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Ríše hvězd 
PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY 
supernova 1987A - Snímek 
sopraveného Hubblovakosmic-
cého dalekohledu ukazuje velmi 
íetailně tři plynné prstence ob-
dopující supernovu SN 1987A. 
Caždý z prstenců leží v různé 
tloubce prostoru, přičemž malý 
asný prstenec uprostřed obráz-
:u je supernově nejblíže, ostatní dva jsou před a za 
upernovou. Otázka původu prstenců není ještě spo-
ehlivě vysvětlena. Jedním z možných vysvětlení je-
ich původu je vysoce energetický výtrysk záření 
dříve neznámého průvodce předchůdce supernovy. 

světelnou stopu tohoto záření v plynových mračnech 
dolem supernovy pak můžeme pozorovat v podobě 
.většujíctího se prstence. Supernova 1987A je od nás 
'zdálená asi 169 000 světelných roků a nachází se na 
ižní hvězdné obloze ve Velkém Magellanově mračnu. 
Blíže viz článek na str. 98. (foto - NASA/STSc1) 

)RUHÁ STRANA OBÁLKY 
'eriodická kometa P/Shoe-
naker-Levy (1993e) - Tři ob-
ázky z kosmického dalekohle-
iu (JIST) ukazují rychlý vývoj 
iejjasnějších částí rozpadlého 
ádra komety Shoemaker-Levy 
1993e). Všechny obrázky před-
tavují kometu ve falešných bar-
'ách - červená barva je použita 
iro zvýraznění různých intenzit 
‚áření. (foto - NASA/STScI) 

- Snímek z I. července 
993, tedy ještě před opravou dale-
:ohledu. Na snímku je již panně 
lělení dvou nejjasnějších jadérek komety vzdálených od 
ebe 0,3. 
/PROSTŘED - Snímek z 24. ledna 1994 - díky 
pravenému dalekohledu lze již pozorovat další dělení 
ragmentů jádra vzdálených od sebe pouhou I1 
)OLE- Snímek z 30. března 1994- dochází k dalšímu 
ývoji jednotlivých jadérek. Obrázek jasně dokumen-
uje, že při srážce komety s Jupiterem bude zasažena 
elativně (vzhledem k případu, kdy by jádro komety 
ůstalo jako celek) široká oblast v horní atmosféře 
Manety. 
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ŘETÍ STRANA OBÁLKY 
lupernova SN 1994I v galaxii 
451- Supernova SN 199410 jas-
osti 13,5 magnitudy se nachází 
.0" východně a 5"jižně od jádra 
námé galaxie M 51. Zajímavé je 
a ní to, že je poměrně málo jas-

- vzhledem k tomu, že M 51 
:relativně blízkou galaxií, měla 
y mít supernova jasnost kolem 

magnitudy. Je tedy velmi pravděpodobné, že její 
větelné záření k nám přichází skrz silnou vrstvu 
lezihvězdného prachu a plynu. Blíže viz článek na 
tr. 98. 
roto - J Armstrong & T. Pucket/Atlanta Astronomy Club) 

'OSLEDNÍSTRANA OBÁLKY 
lovy Cygni 1992 - Snímek 
Hubblova kosmického daleko-
ledu (před jeho opravou) uka-
qje plynný obal kolem Novy 
:ygni 1992. - Blíže viz článek 
a str. 98. (Jato - NASA/STSCI) 
DOLE - Květen a znamení 
llíženců (Gemini) - obrázek ze 
věrokruhu Josefa Mánesa z r. 1866 a z hvězdného 
[lasu Uranogrophia z r. 1690 Jana Hevelia (1611-
687). 
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ve vědě se uplatňuje praviďto, že čím fiendamentófnější 
objev, tím sty učněji ho (ze zformulovat. lak například na 
formulaci zákEadníI -o zákona mecI aniky pro rovnováku 
setrvačnýc'. sit s obyčejnými  potřebovat 9'Ĺewtori čtyři 
písmenci. Pro popis kvantové zákonitosti fotoefektu 
stačila Einsteinovi dokonce jen tři písmena. 

PiotrL. 7(aptca, ruský fyzik 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 
Supernova 19941 v galaxii M 51 

Několik nezávislých pozorovatelů oznámilo objev supernovy asi 
20" východně a 5" jižně od jádra galaxie NGC 519 = M 51: duben 
2,17 UT, 13,5 mag (Tim Puckett a Jerry Armstrong, Atlanta, GA; CCD 
objev; a= 13h 27m 47,62s, 5=+47'26'59,1", 1950.0); 2,19, 13,7 (Wayne 
Johnson a Doug Millar, Anza, CA; vizuální objev potvrzený ka-
merou CCD); 2,21, - (Richard Berry, Cedar Grove, WI; CCD 
objev); 2,66, 13,8 (Reiki Kushida, Yatsugatake South Base Observatory; 
vizuálně). M. W. Richmond a A. V. Filippenko existenci objektu potvr-
zují. Získali BVRI CCD snímky 0,5-m dalekohledem Berkeley Auto-
matic Imaging Telescope (Leuschner Observatory) a poznamenávají, že 
objekt je velmi modrý. L. Armus a J. M. Mazzarella získali středně 

♦ Obr. 1 - Mapka těsného okolí galaxie M 51. (mapka - J. Mánek) 

Záhadná •irstence kolem super 
1987A 

disperzní spektra 5-m Haleovým reflektorem (Mount Palomar Observa 
tory). 

B. Schmidt a R. Kirshner, Center for Astrophysics, oznámili 
neredukovaná spektra, která pořídili J. Peters na Whipple Observatory 
1,5-m reflektorem opatřeným spektrografem FAST a G. Bernstein 
dalekohledem MMT (Multiple-Mirror Telescope) (červený kanál) bě-
hem 3,37-3,52 UT dubna. Spektra naznačují, že jde o supernovu 
typu II v rané fázi vývoje. Široké absorpční čáry vidíme na 425 nm 
(H-gamma), 471 nm (H-beta), 570 nm (He I) a 620 nm (H-alfa). Čáry 
přisuzované H-beta, He I a H-alfa ukazují dvě absorpční složky. Spekt-
rum objektu ukazovalo během pozorování značný vývoj, čáry se stávaly 
stále zřetelnější. 
[JAUC 5961, 5962] (dh, ph) 

A Obr. 2 - Galaxie MS] (NGC  5194) na snímku Martina Lehkého z 5. dubna 1994 
(fotografováno Schmidtovou komorou 420/600/1000 na Hvězdárně v Hrade 
Králové; film Medix Rapid; exp. 15 min (20h 39min až 20h 54min UT)). 

ovy Plynný obal kolem Novy Cygni 1992 

Prstence kolem supernovy 1987A byly známy už ze snímků poříze-
ných pozemskými dalekohledy. Jejich podstata však zůstávala nevyjas-
něná. Více informací o struktuře prstenců přinesl snímek pořízený 
širokoúhlou planetární kamerou (WFPC2) Hubblova kosmického dale-
kohledu. Snímek (viz též I. strana obálky) má velmi dobrou rozlišovací 
schopnost, takže lze na něm dobře rozpoznat drobné detaily. Chris 
Burrows z ESA a z Ústavu Hubblova kosmického dalekohledu (STScI) 
v Baltimore právě na základě těchto podrobností vysvětluje záhadné 
prstence. 

Spojením podobných zjasnění na obou prstencích našel společný 
střed, který je posunutý vzhledem k místu, odkud se vzdalují zbytky 
supernovy (asi 1/3 světelného roku). Ve středu záhadných prstenců je 
slabý objekt. Burrows se domnívá, že se tam nachází neutronová hvězda 
nebo dokonce černá díra. Z akrečního disku kolem tohoto kompaktního 
objektu vycházejí opačným směrem dva energetické, velmi úzké výtrysky 
hmoty (jets). Ty pak vytvářejí oba světelné prstence - neboť kompaktní 
objekt vykonává precesní pohyb v důsledku blízkého nedegenerovaného 

průvodce, který 
zásobuje akreční 
disk. Prstence 
jsou "vykreslo-
vány" na kulo-
vé slupce, která 
vznikla odpou-
táním Z červené-
ho veleobra před-
tím, než se vy-
tvořil kompakt-
ní objekt. 

Dojakémíry je 
Burrowsova do-
mněnka správ-
ná, ukáží další po-
zorování kosmic-
kéhodalekohledu. 

O (jmu) 

Jedním z objektů, na který se zaměřil Hubblův kosmický dalekohlec 
(HST), byl také plynný obal, vytvořený kolem Novy Cygni 1992. 

Výbuch novy je exploze, ke které dojde na povrchu bílého trpaslíka -
složky dvoj hvězdy. Materiál, který bílý trpaslík vytahuje z druhé složky, 
se hromadí na jeho povrchu, až dojde k termonukleární reakci, vzplanuti 
této látky a výtrysku plynu do okolního prostoru. 

Nova Cygni 1992 vzplála 19. února 1992 jako jedna z nejjasnějšícl 
nov ve 20. století. Po určitou dobu byla viditelná i pouhým okem. 

Snímky pořízené kamerou pro slabé objekty (FCC) Evropské kos-
mické agentury (ESA) z Hubblova kosmického dalekohledu ukazuji 
prstencovitou strukturu kolem Novy Cygni 1992. Prstenec tvoří okraj 
bubliny horkého plynu vyvrženého hvězdou při explozi. Průměr plynnéhc 
obalu byl vypočítán porovnáním úhlové velikosti a rychlosti expanze 
změřené pozemními observatořemi. Obal má průměr 74 miliard kilo-
metrů, to je asi desetinásobek průměru sluneční soustavy. Ze znalosti 
průměru mohli astronomové přesněji určit vzdálenost novy. Vycházi 
kolem 10 430 světelných let, zatímco dříve se předpokládalo 7300 aí 
9500 světelných let. 

Pozoruhodným zbytkem po explozi je neobvyklá, příčce podobní 
struktura, procházející středem prstence. Astronomové se domnívají, že 
velké množství vyvrhovaného plynu může zahušťovat plynný obal právě 
v rovině oběžných drah obou hvězd. Jiná možnost je ta, že příčku tvoři 
dvojitý výtrysk plynu z hvězdy. Podle Francesca Paresceho z ESA 

a Vědeckého institutu Hubblova 
kosmického dalekohledu (STScI; 
poskytují snímky z HST astrono-
mům jedinečnou příležitost k po-
chopení celého mechanismu vý-
buchu novy. HST mohl díky vel-
kému rozlišení zachytit obal novy 
mnohem dříve, než by to bylo možné 
pozemními dalekohledy. Stalo se tak 
již 467 dní po explozi, zatímco při 
pozorování ze Země bychom museli 
čekat ještě alespoň 5 roků. 
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ZEN OBJEVU 
1993 
Jiří Grygar 

Fyzikální ústav Akademie véd ČR, Praha 

Věnováno památce českých astronomů RNDr. Jaromíra Širokého, CSc. (1930-1993) z Palackého univerzity v Olomouci, 
prof. Zdeňka Kopala (1914-1993) z Univerzity v Manchesteru, RNDr. Zdeňka Kvíze (1932-1993) z Univerzity v Sydney 

a slovenského astronoma RNDr. Jána Štohla, DrSc. (1932-1993) z Astronomického ústavu SA V v Bratislavě. 

Astronomie si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek převrat-
ných událostí. Stejně jako v předešlých letech přicházejí nejvíce 
nečekané objevy z kosmické blízkosti, zejména pak při studiu 
3robných těles sluneční soustavy, planetek, komet a meteoroidů. 
Velkou zásluhu na trvajícím přívalu objevů má ovšem kosmo-
nautika, přestože kosmické sondy se loni potkávaly se střídavými 
úspěchy a neúspěchy. Zato observatoře na oběžné dráze kolem 
Země si počínaly vesměs znamenitě. Skončila několikaletá téměř 
bezchybná funkce observatoří COBE a HIPPARCOS, avšak dále 
výtečně pracují stanice IUE, ROSAT a COMPTON. Nesporně 
největší publicitu však měla oprava a údržba Hubblova kosmické-
ho dalekohledu (HST), která se podle všech známek zdařila 
nejméně na 100 %. 

*) RNDr. Jiří Grygar, CSc. (*1936). Pracuje ve Fyzikálním 
ústavu AV ČR v Praze-Libni. Studoval fyziku na přírodovědecké 
Fakultě Masarykovy univerzity v Brně a astronomii na matematic-
co fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze; aspiranturu 
v astrofyzice absolvoval v Astronomickém ústavu býv. ČSAV. 
Uveřejnil odborné práce z výzkumu meteorů, komet, zákrytových 
lvojhvězd a kataklyzmických proměnných hvězd. Zabývá se též 
9opularizací přírodních věd. V Říši hvězd publikuje od r. 1955 
2 je členem její redakční rady. 

