BYDŽOVSKÝ (ZV) podle Bohu-
mila Bydžovského, matematika a rektora 
Univerzity Karlovy, (3003) KONČEK (AM) 
připomene slovenského meteorologa Miku-
láše Končeka, organizátora moderní slo-
venské klimatologie Štefana Petroviče pak 
(3017) PETROVIC (AM). (3899) WICH-
TERLE (MM) nese jméno Otto Wichter-
leho, věnujícího se makromolekulární che-
mii a širší veřejnosti známého jako vyná-
lezce kontaktních čoček. Z oblasti me-
dicíny byli vybráni hnéd dva lékaři -
(4170) SEMMELWEIS (ZV) dle Ignáce 
F. Senunelweise a (5031) ŠVEJCAR (ZV) 
dleyediatra Josefa Švejcara. 

Rada jmen byla brána z kultury. Ať už 
jde o básníky - (3096) BEZRUC (ZV), 
(4114) JASNORZEWSKA (ZV) čili polská 
básnířka Maria Jasnorzewska-Paw-
likowska, (4781) SLADKOVIČ (ZV), 
(2647) SOVA (ZV) či spisovatele (4124) HER-
RIOT (ZV), (4112) HRABAL (MM), 
(3628) BOŽNĚMCOVA (ZV). Dílu a osob-
nosti Boženy Němcové se tak dostalo v je-
diném roce trojího ocenění: kráterem na 
Venuši, novou českou pětisetkorunovou 
bankovkou a planetkou, (2523) RYBA (ZV) 
je pochopitelně barokní skladatel Jakub Jan 
Ryba, (2620) SANTANA (ZV) zpěvák 
Carlos Santana. (5203) PAVAROTTI (ZV) 
připomíná operního pěvce Luciana Pa-
varottiho. Planetka (4142) se jmenuje 
DERSU-UZALA (ZV) podle známé lite-
rární postavy a (4921) VOLONTÉ (ZV) dle 
herce Gian Maria Volonté, který jako před-
stavitel filmového Giordana Bruna má 
k astronomii docela blízko. 

Inspiraci lze nalézt v mytologii. V Če-
chách nejsnáze ve slovanské, takže dří-
vějšího kletského Peruna nyní dopinili 
(2522) TRIGLAV (ZV) a (2581) RADE-
GAST (ZV). Jména z řecké mytologie se 

konečně dočkala zatím jediná kleíská 
planetka ze skupiny Trojanů: (3451) MEN-
TOR (AM) byl synem Imbra a otcem 
Imbria, spojenců Trojanů. 

Zatímco s rostoucím počtem nově obje-
vovaných Trojanů začíná být nouze o hrdiny 
trojských válek, pro planetky hlavního pásu 
lze kromě předchozích možností využít té-
měř nekonečné množství jmen zeměpis-
ných. Zatímco (2747) ČESKY KRUMLOV 
(AM) a (2889) BRNO (AM) netřeba před-
stavovat, ke (2811) STŘEMCHOVÍ (AM) 
se sluší dodat, že se jedná o rodiště objevi-
tele a (3137) HORKY (AM) jsou místem, 
kde v roce 1939 umístil svůj první daleko-
hled. 

Z řad obhájců svobody a lidských práv 
se ocitli mezi planetkami (4317) GARI-
BALDI (ZV) a bojovník za svobodu Irska 
Daniel (4927) O'CONNELL (ZV). 

Mnohé z více než pěti a půl tisíce dopo-
sud číslovaných planetek věnovali jejich 
objevitelé svým nejbližším. Asi za tu ne-
změrnou trpělivost s údělem astronoma-
pozorovatele. Ani obě kletské objevitelky 
nezůstaly stranou. Jedná se o planetky 
(2821) SLÁVKA (ZV) a (3732) VAVRA (ZV) 
pojmenované po rodičích Z. Vávrové a 
(3492) PETRA-PEPI (MM), kterou dostala 
k osmnáctinám dcera M.Mahrové. 

Chtěli býste si také pojmenovat planet-
ku? Jak snadné!? Stačí ji "někde" na oblo-
ze nalézt (jasnost v současnosti nově po-
zorovaných těles je většinou mezi 16. a 
18. magnitudou), získat dostatek přesných 
pozic pro výpočet alespoň předběžné drá-
hy, sledovat ji v dalších opozicích (což 
může také trvat víc než desítku let) a až 
se dočkáte tzv. definitivního čísla, můžete 
začít uvažovat o jménu. Mezitím ovšem 
zjistíte, že pojmenování vůbec není to pod-
statné. O 

Jana Tichá (*1965). 
Ředitelka Hvězdárny a planetária v Čes-
kých Budějovicích s pobočkou na Kleti. 
Zabývá se poziční astronomií malých těles 
sluneční soustavy. 
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CESKA ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST 

Česká astronomická společnost v roce 1993 

Rok 1993 byl pro Českou astronomickou 
společnost velmi složitý, a to jak z hlediska 
ekonomického, tak názorového v oblasti poslá-
ní a nápině i organizace Společnosti. Eko-
nomické potíže měly za následek již v roce 
1992 podstatnou redukci sekretariátu, která 
v pololetí r. 1993 vyvrcholila zrušením obsaze-
ní sekretariátu jakýmkoliv pracovníkem. Tato 
situace byla ke konci roku řešena nepatrnými 
úvazky a hlavně dobrovolnou činností pracov-
níků pražského planetária. Přes tyto velké jak 
ekonomické, tak organizační potíže bylo v čin-
nosti ČAS dosaženo řady významných vý-
sledků. 

Činnost Společnosti je zaměřena hlavně do 
oblasti vědecké, vzdělávací a popularizační, 
a to jak v astronomii, tak i v příbuzných obo-
rech. Těžištěm odborné i organizační práce jsou 
odborné sekce a pobočky. 

Odborná činnost je zaměřena především na 
pozorovatelské aktivity, které vyplývají zejmé-
na z pozorovatelských programů odborných sek-
cí, které často navazují na mezinárodní pozoro-
vací programy. Pozorovací data získaná amaté-
ry jsou dále zpracovávána jak na domácí půdě, 
tak v zahraničí a tvoří mnohdy doplňky profe-
sionálních pozorovacích aktivit. Výsledky jsou 
publikovány v našich i zahraničních časopi-
sech a prezentovány na různých seminářích, 
z nichž některé jsou organizovány vespoluprá= 
ci s ČAS. 

Byly navázány kontakty s Evropskou astro-
nomickou společností (EAS), jejíž je ČAS od 
června 1992 přidruženým členem. Spolupráci 
se zahraničními partnery navazují přímo i ně-
které sekce. Úzká spolupráce probíhá  se Slo-
venskou astronomickou společností, kde do-
chází jak ke společným zasedáním předsednic-
tev, tak i společnému organizování seminářů 
(stelární, sluneční). 

Ve snaze vypinit vakuum v informovanosti 
členů Společnosti bylo obnoveno vydávání člen-
ského věstníku s názvem Kosmické rozhledy 
plus pod redakcí dr. Marka Wolfa z Astro-
nomického ústavu Univerzity Karlovy. Jsou 
v něm publikovány nejen veškeré informace a 
zajímavosti ze života Společnosti, ale i aktuální 
astronomické informace, které dosud byly vy-
dávány samostatně. Členové ČAS se podílejí na 
vydávání řady odborných publikací (Hvězdářská 
ročenka, Astronomická příručka), sekcí Me-
ziplanetární hmoty byl vydán Návod na pozoro-
vání meteorů a mají své zastoupení i v redakční 
radě časopisu Říše hvězd. 

K 31. prosinci 1993 měla Společnost 641 
členů, řídí ji výkonný výbor, který má 11 členů 
a 3 náhradníky. Územně je ČAS rozdělena do 
10 poboček: Brno (předseda RNDr. Jiří Prud-
ký), Ceské Budějovice (František Vacltk), Hra-
dec Králové (RNDr. Jaroslav Pícha), Ostrava 
(RNDr. Petr Kucharčrk), Praha (Pavel Suchan), 
Rokycany (Karel Halíř),Teplice (Ing.RNDr. Ja-
roslav Dykast, CSc.), Třebíč (Jiří Nevrzal), 
Úpice (RNDr. Zbyněk Melich, CSc.), Valašské 
Meziříčí (RNDr. Marie Vykutilová , CSc.). Roz-
sah činnosti poboček se značně lišil; zatímco 
některé výrazně rozšířily svoji činnost, jiné byly 
značně nebo i zcela pasivní. Největší přínos 
činnosti poboček je v přednáškové činnosti a 

diskuzních večerech zaměřených jak na otázky 
astronomie, tak problémy ČAS. Některé poboč-
ky začaly vydávat zpravodaje pro své členy 
(Jihočas vydávaný pobočkou Ceské Budějovice, 
Corona Pra gensis vydávaná pražskou poboč-
kou, Expresní astronomické informace vydáva-
né pobočkou Rokycany). Členové některých 
poboček se též podílejí na pozorovatelské čin-
nosti. 

Podle zájmu jednotlivých členů je ČAS roz-
dělena do 12 sekcí a 1 komise. Nově vznikla 
kosmologická sekce z bývalé kosmologické sku- 
piny; terminologická sekce se přeměnila v ko-
misi. 

Sekce meziplanetární hmoty (předseda 
doc.RNDr. Vladimír Znojil, CSc.) - V roce 1993 
vyšlo 14 čísel členského zpravodaje o celko-
vém rozsahu 150 stran. Členové provádějí 
teleskopické sledování Perseid, oživuje se zá-
jem o pozorování komet (bylo získáno přes sto 
odhadů jasnosti pěti různých komet), pozoro-
vání byla pravidelně zasílána do ústředí v USA 
(IMO). Pokračovalo zpracování dat z meteo-
rických expedic z minulých let, mnoho z nich 
pak bylo odesláno do databáze IMO. V nákladu 
300 kusů byl vydán již zmíněný nový Návod na 
pozorování meteorů, navazující na celosvětové 
pozorovací programy. 

Sekce pro pozorování proměnných hvězd 
(předseda RNDr. Miloslav Zejda) - Byl uspořá-
dán seminář o výzkumu proměnných hvězd (56 
účastníků, z toho 5 zahraničních), na hvězdárně 
ve Vyškově praktikum pro pozorovatele pro-
měnných hvězd a 7 víkendových soustředění. 
Výsledky pozorování členů sekce byly publiko-
vány v Pracech hvězdárny a planetária Mikuláše 
Koperníka, Brno, č. 31. Probíhá zpracování 
pozorování z let 1990-1993, členové sekce zpra-
covali metodickou příručku Pozorování pro-
měnných hvězd, podílejí se na vydávání věstní-
ku Perseu.s, vydávají předpovědi minim pro-
měnných hvězd a inovují jejich katalog. Dva 
členové výboru vydávají Expresní astronomic-
ké informace (v roce 1993 vyšlo 55 čísel). 
Členové sekce P. Pravec a J. Kyselý objevili 
dvě nové proměnné hvězdy, jeden člen se zú-
častnil konference v Oděse,.další dva absolvo-
vali čtrnáctidenní pracovní pobyt na hvězdárně 
v Sonnebergu. 