1. Planety sluneční soustavy 

Loňským rokem vyvrcholila úspěšná činnost kosmické sondy a 
umělé družice Venuše Magellan, jež stála americké daňové 
poplatníky něco přes půl miliardy dolarů. Základní mapování 
téměř 99 %povrchu planety ve třech cyklech skončilo během dvou 
let v polovině září 1992. Během 5300 obletů bylo na Zemi 
přeneseno na 3 TB informací, z nichž se zdařilo sestavit mapu 
povrchu s vodorovným rozlišením asi 120 m a svislým rozlišením 
80 m. Na Venuši se podařilo rozpoznat na 16 000 sopek, z nichž 
nejvyšší jeMaatMons (výška 8,5 km, základna o průměru 450 km). 
Podle R. G. Stroma aj. je 63 % impaktních kráterů na Venuši 
neporušených a méně než 3 % jsou zalita lávou. Impaktní krátery 
jsoupopovrchurozloženy náhodně. Z těchto údajů autoři dovozují, 
že dnešní reliéf povrchu planety není starší než 300 milionů let. Vše 
nasvědčuje tomu, že nejpozději před 500 miliony lety došlo na 
Venuši ke katastrofální přestavbě povrchu a od té. doby jak vulka-
nismus, tak tektonika planety značně zeslábly. 

Podle D. Grinspoona a S. Solomona jsou atmosféra i plášť 
Venuše velmi chudé na vodu. V atmosféře Venuše je j en stotisícina 
množství vodní páry, které je přítomno v atmosféře Země, zatímco 
celková hmotnost atmosféry Venuše, tvořené převážně oxidem 
uhličitým, je stokrát vyšší než hmotnost atmosféry Země. D. 
Grinspoon soudí, že Venuše přišla o většinu vody přibližně před 
miliardou let. 

Americká NASA nakonec přece jen obdržela potřebné prostřed-
kyna udržení kontaktu se sondou, takže během 4. cyklu měření od 
podzimu 1992 do května 1993 se uskutečnila přesná měření dráhy 
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sondy s cílem zjistit gravitační anomálie (mascony) v tělese 
planety. Na rozdíl od poměrů na Zemi je nad horami Venuše 
intenzivnější gravitace než nad prohlubněmi. Koncem května 1993 
se pak uskutečnil pozoruhodný manévr, při němž se využilo 
brzdění sondy v atmosféře planety ke snížení dráhy a její postupné 
cirkularizaci. Tento manévr skončil po 70 dnech tak, že nyní se 
Magellan pohybuje ve výši od 210 do 600 km od povrchu Venuše. 

Kombinace rozličných geofyzikálních, astronomických a do-
konce i historických metod umožňuje postupně až nevídané 
zpřesňování údajů o zemském tělese a jeho proměnách. R. Lyttleton 
a H. Bondi tvrdí, že vysoký tlak a radioaktivní ohřev jádra Země 
působí fázové změny, v jejichž důsledku je jádro Země kapalné. 
Původní poloměr jádra činil 2042 km a v průběhu věků se díky 
uvolněnému radioaktivními teplu zvětšil na dnešních 3473 km. 
Zároveň se však povrch Země smršťuje o 0,1 mm!rok a tím se za 
poslední 3 miliardy roků uvolnilo dost energie na více než 20 
epizod tvorby pohoří. Podle R. Jeanloze a T. Laye dochází 
k nejvýznačnějším interakcím na hranici jádra a zemského pláště, 
což pak ovlivňuje jak magnetické pole, tak rotaci Země. J. Valet 
a L. Meynadier uvádějí, že k velkým epizodám v intenzitě či 
dokonce přepólování zemského magnetického pole došlo během 
posledních 4 milionů roků velmi rychle, tj. během tisíců let. Podle 
R. Coeho bylo před dvěma tisíciletími geomagnetické pole 
o piných 40 % vyšší než dnes. V současné době klesá jeho intenzita 
o 7 % za století. 

F. Stephenson a L. Morrison studovali datování astronomických 
událostí na babylonských hliněných destičkách z doby až 700 let 
př.n.l. a tak potvrdili, že délka dne se v tomto období prodlužuje 
o 1,7 ms za století. To souvisí - jak známo - s brzděním zemské 
rotace slapovým působením Měsíce. P. Brosche a J. Wunsch 
zjistili, že slapy v oceánech nejsou zcela souměrné, takže tím 
dochází k odchylkám až 10 mm v poloze těžiště Země. J. Laskar 
aj. ukázali, že relativně nepatrné sekulární kolísání sklonu zemské 
osy k ekliptice v rozmezí ± 1,3" "zabezpečuje" Měsíc. Kdyby 
Měsíce nebylo, vedlo by to k rozkomíhání sklonu mezi 0" a 85" 
a tedy ke katastrofálním důsledkům pro život na Zemi. Titíž auto-
ři zjistili, že Merkur a Venuše mají sklon rotační osy stabilizován 
slunečními slapy, zatímco sklon rotační osy Marsu chaoticky 
kolísá od 0" do 60". 

B. Schaefer kriticky prozkoumal rozličná hlášení o prv-
ním spatření Měsíce těsně po novu a zjistil, že spolehlivý údaj 
uvedl Julius Schmidt, jenž viděl Měsíc ve stáří 15,4 h, a dále 
R. C. Victor, který s optickými pomůckami viděl Měsíc starý jen 
13 h 28 min. Jinak loni Měsíci nebyla věnována prakticky žád-
ná pozornost; za zmínku stojí jedině dopad japonské družice 
Hiten na povrch Měsíce poblíž kráteru Furnelius dne 11. dubna 
1993. 

Z různých zdrojů přicházely koncem roku velmi znepokojující 
zprávy o rekordně nízké koncentraci ozonu nad Antarktidou. 
Absolutní minimum ozonu ve vysoké atmosféře tam bylo zjiš-
těno dne 6. října 1993, kdy ve výškách od 13,5 km do 19 km ozon 
zcela vymizel a jeho souhrnná koncentrace dosáhla jen 88 DU 
(předešlé rekordní minimum z r. 1992 činilo 105 DU). Průměrná 
koncentrace v říjnu činila jen 100 DU oproti 107 DU v r. 1992. 
J. Waters aj. zjistili z družicových měření, že za pokles ozonové 
koncentrace je opravdu odpovědné zvýšené zastoupení atomárního 
chlóru v těchže vrstvách atmosféry, přičemž 80 % chlóru tam 
"dopravil" člověk. 

.,r 
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C. Emiliani shromáždil další důkazy pro Milankovičovu teorii, 
že střídání ledových a meziledových dob souvisí s periodickým 
změnami parametrů zemské dráhy a sklonu rotační osy. Nalezl' 
dobrou korelaci mezi hodnotami zmíněných parametrů a středu 
teplotou na severní polokouli Země v posledním půl milionu roků 
Přitom tyto změny jsou odpovědné hlavně za nástup ledové dob} 
- její další rozvinutí a pokračování obstará složitá interakce mez: 
oceánem, ledovci a atmosférou. J. White aj. na základě studiu 
vzorků ledu z grónských vrtů zjistili, že nástup ledové doby může 
být fakticky bleskurychlý: za jedinou dekádu může průměrní 
teplota klesnout o piných 10 "C. Maximum poslední ledové dob} 
se odehrávalo před 22 tisíci lety a skončilo před 11,5 tisíci lety. Je 
pozoruhodné, jak přesně toto zakončení souvisí s rozvojem země 
dělské civilizace. Autoři dále varují, že růst skleníkového efekh 
může v průběhu 21. století zvednout průměrnou teplotu povrchí 
Země o piných 7 "C, a tím i hladinu oceánů o 1,8 m - to by měli 
přirozeně katastrofální následky právě pro zemědělství v úrodnýcl 
přímořských nížinách. 

V porovnání s těmito současnými nebo téměř současnými rizik} 
pro pozemskou civilizaci se zdají úvahy o dlouhodobém nebezpeč 
kosmických katastrof trochu odtažité. Nicméně rozvoj pozorova 
cí techniky i matematického modelování srážek s kosmickým 
tělesy vyvolal pravou záplavu studií, z nichž se v přehledu mohl 
zmínit jen o některých. 

První vědeckou úvahu o riziku srážek Země s kosmickými těle 
sy uveřejnil již r. 1752 francouzský fyzik P. Maupertuis. Teprvf 
v r. 1932 však astronomové objevili první planetku, jež se můžu 
dostat do blízkosti zemské dráhy (planetku (1862) Apollo). Dc 
konce r. 1992 bylo takových "křížičů" zemské dráhy nalezeno 163 
největší z nich je planetka (1627) Ivar o průměru 8 km. 

Podle C. Chapmana a D. Morrisona je statistika křížičů přiro 
zeně velmi neúpiná. Známe jen asi 5 % těles s průměrem alespoi 
1 km améně než 0,1 %těles s průměrem nad 100 m. Kamenná těles 
s průměrem do 50 m nás ohrozit nemohou, jelikož jejich kineticki 
energie nepřekračují řádově 10'6 J a explodují vysoko v zemský 
atmosféře. Největší riziko proto představují objekty s rozměry ou 
0,5 km do 5 km. O většinu křížičů se ovšem "postará" svýn 
rušivým gravitačním vlivem Jupiter a převede je na dráhy do hlubii 
sluneční soustavy. Zbytek křížičů však dříve nebo později dopadni 
na terestrické planety, z toho asi třetina přímo na Zemi. Riziku 
srážky s podstatně křehčími a řidšími jádry komet představuje jel 
asi čtvrtinu rizika srážky s planetkami. Navzdory této celken 
příznivé statistice (Mark Parkins však varuje, že "existují celker 
tři druhy lží: lži, zatracené lži a statistiky!") j e však nebezpečí smrti 
způsobené dopadem planetky či komety na Zemi, pro průměr 
ného obyvatele USA stejné, jako že zahyne při letecké havá 
rii (1 : 20 000)! 

Podle C. Chyby se v atmosféře Země odehrává každoročn 
průměrně jedna exploze meteoroidu s energií 21 kt TNT (to j 
energie atomové pumy v Hirošimě!) a jednou za 21 let dochází] 
explozi o energii 680 kt TNT. Tyto hodnoty však nepředstavuj 
žádné riziko pro obyvatele na Zemi. Potřebné "životní minimum' 
se totiž odhaduje na 2 Mt TNT. To byl ovšem případ prosluléhi 
tunguzského meteoritu, jehož energie dosáhla asi 15 Mt TNT 
Podle J. Fernieho byl explozí omráčen jistý S. Semenov, jenž se 
okamžiku atmosférického výbuchu meteoritu nacházel 65 km oc 
epicentra. Tlaková vina ho odhodila o několik metrů a na zádeci 
se mu vzňala košile. Explozi bylo slyšet až na vzdálenost 800 kn 
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650 km od epicentra strojvůdce zastavil transsibiřský 
xpres, když viděl, jak před vlakem kmitají koleje. Přesný čas 
xploze byl zjištěn ze záznamů seismografů, barografy v Anglii 
gistrovaly oscilace tlaku vzduchu ještě 20 minut po příchodu 
akově viny. V následujících světlých nocích, vyvolaných rozptý-
;ním velkého množství prachu ve vysoké atmosféře, bylo možné 
~tografovat a na moři spatřit lodi na vzdálenost mnoha kilometrů. 
ylo vlastně velkým štěstím, že se srážka nezpozdila o několik 
odin, kdy by bylo těleso explodovalo nad Evropou a zcela jistě by 
evastovalo území o rozloze tisíců čtverečních kilometrů. Ještě 
orší by bylo asi osmihodinové zpoždění, kdy by meteorit vyvo-
d cunanú na obou březích Atlantiku s vinami až 200 m vyso-
ými... 

O prozkoumání oblasti epicentra tunguzského meteoritu se 
ejvíce zasloužil ruský badatel Leonid Kulik, jenž v r.1921 objevil 
místních novinách z r. 1908 zprávu o podivuhodném výbuchu, a 
o nesmírných útrapách dorazil 8. dubna 1927 na místo největší 
evastace sibiřské tajgy. Kulik sám zahynul v zajateckém táboře u 
molenska v r. 1941 ve věku 58 let. 

Podle R. Grieva přibývá důkazů o velkých impaktních struktu-
ich na Zemi. Nejstarší impakt z Jižní Afriky je starý 1,97 miliardy 
:t, ale průměrná "životnost" kráterů na zemském povrchu činí jen 
20 milionů let. Nyní známe asi 130 impaktních struktur s průměry 
o 200 km. 

Výjimkou je dnes nejpopulárnější kráter na poloostrově Yucatán 
v Mexickém zálivu, zvaný Chicxulub (vyslov [čikšulub]). Podle 
'. Sharptona aj. dosahuje jeho průměr piných 300 km, takže jde 
)učasně o největší impaktní kráter na kterémkoliv tělese sluneční 
)ustavy! Podle A. Hildebranda bylo při této explozi uvolněno asi 
OJ energie v průběhu jediné minuty, tj, asi desetmiliardkrát více 
aergie, než za stejnou dobu dostane celá Země od Slunce! 
'ulkanismus, jenž vedl ke vzniku Deccanských plošin v Indii, sice 
ředstavuje tutéž energii, avšak uvolněnou bilionkrát pomaleji. Jak 
vádí M. Eliáš, při impaktu jsou horniny vystaveny až o dva řády 
yšším tlakům než při vulkanických výbuších a také teplota 
rostředí je až pětkrát vyšší než ve vulkánech. Stáří hornin v kráteru 
: téměř přesně 65 milionů let, v dobré shodě se stářím haitských 
:ktir. Usazeniny z impaktu pokrývají větší část území severní 
meriky ve vrstvě tlusté asi 20 mm. 
V této souvislosti připomeňme, že nejstarší popsané tektity jsou 

aševltavíny, známé užodr. 1787. V r. 1961 byl podánpřesvědčivý 
ůkaz o impaktní povaze kráteru Ries východně od Stuttgartu v 
!ěmecku, o průměru 24 km a hloubce 200 m. V kráteru byl totiž 
alezen minerál coesit, což je vlastně křemen podrobený extrém-
ím tlakům. V blízkosti hlavního kráteru se nalézají ještě struktury 
průměru 8 km (Stopphenheim) a 5 km (Steinheim). Krátery jsou 
:aré 14,8 milionů let. Důkaz o stejném stáří vltavínů podal r. 1983 
Í. Luft. Odhaduje se, že celý úkaz vyvolal uhlíkatý chondrit o 
motnosti 2 miliard tun a průměru 1 km po srážce se Zemí vysokou 
~chlostí - asi 25 km.s'. 

Astronomická a geologická fakta o impaktch jsou tedy dnes již 
aprosto nesporná. Předmětem sporu jsou však stále následky 
ikových impaktů pro život na Zemi. K daleko největšímu vymí-
ní živočichů i rostlin totiž dle D. Erwina došlo před 250 mi-

ony lety na rozhraní prvohor a druhohor, přesněji mezi per-
em a triasem. Tehdy vyhnulo 90 % obratlovců v oceánech 
70 % na souši a následky této děsivé katastrofy pociťuje život 
a Zemi dodnes. Podle všeho mělo toto vymírání komplexní 
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pozemské příčiny, ale vše je dosud zastřeno tajemstvím. Přitom 
takových vpravdě planetárních katastrof se za posledních 
570 milionů let (od počátku kambria) odehrálo na Zemi právě 
pět. 

Není však již pochybo tom, že velké impakty znamenají rovněž 
drastický zásah do biologické rovnováhy, neboť vlastně v průběhu 
několika minut se životní podmínky na většině zeměkoule drastic-
ky změní - a na to se většina druhů stěží dokáže adaptovat. Zdá se, 
že kosmická tma a chlad j ako následky zvířeného prachu ve vysoké 
atmosféře nejsou jedinými zabíjecími mechanismy. Svou roli hrají 
též kyselé deště a uvolnění velkého množství oxidu siřičitého 
a oxidu uhličitého. Následkem toho je kosmická zima vystřídána 
obdobím rychlého růstu teploty až o 15 °C vlivem zvýšeného 
skleníkového efektu. 

Podle V. Vanýska je globální katastrofa jistá při dopadu těles 
s hmotností nad sto miliard tun, tj. je-li jejich průměr větší než 5 km. 
Při průměru těles do 200 m je energie nárazu kolem půl miliardy 
tun TNT a počet lidských obětí dosáhne řádově jednoho milionu 
osob. Jde o energie srovnatelné s ničivými zemětřeseními, ale 
zatímco zemětřesení dosud předvídat neumíme, střet s planetkou 
či kometou se předpovědět v zásadě dá. 

Podle P. Leonarda a J. Hillse zasáhne Zemi balvan o průmě-
ru 100 m jednou za dvě století. Při rychlosti 10 km.s' ho spatříme 
v astronomických přístrojích asi 10 dnů před nárazem jako objekt 
zhruba 18. magnitudy, který bude vykazovat denní pohyb asi 1'. 
Technicky je myslitelné poslat takovému vetřelci naproti rychlou 
kosmickou střelu s náloží o energii několika tisíc tun TNT 
a kosmický balvan tak rozprášit. U větších a hmotnějších objektů 
je však tato strategie neúčinná - tam však je výhodou, že bychom 
takové těleso objevili s velkým předstihem. Pak by nejspíš přišel 
ke cti návrh H. Meloshe a I. Němčinova na sestrojení zvláštní 
sluneční plachty, tj. mylarové fólie, potažené tenkou vrstvičkou 
hliníku. Při dnešní úrovni techniky by tato plachta měla plošnou 
hustotu asi 5 gramů na čtvereční metr a při průměru rozvinuté 
plachty asi 500 m hmotnost pouze 1 tunu. Složená plachta by 
byla vypuštěna klasickým nosičem a v dostatečné vzdálenosti od 
Země by se rozvinula tak jako plachty plachetnice. Vlivem slu-
nečního větru a tlaku slunečního záření by toto podivuhodné 
plavidlo dospělo ke svému cíli - ohrožující planetce - a tam by 
se plachta změnila na parabolické zrcadlo, soustřeďující sluneční 
záření do malé oblasti na povrchu planetky. V této sluneční 
peci se bude materiál planetky odpařovat, čímž vznikne raketový 
efekt a planetka bude zvolna, leč vytrvale měnit dráhu. Podle 
obou autorů stačí roční působení plachty odklonit planetku 
o průměru až 2 km, zatímco na planetku o průměru 10 km by se 
takto muselo působit piných 10 let. To je technicky zcela schůdné 
a navíc naprosto bezpečné - sluneční plachty se v žádném případě 
nedá použít jako zbraně (leda k navedení planetky, která by 
normálně Zemi minula, na území protivníka - jenže to je zjevná 
sebevražda). 

E. Asphaug a H. Melosh upozornili na bezmála kritickou 
velikost impaktního kráteru Stickney na miniaturní družici Mar-
su zvané Phobos. Podle měření kosmických sond se Phobos 
podobá trojosému elipsoidu s rozměry 19x22x27 km a jeho 
střední hustota dosahuje jen 1,95-násobku hustoty vody. Průměr 
kráteru Stickney 11,3 km pak vzbuzuje podiv, že se při ná-
razu Phobos nerozpadl, zejména proto, že ke střetu došlo nej-
spíše pod Rocheovou mezí! Důsledkem nárazu jsou však 

Říše hvězd ročník 75 5/1994 101 



ŽEŇ OBJEVŮ 7993 
Jiří Grygar
pozorované rovnoběžné rýhy na Phobosu s odstupy po 
100 m. 

Zásluhou kosmických sond Viking se v letech 1976-1980 
zdařilo pomocí oběžných modulů (Viking Orbiter) mapovat po-
vrch Marsu a údaje z přistávacích modulů (Viking Lander) 
přicházely na Zemi až do října 1982. Jestliže jsme tedy před érou 
Vikingů znali vzdálenost Země-Mars s přesností na ± 2 km, nyní 
se tato hodnota zpřesnila na ± 26 metrů! 

Podle J. Laskara a P. Robutela sklon polární osy Marsu k oběžné 
rovině chaoticky kolísá od 0°do 60°, jelikož Phobos a Deimos jsou 
příliš nepatrné nato, aby mohly změny sklonu stabilizovat tak, jak 
to pro Zemi úslužně činí Měsíc. 

S. Tremaine a P. Saha našli příznaky slabé chaotičnosti drah 
vnějších družic Jupiteru, tj. satelitů Ananke, Carme, Pasiphae 
a Sinope při numerické integraci drah po dobu 2 milionů let. 
Z Galileových družic planety stojí za zmínku připomenout aktivitu 
devíti rozlišených sopek na družici Io. Jde totiž o nejvýkonnější 
činné sopky ve sluneční soustavě, které za rok pokryjí povrch 
družice vrstvou o tlouštice 100 mm. Výtrysky ze sopky Pele 
dosahují rychlosti 1 km.s 1 a výšky až 300 km nad povrchem 
družice. Proti tomu Prometheus vymršťuje částice jen do výšky 100 
km, avšak erupce tohoto vulkánu jsou četnější než u sopky Pele. 
J. Gogouen aj. pozorovali erupce sopky Loki Patera na přelomu let 
1990 a 1991 v blízkém infračerveném pásmu během zákrytů Io 
družicí Europa. Ukázali, že materiál tryská ze dvou poměrně 
úzkých oblastí navzájem vzdálených asi 100 km na povrchu 
družice. Půjde-li vše dobře, získá unikátní údaje o povrchu Io 
kosmická sonda Galileo při příletu k Jupiteru dne 7. prosince 1995, 
kdy proletí ve vzdálenosti pouhých 1000 km od Io a rozliší tak 
podrobnosti na povrchu o rozměru asi 20 metrů. 

P. Shenk a H. Melosh si všimli mnoha řetězců impaktních 
kráterů na povrchu družic Callisto a Ganymed, jak je zachytila 

.kosmická sonda Voyager 1. Na povrchu Callisto bylo nalezeno 
18 řetězců o délce až 620 km a na Ganymedu (jenž má mladší 
povrch) další 4 řetězce. Jednotlivé krátery mají většinou stejné 
rozměry a podle všeho vznikly nejspíše dopadem úlomků tělesa, 
které bylo předtím slapově rozbito Jupiterem na kusy - velmi prav-
děpodobně šlo o rozbitá kometární jádra, neboť statistika ukazuje, 
že k takovému úkazu dochází v blízkosti Jupiteru nejméně jednou 
za století. 

M. Marley a C. Porco přišli se zajímavým nápadem, že totiž 
rozložení drážek v bohatých prstencích Saturnu může odrážet 
gravitační poruchy, spojené s akustickými oscilacemi planety, 
takže příslušná analýza by poskytla seismologické údaje o nitru 
planety. Saturnovy prstence pozorovali J. Elliot aj. pomocí rych-
lého fotometru HSP na Hubblově kosmickém dalekohledu, a to 
v době, kdy skrze prstence prosvítala anonymní hvězda přibliž-
ně 12. hvězdné velikosti. Z kolísání jasnosti hvězdy během asi 
20-hodinového pozorování odhalili celkem 43 drážek a navíc určili 
polohu pólů soustavy prstenců. 

J. Coldweli a L. Esposito odhadují, že kosmické sondy Galileo 
a Cassini najdou v prstencích Jupiteru a Saturnu velký počet družic 
s rozměry od 2 do 20 km. Soudí tak na základě snímků větších 
družic Uranu a Neptunu, na nichž je patrné velké množství 
impaktních kráterů. Oba autoři se domnívají, že jde o důkaz srážek 
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s kometárními jádry, které tak navíc neustále doplňují materiál 

v prstencích. W. Slattery aj. simulovali na počítači srážky prvotní-

ho Uranu s tělesy o hmotnostech 1 až 3-krát větších, než je 

hmotnost Země. Ukázali, že při rychlostech střetu kolem 5 km.s' 

tak lze vysvětlit jak poměrně rychlou rotaci Uranu, tak i anomální 

sklon rotační osy k oběžné dráze. Navíc z přebytku materiálu při 

srážce mohou zkondenzovat družice planety. 

W. Wild aj. studovali povrch Uranu v blízkém infračerveném 
oboru spektra 1,8-m zrcadlem ze soustavy MMTnaMountHopkinsu 
v Arizoně. Zrcadlo bylo vybaveno systémem adaptivní optiky 
s frekvencí 50 Hz. Získali snímky,Uranu s úhlovým rozlišením 0,5" 
a podařilo se jim tak vytvořit hrubou mapu albeda planety. Uran je 

nejtemnější v okolí rovníku, zatímco polární oblasti jeví okrajové 
zjasnění. 

S. Croft se zabýval Neptunovou družicí Proteus, objevenou 
kosmickou sondou Voyager  vr.1989. Svým středním poloměrem 
209 km je Proteus největší družicí nepravidelného tvaru ve sluneční 
soustavě. Skládá se převážně z ledu a na jejím povrchu lze 
pozorovat impaktní kráter o průměru 255 km a hloubce až 15 km 
- relativně jde tudíž o největší kráter ve sluneční soustavě. M. 
Horanyi a C. Porco dále rozpracovali Porcovu myšlenku z r. 1991, 
že totiž známé oblouky (zhuštění v prstencích Neptunu) vznikají 
poruchovým působením družice Galatea. Následkem poruch se 
jejich poloha vůči planetě pozvolna mění. 

Přestože dvojplaneta Pluto-Charon nebyla dosud zkoumána 
zblízka, zájem o ni spíše vzrůstá, především pro jistou záhad-
nost její existence a zvláštnosti dráhy i fyzikálních parametrů. 
R. Malhotraová stejně jako H. Levinson a S. Stern ukázali, že Pluto 
vznikl akrecí na kruhové dráze, která se postupně dostala do 
rezonance 3:2s dráhou Neptunu. Vlivem poruch od velkých planet 
se dráha Pluta stala výstřednou a v té době se Pluto srazil s jiným 
tělesem, takže přešel na dráhu s velkým sklonem. A. Stern však 
soudí, že v oblasti dráhy Pluta by mělo být několik tisíc obdobných 
těles, která se však beznadějně ztratila. S tím též souvisí otázka, jak 
byl Triton zachycen Neptunem a kde jsou tělesa tzv. Kuiperova 
pásu. 

Naneštěstí přímá měření geometrických a fyzikálních para-
metrů Pluta a Charonu dávají rozporné výsledky. G. Null aj. 
zpozorování Hubblovým dalekohledem v srpnu 1991 určili hmot-
nost Pluta na 13,1.1021 kg a Charonu na 1,10.1021 kg, takže 
z poloměrů 1150, resp. 593 km pakplynou střední hustoty 2,13-ná-
sobek, resp. 1,30-násobek hustoty vody za normálních podmínek. 
Naproti tomu L. Young aj. z pozemní astrometrie systému 2,2-m 
reflektorem dospěli k téže střední hustotě pro obě složky, totiž 
2,0-násobek hustoty vody. Konečně R. Willis na základě revize 
hodnoty poloměru Pluta (hodnotu ovlivňuje poměrně hustá atmo-
sféra planety) obdržel pro Pluto hustotu 1,7-násobek hustoty vody. 