Historická sekce (předseda Mgr. Pavel 
Najser) - Dva členové sekce přeložili z latiny 
Keplerovo dílo Sen o cestě na Měsíc. Byl pro-
veden soupis a pořízeny fotografie přístrojů 
historické hvězdárny v pražském Klementinu, 
pořízena byla kompletní bibliografie prací ze-
snulého prof. Zdeňka Kopala a z Manchesteru 
převezen rukopisný materiál zjeho pozůstalos-
ti, který bude zčásti vystaven v Městském mu-
zeu v Litomyšli. Je připravován materiál k vý-
ročí Jana Marka Marci z Krolandu, ve spolu-
práci s astronautickou sekcí byl připraven se-
znam navržených jmen ženských osobností pro 
pojmenování povrchových útvarů na Venuši. 

Casováazákrytová sekce 'předseda Ing. Bo-
humil Maleček, CSc.) - Byly počítány a v před-
stihu publikovány okamžiky zákrytů, vidi-
telných na území České republiky. Členové 
sekce organizovali a prováděli pozorování 
zákrytů. 

Pedagogická sekce (předseda RNDr. Zdeněk 
Pokorný, CSc.) - Členové sekce vyučovali astro-
nomii ve volitelných předmětech na základních 
školách, rovněž se zabývali realizací svých vzdě-
lávacích projektů: ASTRO 2001v časopise Říše 
hvězd a připravovali astronomické části učeb-
nice přírodopisu pro 4. ročník ZŠ. Vydáno bylo 
1. číslo věstníku Astronomické vzdělávání. 

Astronautická sekce (předseda Ing. Mar-
cel Grün) - Členové sekce se podíleli na reali-
zaci kosmonautického semináře ve Valašském 
Meziříčí. Byl zpracován a v HaP Praha vydán 
Přehled kosmonautiky 1991; stejná publikace 
pro rok 1992 byla připravena k tisku. Sekce 
navázala zahraniční kontakty s British Inter-
planetary Society a Maďarským výborem pro 
kosmický. výzkum. Předseda působil v týmu 
expertů pro soutěž slunečních plachetnic IAF. 

Kosmologická sekce (předseda Ing. Jaro-
slav Souček, CSc.) - Sekce byla formálně usta-
vena 16. X. 1993. Schůzky probíhají každý 
týden, bylo uskutečněno 5 přednášek s tématy 
z kosmologie a souvisejícími obory. Byla zahá-
jena práce na katalogu vybraných galaxií, 
k publikování je připravena práce The Set-Off 
In the Galactic Images Due to the Positive 
Curvature of Expansion öf Space. 

Přístrojová sekce (předseda Ing. Jan Ko-
lář, CSc.) - Každý týden probíhaly vzájemné 
konzultace, ale celkově zájem o amatérskou 
stavbu dalekohledů poklesl vzhledem k možnosti 
jejich zakoupení; proto je uvažováno o trans-
formaci sekce na odbornou skupinu. 

Sekce astrometrie a geodetické astrono-
mie (předseda prof. Jan Pixel, CSc.) - Členové 
sekce se setkávali na akcích služebního charak-
teru, jako je vyrovnání GPS sítě 0. řádu a pro-
blémy spojené s navržením a zkušebním měře-
ním ve zhušťovací síti GPS DOPNUL. Někteří 
členové se podíleli na přípravě semináře Geo-
dynamika s GPS. 

Sluneční sekce (předsedkyně RNDr. Eva 
Marková) - Členové sekce jsou zapojeni do 
pozorovatelské služby FOTOSFEREX, která je 
podkladem pro krátkodobé předpovědi sluneč-
ní aktivity. Průběžně jsou pořizovány a publi-
kovány synoptické mapky jednotlivých sluneč-
ních otoček, pro členy je vydáván zpravodaj. 
Členové sekce se podíleli na organizování 
i nápini semináře Člověk ve svém pozemském a 
kosmickém prostředí. 

Stelární sekce (předseda prof. RNDr. Miro-
slav Vetešník, DrSc.) - Členové sekce se zúčast-
nili stelárního semináře organizovaného Slo-
venskou astronomickou společností a připravo-
vali další ročník semináře, který proběhl v březnu 
1994 ve Valašském Meziříčí. 

Planetární sekce (předseda prof. Ing. Mi-
lan Burša, DrSc.) - Členové sekce se podíleli na 
přednáškové činnosti v rámci sítě hvězdáren. 

Terminologická komise (RNDr. Ladislav 
Křivský, CSc.) - Probíhala konzultační činnost 
komise (doporučování vhodných termínů). 

O Zpracovali: RNDr. Eva Marková 
& Ing. Vladimír Novotný, 

(Zpráva o hospodaření Společnosti je pub-
likována v Kosmických rozhledech plus 
č. 1/1994.) 
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planet odpovídají polovině července. Zakresleno 
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ČERVENEC 1994 
Všechny časové údaje uvádíme ve sýý"edoevropském 
čase SEČ, a to i v době platnosti letní.9d času SEL C. 

Merkur 

Venuše 
Mars 
Jupiter 

Saturn 
Uran 
Neptun 

Fáze Měsíce 

Viditelnost planet 
- ve druhé polovině měsíce ráno 
na severovýchodě 

- na večerní obloze 
- na ranní obloze 
- v první polovině noci, koncem měsíce 

na večerní obloze 
- většinu noci kromě večera 
- téměř celou noc 
- téměř celou noc 

Kalendář úkazů 
2. VII. 11h 

5. VII. 5h 

7. VII. 15h 

10. VII. 18h 

12. VII. 12h 

17. VII. lh 

18. VII. 22h 

22. VII. 9h 

22. VII. 13h 

26. VII. 6h 

31. VII. 8h 

Mars v konjunkci s Alcyone v Plejádách 
(Mars 4,6° jižně) 
Mars v konjunkci s Měsícem 
(Mars 1,0° severně; seskupení Marsu, Měsíce, 
Aldebaranu a Plejád naranni obloze) 
Merkury konjunkci s Měsícem 
(Merkur 0,7° jižně) 
Venuše v konjunkci s Regulem 
(Venuše 1,1' severně; seskupeni Venuše, 
Měsíce a Regula na večerní obloze) 
Venuše v konjunkci s Měsícem 
(Venuše 7,4` severně) 
Jupiter  konjunkci s Měsícem 
(Jupiter 3,6° severně) 
Mars v konjunkci s Aldebaranem 
(Mars 5,3° severně) 
Neptun v konjunkci s Měsícem 
(Neptun 3,4° jižně) 
Uran v konjunkci s Měsícem 
(Uran 4,6° jižně) 
Saturn v konjunkci s Měsícem 
(Saturn 6,5 jižně) 
Merkury konjunkci s Polluxem 
(Merkur 6,3° jižně) 



NOČNÍ OBLOHA - červenec 1994 

ÚKAZY NA OBLOZE 
Časové údaje uvádíme ve středoevropském čase (SEČ). Okamžiky východu, 

průchodu poledníkem a západu nebeských těles platí pro místo o souřadnicích 15°
východní délky a 50° severní šířky. Polohy uvádíme pro 0h terestrického času (77). 
Tento okamžik je totožný s 0h 59min SEČ. 

SLUNCE- 5. VII. ve 20h je Země v odsluní, středy obou těles jsou 
vzdáleny 152 099 700 km. Do znamení Lva vstupuje na ekliptikální 
délce 120° 23. VII. ve 2h 41min. Časová rovnice dosahuje 25. VII. 

vedlejšího minima; na 15° vých, délky nastává pravé poledne ve 12h 06min 29s. 
Astronomický soumrak trvá celou noc octl. VI. do 11. VII.; 30. VII. trvá astrono-
mická noc již 3h 20min. 

MĚSÍC k nám 11. VII. vlivem librace nejvíce nakloní severní okraj 
(+6,6°) a jižní okraj 24. VII. (-6,6°). Librací v délce opět nelze využít, pro-
tože se k nám natočí oblasti, které budu právě ve stínu. Kolem půlnoci 

z 20. na 21. VII. nastane zákryt hvězdy p Sgr Měsícem. 

MERKUR prochází 6. VII. zastávkou a začíná se pohybovat přímo; nej-
větší západní elongace 20°31'od Slunce dosáhne 17. VII. Kolem 25. VII. 
nastávají nejlepší podmínky k jeho nalezeni pouhým okem, a to u VSV za 

svítání, kolem 3h 50min. 

Y VENUŠE ještě zůstává nápadnou večernicí, její viditelnost za soumraku 
se však stále zkracuje. Koncem měsíce zapadá jen půldruhé hodiny po 
Slunci. 

MARS v souhvězdí Býka se stává zřetelným objektem ranní oblohy, 
jasem (i zabarvením) srovnatelným s blízkou hvězdou Aldebaran, která 
je zatím přece jen o něco jasnější. Koncem měsíce vychází Mars již krátce 

po půlnoci. 

JUPITER je 2. VII, stacionární a začíná se mezi hvězdami souhvězdí 
Panny pohybovat přímo, k východu. Kulminuje ještě za denního světla 
a večer již klesá k obzoru. Počátkem městce je viditelný v první polovině 

noci, koncem července zapadá pozdě večer. 

SATURN je viditelný v souhvězdí Vodnáře většinu noci kromě večera, 
kulminuje v ranních hodinách. 

URAN setrvá nad obzorem většinu noci. Pohybuje se zpětné souhvězdím 
Střelce, 16. VII. se nejtěsněji přiblíží Zemi (na 18,648 AU) a 17. VIl. je 
v opozici se Sluncem. Využijme příhodných podmínek k jeho sledování! 

NEPTUN zůstává nad obzorem většinu noci. Pohybuje se zpětně sou-
hvězdím Střelce asi 2,5" severozápadně od Urana. V opozici se Sluncem 
je 14. VII. a téhož dne krátce před opozicí se nejvíce přiblíží Zemi 

(na 29,160 AU). 