Kdyby se potvrdily rozdílné odchylné hustoty Pluta a Cha-
ronu, mohla by dle A. Prentice soustava vzniknout rotačním 
štěpením, tj. Pluto z hustšího jádra a Charon z řidšího pláště. Tyto 
rozpory se sotva podaří vyřešit pouze pozorováním ze Země či 
okolí - proto se dost vážně uvažuje o vyslání dostatečně rychlé 
a lehké kosmické sondy, která by k Plutu dospěla dříve, než vlivem 
rostoucí vzdálenosti planety od Slunce její atmosféra doslova 
zamrzne. 
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Přístroje pro vyhodnocování astronomických fotografii 
Josef Zicha, ČVUT Fakulta strojní, katedra přesné mechaniky a optiky, Praha 

Úvod 

Těžko se najde vědní obor, který nemá 
problémy s detekcí a se zpracováním infor-
mací získaných při experimentech. Ani 
astronomie není výjimkou, zejména proto, 
že moderní přístroje pracují efektivně a 
tudíž i množství zaznamenaných informací 
je enormní. 

Astronomické přístroje lze rozdělit do 
dvou skupin. První skupinu tvoří detekční 
soustavy a používá se jich k přímému po-
zorování dějů ve vesmíru. Jejich prostřed-
nictvím se získávají neopakovatelné pri-
mární informace, které zpravidla nelze 
okamžitě zpracovat a proto se musí archi-
vovat a vyhodnocovat později podle aktu-
ální potřeby. 

Druhou skupinu přístrojů tvoří vyhod-
nocovací přístroje, kterými se zpracováva-
jí informace získané detekčními soustava-
mi. Zpracování těchto archivovaných in-
formací je prakticky bez omezení opako-
vatelné. 

Existence hvězd ve vesmíru je prováze-
na řadou jevů, které můžeme přímo nebo 
nepřímo pozorovat a tím získávat informa-
ce o jednotlivých hvězdách. K těmto je-
vům patří zejména gravitační a magnetické 
pole, hvězdný vítr složený z částic uni-
kajících z povrchů hvězd, neutrinový tok 
z hvězdných niter a emise elektromagne-
tického záření. 

Elektromagnetické záření je nejdůle-
žitějším zdrojem informací o fyzikálních 
procesech probíhajících ve hvězdách, a to 
zejména proto, že z technického hlediska 
lze v současnosti detekovat jeho celé spekt-
rum. 

Pokud se v dalším textu bude hovořit 
o elektromagnetickém záření, bude se jed-
nato záření ve spektrální oblasti vymezené 
citlivostí elektrooptických detektorů, citli-
vostí fotomateriálu a citlivostí převaděčů 
obrazovýčh informací do detekovatelné 
oblasti spektra. 

Detekce ostatních jevů, jako např. gra-
vitačního pole nebo neutrin, je zatím ve 
stadiu pokusů, často i rozporných. 

Přestože zářivý výkon hvězd je obrov-
ský, intenzita záření přicházejícího k Zemi 
je velmi malá a zpravidla je hluboko pod 
prahem citlivosti detektoru. Proto je potře-
ba záření před detekcí koncentrovat. Ke 
koncentraci a detekci záření slouží detekční 

soustavy složené zpravidla z dalekohledu, 
spektrometru a detektoru. 

Současné dalekohledy jsou téměř vý-
lučně budovány na bázi zrcadlové optiky. 
Díky využití nových technologií při výro-
bě a uložení zrcadel dalekohledů. NTT (New 
Technology Telescopes) jsou těsně před 
dokončením přístroje o efektivním prů-
měru hlavního zrcadla až 10 m, které 
při porovnání s lidským okem soustředí 
4.106-krát více energie. 

Budeme-li považovat za spektrometr 
každé zařízení, které vymezuje určitou ob-
last spektra s dovoluje studium energetic-
kých poměrů, pak ke spektrometrům patří 
nejen spektrografy, ale i špektrálně selek-
tivní systémy, jako jsou např. kombinace 
filtrů a detektorů. 

V současnosti je možné k záznamu 
obrazových informací použít dvě detekční 
metody. Jako detektor slouží bud elek-
trooptický prvek nebo fotografická emul-
ze. 

Pro astronomii jsou charakteristické čtyři 
způsoby detekce, které se odlišují velikostí 
zorného pole a použitým spektrometrem. 

OO Nejjednodušší je přímá detekce (nej-
častěji fotografie), kde funkci spektrometru 
zastává širokopásmový nebo úzkopásmový 
filtr podle druhu pozorování. 

V oblasti stelární astronomie se touto 
cestou získávají informace o polohách, bar-
vě a relativní velikosti hvězd a v poslední 
době hlavně podklady pro fotografické 
mapy hvězdné oblohy. 

V oblasti sluneční astronomie se obraz 
snímá přes úzkopásmové filtry naladěné na 
některou z význačných čar slunečního 
spektra, jakou je např. čára H-alfa. Nejmenší 
pološúka filtru může být až 0,05 nm. 
{Poznámka 1: V současnosti jsou k dispozi-
ci detektory složené z několika čipů diodo-
vých mozaik, jejichž plocha (desítky čtve-
rečních centimetrů) může nahradit malofor-
mátové fotomateriály. } 
® Podrobnější informace o spektru zkou-
maného zdroje poskytuje přímá detekce 
(fotografie) s objektivovým disperzním 
členem, který se vkládá do svazku rovno-
běžných paprsků před objektiv. Výhodou 
je to, že na detektoru jsou zobrazena spekt-
ra všech objektů; ty však musejí být bodo-
vé. Tohoto způsobu se používá ve stelární 
a v meteorické astronomii. 

Disperzním členem je bud hranol nebo 
mřížka anebo grism, což je kombinace hra-
nolu a průchozí mřížky. 
{Poznámka 2: Pro účely simultánní detekce 
spekter až padesáti objektů vyvinulo ESO 
přístroj OPTOPUS, který využívá 
světlovodných vláken. Vstupní konce vlá-
ken jsou v místech obrazů jednotlivých 
hvězd v zorném poli dalekohledu a výstup-
ní konce uspořádané do řady tvoří vstupní 
štěrbinu spektrografu. } 
03  Nejdůležitější metodou astrofyzi-kálního 
výzkumu je spektrografie. Záření koncent-
rované dalekohledem se ve spektrografu 
rozloží disperzním účinkem mřížky nebo 
hranolu na spektrum. Detekováním vznik-
lého spektra získáme spektrogram bud ve 
formě souboru dat nebo ve formě fotografie. 
® Velmi důležitou observační metodou je 
fotoelektrická fotometrie, používaná ze-
jména k přesnému měření hvězdných veli-
kostí v mezinárodně dohodnutých 
spektrálních pásmech. Detektorem je nej-
častěji fotonásobič s analogovým nebo 
digitálním výstupem, v infračervené oblas-
ti pak polovodičový nebo jiný detektor. 
(Poznámka 3: Detekce dle bodů 1) a 2) se 
tyká plošných objektů nebo hvězdných poli, 
detekce dle bodů 3) a 4) se zpravidla týká 
pouze jedné hvězdy nebo malého pole vy-
mezeného vstupní clonou spektrometru. } 

Převod obrazové informace do formy 
nejen snadno přístupné smyslovému vní-
mání operátora, ale vhodné i pro další zpra-
cování, je podmínkou účelného využití 
této informace. V současnosti se zejména 
jedná o takový převod, který dovoluje na-
sazení výpočetní techniky za účelem rych-
lého vyhledání a přesného zpracování 
detekovaných informací zvoleným způso-
bem. Tuto funkci piní vyhodnocovací přístroje. 

Mikrofotometry 

Mikrofotometr je přístroj převádějící obra-
zovou informaci do digitální formy. To se 
snadno a během několika sekund řekne, ale 
těžko za za dobu o 8 řádů delší udělá. 

V převážné většině případů je obrazová 
informace zaznamenána na černobílém 
transparentním fotomateriálu, na skleněné 
nebo na plastové podložce. Z tohoto pohle-
du je fotomateriál paměťové médium s ob-
rovskou kapacitou. Každá elementární 
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ploška fotomateriálu, jejíž minimální veli-
kost (typický rozměr 0,01x0,01 mm) je 
určena rozlišovací schopností emulze, může 
na expozici reagovat nejméně dvěma řády 
rozlišitelných úrovní šedi. Za těchto pod-
mínek je paměťová kapacita emulze asi 
1 Mbit.mm Z. 

Obrazová informace se do digitální for-
my převádí tak, že se digitalizuje výstupní 
analogový signál fotodetektoru. Fotode-
tektor je ozařován zářením prošlým malým 
vzorkem plochy, který se obvykle označu-
je termínem pixel. 

Podstata měření spočívá v tom, že se 
k souřadnicím středu malého vzorku plo-
chy (pixelu) přiřadí hodnota transparence 
této plochy. 

Propustnost (transparence) je definová-
na poměrem zářivého toku prošlého 
pixelem vůči zářivému toku, který na pixel 
přichází. Pixel je proto nutno na obraze 
definovat, kupříkladu zobrazením mecha-
nické clony. 

Tímto způsobem se dostáváme k před-
stavě mikrofotometru jako mechatronického 
přístroje, který' je schopen pinit nejen shora 
uvedené funkce, ale i funkce další z nich 
vyplývající a v tomto stručném popisu 
neobsažené. 

Pojmu "mechatronický" je zde použito 
proto, že úspěšný výsledek týmového úsilí 
je podmíněn vyváženou kvalitou mecha-
nických a optických částí a elektronického, 
elektrického a softwarového vybavení ce-
lého systému. V současnosti je přívětivost 
systému vůči operátorovi jedním z hlav-
ních znaků kvality systému při samo-
zřejmém dodržení požadovaných technic-
kých parametrů. 

Mikrofotometrů se používá ke kvantita-
tivnímu vyhodnocování obrazových infor-
mací. 

Zatímco kvalitativní vyhodnocení na 
komparátoru se zabývá pouze určením po-
lohy význačných struktur na fotomateriá-
lu, kvantitativní vyhodnocení bere v úvahu 
i energetické efekty pozorovaných proce-
sů, protože transparence fotografické emul-
ze jednoznačně souvisí s energií dopadlou 
na emulzi. 

Z napsaného je zřejmé, že mikrofotometr 
může svými funkcemi komparátor suplovat. 

Závěr 

Přestože se v současnosti zřetelně projevu-
je trend zaznamenávat obrazové informace 
na elektrooptické prvky, nelze zapomenout 
na obrovské množství fotomateriálu s vý-
sledky minulých pozorování, která stále 
ještě čekají na své zpracování. Proto se 
mikrofotometry budou ještě dlouho a účel-
ně používat. 
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Á Obr. 1 - Schéma pozorovac1w procesu - Protože elektrooptické prvky z principu své junkce musí spolu-
pracovat s výpočetní technikou, jsou jimi získaná data přímo ve tvaru vhodném pro další počítačové zpra-
cováni. 

V případě záznamu obrazové informace na fotografický materiál slouží k převodu do jhrmy "srozumitelné" 
počítači komparátor nebo mikrofotometr (někdy též nazývaný denzitometr podle toho, je-li měřena transpar-
ence či denzita fotomateriálu). 

Jednosouřadnicového nebo dvousouřadnicového komparátoru .se používá k získání polohové informace 
o význačných strukturách zobrazených na fotomateriálu a jedná .se tedy zpravidla o vyhodnocení kvalitativní. 

Jestliže k souřadnicím zobrazených objektů je potřeba ještě přiřadit údaje o transparenci malého vzorku 
plochy fotomateriálu a tím získati transformované údaje o zářivých poměrech. studovaného objektu, pak se jeho 
vyhodnocování musí uskutečnit na mikrofotometru. 

Vyhodnocené informace jsou podkladem pro práci astronoma. Ten na jejich základě vytvoří model zkouma-
ného jevu, který se zpravidla liší odpozorované skutečnosti. Eventuální nesrovnalosti pak vedou k formulaci 
nových požadavků na další pozorování. (kresba - Pavel Příhoda) 
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V této souvislosti lze připomenout, že 
z hlediska zpracování dat je nedůležité, 
zda soubor dat obsahující obrazovou infor-
maci byl získán mikrofotometrem nebo 
elektrooptickým prvkem, protože způsob 
jejich zpracování je prakticky stejný. 

Práce, která v minulosti byla vynaložena 
např. na přípravu zpracovatelských progra-
mů, nebyla v žádném případě marná a dá 
se očekávat, že v budoucnosti se objeví 
další možnosti pro aplikace mikrofoto-
metrů. 

Závěrem tohoto velice stručného člá-
nečku mi budiž dovoleno konstatovat, že 
problematika vyhodnocovacích přístrojů 
leží neprávem mimo oblast zájmu většiny 
astronomů-amatérů. Příčinou tohoto jevu 
je zřejmě to, že převážná většina kolegů 
z amatérské obce je pině zaujata přímou 
fotografií, která klade značně vysoké náro-
ky na kvalitu optiky, mechaniky, řízení a 
pointace dalekohledu. Tím se zpravidla vy-
erpají časové, technické, materiálové a 

technologické možnosti stavitele daleko-
'iledu, zvláště když k vyhodnocení snímku 
může stačit relativně snadno dostupný mik-
-oskop s měřicím okulárem. Navíc amatéři 
nepozorují spektra a potřeba vyhodnoco-
vacího přístroje tedy není aktuální. 

Průlomem do současného stavu zpraco-
vání astronomických fotografií se patrně 
;tane zpřístupnění televizní snímací tech-
niky. Tam je z funkčního principu obrazo-
vá informace rozložena do řádek a bodů a 
:udíž ve spojení s vhodným programem 

může být vyhodnocena s rozměrovou a 
fotometrickou přesností závisející na kva-
litě, stabilitě a dalších vlastnostech TV de-
tektoru. Tím se stanou vyhodnocovací pří-
stroje vyrobitelné a dostupné i pro as-
tronomy-amatéry a tak doufám, že díky 
tomu se v brzké budoucnosti dožiji alespoň 
tolika zájemců o vyhodnocovací přístroje, 
jako bylo těch, kterým jsem stavbu amatér-
ského astronomického dalekohledu líspěš-
ně rozmluvil. O 

Doc. Josef Zicha (*1939). Po absolvování 
strojní fakulty ČVUT v r. 1961 pracoval 
vAstronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově, 
kde se až do r. 1988 staral o 2-m daleko-
hled. Po obhájení kandidátské disertační 
práce (1989) po krátkém působení ve vývo-
jovém oddělení s.p. Oční optika nastoupil 
v r. 1990 na místo odborného asistenta 
Katedry přesné mechaniky a optiky strojní 
fakulty ČVUT. Zde v r. 1992 podal a obhá-
jil habilitační práci v oboru přesná mecha-
nika a optika. 
V průběhu své odborné praxe navrhl 

mnoho přístrojů a zařízení, z nichž byla 
většina spojena s astronomickou techni-
kou. K nim patří zejména dva mikrofoto-
metry, které jsou výsledkem týmové spolu-
práce s jeho kolegy z Astronomického ústavu. 

PROSLECHLO SE VE VESMIRU 

Všechno mělo být jinak 

«Když aspirantka Jocelyn Bellová objevila první pulsary, pomohl jí její školitel prof. Anthony 
lewish sepsat o tom článek pro časopis Nature, za což dostal posléze Nobelovu cenu. Naše 
kupina vArecibu měla technicky vzato větší naději, že pulsary objevíme jako první, ale udělali 
trne dvě zásadní chyby: 

Především jsme se úporně snažili zvednout co nejvýše použitelné kmitočty při detekci rádiových 
drojů. V té době se vinou nepřesného profilu kulové antény nedalo pozorovat nad 400 MHz, což 
ám připadalo jako handicap; hledali jsme proto finanční zdroje, abychom mohli plochu vylepšit 
tak se dostat nad oblast "nezajímavých" nízkých kmitočtů. Slečna Bellovd však zjistila, že 

ulsary nejvíce září na frekvencích kolem pouhých 100 MHz. 
Za druhé jsme všichni oponovali záměru prvního ředitele Areciba Williama Gordona, který 

htěl postavit parabolický radiotehskop s pevným ozařovačem a tedy nepohyblivým svazkem, 
šířícím stále do zenitu. Gordon byl povoláním elektrotechnik a chtěl přístroje užívat výhradně ke 
tudiu ionosféry, na což mu pevný .svazek naprosto stačil. Tím, že jsme prosadili kulovou anténu 
částečně pohyblivý svazek, jsme pravděpodobnost nalezení pulsarů, fakticky zhoršili. 
Sama obří anténa vArecibu však vděčí za svou jedinečnost jinému omylu. Anténárř, který dělal 

Ýpočty pro sledování ionosféry, se totiž spletlo řád při určení průměru antény - místo 300 metrů 
y byl stačil průměr 30 metrů! Na tuto chybu se však přišlo až tehdy, když už byl radioteleskop 
řed dokončením - a tak to nechali tak! Zaměstnanci Areciba. nazývají celé zařízení i s přilehlými 
udovami "Radioville ", zatímco místní obyvatelé mu říkají "El Radar".0 

Vyprávění Franka Draka, druhého ředitele Areciba, 
zaslechl Martin Gimerský (Victoria, B.C.) 

CO JE T0, KDYŽ SE ŘEKNE 
bolometr - zařízení pro měření zářivého toku, 
založené na změně fyzikálních parametrů termočlánku, 
který se zahřívá absorpcí energie měřeného záření. 
V astronomii se pomoci bolometru registruje nejčastěji 
infračervené záření. 
dalekohled - teleskop; základní astronomický 
optický přístroj, který se skládá z objektivu (dutého 
zrcadla nebo spojné čočky) a okuláru. 
Galileiho dalekohled - holandský dale-
kohled; jednoduchý refraktor, jehož okulár tvoří 
rozptylka. Snad poprvé byl sestaven v Holandsku 
(J. Lippershey, 1608). G. Galilei, který se dověděl 
r. 1609 pouze o existenci holandského dalekohledu, 
přístroj nezávisle na předchozí konstrukci sestrojil. 
Keplerův dalekohled-jednoduchý refraktor, 
ve kterém objektiv i okulár tvori spojná čočka. Navržen 
r. 1611 J. Keplerem. 
MakSutovova komora - reflektor s kulovým 
zrcadlem, jehož vady opravuje skleněný meniskus. 
Newtonův dalekohled [njátn-1 - reflektor 
s primárním parabolickým zrcadlem. Ohnisko je 
rovinným zrcátkem vyvedeno mimo tubus dalekohle-
du, kde je umístěn okulár. Poprvé sestrojen r. 1671 
I. Newtonem. 
objektiv - vstupní zobrazovací optická soustava 
dalekohledu vytvářející reálný obraz zkoumaného 
předmětu; základní část dalekohledu nebo fotografic-
ké komory. Objektiv může být čočka nebo soustava 
čoček, resp. duté zrcadlo. Jeho parametry jsou průměr 
a ohnisková vzdálenost. 
objektivní hranol-nesprávně - vizobjektivový 
hranol! 
objektivovy hranol - hranol z optického skla 
umístěný před objektivem dalekohledu nebo fotogra-
fické komory. Pomocí o.h, získáme najednou spektra 
všech hvězd, které se nacházejí v zorném poli dalekohledu. 
okulár - výstupní zobrazovací soustava optického 
přístroje, u vizuálních optických přístrojů je bezprost-
ředně předřazen oku pozorovatele. Podle konstrukce 
rozeznáváme např. aplanatický, Huyghensův, 
Kellnerův, ortoskopický, Ramsdenův o. 
Okulárový hranol - pravoúhlý hranol umís-
těný před okulár dalekohledu. Láme chod paprsků 
o 90 stupňů a usnadňuje tak pozorování objektů ve 
větších výškách. 
radioteleskop [-dy-1 - přístroj k zachycování 
a měření rádiového záření z vesmíru. Je opatřen vel-
kou směrovou anténou zpravidla parabolického tvaru. 
rádiový Spektrograf - raditeleskop, který 
pracuje na více frekvencích aje proto schopen regist-
rovat rádiové záření na více vinových délkách. 
reflektor - 1. zrcadlový dalekohled, jehož objek-
tivem je duté parabolické nebo kulové zrcadlo. Podle 
umístění a tvaru pomocných zrcadel, resp. čoček, roz-
lišujeme např. r. Newtonův, Cassegrainův, Mak-
sutovův, Schmidtův. 2. součást antény radioteleskopu. 
refraktor - dalekohled, jehož objektiv tvori jedna 
nebo více čoček velkého průměru a velké ohniskové délky. 
Schmidtova komora [šmit-1 - Schmidtův 
dalekohled; dalekohled, jehož objektiv tvoří kulové 
zrcadlo. Optické vady zrcadla jsou odstraněny korek-
ční asférickou deskou, umístěnou ve středu křivosti. 
S.k. může mít vysokou světelnost a velké zorné pole. 
Pro bodové zobrazení hvězd se S.k. využívá zejména 
k fotografování. Poprvé sestrojena r. 1930 německým 
optikem B. Schmidtem. 
spektrohelio/skop (-graf) - přístroj k po-
zorování (fotografován ) Slunce ve světle jedné spekt-
rální čáry, nejčastěji čáry H atomu vodíku nebo čáry K 
ionizovaného vápníku. 
spektro/skop (-graf) - přístroj k pozorování 
(fotografováno spektra. Používá se vždy ve spojení 
s dalekohledem. 
C (wl) 
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Kdy, kde, co NOVINKY Z ASTRONOMIE 
oznámení označená tímto symbolem ne-
byla v předcházejících číslech Ríš': /n'zd 
publikována, nebo dolilo ke změnč 3e.jich 
obsahu
akce pořádané v zahraničí . 
v Říši hvězd jiz. publikovaná'ozi 
případně jejich zkrácená verze. 

r94 kvě#en 
•:• 12. - 15. V. - Vinařské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie (12. běh) - 14. soustředění. ® Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78: O 0651/21.928. 

červen r-.. 
•: O 11. . 13. - Bratislava, Slovensko: Měsíc a trendy 
světové kosmonautiky. ® Kontakt: Astronomický kabi-
net PKO Bratislava, nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, 815 15 
Bratislava, Slovensko; O07-311.848, FAX 07.315.348. 
4. 10. - 12. VI. - západní a severní Čechy: Tematický 
zájezd po hvězdárnách a planetáriích západních 
a severních Čech. ® Kontakt: Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, Vsetínská 78; O0651/21.928. 
♦ 24. - 26. VI. - Valašské Meziříčí: Seminář o sluneční 
soustavě. Z programu: Pozorování meteorů pomocí tele-
vizní techniky (J. Boček), Venuše po Magellanu (L. Lenža), 
Měření magnetických a rychlostních polí na Slunci 
(M. Klvaňa), Sluneční oscilace - měření, zpracování a co 
s nimi dál? (M. Klvaňa), Vektor rychlostních polí ve staré 
aktivní oblasti (M. Klvaňa), Jupiter očima meteorologa 
(M. Setvák), Expedice za zatměním Slunce - Maroko 
1994 (M. Setvák), Komety a jejich chemické složení 
(R. Štork). ® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, 
Vsetínská 78; O0651/21.928. 
4. 26.- 29. VI. -Praha, ČVUT: XVII. kongres Společnosti 
pro vědy a uměnt ' Kontakt: dr. L. Měchurová, Rada 
vědeckých společností, Národní třída 3, 111 42 Praha 1; 
O02/2424.0530, FAX 02/2424.0531. 

394.J 

~,.-„ .. ervenec 4 
•: 1. -4. VII. - Opava: 18. stelární konference. ® Kon-
takt: P. Hadrava, Astronomický ústav AV ČR, observatoř 
Ondřejov, 25165 Ondřejov; O 0204-85.212,02-881.611; 
FAX 02-881.61 l; e-mail had@sunsteLasu.cas.cz. 
♦ 1. - 15. VII. - Valašské Meziříčí: Astronomický tábor. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 
O0651/21.928. 
4 1. -16. VII. - Hvězdárna Karlovy Vary: Letní astro-
nomický tábor. . Kontakt: M. Spurný, Hvězdárna 
kulturního střediska Amethyst, Hvězdárna Hůrky, 
I. P. Pavlova 14, 360 01 Karlovy Vary; O 017-25.772; 
FAX 017-23.753. 
4. 2.. 10. VII. - Rokycany: Kurz broušení astronomic-
kých zrcadel. . Kontakt: Hvězdárna v Rokycanech, 
Voldušská 721, 337 11 Rokycany; O0181/2622. 
♦4 4. - 10. VII. - Modrova u Piešťan, Slovensko: Sraz 
mladých astronomů Slovenska. Slovenská ústřední 
hvězdárna v Hurbanově organizuje ve dnech 4.-10. čer-
vence tradiční Zraz mladých astronámov Slovenska. Toto 
setkání proběhne v Modrovej (asi 20 km od Piešťan) 
v prostorách hotelu Dumas. Ubytováni bude ve vlastních 
stanech. ® Kontakt: Slovenská ústredná hvezdáreň 
Hurbanovo, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo, Slo-
vensko; O0819/2484, FAX 0819/2487. 
4 10. -16. VII. - Rokycany: Kurz stavby astronomických 
dalekohledů. . Kontakt: Hvězdárna v Rokycanech, 
Voldušská 721, 337 II Rokycany; O0181/2622. 
4.O 16. - 23. VII. - Slovenská republika: EBYCYKL 
1994. ® Kontakt: Redakce Říše hvězd, Mršhkova 23, 
10000 Praha 10- Strašnice. 
. 4 24. VII. - 14. VIII. - Schauphuysen (Německo): 
30. mezinárodní astronomický fábor (IAZC). ® Kon-
takt: IWA e.V., c/o Erwin van Ballegoij, Dirkje Ma-
riastraat 17 bis, NL-3551 SK Utrecht, Holandsko; 
O+31-30-434276. 
4.25. -29. VII. - Praha, Palác kultury: 57. výroční kon-

ference Meteoritické společnosti. ® Kontakt: dr.P. Ja-
keš, Katedra ložiskové geologie, Přírodovědecká fa-
kulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2; 
O 02/2491.5472/1.2426, FAX 02/296.084, e-mail 
jakes @prfdec.natur.cuni.cz. 
. 27.-VII. - 16. VIII. - Karlovy Vary: Putovní astrono-
mický tábor ASTROGATE 1994. ® Kontakt: M. Spurný, 
Hvězdárna kulturního střediska Amethyst, Hvězdárna 
Hůrky, I. P. Pavlova 14, 360 01 Karlovy Vary; O 017-
25.772; FAX 017-23.753. 
:• 29. VII. - 7. VIII. - Valašské Meztrtct: Pomatu-
ritní studium astronomie (12. běh) - 15. souslředěnt. 