PLANETKY a PROMĚNNÉ HVĚZDY - viz tabulky 

Komety 
datum a 

1. (1994) [ S'  ] [AU] [AU] 
P m, 

[ ° ] [map] 

Mueller (1993p) 

1. VII. 105107 -409,4 1,980 1,842 ̀  67,1 10,6 
6. V11. 1058 25 -307,4 2,090 1,891 64,5 10,9 
9. VII. 110519 -2 13,9 2,200 1,940 61,9 11,1 

13. VIL 1111 52 -1 27,6 2,308 1;990 59,2 11,3 
17. VII. 11 18 07 0-47,6 2,415 2;039 56,5 11,5 
21. VII. 11 24 06 0-129 2,521 2059. 53,8 11,7 
25. VII. 11 2952 0 17,1 2,624 2,138 51,1 11,9 
29. VII: 11 35 27 0 43;1 2,726 2,187 48,4 12,1 
2. VIII. 114051 105,7 2,825 2236 45,6 12,3 

P/ Tempel 1 (1993c) 

1. VII. 13 36 39 -09 08,6 0,841 1,494 106,7 9;0 
5. VIL 13 43 48 --10 45,0' 0,862 1,494 105,1 9,0 
9. VII. 135126 -12 20,4 0,883 1,495 103,6 9;1 

13: VII. 13 59 31 -13 54,4 0,906 1,497 102,2 9,2 
17. VII. 1408 04 -15 26,6 0,929 1,501 100,8 9,2 
21, VII . 1417<01 -16 56,5 0;954 1,505 99,5 9;3 
25. VIL 1426`23 -18 23,8 0,981 1,510 98,3 9,4 
29. VIL + 14 36 06 -19 48,0 1,008 1,517 97,1 9,5 
2. VIII. ,,:144611 -21 08,8 ̀ 1,037 ; 1,524 95,9 9,7 

KOMETY- červenec je sice pině ve znamení očekávané srážky komety 
P/Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem, to ale neznamená, že bychom měli 
jiné komety a jiné události pustit ze zřetele. Také proto, že pokud se týká 
možností sledování této mimořádné události, přijdou asi majitelé menších 

přístrojů zkrátka. V červenci čekáme návrat dvou komet: P/Tempel 1, která projde 
ve velmi příznivé poloze přísluním 3,31 července, a i když se již od Země vzdaluje, 
jsou její pozorovací podmínky stále velice dobré. Druhou kometou je velmi slabá 
kometaP/Wild 3, která projde perihelem 21,24 července ve vzdálenosti 2,3 AU od 
Slunce a nedosáhne ani 17 mag. Byla ale už objevena 10. února jako druhá kometa 
letošního roku (1994b) - viz též tabulka. 

METEORY- Červenec je sice měsícem dovolených, ale meteorické roje 
začínají právě v červenci nahrazovat dlouhé jarní období nižší aktivity. 
Radianty hlavních červencových rojů jsou soustředěny kolem protisluní, 

tak zvaného antihelionu. V prvé polovině července je aktivní slabý roj Pegasid 
s obvyklou hodinovou frekvencí asi 8 meteorů (maximum 10., radiant a = 340°, 
S = 15'), s letos mimořádně příznivými pozorovacími podmínkami (Měsíc je téměř 
v novu). Hlavní "nástup" aktivity je oproti tomu letos bohužel silně rušen Měsícem, 
který je sice 30. v poslední čtvrti, ale až do konce července vychází dosti brzy. 
Z význačnějších rojů mají v tomto období maximum postupně: 27. PiscisAustrinidy 
(a = 341', S = -26'), dosti málo známý, od 80. let ale poměrně aktivní roj i přes 
malou výšku radiantu nad obzorem; 29. [3-Kasiopeidy (a = 8', S = 56'); 29. jižní 
S-Aquaridy (a = 336', S = -16'), které jsou z jižní polokoule dosti silným rojem 
(asi 20 meteorů za hodinu). Jsou také zajímavé svou souvislostí s kometou 
P/Machholz a s Quadrantidami. Je velmi pravděpodobné, že tato soustava těles 
o tak si nepodobných drahách tvoří jeden dynamický celek, jehož složitost je 
vyvolána velmi zajímavými cyklickými poruchami dráhy komety. Dalším 
"červencovým" rojem této skupiny s maximem 30. jsou a-Kaprikornidy 
(a = 308°, S = -10'), známé svými jasnými meteory. Aktivita všech zmíněných rojů 
začíná kolem 15. července a pokračuje hluboko do srpna, takže je budeme moci 
sledovat i během srpnového novu. Souběžně s těmito roji začíná! aktivita dalších 
proudů této skupiny s maximy počátkem srpna: jižních i severních i Aquarid 
(a = 334', S = -15'; a = 326', S = -6°) a severních S-Aquarid (a = 340', S = -5'), 
které jsou pro nás nyní výraznějším rojem než hlavní jižní složka, protože mají 
radiant výše nad obzorem při hodinové frekvenci převyšující v posledních letech 
10 meteorů. 

Posledním "červencovým" rojem jsou f-Lacertidy (maximum 31., a = 337°, 
5= 53'), nepravidelný roj s velkými výkyvy aktivity; jeho silná aktivita byla v le-
tech 1968 a 1982. Na severovýchodě se také probouzejí k aktivitě Perseidy, ale 
o nich až příště. 

',_ 

Planetky 
den 

(1994) 
a,534 5,n4 [ r, ") [ ° ' ] Ť 

[AU] 
m 

[map] 
(3) Juno 

I. 10. VII. 13 26,5 +1 53 3,106 10,6 
20. VII. 1332,0 +105 3,256 10,7 
30. VII. 1338,7 -012 3,394 10,8 
Je viditelná na večerní obloze vsouhvězdí Panny. 

(4) Vesta 
10. VIL 432,3 ±1738 3,268 8,2 
20. VIL - 4489 +1813 3,185 8,1 
30. VII. 505,0 +1840 3,095 8,1 
Můžeme ji pozorovat ráno v souhvězdí Býka. 

den 
(1994) 

[ 
=] 

S2oao 
[' ,] 4 m 

[AU] [nag] 

(7) Iris 
7:VII. 1641,5 -2143 1,849 9,8 

17. VII. 16 35,8 =21 17 1,917 9,9 
27. VII. 1632,9 -20`58 2,002 10,1 
Pohybuje se souhvězdim Hadonoše v blízkosti hvězdy  Oph. 
Jeji opozice nastala 8. Vl. 

(16) Psyche 
7.VIL 2111,2 -1409 1,847 10,1 

17, VII. 2105,5 -1441 1,777 9,8 
27, VII. 2058,3 -1520 1,732 9,6 
X opozici se Sluncem dojde 3. Vlil. Přechází z Vodnáře do Kozorožce: 

(29) Amphitrite 
7. VII. 2153,8 -1956 1,742 9,9 --

17. VII. 2148,8 -2023 1,665 9,7 
27. Vil. 21 41,5 -2054 1;609 9,4 
Prochází souhvězdim Kozorožce. Opozice se Sluncem nastane 12. VlIL 
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ÚKAZY NA OBLOZE 

Slunce Zatměni Jupiterových 
měsíců 

den a, , 5,,,, východ pravé poledne západ A den čas měsíc jev 
[ "m] [ °' ] [h min] [h min;._ [h min) [ ° ] (1994) [h min] 

1: VII. 638,9 +23O8 355 12 O3 45 2O13 129 2. VII, 2119 to výstup 
5. VII. 655,5 ±225O 358 12 O4 3O 2O11 128 8. VII, 2112 Europa výstup, 

1O. VII. 716,O ±2217 4O2 12O518 2OO8 127 9. VII, 2314 to výstup 
15. VII. 7363 ±2136 4O7 12 O5 55 2OO4 126 15. VII. 2124 Europa vstup 
2O. VII. 7565 +2O45 413 12O519 1959 124 
25. VII. 816.4 +1945 419 12O629 1953 123 

25. VII. 
29. VII. 

2133 
2O24 

to 
Ganymed 

výstup 
vstup 

31.VII. 839.9 +1823, 427 120621 1944 12O Úkazy nastávají u východního (v převracejícím dalekohledu 
Dne 5. Vil. ve 20h prochází Země odsluním své dráhy. Její vzdálenost od pravého) "okraje planety: 
Slunce v tomto okamžiku bude činit 152,1 milionu km. 23. VII, ve 2h 
4Imin dosáhne Slunce ekliptikálni délky 120° a vstoupl do znamení Lva. 

Proměnné hvězdy 

Planety 

den a /99: 51994 
] ° m  ] [ ° ] 

Ž 

[AU] 

d t 
[ ] 

m 
[mag] 

východ ;?` průchod 
[h min] [h min] 

západ 
[h min]

Merkur 

5. VII. 558,1 +18 48 O,629 10,6 0,09 +2,7 327 11 O5 1844 
1O. VII. 559,3 - +1922 O,7O4 96 0,18 +1,6 3O5 1O47 183O 
15. VIL 6O97 +2O16 O,8O1 8,4 O,3O +O,7 25O 1O39 1828 
20. VII. 6 29,5 +21 15 O,915 7,4 -O,45 +QO 2 45 1O 4O 1836 
25. VII. 658,1 +21 55 1,036 6,4 0,61 -O,5 249 1O49 185O 
3O. VIL 734,5 +2154 1,154 5,8 O,78 -1,O 3O6 11O7` 19O6 

Venuše 

1O. VII. 1OO5,O ±1325 1,O44 16,O O,69 - -4,1 745 1454 22O2 
2O. VII. 1O 47,O + 8 53 O,967 17,2 0,65 -4,1 811 14 57 21 41 
3O. VII. 11 26,8 ' + 402 O,889 18,8 0,61 -4,2 835 1457 2118 

Mars 

11O: VII; 4 O9,5 +2O41 2,OO3 4,6 O,94 +1,2 1 O8 858 165O 
2O, VII. 438,9 +21 56 1,966 4,8 0,93 +1,2 O5O 848 1648 
3O. VII. 5O8,3 +2251 1,926 4,8 O,93 +1,2 O34 838 1643 

Jupiter 

1O. VII. 1411,9 -12O3 5,O28 36,6 2,2 : 1354 1858 OO6 
2O. VII. 1413,3 1213 5,178 35,6 -2,2 1317 182O 2323 
30. VII. 1415,8 -1229 5,331 34,6 -2,1 1242 1744 2245 

Saturn 

10, VII. 2257O 842 9,1O5 16,2 +O,9 22 21 3 46 g 07 ' 
2O. VII. 2255,8 852 8,979 16,4 +O,8 2141 3O5 825 
3O.'VÚ. 22 54,O -9 O5 8,872 16,6 +O,7 21,01 224 743 

Uran 
2O. VII. 19 45,O -2147 18,65O r3,8- +5,8 1941 2351 4O5 

Neptun 

2O. VII. 1933,9 ": -21 O4 29,165 2,2 +7,9 1926 234O 358 

Pluto 

2O. VII. 15 45,4 -524 29,3O9 +13,7 1415 1952 1 33 

Minima zákrytových proměnných hvězd

den ráno večer 
1. VIL 
2. VII. RS CVn O,41, 
3. VIL Z Vul 1,Oh 
4. VII. RZ Cas 1,2h 
5. VII. CM Lac 1,5h 
6. VII, TW Dra O,6h, X Tri 1,9h 
7. VII. U Cr8 O,4h, X Tri 1,2h 
8. VII. X Tni 0,5h 
9. VII. 

1O. VII. RZ Cas O,6h 
11. VII. TV Cas 22,61, 
12. VII. 
13. VII. CM Lac 2,oh 
14. VII. 
15, VII. 
16. VII. RZ Cas 0;1 h 
17, VII. U Sge 2,2h 
18. VII. 
19, VII. [3 Per 1,4h 
2O. VII. TW Dra 1,5h' 
21. VII. TV Cas O,1 h, CM Lac 2,6h Al Dra 23,3h, RZ Cas 23,5h 
22. VII. 
23. VII. 
24. VII. 
25. VII. 