120 
x145 

(mapka - viz ŘCse hvězd 1/1994, s. 2) 
[IA UC 5938,5939,5941] (dh,ph) 

Supernova 1994D v NGC 4526 
R. R. Treffers, A. V. Filippenko a S. D. Van Dyk z univerzity v Berkeley (Kalifornie, USA) 

a M. W. Richmond z Princetonské univerzity oznámili na počátku března tohoto roku 
objev supernovy v NGC 4526, která se nachází 9" západně a 7" severně od centra galaxie 
(a = 12"34,l"; S = +7°44'). Objekt byl nalezen 7. března 1994 v rámci progra-
mu Leuschner Observatory Supernova Search, který používá automatický dalekohled o průměru 
0,76 m s Lawrence Berkeley Laboratory CCD kamerou. Hvězdná velikost supernovy v době 
objevu v červeném oboru spektra byla 15,2 mag. 

Existence supernovy byla potvrzena na snímku exponovaném 9. března. I přes nepříznivé podmínky 
k fotografování se supernova jevila jasnější než při svém objevu. Na starším snímku 
z 1. března nebyla supernova ještě zaznamenána. Limitní hvězdná velikost tohoto snímku byla v čer-
veném oboru spektra asi 17 mag. Prohlídka spekter (obor 310-730 nm) získaných 
A. Martelem a R. W. Goodrichem 9. března pomocí dalekohledu o průměru zrcadla 3 mna Lickově 
observatoři ukázala, že se pravděpodobně jedná o supernovu typu Ia asi týden před maximem. 

A. Walker (Ceno Tololo) provedl 10. března CCD fotometrii 0,9-m dalekohledem a zjistil ná-
sledující údaje o hvězdné velikosti supernovy: V= 13,66; B-V = -0,04; U-B = -0,4; V-I = +0,04. 
CCD fotometrie získaná v následujících dnech na observatoři v Haute Provence (1,2-m daleko-
hledem pozorovali P. Heraudeau, P. Prugniel a J. Taupenas) ukazovala pokračující zjasňování 
supernovy (11. března V= 13,48; 13. března V= 12,80; 14. března V= 12,53). 

Několik dní po objevu byly pořízeny i vizuální odhady hvězdné velikosti supernovy v za-
hraničí i u nás. První vizuální odhady, které byly uveřejněny v cirkuláři IAUC, pocházejí 

z Norska. H. Dahle a O. Midtskogen 
odhadli supernovu 9. a 10. března 

• na 13;3 mag a 12,9 mag. Z našich 
. pozorovatelů, kteří zaslali své od- 

• a  hady do EAI (Expresní astronomic-
ké informace), byli mezi prvními 
J. Kyselý (Vlašim) a P. Stěpán 

` (Hýsly). Odhady hvězdné velikosti 
supernovy od J. Kyselého: 16. břez-
na 11,1 mag, 17. března 11,0 mag. 

• • Odhady hvězdné velikosti od 
P. Štěpána:l6. března 12,0 mag, 
17. března 12,15 mag a 12,12 mag. 
Další náš pozorovatel K. Homoch 
(Leleko-vice) získal 17. března odhad 
11,6 mag a J. Dušek (Brno) získal 
v tentýž den od-had 11,6 mag. 

126 W Následující obrázek zachycu-
je těsné okolí supernovy podle 
AAVSO (jasnost označených hvězd 

126 jev decimagnitudách). 
Dopinění informací k super-

nově 1994D v NGC 4526: H. Mi-
kuz, Ljubljana, Slovinsko 19. břez-
na 1994 fotometroval supernovu 
1994D a zjistil následující výsled-
ky: V = 11,86 mag; B-V = +0,12; 
V-R = +0,13; V-I = -0,10. [J 

6T~~ 13 

. 
134 

Nova Cassiopeiae 1993 
V druhé polovině února začala jasnost Novy Cas 1993 velmi prudce klesat, jak to naznačovala vizuální 

i spektroskopickápozorování. Spektrapořízená satelitemllJEvkrátkovhméoblasti (120-200nm) v období 
od 18,1 do 19,5 UT února vykazovala více než desetinásobné zeslabení v porovnání se stavem 11,2 UT 
února a v oblasti 220-340 nm došlo k poklesu více než dvacetinásobnému. Spektru dominovala široká 
oblast extinkce poblíž Mg II (280 nm). Jediná změna, která nastala v ultrafialových spektrech v průběhu 
února, bylo objevení se emisního multipletu C II na 232 nm. Pokles jasnosti způsobila tvorba prachové 
obálky kolem novy, nova začala vstupovat do nebulámí fáze. 

Pozorování extinkce od prachu, který tvoří obálku kolem novy, se však typickému mezihvězdnému 
prachu nepodobá. Vše ukazuje na to, že prachová zrnka obklopující novu jsou větší než normální 
mezihvězdný prach. Pokles vyzařování v ultrafialové a optické oblasti spektra se kompenzoval zvýšením 
vyzařování v infračerveném pásmu. Podle pozorování M. Kidgera, N. Devaneyho, K. Sahu a S. Lopeza 
z lnstituto de Astrofisica de Canarias došlo v infračervené oblasti k postupnému zeslabení nebo zmizení 
všech spektrálních čar. Od 15. II. bylo v tomto pásmu pozorováno už jen velmi červené kontinuum, 
odpovídající emisi čemého tělesa o teplotě asi 700 K. 

S. Boyle, University of LondonObservatory, získalna0,6-m Allenověreflektoru (Mi11Hill) spektrogramy 
pokrývající oblast 505=675 nm, rozlišení 1,0 nm. Podstatná změna, která se zde odehrála, bylo zmizení 
všech čar Fe, které dříve byly velmi nápadné. Ostatní čáry se velmi zúžily a spolehlivě bylo možně 
detekovat jen čáry na 557,7 nm, 630,0 nm a 636,4 nm (zakázaná čára [O1]). O 

• . 

NGC 4526 

• 

i 
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Á Těsné okolí supernovy SN 1994 v galaxii NGC 4526. (mapka - Jan Mánek) (dh,ph) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE Kdy, kde, co 

Zprávy z Evropské astronomické společnosti 
Nedávno založená Evropská astronomická společnost (EAS) má v současné době již přes 1300 členů, 

převážněpmfesionálních astronomů. K EAS je nyní přidmženavětšinavýznačnýchnárodních astronomických 
společností z evropských zemí, mezi nimi též Česká astronomická společnost a Slovenská astronomická 
společnost Pro nejbližší období hodlá EAS pomoci ke zviditelnění a udržení renomé astronomického 
povolání v Evropě, zejména pak pomoci mladým astronomům, aby našli přiměřené zaměstnání, bez ohledu 
na to, odkud pocházejí. 

Ve dnech 18. až 21. srpna 1993 se konalo v Tomni druhé plenární zasedání EAS, kterého se zúčastnilo 
na 200 astronomů z celé Evropy. Vědecké jednání konference se soustředilo na šest témat Blízké galaxie, 
Radiogalaxieaaktivnígalaxie, Magnetická pole ve vesmíru, Rentgenovézářeníazářenígama Mikrovinné 
pozadí a Kosmologie. Kromě toho péčí organizace pro kosmický výzkum BSA byl předložen k diskusi 
projekt FIRST (pozorování v pásmu daleké infračervené a mikrovinné oblasti spektra). Slavnostní veřejnou 
přednášku na téma Kosmologie - postavení člověka ve vesmíru proslovila význačná americká astronomka 
Virginie Trimblová. Účastníci zasedání měli možnost navštívit též další polská astronomická pracoviště, 
zejména pak observatoř v Piwnicích, kde se mimo jiné buduje 32-m radioteleskop, využitelný pro systém 
rádiové intelferometrie na velmi dlouhých základnách (VLBI). 

Odstupující president EAS Lodewijk Woltjer vyzdvihl fakt, že H. plenárního zasedání se zúčastnili 
astronomové ze třiceti evropských zemí, což podtrhlo zájem všech o rozšíření mezinárodní spolupráce. 
BAS navázala úzkou spolupráci také s Mezinárodní astronomickou unií (IAU) a Evropskou fyzikální 
společností (BPS) a připravuje III. zasedání společně s britskou Královskou astronomickou společnosti. 
Toto zasedání seuskutečnilovEdinburkujižpočátkem dubna 1994, abynekolidovalos valným shromážděním 
IAU v Haagu v srpnu 1994. V závěru toruňského zasedání byl novým presidentem EAS zvolen britský 
astronom Paul Murdin z Královské greenwichské observatoře v Cambridge. 

Loňské šesté číslo Bulletinu EAS obsahuje mimo jiné řadu zajímavých informací o probíhajícím 
kosmickém astronomickém výzkumu. Organizace ESA se rozhodla přiznat nejvyšší prioritu programu 
INTEGRAL (Mezinárodní laboratoř pro astrofyziku záření gama). Laboratoř bude vypuštěna na oběžnou 
dráhu v roce 2001 a bude ve zdokonalené podobě pokračovat v sérii, která započala vypuštěním družice 
COS-B v r. 1975 a pokračuje stanicemi GRANAT-SIGMA a COMPTON. Energetický rozsah laboratoře 
INTEGRAL bude činit 15 keV až 10 MeV a jejím hlavním cílem bude pořídit vysokodisperzní spektra 
kosmických objektů a určit jejich polohu s přesností na obloukové minuty. Projekt MAST má vyvrcholit 
vypuštěním kosmické stanice v roce 2002 a ROSETTA (setkání sondy s kometou) v r. 2006. V delší 
perspektivě ESA již zahájila studie vhodných výzkumných programů pro další dekádu, zejména pak 
možnosti zřídit pozorovací základnu na Měsíci. 

Dne 24. června. 1993 skončila svou mimořádně úspěšnou funkci astrometrická družice HIPPARCOS, 
pracující na protáhlé eliptické dráze od srpna 1989. Všechny plánované úkoly družice byly vysoce 
překročeny. HIPPARCOS předal na Zemi údaje o přesných polohách, paralaxách a vlastních pohybech více 
než 100 000 hvězd a k tomu další o něco méně přesné údaje pro více než milion hvězd (projekt TYCHO). 
Přitom tyto údaje jsou až o dva řády přesnější než dosud špičková měření pozemní. Družice navíc objevila 
mnoho tisíc nových "vizuálních" dvojhvězd a zaznamenala světelné křivky mnoha set tisíc (!) proměnných 
hvězd. Jejích výsledků bude možné rovněž použít pro nezávislé přesné testy obecné teorie relativity. Úphtý 
katalog všech údajů bude zveřejněn na kompaktních discích do konce r. 1996 a povede nepochybně 
k zásadnímu převratu v astrometrii, astrofyzice, ale i kosmologii. 

Americká kosmická stanice COMPTON sice dosud úspěšně pracuje při získávání údajů o kos-
mických zdrojích záření gama, ale má již četné technické potíže, především proto, že zcela selhaly 
palubní magnetofony a data se musejí předávat na Zemi přímo, současně s telemetrií. Také postupné kle-
sání dráhy pod hranici 350 km je na závadu hlavně proto, že pokusy upravit výšku dráhy motory na 
palubě stanice se příliš nezdařily. Stanice však dokončila mapu oblasti centra Galaxie v čáře 1,8 MeV s 
rozlišovací schopnosti 4". Emise záření gama pokrývá nejméně 60°v galaktické délce, s několika jasnými 
skvrnami. Aparatura BATSE zaznamenala již 600 krátkodobých vzplanutí gama, jejichž rozložení 
po obloze je neobyčejně izotropní. Tím se povaha zábleskových zdrojů záření gama stává čím dál 
záhadnější. 

Zatímco infračervená družice ISO má být vypuštěna v září 1995 a část pozorovacího času 
bude přidělována konkursním řízením, sluneční a heliosférická observatoř SOHO má být vy-
puštěna již v červenci 1995. Bude dopravena do okolí Lagrangeova bodu L1 mezi Sluncem a Zemí, 
ve vzdálenosti asi 1,5 milionu km od Země. Komplexní družice umožní mimo jiné hehoseismologická 
měření, dále studium sluneční korány v ultrafialovém oboru a výzkum vlastností slunečního plazmatu 
až do vzdálenosti 10 poloměrů Slunce. Poprvé bude též zkoumána extrémní ultrafialová oblast 17 až 
30 nm. 

Podle doporučení vědeckého programového výboru ESA bude družice IUB udržována v provozu po 
celý rok 1994 a možná i v r. 1995, pokud to technický stav stárnoucí družice ještě dovolí (tento kosmický 
veterán pracuje úspěšně od počátku r. 1978!). Týž výbor rovněž doporučil, aby kosmická sonda ULYSSES 
pokračovala v činnosti i během druhého obletu Slunce, tj. od října 1995 do prosince 2001. Při oběžné době 
6,2 roků je totiž možné získat údaje z oblasti slunečních pólů také v době maxima sluneční činnosti (první 
průlety sondy kolem pólů proběhnou v době slunečního minima). 