26. VII. RS CVn O,1 h 
27. VII. RZ Cas 22,9h, AI Dra 23,2h 
28. VII. 
29: VII: TX UMa O,2h 
3O: VII. Z Vul 1,1 h, TV Cas 1,7h 
31 VII : 

Maxima jasných cefeid 
1. VII. 
6. VII. S Cep 3,2h, T Vul 5,5h 

15. VII. T Vul 2,4h 
16. VII. 
21. VII. 
22. VII. 8 Cep 5,6h 
23. VII. 
28. VII. 

AR. Lao '22,6h" 
AI Dra 23;8h 
AR Lac 22,1 h 

U Sge 22,7h 
Z Vul 22,8h 

Al Dra 23;6h 

[3 Lyr 23,8ti 
U Cr8 22,1 h 

AI Dra 23,5h 

S Equ 23,9h 

CM Lac 22;1 h, 
[3 Lyr 22,3h TX UMa 22,7h 

T Vu119,Oh 

S Cep 2O,8h 
r Aql18,Oh 

T VuI 23,3h 
n Aql 22,2h 

Maxima dlouhoperiodických proměnných hvězd 

27. VII. nastáváteoretické maximum hvězdy R:Peg (6,9 mag), 

Ráno Celou noc Večer , 

Rak Blfžencl Býk ':Beran Ryby Vodnář Kozoroh Střelec štír Váhy Panna Lev Rak Bliíenci Býk 

1 Mapka ekliptiky - Po-
lohy planet a Slunce 
v souhvězdích zvířetní-
ku běhetn července 1994. 
Značky Slunce a planet 
odpovídají poloze dne 
I. VII. Dále jsou vyneseny 
polohy Měsíce pro jeho 
první čtvrt, úpiněk a po-
slední čtvrt pro daný oka-
mžik. Rysky .s čísly značí 
polohy Měsíce v daném 
dutu v Oh IT Nahoře je 
uvedena doba viditelnosti 
objektů, dole jsou zvířetní-
kovásouhvězdí Uvnitřmap-
ky je uvedena stupnice de-
klinace (-30' až +50'). 
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♦ Úkazy měsíců Jupitera a Saturn - • Jupiter- Grafické znázornění poloh čtyř 
nejjasnějších, tzv. galileovských měsíců Jupitera ( I: to, 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 osé 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 rovnoběžkami 
přerušena, prochází ,satelit za planetou, v opačném případě před planetou. 
•Saturn- Grafické znázornění poloh čtyř nejjasnějších měsíců Saturna (III: S 111 
- 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 vyžnačují 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 tuk, že pro daný okamžik přeneseme ze .sinusovky polohu 
nu elipsu, a ta ,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 honí část elipsy. 

Objekty vzdáleného vesmína 
V tomto měsíci se vydáme do oblasti oblohy, kde se nachází snad nejvíce 

kulových hvězdokup' do jihozápadní části souhvězdí Hadonoše. K úspěšnému 
pozorování potřebujeme ovšem výborné počasí a velmi průzračný vzduch, 
protože všechny hvězdokupy, o kterých se zmíníme, vystupují nízko nad obzor 
a většina z nich není nijak závratně jasná. 

Celkem snadno se nám podaří "ulovit velkou a rozplizlou kulovou hvěz-
dokupu M 107, která ze skupiny jižních hvězdokup vystupuje nejvýše. O něco 
koncentrovanější je hvězdokupa M 9, v jejíž těsné blízkosti najdeme další dvě 
slabé mlhavé tečky- NGC 6356, která se dá dobře rozlišit od světlejšího pozadí 
oblohy, protože je malá s téměř bodovým jádrem, a podstatně slabší NGC 6342 
- taje v malém dalekohledu na hranici viditelnosti i za vynikajících podmínek. 
Na jih od této trojice hvězdokup leží jakási "naběračka" tvořená jasnými 
hvězdami. Kontrolou správnosti místa vám může být její nejzápadnější hvěz-
da o Oph, která se už v malém přístroji rozdvojí na složky 6,9 mag a 
5,4 mag vzdálené od sebe úhlově asi 11". A 2° pod ní najdeme další, ještě hezčí 
dvojhvězdu - pár stejně jasných hvězdiček 5,3 mag děli na obloze úhel nece-
lých 5". Systém dostal označení 36 Oph. Jakmile jsme se seznámili s hvězdami 
tohoto nejjižnějšíího výběžku souhvězdí Hadonoše, můžeme přistoupitk hledání 
kulových hvězdokup. Nepatrný kouseknavýchod od "natěračky" se dá zavyni-
kajících podmínek spatřit velmi slabé mlhavé "cosi" v sousedství jasnější hvěz-
dy - ty je kulová hvězdokupa NGC 6401. Třiceticentimetrovým dalekohledem 
na Kleti se mi podařilo vidět také prstencovou planetární mlhovinu NGC 6369 
mezi hvězdami 44 a51 Oph. Je dost velká, kulatá, bez viditelné centrální hvězdy 
a mnohem slabší než uvedené kulové hvězdokupy; těžko se dá něco vypovědět 
o její struktuře i při pohledu tak velkým přístrojem. Pod "naběračkou" bychom 
s trochou štěstí mohli zahlédnout hvězdokupu NGC 6355, na západ od 36 Oph 
je snadněji pozorovatelná NGC 6293. Postoupíme-li ještě dále na západ, neujde 
naší pozornosti jasná kulová hvězdokupa M 19 se středně zhuštěným jádrem. 
Ted' posuneme zorné pole malinko na sever, abychom objevili malý mlhavý 
chumáček - hvězdokupu NGC 6284 a nad ní o něco slabší NGC 6287. Máte-li 
obzor tak nízký, že dohlédnete doj eště nižších končin oblohy, zkuste to. Čeká tu 
totiž krásná, jasná a velká kulová hvězdokupa M 62. Avšak jen málokdy počasí 
přeje natolik, abychom ji mohli přes tak tlustou vrstvu atmosféry obdivovat. 
Pokusit se můžeme i o hvězdokupy NGC 6316 a NGC 6304, které jsou skoro 
stejně nízko, ale mnohem slabší než M 62. Myslím si, že spatřit je blízko města 
malým dalekohledem se nemusí podaňt každý rok. Ještě j edna kulová hvězdokupa 
se nám zatoulala více na východ - na NGC 6440 se navedeme nejsnáze od jasné 
otevřené hvězdokupy M 23 ve Střelci a v porovnání s několika předchozími 
hvězdokupami nám bude připadat hrozně vysoko nad obzorem. 

Ted' se už ale vydáme opravdu vysoko nad obzor, i když objekty našeho 
zájmu zrovna jasnější nebudou. Zejména je tomu tak u galaxie NGC 6207 
v Herkulovi, která stojí za zmínku z toho důvodu, že se nachází v těsném sou-
sedství kulové hvězdokupy M 13. Na temné obloze se však dá celkem dobře 
vidět jako malinká čárečka, snad bez výraznějšího středového zjasnění, i když 
o nějakých detailech se dá už dost těžko mluvit. Spolu s hvězdokupou však 
vypadá nádherně. 

V souhvězdí Herkula ještě na chvíli zůstaneme, a to na návštěvě planetární 
mlhoviny NGC 6210. V malém dalekohledu sili snadno spleteme s hvězdou 
o jasnosti asi tak 8,5 mag (většina katalogů udává mnohem nižší jasnost pro 
takovéto mlhoviny - problém jev tom, že jejich spektrum je čárové a proto je 
těžké ho srovnávat se spojitým spektrem hvězd; mlhoviny jsou prostě jiným 
způsobem "barevné" než hvězdy, pro které se vizuální jasnosti běžně měň). Ve 
velkém přístroji vypadá NGC 6210 jako menší mlhavá ploška mírně oválného 
tvaru a snadno ji můžeme pozorovat i ve městech. Podobně je viděti planetární 
mlhovina NGC 6572 v Hadonoši, která je ještě o něco menší a i za špatných 
pozorovacích podmínek vám bude připadat překvapivě jasná. O 

;Kulove hvezd'o,up; 
lá2caz  b2o0oS 
hml L" 1 

. . .NOC 6171,M107:_ . 1632,5 '1303 10,0 ' 
'. NOC 6266, M 62 17,01,2 -3007 . 14,1 

NGC 6273; M 19 1702,6 -2616 13,5 ' 
1704,5 -2446 V 5,6 

NGC 6287.. .. 705,2  '~: -2242 .; 5,1 
NGC 6293 1710,2 -2635 : 7,9 ; 
N006304 17.14,5. -29 28 6,8 
NGC 6316 17.16,6'. 28 08 4,9 
NGC 6333, M 9 ~...~ 17.19,2~ -1831 9,3 
NGC 6342 1721,2 -1935 ` 3,0 
NOC 6355 . 17.24,0 -26 21 - 5,0 
NGC 6356 . 1723,6 -17 49 ' 7,2 
NGC 6401 .... . ~ 17 38,6 -23 55 i 5.6 
NGC 6440 1748,9 2022 5,4 ` 

Planetární mlhoviny 
1632,5 -1303 10,0 
1644,5 +23 49-, 0,2 
1812,1  + 06 51 0,1 

Galaxie 

8,1 ,'.. . Oph
Oph 
Oph 
Oph 
Oh 
Oph 
Oph 
Oph 
Oph 
Oph 
Oph 
Oph 
Oph 
S9r 

7,2 'r 
9,0 ` 
9,2` 
8,2 
8,4 ' 
9,0 
7,9 
9,9 
9,6 
8,4 ' 
9,5 
9,7 .... : 

'. 8,1# 
. 

'.. 

Oph 
Her 
Oph 

3,0 11,6 
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OBJEKTY VZDÁLENÉHO VESMÍRU 
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♦ Obr. 1 - To je hvězdokup! A všechny za dobrého počasí můžete vidět. Nejjasnějsí z nich je M62 (ta ♦ Obr.3 - Pod "květináčem" Herkula (jeho jižní hvězdy jsou e a 
ale zároveň vystupuje nejníže nad obzor) a M 19. Bohužel, díváme se nu nejjižnější část souhvězdí ) můžeme i ve městech .snadno najít planetární mlhovinu NOC 
Hadonoše a do kousku Střelce - mlhovina ápině vlevo]« Laguna (M 8). 6210. 
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♦ Obr.2 - Spirální galaxie NGC 6207 vedle kulové hvězdokupy M 13 v Her-

kulovi se dá i přes svoji nízkou jasnost občas zahlédnout. Pak je to jedinečný 

zážitek. 
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♦ Obr.4 - Jasná planetární mlhovina je i v souhvězdí Hadonoše. Má ozna-

čení NGC 6572 a některým pozorovatelům připadala nápadně namodralá. 

Nevíra Každý máme jinak citlivý zrak a jinou fantazii. Všimněte si, že 
67 Oph ve skupině hvězd vpravo doleje dvojhvězdou s nestejně jasnými 

složkami. 

Načni oblohu zpracovali: Dvoustranu • text: Pavel Příhoda, Vladimír Novotný; mapka oblohy: Pavel Příhodu. Úkazy na. obloze - text Pavel Příhoda, .Vladimír Zaójil (komety,
meteory); tabulky: Vladimír Novotný, Vladimír Zn'ojřl (komety, meteory); ilustrace: Jan Mánek'(mapka ekliptiky). Jan Vondrák (graf něs(c~Jupttem ú Saturna) 4btekty.vzddlenélw 
vesmíru- axt: Lenka Šurounová;; mapky: Jan Mdnek. - - ' 

Vysvětlivky k tabulkám (všechny ddage jsou vztaženy k 0h 1T příslušného dne): 4 S' rektascenze a deklinace pro ekv,nokctunt J2000.0 (pokud není uvedeno jinak) @-fdzavý tibet; 
t1- vzůlenast ad Země: A • azimut západu Slunce (Měřený ad jthe); d - průmdr,kotou`ku planety, I' -fáze planety; r - vzdálenost od Slunce; m -jasnost; ni,.  zdánlivá celková jasnost. 
Poznámka k mapkám: kurzíva - označení hvězdy podle.Flamueeda; podlrjend kdriíva - jasnost hvězdy v dese0áúcb (např: „S~. znamená jasnost 5,2 mag); obyčejné písmo - označeni '. 
objektu podle New General Catalogue.:(NGC), počte Messiera (M), Index Catalogue (1C) apod. 
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OKÉNKO POZOROVATELŮ 

Změřte si excentricitu dráhy Měsíce 

O tom, že Měsíc neobíhá Zemí o kružnici, ví v měřítku celé 
populace poměrně málo lidí. Čtenáře Ríše hvězd z takové nevědomosti 
nepodezírám, ale mnozí budou jistě překvapeni, jak výrazně se elipticita 
dráhy Měsíce projeví na jeho úhlovém průměru. Podíváme-li se např. 
do RůklovaAtlasu Měsíce, najdeme tyto údaje: 

Úhlový průměr Měsíce v perigeu 33'28,8" 
Úhlový průměr Měsíce v apogeu 29'23,2" 

Rozdíl tedy činí přibližně 4 obloukové minuty. Stále to však jsou jenom 
čísla. Teprve při pohledu na fotografie Měsíce v přízemí a v odzemí se 
přesvědčíme, co vlastně znamenají ony "pouhé" čtyři obloukové minuty. 

Publikované fotografie byly pořízeny v primárním ohnisku refraktoru 
200/3500 na hvězdárně v Hradci Králové. Vždy byl použit tentýž 
Fotoaparát - Pentacon Six TL. Při výrobě fotografií byl zvětšovací 
přístroj nastaven a zaostřen pro Měsíc v perigeu a druhá fotografie byla 
pořízena bez přiostřování, aby nedošlo ke zkreslení rozměrů. Aby se 
omezily změny rozměrů fotopapíru, který "pracuje" při praní ve vodě 
a následném rychlém sušení, byl použit materiál Fomaspeed na 
laminované podložce, který se vyznačuje relativní rozměrovou stálostí 
a suší se pouze proudem teplého vzduchu. Teď stačí jen vzít pravítko 
a změřit průměry obrazů Měsíce. Vypočítat hodnotu číselné výstřed-
nosti jeho dráhy již není příliš složité, ale seznámení s definicí výstřed-
nosti a zvážení možných dalších vlivů na výsledek je přece jen nutné. 
K přesné tabulkové hodnotě se však touto jednoduchou metodou 
nedopracujeme. 

Řešení 
Excentricitou (výstředností) se rozumí vzdálenost ohniska elipsy 

od jejího středu. Číselná excentricita e je pak definována jako poměr 
této vzdálenosti k velikosti velké poloosy. Jde tedy o bezrozměrnou 
veličinu. Hodnotu číselné výstřednosti můžeme získat i ze znalosti 
vzdálenosti pericentra q a apocentra Q pomocí vztahu: 

e= 
Q - q

Q+q 

Uvážíme-li, že pro malé úhly platí (v radiánech) 

tg a =a, 

můžeme (po podrobnější úvaze) přepsat vztah (1) pro zdánlivé 
průměry: 

D -d
e= 

D+d 

(1) 

(2) 

kde D je úhlový průměr Měsíce v perigeu, d v apogeu. Pokud dále 
uvážíme, že parametry dalekohledu, následné zvětšování obrazu 
a jakákoli změna jednotek měřených veličin se projeví pouze jako 
násobení konstantou, můžeme do vztahu (2) dosadit pravítkem změřené 
průměry Měsíce např. v milimetrech. Takto získáme přibližnou hod-
notu excentricity dráhy Měsíce. 

Vztah (2) však platí geocentricky! Po další úvaze vyloučíme vliv 
pohybu Země a Měsíce kolem společného hmotného středu, ale 
nemůžeme zanedbat rozměry Země, tedy to, že dalekohled se v 
okamžiku fotografování nacházel kdesi na jejím povrchu. Hodnoty 
obzorníkových souřadnic Měsíce uvedené u popisu fotografií napoví-
dají, že v tomto konkrétním případě můžeme takové zanedbání učinit 
bez velké újmy na přesnosti výsledku (jsou v obou případech podob-
né). Preciznější čtenáři si samozřejmě pomocí uvedených údajů mo-
hou vypočítat hodnotu ještě o něco přesnější. 

O Jan Veselý 

♦ Obr. I - Měsíc v přízemí - snímek ze dne 7. 11. 1993, 21h00min SEČ. ÁObr.2-Měnévodzend-snónekze dne 30. IX. 1993,22h02min SEČ. (Obzomíkové 
(Obzorníkové souřadnice Měsíce: A = 306,ľ; h = 34,0") [Refraktor 200/3500 + souřadnice Měsíce: A = 345,2°; h = 46,2") [Re/aktor 200/3500 + Pentacon Six TL 
Pentacon Six TL(HPHK),FomachrnmlID20(80ASA),exp.1/30s,Fomaspeed (HPHK).FonmpanSpecial(800ASA),exp.1/125s•, výv. Fam'd8min. Kontakt naFana 
C 313, výv. Fomatol M 1,5 min.] Repro O5, výv. Fomatol M 2 min. Fomaspeed C 313, výv. Fomatol M 1,5 min. 
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společnost opravdových přátel, kde bez rozdílu věku a vzděláni 
jsme se všichni cítili jako společní pracovníci na společném díle. 
To není všude. Dnes je to dosti vzácná věc. Za dob, které si ještě 
pamatuji, byla astronomie zcela nevýdělečná činnost. Stát se 
astronomem, zabývat se astronomickou činností - z toho ještě 
nikdo nezbohatl. Když začala mít astronomie aplikace na kosmic-
ký výzkum apod., začal o ni být finanční zájem a to začalo kazit 
atmosféru. 

Lidé, kteřímajíza sebou dlouhou životní zkušenost, mají možnost 
dávat rady ostatním. Chtěl bych se Vás zeptat, jakou Vy byste dal 
radu našim současníkům i budoucím generacím? 

Víte, nic se nedává tak lehko jako rady. Jestli je to rada dobrá 
nebo není, to už je jiná věc. Necítíte-li se, že můžete dát radu, 
která je bezpečná, raději ji nedávejte. Astronomie je však výjim-
kou; neboť v ní jsme si ve všech zemích stále rovni a pomáháme 
si, jak dovedeme. 

Ve svém životě jste pracoval na mnoha projektech. Na který 
z nich nejraději vzpomínáte? 

V JPL (Jet Propulsion Laboratory - Laboratoř tryskového po-
honu) jsem pracoval nejraději - snad z toho důvodu, že její kořeny 
vedly do naší vlasti. Jejím zakladatelem byl prof. Theodore von 
Kármán - významný aerodynamik, který během první světové 
války pracoval (a s úspěchem) pro císaře pána (že ji František 
Josef I. prohrál - jako všechny vojny svého života - nebyla 
Kármánova vina). Kármánův nástupce - František Malina - byl 
Kármánův žák a původem z Valašska na Moravě (nějaký čas 
chodil do školy ve Valašském Meziříčí); po svém odchodu na 
odpočinek (kdy jsem se objevil na scéně já) se věnoval dějinám 
umění. A třetího napůl Moravana z JPL - moji maličkost -
nedávno (1991) zvolilo mé rodné město Litomyšl svým čestným 
občanem. 

Já sám jsem pracoval v JPL během svých akademických prázd-
nin po čtyři léta (1960-1964) - v době, kdy jsme se chystali na 
Měsíc a nic se na naší Zemi nezdálo nemožné. Od kolegů, kteří 
tam zůstali všechna ta léta, však slyším, jak se časy mění. Dnes 
JPL vlastně "drží nad vodou" celý Kalifornský technologický 
institut s jeho 5-m dalekohledem - tím, že z nákladů, které vláda 
ve Washingtonu vynakládá na udržování JPL, dostává ústav urči-
té (a ne malé!) procento, jehož může být použito i pro jiné účely. 
Kdyby se stalo (a ještě k tomu může dojít), že některý z velkých 
kontraktů vydržujících JPL bude zrušen, podstatné části 
CALTECHU může hrozit likvidace - a zdali k tomu dojde, je stále 
ve hvězdách. 

Vřele Vám děkuji za rozhovor. 

Astronomií se nedá zbohatnout 
Tento rozhovor s prof. Zdeňkem Kopalem se uskutečnil při 

příležitost! Celostátního semináře William Herschel a dnešek 
dne 2. června 1991 v Havířově. 

Vážený pane profesore, s ohledem na Vaši dlouholetou životní 
zkušenost bych Vám položil takovouto otázku: Jakých lidských 
vlastností si nejvíce vážíte? 

Co se týče vědecké části lidské osobnosti, tak pravdivosti. Co 
je tedy nejdůležitější? Vědět, na co se ptát, provést pokusy, 
provést příslušný výzkum a sdělit ho s úpinou otevřeností všem 
kolegům. 

Je o Vás známo, že jste pracoval na mnohých projektech a měl 
možnost setkat se s mnohými lidmi. Která ze všech těchto osob-
ností pro Vás nejvíce znamenala? 

Ze všech vědců, osobností a kolegů, které jsem znal, bych 
pokládal za největšího Harolda C. Ureye. Byl o dvacet let starší 
než já a byli jsme úzce spřáteleni po značnou část mého života. 
A opravdu jsem nepotkal člověka, který by byl vyhovoval mým 
"modelovým představám vědce" tak přesně jako on. 

Vraťme se na chvíli k našemu jednání. Naše setkání zde na 
semináři pomalu končí - jak byste je stručně zhodnotil? 

Málokdy jsem měl takovou radost účastnit se takového 
shromáždění jako bylo vaše. Opravdu všichni jsme se cítili jako 
přátelé a všichni jsme vyhovovali - chcete-li - podmínkám, jež 
pravý vědec má mít. Nám jde o poznání, o skutečnost. Co se děje, 
jak pomáhat jeden druhému, jak si sdělit výsledky. To nebývá 
vždycky - bohužel - v dnešní době na vědeckých schůzích pravid-
lem. Astronomové jsou mezi sebou jedna společnost; v astronautice 
to možná už tak docela neplatí. 