Citovaný Bulletin EAS obsahuje také údaje o nejbližších vědeckých sympoziích a kolokviích, o volných 
stipendijních místech a jiných pracovních příležitostech pro studenty i graduované astronomy. O 
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®Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78' 
tl 0651/21.928. 
•• 31. VIL - 14. VIII. - Úpice: 36. letní expedice 
Úpice '94. ® Kontakt: Hvězdárna v Úpici, U lipek 160, 
542 32 Úpice; m 0439/932.289, 0439/932.731, 
FAX 0439/933.289. 

srpen 
•:• 1. -12. VIII. - Vyškov: 34. praktikum pro pozorovate-
le proměnných hvězd. ' Kontakt: Dr. P. Hájek, Hvězdárna 
Vyškov, P.O. BOX 43, 682 01 Vyškov. 

6. -14. VIII. - Zhořec: Dovolená s dalekohledem '94. 
a' Kontakt: Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 118 46 

Praha 1; m 02/2450.709až10, FAX 02/538.280. 
•' 8. - 12. VIII. - Mariehamn (Švédsko): Malá tě-
lesa sluneční soustavy a jejich interakce s planetami. 
®Kontakt: H.Rickman, Astronomiska observatoriet, 
P.O. BOX 515, S-751 20 Uppsala, Sweden. 
♦ 8. - 14. VIII. - Hvězdárna a planetárium BMZ VŠB 
v Ostravě: Astronomické praktikum. Termín tradiční-
ho ostravského astronomického praktika byl stanoven na 
8. - 14. srpna. Program praktika zahrnuje v odpoledních 
hodinách zajímavé astronomické přednášky, večer a 
v noci pak astronomická pozorování (k dispozici je ně-
kolik binarů (mj. dva Samety 25x100), dále Coudé refrak-
tor 150/2250, Meniskas Cassegrain 150/2250, refraktor 
100/1000 a refraktor 295/2100). Pozorování bude zamě-
řeno především na meteorický roj Perseid (3 noci), dále 
na proměnné hvězdy, fotografováni Slunce, Měsíce, pla-
net a objektů vzdáleného vesmíru. Ubytování a částečně 
i strava budou zajištěny v prostorách hvězdárny a plane-
tária. ' Hvězdárna a planetárium BMZ VŠB, tř. 17. listo-
padu, 70833 Ostrava - Poruba; ta 069/691.1006 nebo 7, 
FAX 069/691.1009, e-mail martin.vilasek@vsb.cz. 
6 8. -14.V IH.- Javorník: Expedice Liberec '94. ® Kon-
takt: Astronomický klub PKO, P.O. BOX 24, 463 12 Li-

berec. 

L P 15. - 27. VIII. - Haag (Holandsko):XXII. valné 
shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU). 
4 C 29. VHI. - 1. IX. - Kiel (Německo): 9. evropské 
sympozium věnované bílým trpaslíkům. ® Kon-
takt: D. Koester, Institut far Theoretische Physik und 
Sternwarte Christian-Albrechts-Universitiit, Ols-
hausenstra8e, D-24098, Germany; m+49-431-880.4110, 
FAX +49-431-880.4100. 

září ,94 
♦ 10. -11. IX.- Hvězddrna a planetáriím' BMZ VŠB 
v Ostravě: Ostravský astronomický víkend. Tématem le-
tošního Ostravského astronomického víkendu jsou Životní 
dráhy hvězd. V rámci tohoto víkendu budou tedy proslo-
veny následující přednášky: Mezihvězdná hmota afbrmo-
vání hvězd aneb jak se rodí hvězda (M. Šolc), Vývoj hvězd 
na hlavní posloupnosti aneb hvězdy v prnduktivníns věku 
(Z. Mikulášek), Konce hvězd aneb hvězdy v důchodovém 
věku (J. Grygar). . Kontakt: Hvězdárna a planetárium 
BMZ VŠB, tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava - Poruba; 
Zs 069/691.1006 nebo7, FAX 069/691.1009, e-mail 
martin.vilasek @ vsb.cz. 
:• 12. - 14. IX. - Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka v Brně: Astronomické soustředění '94. ® Kon-
takt: J. Petrželová, Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka, Kraví hora, 616 00 Brno; m 05-4132.1287; 
e-mail mikulas@csbrmul I (bitnet). 
•A 15. -18.IX. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie (13. běh) - I. soustředěni. ® Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 6J 0651/21.928. 

řřlen 
•} 8. X. - Ůtomyřl: Otevření trvalé expozice prof. Z. Kopalo. 

6. - 9. X. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní stu-
dium astronomie (12. běli) - závěrečné zkoušky. ® Kon-
takt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 
m 0651/21.928. 

listopad, i . '95F . 
6. 3. - 6. XI. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie (13. běh) - 2. soustředění. ® Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; rd 0651/21.928. 
6. 18. - 20. XI. - Rokycany: Seminář pro majitele a sta-
vitele astronomických přístrojů. ® Kontakt: Hvězdár-
na v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany; 
O 0181/2622; nebo Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 
118 46 Praha 1; m 02/2450.709až10, FAX 02/538.280. 

26. XI. - Valašské Meziříčí: Porada vedoucích,pra-
covníků hvězdáren a astronomických kroužků Ceské 
republiky. . Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, 
Vsetínská 78; s 0651/21.928. 
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Hvězdná obloha ve 20h hvězdného času. Obvod 
mapky značí obzor na rovnoběžce 50° severní 
šířky a poledníku 15° východní délky. Polohy 
planet odpovídají polovině srpna. Zakresleno je 
i postavení Měsíce v úplňku s uvedením data. 

(mapky -© Pavel Příhoda) 
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Všechny časové údaje uvádíme ve středoevropském 
čase SEČ, a to i v době platnosti letního času SELČ. 

Merkur 

Venuše 
Mars 
Jupiter 
Saturn 

Uran 
Neptun 

Viditelnost planet 
- na počátku měsíce ráno nízko 
nad severovýchodním obzorem 

- večer nad západním obzorem 
- na ranní obloze 
- na večerní obloze 
- kromě večera celou noc, 

koncem měsíce celou noc 
- většinu noci kromě jitra 
- většinu noci kromě jitra 

Kalendář úkazů 
3. VIII . 4h Mars v konjunkci s Měsícem 

(Mars 31' severně) 
9. VIII. 15h Pluto v zastávce 

(začíná se pohybovat přímo) 
11. VIII. 1 h Venuše v konjunkci s Měsícem 

(Venuše 4,1' severně, seskupení Měsíce, 
Venuše, Jupitera a Spiky na večerní 
obloze) 

12. VIII. 22h Maximum meteorického roje Perseid 
(normální frekvence 100/h, možnost 
zvýšené činnosti, Měsíc zapadá před 
maximem roje) 

8h Jupitery konjunkci s Měsícem 
(Jupiter 2,6° severně) 

14h Neptun v konjunkci s Měsícem 
(Neptun 3,2' jižně) 

18h Uran v konjunkci s Měsícem 
(Uran 4,2° jižně) 

11 h Saturn v konjunkci s Měsícem 
(Saturn 6,6° jižně) 

22h Venuše v konjunkci se Spikou 
(Venuše 0,7° jižně) 

~%~i-7; ~  f ~-j ~ / 

i 



NOČNÍ OBLOHA - srpen 1994 
ÚKAZY NA OBLOZE 

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

SLUNCE - vstupuje do znamení Panny 23. VIII. v 9h 44min. 
Tehdy dosahuje ekliptikální délky 150°. 

MĚSÍC k nám vlivem librace 8. VIII. nejvíce nakloní severní 
okraj (+6,5°) a 21. VIII. jižní okraj (-6,5°). Díky libraci v délce 
k nám budou natočeny západní oblasti také 21. VIII. (+5,1°). 

Měsíc zde chápeme jako součást nebeské sféry, natočí sek nám tedy pra-
vý okraj. Výstup planetky Vesta ze zákrytu s Měsícem 31. VIII. nastává 
u nás sice nad obzorem, ale nemá vhodné podmínky pro pozorování. 

(t  ) MERKUR je na začátku srpna ještě za dobrých podmínek vidi-
telný na ranní obloze kolem 3h 50min. Před rozedněním vy-
stoupí sice jen několik stupňů nad obzor, ale jeho jasnost se při 

fázi 0,95 blíží maximu, mj. i proto, že je 2. VIII. v přísluní. Pak se však 
již ztrácí ve slunečním světle. 13. VIII. ve 2h nastává horní konjunkce se 
Sluncem a 18. VIII. se nejvíce vzdálí od Země (v lh, a to 1,362 AU). 

9 

VENUŠE zůstává ještě večernicí, její viditelnost se však vůči-
hledně zhoršuje. Začátkem srpna zapadá 1,5 h, koncem srpna ]h 
Po Slunci. Koncem srpna ji nalezneme na konci občanského 

soumraku již jen 4° nad obzorem, a to i přesto, že 24. VIII. dosáhne 
největší východní elongace 46° 03 od Slunce. Příčinou je malý úhel mezi 
ekliptikou a horizontem ve večerních hodinách. 

MARS vychází kolem půlnoci a je dobře viditelný na ranní 
obloze. Planetu spatříme zpočátku v souhvězdí Býka a od 
16. VIII. v Blížencích. Její jasnost zůstává však stále nízká 

(+1,2 mag, jako nedaleký Aldebaran) a průměr kotoučku malý (5,2), 
takže pozorování menšími přístroji ještě žádné útvary neukáže. 

4 

JUPITER svítí na večerním nebi a zapadá na začátku astrono-
mické noci. Zpočátku se pohybuje východní částí souhvězdí 
Panny, 14. VIII. přechází do Vah. Po kvadratuře Jupitera se 

Sluncem 29. VII. nastávají zatmění měsíců ještě ve velké vzdálenosti od 
východního (v obracejícím dalekohledu pravého) okraje. 

7 

SATURN se blíží opozici se Sluncem, která připadá na 1. IX. 
Planeta je tedy viditelná většinu noci. Spatříme ji v souhvězdí 
Vodnáře, kterým se zvolna pohybuje zpětně, tedy k západu. 

Jasností +0,6 mag je v této skromné části oblohy nápadným objektem. 
Změnu její polohy můžeme dobře sledovat podle blízké hvězdy k Aqr 
(3,7 mag). 

Komety 
datum 
(1994) 

S 
1 ° ' ] 

A 
[AU] 

r 
[AU] 

R 
[ ° ] 

m, 
Imag] 

. ` P/Harrington 
13. VIII. 
17. VIII. 
21.VIII. 
25. VIII. 
29. VIII, 
2. IX. 

13240 
1 3956 
14643 
15301 
1 5844 
2 03 51 

-339,3 
-348,7 
-401,3 
-417,0 
-435,5 
-4 55,8 

0,809 
0,788 
0,769 
0,752 
0,735 
0,722. 

1,575 
1.,573 
1,572 
1,572 
1,573 
1,575 

119;3 
121.,3 
1.23,4 
125;5 
127,8 
130,2 

12,3: 
12;2 
12,2. 
12,1 
12,1 
12,0 

P/Tetnpel 1 
1. VIII. 14 43 38 -20 48,9 1,029 1;522 96,2 9,6 
5. VIZE 14 53 57 -2207,0 1,05$ 1,530 95,1 9,7 
9, VIII.. 150430 -23 21,2 1,090 1,539 94,0 9,9 

13. VII!. 151533 -2431,2 1,123 1,550 92,9 '10,0 
17. VIII. 15 26 46 -25 35,8 . 1,156 1;561 91,8 10,1 

P/Borrel ly 
1. VIII. 3 44 55 -11 44,3 1,577 1,714 79,8 11,3 
5. Vlll. 
9. VIII. 

3 54 50 
4044$ 

-11 07,6 
-1030,2 

1,531 
1,485 

1,689 
1,664 

. 80,4 
. 81,1 

11,1.
10,9

13. VIII. 41449 -951,9 1,441 1,640 81,9 10,7 
17. VIII. 42451 -912,4 1,397 1,617 82,6 10,4 
21.VIII. 
25. VIII. 
29. VIII. 

2. IX. 

43455 
44501. 
4 55 09 
5 0518 

-831,6 
-749,2 
-7 05,0 
-6 18,7 

1;354 
1,312 
1,271 
1,230 

1,594 
1,572 
1,551 
1,530 

83,4 
84,1 
84,8 
85,6 

10,2 
to,a;
9,8 
9,8 

= 

URAN po opozici se Sluncem zůstává viditelný většinu noci. 
Vrcholí kolem 22h, kdy je při jeho nízké deklinaci výhodné ho 
sledovat. Pohybuje se zpětně souhvězdím Střelce. 

NEPTUN je velmi blízko Urana; asi 3° ZSZ. Platí pro něho 
totéž, co bylo řečeno o Uranu, kromě nižší jasnosti 7,9 mag. 

PLANETKY a PROMĚNNÉ HVĚZDY - viz tabulky. 