Vzpomínám si - a je to už dvacet let - jak jsem sloužil jako 
vědecký poradce Boeingovy a Lockheedovy společnosti při pří-
pravách letu na Měsíc. V dobách, kdy jsem pracoval s těmi 
firmami, byla mezi Boeingem a Lockheedem větší konkurence 
a předpokládalo se, že jeden bude druhého špehovat. Bylo nám to 
přímo řečeno: nikdo a o ničem, zejména o cenách, nehovořte 
v uzavřené místnosti; ale buďte připraveni, že v místnostech 
hotelu nebo kdekoliv jinde budou mikrofony a budete odposlou-
cháváni. Z čehož soudím, že to dělali Lockheedové nám a my 
jsme to dělali Lockheedům. Lidská povaha! 

Jistě souhlasíte, že astronomie je krásná věda. Jak vidíte bu-
doucnost astronomie u nás? 

Řekl bych, že astronomie v Československu se vyvíjí v lepší 
oddanosti předmětu než v kterékoliv jiné zemi, kde jsem žil nebo 
se více či méně účastnil spolkové činnosti. A to už od mládí. Moje S panem prof. Zdeňkem Kopalem 
mateřská školka byla Astronomická společnost v Praze. To byla (autorizováno v roce 1992). 
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ASTRONOMICKÁ KRONIKA 

DUBEN 1994 
• 4.1V. - Zdeněk KOPAL 
(4. IV. 1914-23. VI. 1993) -
80. výročí narození. Americký 
astronom českého původu 
(narodil se v Litomyšli). V r. 
1934 ukončil studia na 
Univerzitě Karlově. Od r. 
1938 pracoval na observatoři 
Harwardovy univerzity v Cambridge, později 
na observatoři v Massachusetts a na 
Massachusettském technologickém institutu 
(MIT). V USA přijal americké občanství, které 
si ponechal až do své smrti, i když se od r. 1952 
natrvalo usadil v Anglii. V r. 1951 mu bylo 
nabídnuto vedení nově zřízené katedry astrono-
mie na univerzitě v Manchesteru. Zde pak vznik-
lo významné astronomické pracoviště, které vedl 
až dor. 1981, kdy odešel do důchodu - vědecké 
práci se však věnoval až do konce svého života. 
Zabýval se studiem vlastností a vývojem těs-
ných dvojhvězd. 

• 16. IV. - George Willi-
am HILL (3. III. 1838 - 16. 
IV. 1914) - 80. výročí úmrtí. 
Americký astronom a mate-
matik. Zabýval se především 
nebeskou mechanikou; našel 
nové metody pro řešení pro-
blému tří těles. Na základě 
své vlastní metody vypracoval velmi dokona-
lou teorii pohybu Měsíce. 

• 22. W. - Immanuel KANl' 
(22.1V. 1724- 12.11.1804)-
270. výročí narození. Ně-
mecký filozof. V r. 1755 pub-
likoval významnou kosmo-
gonickou hypotézu vzniku 
sluneční soustavy - tzv. ne-
bulární teorii. Tuto teorii po-
zději rozpracoval M. Laplace (Kantova-
Laplaceova teorie). 

• 22.1V. - R. OPPRN-HEIIVIER (22.1V. 1904 -
18.11. 1967) - 90. výročí narození. Americký astro-
nom. V r.1939 společněs Volkoffem uveřejnil teorii 
o možnosti gravitačního kolapsu vnitru hvězd. 

• 24. IV. - ALFONS X. (el Sabio) (23. XI. 
1221 - 24. IV. 1284) - 710. výročí úmrtí. Špa-
nělský král, který měl velkou zálibu v přírod-
ních vědách, jejichž rozvoj podporoval i ve 
svém dvoře. Jeho astronomové na základě vel-
mi přesných pozorování sestavili tabulky po-
loh nebeských těles - tzv. Alfonsinskě tabul-
ky (Tabulae Alfonsianae; Coelestium motuum 
tabulae). 

• 25.1!V. - Leopold BUCH (25. IV. 1774 -
4. III. 1853) -220. Výročí narozen(. Německý 
astronom a geolog. Zabýval se problematikou 
vzniku zemětřesení vzhledem k tektonice Země. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA I
Vzpomínka na prof. Zdeňka Kopala 

Dne I. listopadu 1993 se konalo smuteční shromáždění při příležitosti uložení urny s popelem 
zemřelého prof. Zdeňka Kopala, význačného českého astronoma, který prožil velkou část svého 
života v USA a Velké Británii. Prof. Kopal zemřel v Manchesteru 23. června 1993. Zde dlouhá 
léta žil a také vědecky pracoval. Na univerzitě v Manchesteru byl zakladatelem a prvním 
vedoucím katedry astronomie. 

Prof. Zdeněk Kopal se narodil 4. dubna 1914 v Litomyšli. Město Litomyšl je na svého 
slavného rodáka hrdé. Jako ocenění jeho rozsáhlé vědecké práce a světového významu bylo 
v r. 1991 prof. Kopalovi uděleno čestné občanství města Litomyšle. 4. dubna letošního roku by se 
byl prof. Kopal dožil osmdesáti let. 

Naši republiku navštívil několikrát. Jedna z jeho návštěv patřila také Brnu, a to 6. a 7. ledna 
1976. Přijel sem na pozvání brněnské univerzity, Hvězdárny a planetária M. Koperníka 

a brněnské pobočky České as-
tronomické společnosti. V za-
sedací síni přírodovědecké fa-
kulty byl tehdy uspořádán vě-
decký seminář na téma Nový 
výklad světelných zrněn těs-
ných zákrytových dvojhvězd. 

Jeho metoda odhalování a 
řešení vesmírných problémů 
byla jednoduchá. Sám říkal, 
že příroda není složitá ani ta-
jemná, ,je jen třeba nalézt a 
položit přírodě správné otáz-
ky, na které ona .správně od-
poví. V této zdánlivě jednodu-
ché interpretaci odhalování 
přírodních zákonů spočívá ge-
nialita každého vědce. 

I když prof. Kopal dnes již 
není mezi námi, zůstal v na-
šich vzpomínkách a ve svém 
rozsáhlém vědeckém díle. 

♦ Prof. Zdeněk Kopal při své návštěvě na přírodovědecké fakultě teh-
dejší UJBP v Brně v lednu 1976 (na snímku uprostřed.) Vlevo je dnes 
již zemřelý prof Otto Obůrka, tehdejší ředitel Hvězdárny a planetária 
M. Koperníka v Brně, vpravo slojí bokem dr. Bedřich Onderlička. O Jaroslav Chloupek 

Walter Scott Houston (1912-1993) 

Čtenáři, kteří mají možnost nahlížet do časo-
pisu Sky & Telescope, jistě dobře znají rubriku 
Pozoruhodnosti z hlubin vesmíru (Deepsky Won-
ders), uveřejňovanou pravidelně ke konci kaž-
déhočísla. Autor článků, W. S. Houston, zde již 
téměř půl století s nadšením představuje (po-
dobně, jako to - i když stručněji - od loňska dělá 
pro Říši hvězd Lenka Šarounová) objekty vzdá-
leného vesmíru, většinou na základě vlastních 
pozorování ]0-cm Clarkovým refraktorem. 
Vlastně představoval - protože W. S. Houston 
loni těs-
ně před Vánocemi zemřel v Mexiku. Ve svých 
81 (!) letech tam připravoval pracovní pobyt, 
spojený s archeologickým průzkumem v oblasti východního Yucatanu - to ve dne - a s pozorová-
ním jižního nebe v noci. 

Houston byl nejen známým expertem na objekty vzdáleného vesmíru. Jeho zájem byl velmi 
široký: od pozorování meteorů a družic až po prohlížení hvězdných soustav. Byl prvním, komu se 
podařilo sledovat malou sondu Explorer 1, vypuštěnou na oběžnou dráhu 31.1. 1958; podařilo se 
to na stanici pro pozorování Měsíce v Manhattanu v Kansasu, kterou sám založil. Přispěl též více 
než 12 500.odhady jasnosti proměnných hvězd do AAVSO (časopisu pozorovatelů proměnných 
hvězd). 

Protože Houston hodně cestoval, připravoval svoje příspěvky pro Sky & Telescope se značným 
předstihem. O svých "oblíbencích" na letní obloze psal i na nemocničním lůžku. A tak se 
s Houstonovým jménem budeme na stránkách Sky & Telescope ještě nějaký čas setkávat ... 

O (Ha') 



PROSLECHLO SE VE VESMÍRU 
Projev Karla Rotschcina, místostarosty Litomyšle, na smutečním shromáždění na 
vyšehradském hřbitově v Praze dne I. XI. 1993. 

Vážení smuteční hosté, dámy a pánové, 

připadl mi čestný, leč smutný úkol rozloučit se .s velkým zesnulým za město Litomyšl. 
Když v květnu roku 1991 obdržel prof. Zdeněk Kopal čestné občanství svého rodného města 

Litomyšle, byl mu předán i symbolický klíč od domova a od srdcí jeho obyvatel. Nebylo to ani 
třeba. Snad každý, kdo měl to štěstí poznat tohoto velkého a přitom tak skromného, upřímného 
a milého člověka, otevíral mu spontánně své nitro. Prof. Kopal tak zanechal světlou stopu v duších 
a srdcích lidí, které ani nemohl blíže poznat - a to je výsadou jen zcela mimořádných duchů. 

Litomyšl, v níž se Zdeněk Kopal narodil 4. dubna 1914, svým bohatýru kulturním a společen-
ským životem, poznamenaným radostí ze vzniku samostatného československého státu, zapůsobila 
na vnímavého chlapce. Zvláště hluboce, jak vzpomínal náš pan profesor, zůstalo v,jeho mysli 
zapsáno setkání s Aloisem Jiráskem, kdy uznávaný spisovatel pohladil klučinu po vlasech a řekl 
snu: "Nu, možná, že z něho bude jednou také spisovatel." A koneckonců se, jak prof. Kopal 
vzpomínal, tolik nemýlil. S Litomyšlí je svázán život a dílo nejednoho významného představitele 
moderní české kultury a vědy - Jana Evangelisty Purkyně, Bedřicha Smetany, Boženy Němcové, 
Aloise Jiráska, Huberta Gordona Schauera, Terezy Novákové, Arne Nováka a mnohých dalších. 
Mezi těmi, na něž mohou být Čechy a s nimi i Litomyšl hrdé, zaujímá profesor Zdeněk Kopal 
přední místo. 

Dnes, když se skončil jeho pozemský život napiněný prací ,jíž rozmnožil pokladnici lidského 
poznání, .se vrací domů, do Čech, do Prahy. Žije zde stejně jako i v zahraničí nejen svým dílem 
a svou prací, ale též v srdcích lidí, kteří .se sním setkali a měli jej rádi. Naplňují se slova prastaré 
liturgie za zemřelé, kde .re prav!, že "smrtí život nekončí, jen se mění, vracíme se do pravého 
domova". Prof. Kopal měl ve svém stáří asi blízko k pocitům, které tak jímavě zhudebnil jeho 
krajan Bohuslav Martinů: "Z těch dědů a bab, co vodám písní cestu otvírali, co zde studny roubili 
a pevné plátno tkali, z nich jsem a vracím sek nim znova - co na tom, že jejich dny jsou nenávratně 
pryč - z ruky do ruky si stále předáváme těžký klíč, klíč od domova..." 

Profesore Kopale, který,/si byl. světoobčanem v tom nejlepším .slova .smyslu, ať Ti je česká země 
lehká, odpočívej v pokoji. Světlo poznání a pravé duchovní krásy, které jsi zažehl, uchováme!» 

1 Smuteční shronuižděnínavyšehradskénthřbitově. (f'nto - tst 

PŘEČETLI JSME PRO VÁS 
Symetrie mezi astronomií a fyzikou 

«Vzpomínám si, že se u mne jednou zastavil akademik Václav Votruba, když jsem se chystal na 
pohřeb astronoma dr. Šternberka. Přišel v nnavém obleku, a tak, jsem předpokládal, že jde na 
pohřeb, a nabídl mu odvoz autem. Zdvořile odmítl: "Původně jsem tane chtěl jít také, proto jsem 
se na to oblékl, pak jsem .si však uvědomil, že on rta můj funus také nepůjde. Když tam nepůjdu, 
nezůstane mým n dlužníkem.» 

prof. J. Kvasnica: Scházíte nám, pane profesore; 
Vesmír 71 (8/1992), s.456 

ASTRONOMICKÁ KRONIKA 

• 26.1V. - Eduard SUESS (20. VIII. 1831 -
26. IV. 1914) - 80. výročí úmrtí. Anglický 
astronom a geofyzik. Byl jedním z prvních, kdo 
poukázal na vzájemnou souvislost mezi země-
třesením a tektonikou. 

• 28. IV. - Janis Janovič 
IKANIEKS (28. IV. 1912 -
27. VII. 1969) -80. výročí na-
rození. Litevský astronom. 
Zabýval se studiem červených 
obrů a výukou astronomie. 

• 28. IV. - Francis BAILY (28. IV. 1774 -
30. VIII. 1844) - 220. výročí narození. Anglický 
astronom. V r. 1836 popsal optický úkaz pozo-
rovatelný těsně před a po úpiném (příp. prsten-
covém) zatmění Slunce jevící se jako šňůra 
perel - tzv. Bailyho perly (úkaz vzniká přecho-
dem slunečních paprsků přes nerovnoměrný 
okraj Měsíce). 

• 29. IV. - Henri POIN-
CARI'(29. IV. 1854-17. VII. 
1912) - 140. výročí narození. 
Francouzský matematik, fyzik 
a astronom. Zabýval se nebes-
kou mechanikou a kosmolo-
gii. 

O 

ČASOVÉ SIGNÁLY 

Přestupná sekunda vi: 1994 
Jak oznámila Mezinárodní služba rotace 

Země IERS, bude koncem června 1994 posunut 
světový koordinovaný čas UTC o 1 s zpět vlo-
žením přestupné sekundy o půlnoci světového 
času dne 30. VI. 1994. Tím se opozdí i všechny 
časové signály, které tento čas vysílají. Přestupná 
sekunda se vkládá v Oh světového času. Proto-
že v té době budeme mít letní čas, bude v okolí 
změny sled časových údajů následující: 

19940701 Olh 59min 59s SELČ 
19940701 Olh 59min 60s SELČ 
199407 01 02h OOmin OOs SELČ 

Den 1. VII.1994 tedy bude mít 86 401 s. Rozdíl 
mezi světovým atomovým časem TAI a časem UTC 
se změní z dosavadních TAI-UTC=+28 s na ±29 s. 
Vloženou sekundou se vyrovná předstih UTC před 
UT o asi 0,83s, nahromaděný od předešlého posunu 
1. VII. 1993. Od té doby byla průměrná úhlová 
rychlost rotace Země asi 72 921 149,4 picoradiánů/s 
a den času UTC (86 400 atomových sekund) byl asi 
02,3 ms kratší než den světového času UT. Rotace 
Země se tedy proti období 1992/1993 mírně zpoma-
lila. 

O Vladimír Ptáček 
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Vzd?Ic~í"a®sg ;;v~zd~kíiipy G~Iyáe9y 
(5. praktikum) 

Hyády v souhvězdí Býka jsou nejbližší otevřenou hvězdokupou a též 
hvězdokupou pohybovou. Hvězdy patřící ke hvězdokupě se vůči vzdále-
ným hvězdám pohybují zhruba stejným směrem a rychlostí. U Hyád je to 
více než 200 hvězd, převážně trpasličích, o hvězdné velikosti 5 až 6 mag. 
Zakreslíme-li vlastní pohyby hvězd z Hyád do hvězdné mapy, uvidíme, 
že směřují k jednomu bodu (úběžníku). Z polohy úběžníku a z měření 
radiálních rychlostí hvězd můžeme vypočítat vzdálenost celé hvězdokupy. 
Je třeba si však uvědomit, že tato metoda určování vzdáleností, i když je 
poměrně přesná, je použitelná jen u několika blízkých pohybových 
hvězdokup. 

Odvoďme si nejdříve potřebné vztahy. Na obr. 1 písmeno S označuje 
Slunce, Hpak Hyády. Směr pohybu Hyád je odchýlen od přímky Slunce-
Hyády (SH) o úhel O. Z pozorování známe radiální rychlost hvězdy v, 
(změříme ji na základě Dopplerova jevu) a vlastní pohyb hvězdy za rok 
µ (zjistíme jej z přesných měření poloh hvězdy). Velikost tečné složky 
rychlosti v, (kolmé na složku v,) je rovna (viz obr. 1) 

0 V, = V, tb ^ . 

Vlastní pohyb hvězdy za rok je roven µ. Je to zorný úhel O, pod 
kterým se nám jeví úsečka o délce dané součinem rychlosti v, a doby 
jednoho roku ve vzdálenosti Hyád. 

Paralaxu it vypočítáme z úměry 

it a 

µ rychlost v,krát čas (1 rok) 

kde a je délka astronomické jednotky (a = 1,496.10" km). 
Dosadíme-li za a a čas (složky rychlosti v„ v, jsou obvykle uvedeny 

v jednotkách km.š ', proto a dosazujeme v kilometrech a čas v sekundách), 
po úpravě předchozího vztahu dostaneme 

n=4,74µ/v,=4,74µ/(v,.tg0) . (1) 

Pracovní postup: 

o Ověřte si výpočtem správnost konstanty 4,74, uvedené ve vzta-
hu (1)! 
© V tabulce 1 jsou pro 8 hvězd pohybové hvězdokupy Hyády 

uvedeny polohy (rektascenze a a deklinace ö) a složky vlastních pohybů 
za rok v rektascenzi (15 µa.cos5) a deklinaci (µs). Doplňte v tabulce 
hodnotu celkového vlastního pohybu  za rok, kterou vypočítáte ze 
vztahu 

n=V(µa.cosS)2+µš . (2) 

Použití vztahu (2) je oprávněné, neboť složky vlastního pohybu 
v rektascenzi a deklinaci jsou natolik malé, že pravoúhlý sférický 
trojúhelník přejde v rovinný, kde  tvori přeponu. 

O Do připravené sítě (obr. 2) zakreslete polohy všech osmi hvězd 
a úsečkami znázorněte jejich vlastní pohyby. Aby obrázek byl správný, 
dbejte těchto pokynů: 

- uvažte, ve kterém směru narůstá rektascenze a deklinace; 
- stupnici pro rektascenzi zvolte od 3'50'° do 7"0", pro deklinaci od 

0"do 30°. Měřítka v obou osách musí být stejná (1'= 15°, 4°'= 1°); 
- úsečky znázorňující vlastní pohyb musí mít jiné měřítko než to, 

které používáme pro vynášení poloh hvězd (jinak bychom úsečky ne-
mohli zakreslit). Zvolte: 0,1"= 20 mm. 

O Prodlužte na obr. 2 úsečky znázorňující vlastní pohyby hvězd 
a snažte se nalézt polohu úběžníku. Z obrázku můžete též odečíst 
přibližnou hodnotu úhlu 0 Chcete-li pracovat přesněji, musíte vzít 
v úvahu, že nejde o případ v rovině, ale sférický. Úhel O lze vypočítat ze 
základních vztahů sférické trigonometrie pro úhlovou vzdálenost dvou 
bodů daných svými síérickými souřadnicemi. Protože výpočet není zcela 
jednoduchý, použijte hodnot O uvedených v tabulce 1. 

O Poněvadž již znáte hodnoty veličin µ, v,. a O, vypočítejte pomocí 
vztahu (1) paralaxu it pro všech 8 hvězd a výsledky zprůměrujte. 
Vzdálenost r = 1/n (v parsecích), kterou takto vypočítáte, srovnejte 
s hodnotou uváděnou v literatuře. 

Střední hodnota paralaxy it:  

Vzdálenost r (v parsecích):  

[Poznámka: úloha byla připraven 
M. G. J. Minnaerta: Practical 
(D. Reidel, Dordrecht 1969).1 

(kresby - Pavel Příhoda) 

® Tab. l 

a s použitím kapitoly B25 knihy 
Work in Elementary Astronomy 

O 

číslo a 52OV . 15p„ cos g 
hvězdy [ h n, [ o , j [ „ I

6 3 53,2 1720 0,149 -0,028 37;5 31,6 ; 
14 411,3 0531 0;152 0,010` 32,5 35,8. 
33 4 20,6 1506 0,112 -0,023 30,5 36,1 
74 4 28,8 1707 0,106 -0,046 29;0 40;5; 
104 438,1 1231 0,103 -0,011 26,0 44,4' 
112 446,0 11 42 0,074 -0,004 24,0 38,2 
129 503,1 21 35 0,068 -0,042 23,5 42.,5'; 
181 509,8 2802 0;062 -0,070 26,5 41,3 

µs 
I"] 

Zdeněk Pokorný 

V, 
[km.s'] 

♦ Obr. P5.2. - Polohy a vlastní pohyby 8 hvězd z Hydd (zakreslete na milimetrový papír) rmdtu A4; zde jsou 
♦ Obr. P5.1 - Odvození vztahu (1) poznačeny jen souřadnicové osy) a příklad zdkresu hvězdy (uveden příklad pro pa> 0 a ps< 0). 
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KNIHY * ČASOPISY * SOFTWARE  

Využití počítačů 

SKYGLOBE (verze 3,5) 
(celkem 340 KB) 
Program SKYGLOBE je asi nejrozšířenější 

Shareware. Vesměs je ale známá jeho verze 
2,5. Zde bude popisována jeho novější verze, 
jíž je verze 3,5. Rozdíl je patrný už, na první 
pohled - v této verzi je pině podporována myš 
a není zde omezen počet hvězd ani roky pro 
nastavení běhu planet. 

Verze 3,5 je podle hodnocení odborníků 
i laiků asi nejlepším astronomickým progra-
mem. Základní obrazovka představuje rotující 
kouli 25 000 hvězd, kde je možno mimo jiné 
dále zobrazit: jména 300 nejjasnějších hvězd, 
Mléčnou dráhu, názvy souhvězdí, objekty Messierova 
katalogu, Slunce, Měsíc a planety včetně zákrytů 
apod., spojnice souhvězdí, hranice souhvězdí. 

Uvedená rotující koule dokonale prověří kva-
lity vašeho počítače. Čím víc je zobrazeno ob-
jektů, tím víc je nutno číst dat a pohyb hvězd na 
monitoru přestává být plynulý. 

Osobně se mi z množství funkcí nejvíce za-
mlouvá možnost nastavení animace těles slu-
neční soustavy pro daný čas, ale při běžícím 
datu! Takto lze velmi dobře předvídat různé 
konjunkce a ostatní zajímavá seskupení těles 
na obloze (zvláště nemáme-li k dispozici astro-
nomickou ročenku). 

Pro nastavení zeměpisné polohy místa pozo-
rovatele je připraven seznam velkých měst svě-
ta včetně Prahy. Pro náruživce jsou připraveny 
i oba zemské póly nebo rovník. Podobným způ-
sobem je možno vyhledat a nastavit tělesa slu-
neční soustavy, objekty Messierova katalogu, 
souhvězdí, hvězdy apod. 

Výhoda - obrazem je možno pohybovat po-
mocí kurzorových kláves, přehledný 'help', při 

IBM PC XT/AT v astronomii (IV.) 

018:27 
May 08 1993 
San Francisco CA 
37 47'N 
12225W 
25000 Stars M7.5 
Zoom 1.86 
0ir 200-v SSW 
Elou 90' 

♦ Obr. 4 - Program SKYGLOBE - Rotující kotle 25 000 objektů. Tak byla vidět hvězdná obloha dne 
8. května 1993 v 18h 27min v San Francisku v USA. Mezní hvězdná velikost zobrazených objektů je 7,5 mag. 
Pro větří přehlednost je vypnuto zobrazení Mléčné dráhy, help a informace o stavu ovladačů nastavení. 
Také nejsou zobrazeny názvy 300 nejjasnějších hvězd a souřadnieová.síť. 

zoomování se automaticky nastaví horizont 
a světové strany, většinu funkcí lze měnit ply-
nule nebo skokem, popřípadě lze využít 
poloautomatický režim pro plynulé pokračová-

♦ Obr. 5 - Program SKYGLOBE - Zvětšená část předchozího obrázku (obr. 4) pro část hvězdné oblohy 
v okolí souhvězdí Oriona. Teprve zde jsou patrné objekty Messierova katalogu a čára horizontu, opět vše 
pro San Franeisko. (Všimněte si, že spojnice hvězd v souhvězdích Američané zakreslují poněkud jinak než my.) 

ní nastavené funkce. Nejpovedenější nastavené 
zobrazení je možno nahrát a znovu vyvolat po-
mocí «Shift» + číslo. 

Zvláštní funkce - možnost tisku i na lasero-
vých tiskárnách, automatické hledání 300 
nejjasnějších hvězd, nastavení letního času, 
kompletní Messierův katalog, zobrazení hranic 
souhvězdí. 

Nevýhoda - plynulý pohyb hvězd až teprve 
na procesoru 16 MHz a lepším, absence přes-
nějších souřadnic. Není využíván numerický 
koprocesor. O 

(pokračování v dalších číslech) Zdeněk Tarant 

‚KLPČ K VESMÍRU NA VAŠEM STOLE" 
ASTRONOMICKÝ SOFTWARE 

od předních producentů z USA, který" si 
můžete dovoliti vy. 

Programy pro mladé astronomy a širokou veřejnost 
zajímající se o př mdu: 
- Počlačová planetařa, simulace pohybu planet i nebeské sféry 

NauštivfespousVoyageryplanetyJupier,Saum,UanaNeptun r 
Programy pm pokročilé amatérya studenty fyziky: ; 
- Programy pro určení nezajímavéších udá6stí na nebi, vjpočet 

efemetid a p pravu pozorováni vině pozorovacích map 
Programy simuluj á pohyb binárních hvězdných soustav 

- Programy usnadňující studentům pochopení speciálni teone 
idativity 

Dotkněte se Vesmíru!' » 
Napište sic bi¢šlinforiace, seznam a ceny programů na adresu+ 

R K Tech, zprostředkovatelská software, 
Rostislav Kenša, Wolkerova 1055, 76824 Hulfn 

\pecitkŮte typ počítače -IBM, MAC, Commodore 641128~IGAJ 
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L REDAKCI DOŠLO 

Vážení čtenáři! 

Situace s distribucí a vydáváním časopisu v letošním roce nás 
nutí k častějším reakcím na daný stav. Dovolte tedy několik 
poznámek 

Distribuce časopisu - Těm kteří mají časopis objednán u dis 
tributorské firmy A.L.L. Production, sdělujeme (pro čtenáře ze 
Slovenské republiky je to jediná možnost), že došlo ke změně 
jejího telefonního čísla na čísla 02/766.040 nebo 02/769.251; její 
adresa zůstává stejná - P.O. BOX 732, 111 21 Praha 1. Těm, kteří 
mají časopis předplacen u PNS, a.s., pak doporučujeme převést 
své objednávky předplatného na A.L.L. Production - jak se uka-
zuje, tak opravdu jediná "výhoda" předplatného u PNS je 
v možnosti jeho úhrady prostřednictvím inkasa a tedy i sporožira. 

Na četné žádosti čtenářů,, kteří si chtějí koupit jednotlivá čísla 
časopisu v novinovém stánku, dohodla redakce časopisu spolu 
s vydavatelstvím stánkový prodej Říše hvězd v prodejně Melan-
trichu v pasáži kina Rokoko v Praze na Václavském náměstí. 
Vedou se další jednání ohledně stánků v Plzni, v Kladně a v Brně. 
Do těchto prodejen tisku bude Říše hvězd z naší iniciativy pravi-
delně dodávána. 

Vydávání časopisu - Jak jsme již v závěru loňského roku 
předeslali, časopis má pro letošní rok menší finanční prostředky, 
než by bylo zapotřebí ke zcela hladkému a bezproblémovému 
vydávání. I z tohoto důvodu jsme nuceni k určitým krokům, které 
tuto situaci mohou vylepšit. Proto: 

a) Od druhého čísla letošního ročníku došlo opět ke změně 
sazárny - nyní se časopis sází (kromě prostřední dvoustrany) 
přímo ve Vydavatelství a nakladatelství NN (III). Každá změna 
tohoto druhu však nutně přináší dočasnou časovou prodlevu... 

b) V létě dostanete prázdninové dvojčíslo. V případě dalšího 
nedostatku finančních prostředků nemůžeme vyloučit, že i poslední 
dvě čísla letošního ročníku sloučíme ve vánoční číslo (byli by-
chom samozřejmě neobyčejně rádi, kdyby k této situaci nedo-
šlo)... 

c) Vyzýváme všechny potenciální inzerenty, aby zadávali v Říši 
hvězd soukromou a podnikovou komerční placenou inzerci - její 
ceník je otištěn na této straně, další podrobnosti podá redakce 
nebo reklamní agentura Perfekt Profil (Vodičkova 34, 110 00 
Praha 1; © 02/2422.5701, FAX 02/2422.5363). Za zprostředko-
vání placené inzerce se poskytuje provize. 

Vážení čtenáři Říše hvězd, děkujem Vám Za Vaše četné dopi-
sy, které nám jsou cenným zrcadlem Vašeho zájmu o tento časo-
pis. Zároveň se omlouváme těm, kterým jsme dlužni odpověd', 
neboť není v našich silách na všechny dopisy a včas odpovědět. 
Omlouváme se však také za problémy spojené s vydáváním časo-
pisu, které se přímo dotýkají Vás, čtenářů - distribuce, expedice -
a doufáme, že budou brzo vyřešeny především k Vaší spokoje-
nosti. 

redakce 

p µgeONEC DOSLO IC LVASTICKEHU 

5N12EN1 £OZ?OCTU, '/

INZERCE 

Ceník inzerce v časopise 
Rise hvězd 

(platí od března 1994) 

ceník inzerce uvnitř časopisu 
(čb. nebo čb.+ modrá) 

plocha formát cena 
tiskové strany ( mm a (KČ] 

111 189 x 268 13000,-
1/2 94x268 6500,-
1/4 94 x 134 3.250,-
1/6 94 x 67 2.150,-
1/8 94 x 45 1.600,-
1/10 47 x 45 800,-

Ceny jsou uvedeny bez DPN. Prs formátu menším než 1/16 strany 
vychází fakturovaná cena ze sazby 38,- Kč za cm2. 

ceník inzerce na obálce časopisu 
strana obálky inzertní plocha cena ̀v Kč 

č6. + modrá 4 barvy 

2 + 3 
2+3 

4 '` 

1/1 
1/2 
1/1 

18.000,- 
9.000,- 
- 

24.000, 
12.000,-
32.000,- -< 

Ceny jsou uvedeny bez DPhI. 

slevy za opakován® 

Počet 
opakování 

Pr, zadaní inzerce v jedné 
objednávce během 

kalendařnibo roku 

Pn opakované inzerci 
stejného inzerenta 

v průběhu roku 

celostránkové 
inzeráty. 

necelostránkově 
;--. ,Inzeraty 

celostránkové 
inzeráty 

necelostránkové 
inzeráty 

3x 
6x 
9x 

12x 
a více 

5% 
10% 
12% 
15% 

3% 
6% 
9% 

12% 

3% 
6% 
9% 

12% 

1% 
3% 
6'%v 

10% 

'POZOR - NELZE UPLATNIT OBA DRUHY SLEV! 

Storno poplatky 
* po uzávěrce objednávek se účtuje 30 % ze základní ceny inzerce 
* po uzávěrce tiskových předloh se účtuje 70 % ze základní ceny inzerce 
a' inzeráty lze stornovat nejpozději 30 dnů před zahájením prodeje 

příslušného čísla časopisu 

Poznámky 
a) Veškeré ceny •jsou smluvní- bližší informace dostanete v redakci časo-
pisu nebo v reklamní agentuře Perfekt Profil (Vodičkova 34, 11000 Pruhu 1; 
© 02/2422.5701, FAX 02/2422.5363). 
b) Ve stanovených a dohodnutých cenách je zahrnuta cena za tiskovou 
plochu, za úpiné polygrafické náklady a za poštovné. 
c) Text inzerátu je možné zveřejnit v kterékoli řeči podle přání inzeren-
ta, případně vícejazyčně. 
d) Vydavatelství poskytuje inzerentovi za zveřejnění komerční placené inzer-
ce bezplatně 1 výtisk časopisu s daným inzerátem. Požaduje-li inzerent pro 

,ý účely své propagace další výtisky, je nutné tyto výtisky objednat současně 
t s objednávkou inzerátu. Při odběru nejméně 10 výtisků se poskytuje rubat 20 %. 
ti e) Ceny vkládané a všívané inzerce jsou na úrovni výše uvedených cen za 
,~ inzerci včetně poplatku za vkládání a všívání. Říše hvězd přijímá k prokladu 

i inzertní tisky dodané inzerentem. 
a 
y f] Inzeráty v rámci čtenářského servisu a ty, které nejsou předmětem komerč-

ního využití, jsou zveřejňovány zdarma. 
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