Ý KOMETY - V srpnu projde perihelem jediná periodická kome-
ta - Harrington ve vzdálenosti 1,572 AU od Slunce. Patří mezi 
velmi slabé periodické komety; poprvé byla nalezena v roce 

1953 a od té doby pozorována pouze při 4 průchodech přísluním. Při 
posledním návratu v roce 1987 ale příjemně překvapila: byla mnohem 
jasnější, než udávala předpověď. Navíc budou její pozorovací podmínky 
během srpna a září velmi příznivé, takže se necháme překvapit (v době, 
kdy jsou psány tyto řádky, dosud nebyla nalezena). Uvádíme její 
efemeridu za předpokladu takové jasnosti, jakou měla při minulém 
návratu; ve skutečnosti může býti o několik magnitud slabší. 

V prvých dnech srpna bude možné nad jižním obzorem najít ještě 
kometu ,P/Tempel 1, která ale už rychle slábne. V srpnu by také již 
mohla být pozorovatelná kometa P/Borrelly, která má v těchto desetile-
tích "sérii" příznivých návratů. 

(Informace nejen o nově objevených kometách přináší Říše hvězd 
i v rubrice Novinky z astronomie.) 

METEORY - Srpen je "hlavní sezónou" meteorických rojů. 
Po větší jeho část pokračuje aktivita S-Aquarid, jejichž 
hlavní (jižní - a = 336°, S = -16°) větev má maximum 30. čer-

vence. Severní větev ( a = 340°, S = -5°), od nás lépe sledovatelná, má 
ale maximum až 13. srpna. V blízkosti radiantu S-Aquarid leží i ra-
dianty srpnového roje t-Aquarid, který má také dvě složky ( a = 334°, 
S = -15°; a = 326°, S = -6°) s maximy 4. a 20. srpna; tento roj je aktivní 
až do září. Mimo tyto hlavní roje má radianty v této oblasti během srpna 
ještě několik slabších rojů. Proto frekvence meteorů s radianty v oblasti 
antihelionu převyšují skoro po celý srpen 15 meteorů v hodině. 

Už tyto roje by stačily k tomu, aby byl pro pozorovatele me-
teorů srpen zajímavým měsícem. Hlavním rojem srpna jsou ale Perseidy 
( a = 44°, S = 58°). Obvyklé frekvence Perseid v maximu se pohybují 
kolem 100 meteorů za hodinu, od roku 1991 je ale v souvislosti s prů-
chodem jejich mateřské komety P/Swift-Tuttle pozorován recentně vzni-
kající oblak "nejmladších Perseid"; při průletu Země tímto oblakem 
dosahují frekvence zhruba 300 meteorů v hodině. Tento oblak byl 
poprvé pozorován z Japonska a pacifické oblasti, v roce 1992 z Asie 
a východní Evropy, v roce 1993 ze západní Evropy a Atlantiku. Letos 
tedy bohužel od nás pozorovatelný nebude, nejlepší pozorovací podmín-
ky bude mít severní Amerika. I tak ale budou Perseidy stát za to: Měsíc 
před první čtvrtí zapadá 12/13 srpna již večer (po 22. hodině SELČ) 
a kolem půlnoci SELČ má nastat jejich "normální" maximum. 

Ani Perseidami není seznam srpnových rojů vyčerpán; ze zajímavěj-
ších si zaslouží pozornosti -Kasiopeidy (a = 9°, S = 65°) s maxi-
mem kolem 1. srpna, známé vysokým podílem velice slabých meteo-
rů, a v minulých desetiletích poměrně aktivní rojX -Cygnid ( a= 286°, 
S = 58°) s maximem kolem 18. Tento roj s drahou připomínající dráhy 
komet Jupiterovy rodiny během posledních asi 30 let velmi zeslábl, nyní 
již od něj spatříme jen ojedinělé meteory. 

Planetky 

den 
(1994) 

~1994 6 t994 

[° '1 
4 m .. 

IAUI [nag]

(3) Juno 

9. VIII. 13 46,5 -0 46 
19. VIII. 13 55,3 -1 46 
29. VIII. 14 04,9 -2 49 
Je viditelná na večerni obloze v souhvězdí Panny. 

3,548 
3,582 
3,610 

10,9 
11,0 
11.1 

(4) Vesta 
9. VIII. 5 20,7 +1900 3,003 8,0 

19. VIII. 636,7 +1914 . ..2,895 7,9 
29. VIII. 5 49,8 +19 22 -2,776 7,8 
Můžemeji pozorovat na ranní obloze. Přecháti ze souhvězdí Býka do'Onona... 
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NOČNÍ OBLOHA srpen 1994 

Slunce 

den 
[ he]

.S1sss.

[ ] 

východ 
[5 min] 

pravé poledne 
[h min s] 

zapad 
[h min] 

A 
['] 

1; VII€. 843,8 ±1808 " 429 120618 1943 "120 
5. VIII. 859,3 +1706 434 120559 1937 118 

10. VI I I. 918,4 +1542 442 12 05 22 1928 116 
15.VIII. 937,3 ±1411 449 120430 1919 113 
20. VIII. 955,9 ±1236 456 120325 1909 110 
25: VIII. 1014,4 ±1055 504 120207 1859 108 
31. VIII. 10`36,3 +0848 513 12 00 22 1847 104 
Dne 23. VIII. v9h 44min dosáhne Slunce ekliptlkalní dálky 15O a vstoupí do 
znamení Panny. 

P6anety 

den Ú. 
I ,

I [
, 

a 
[AUl 

d 
.[ ] 

m 
imag] 

východ 
[h min] 

průchod západ 
[h min] ; c[h mini 

Merkur 

5,4 0,91 
5,0 0,98 
5,0 1,00 
5,0 0,98 

-1,4 
-1,8 
-1,9 
-1,3 

335 
411 
449 
5 26 

1129 
11' 52 
1213 
12 31 

1921 
1931 
1934 
1933 

4.VIII. 08'15,9 +2O53 
9. VIII. 0858,7 ±1847 

14.VIII. 0939,9 +1550 
19. VIII. 10 17,9 +12 21 

1,253 
1,320 
1,354 
1,361 

24.VIII. 1052,5 +0836 1,348 5,0. 0,94 -0,9 601 1246 1929 
29. VIII. 1124.2 +0447 1,320 5,0 0,90 r-0,6 -631 1257 1922 

Venuše 

9. VIII. 12 04,7 - 00 56 0.810 20,6 0,57 -4,2 8 57 1456 2053 
~19'VIII. 1241,0- 0551 0,730 22,8 0,52 -4,3 918 1452 2026 
29. VIII. 13 15,3 -10 33 0,650 25,6 0,46 -4,4 936 1447 1958 

Mars 
, 

9. VIII. 05 37,5 +23 25 1,881 5,0 0,92 +1,2 020 828 1637 
19. VIII. 0605,2 ±2339 1.833 5,2 0,92 +1,2 0 07 817 1627 
29. VIII. 0634,4 +23 35 1,781 5,2 0,91 +1,1 ' 2356 806 1616 

Jupiter _ 

9. VIII. 14 19,3 -1249 5,485 33,6 -2,0 1208 1708 2208 
19. VIII. '1423,8 -1314. 5,634 32,6 -2,0 11 35 1633 2131 
29.VIII. 1429,1 -1342 5,776 31,8;', -1,9 1104 1559 2054 

Saturn 

9.VIII. 2251,8 -920 8,790 16,8 +0,7 20 21 143 700 : 
19. VI II. 2249,2 -937 8,735 17,0 +0,6 1941 1 01 617
29. VIII. 2246,5 -9 55 8,708 17,0 +0,5 1900 019 533 ' 

Uran 

;:.9.VIII. 1941,7 -2155 18;729' 3,8 +5,6 1820 . 2229 242 '..
29. VIII. 1939,0 -2201 18,916 3;8 +5,7 1659 2108 120 

Neptun 

9f-V111. 1931,7 -21 09 29;254 2,2 +7,9 1805 2219 237 
. ,29.VIII:,_1929,9. 2113 29,448 ', 2,2 +7,9 1645 2059 116 

Plut® 

9. VIII. 1545,0 -533 ' 29,620 +13,7 1257 - 1833 013 
29. VIII` 1545,4 545 ..:29,949` ' +13,7 1140 1715 2250 

Vminář Kozoroh Střelec 'Štír... Váhy Panna Lev. Ra Blíženci Lev 

Ráno 

Rak Blíženci Býk :Beran Ryby 

Celou .noc 

Zatmění Ju[u7ótom'olsých měsíců ~ 

den měsíc ]ev 

(1994) [5 rain] 

2. VIII. 21 19 io výstup 
9. VIII. 2049 Europa výstup 

10. VIII. 1953 to výstup 

Ukazy nastávají u východního (v převracejícím dalekohledu 
pravého) okraje planety. 

Proměnně hvězdy 

Míníena zákrytovýoh proměnných hvězd 

den ráno večer 

1. VIII. 
2. VIII. 

3. Vlil. 
4. VIII. 
5. VIII. 
6. VIII. 
7. VIII. 
8. VIII. 
9. VIII. 

10. VIII. 
1'i . VIII. 
12. VIII. 
13. VIII. 
14. VIII. 

15. VIII. 
16. VIII. 
17. VIII. 
18. VIII. 
19. VIII. 
20. VIII. 

21. VIII. 
22. VIII. 
23. VIII. 
24. VIII. 
25, VIII; 
26. VIII. 
27. VIII. 
28. VIII. 

29. VIII. 
30. VIII. 
31. VIII. 

TW Dra 2,3h Z Vul 22,95 
RZ Cas 3,1 h, IX UMa 3,35 

X Tu 2,6it; 8 Per 3,1 h 
X Tň 1;9h 
X Trii ‚3h, RZ Cas 2,5h 
X Tn0;6h, S Equ 1,1 h 

U Sge 3,2h, U Cep 3,55 

RZ Cas 1;0h, AI Dra 3,55 
TW Dra 3,i h 
U Cep 3,25 
TV Cas 0,2h 

Z Vu1:3;3h 
RZ Cas 1,35, AI Dra 3,45 
U Cep 2,8h 

Z Vul 1,25 
CM Lac 0,45 
RZ Cas 0,85,1V Cas 1,75, 
U Cep 2,55, AI Dra 3,3h 
TV Cas 21,2h 
U Sge 0,9h Z Vul 23,05 
(3 Per 1,6h, TW Dra 3,95 

RZ Cas 22,45,CM Lao 22,7h, 
AI Dra 23,1h,U Sge 23,8h 

Tw Dra 21,0h 

RZ Cas 21,85, AI Dra 22,95 
TV Cas 22;75    
CM Lac 23,35, 13 Per 23.95 
X Tň 23,95 
X Iii 23,2h 
X Tň 22;5h, U Cr8 23,85 
RZ Cas 21,2h, X Tri 21,8h, 
AI Dra 22,85 
X Tli 21.25 
X Tni 20,5h  . 
S Equ 22,15 
CM Lac 23,8h 
U Sge 21,55, TVV. Dra 22,50 

RZ Cas 20,75, U Cr8'21,55 
AI Dra 22,65 

RZ Cas 20,1 h, AI Dra 22,5h 

Maxima jasných cefeid 

den ráno večer 

1. VIII. 
3. VIII. 
5. VIII. 
6. VIII. 

15. Vili. 
18. VIII. 
21. VIII. 
24. VIII. 
28. VIII. 
29. VIII. 

RT Aur 3,45, 
r Aql 2,55 

T Vul 3,55 
RT Aur 1,35, 5 Cep 1,6h 

T Vul 0,45 

RT Aur 5.85 

T VuI 20,25, S.Cep 23,2h , 

RT Aur 18,8h, 

& Cep 19,2h 

. Večer . ~___ ® Mapka ekliptiky - Po-
lo/ty planet a Slunce 
v souhvězdích zvířetní-
ku běhen: srpna 1994. 
Značky Slunce a planet 
odpovídají poloze dne 
1. V/11. Dále jsou vynese-
ny polohy Měsíce pro jelen 
první čtvrt, úpiněk a po-
slední čtvrt pro daný oka-
mžik. Rysky s čísly značí 
polohy Měsíce v daném 
datu v Oh TT. Nahoře je 
uvedena doba viditelnosti 
objektů, dole jsou zvířetní-
kovásouhvězdí. Uvnitř map-
ky je uvedena stupnice 
deklinace (-3ď až +50'). 
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NOČNÍ OBLOHA - seen 1994 

ÚKAZY NA OBLOZE 
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♦ Úkazy měsíců Jupitera a Saturn - • Jupiter- Grafické zndzornřní poloh čtyř 
nejjasnějších, tzv. galileovských měsíců Jupitera (I: lo, II: Europa, Ill: Ganymed, 
IV: Cellisto) vzhledem k planetě při pozorování v převracejícím dalekohledu 
(západ na .světové sféře vlevo, východ vpravo). Na vodorovné ose je nanášena 
ahlová vzdálenost měsíců od Jupitera, na svislé ose dny v měsíci. Vodorovnými 
ásečkmni 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 III 
- Tethys, IV: S IV - Diane, V: S V. Rhea, VI. S VI- Titan) vzhledem k planetě 
při pozorování v převracejícím dalekohledu. Průsečíky křivek .s vodorovnými 
ásečkami vyznačují elongace satelitů pro Oh TT každého dne. Široká .svislá čára 
znázorňuje zdánlivý rovníkový průměr kotoučku planety, dvě rovnoběžky po .stra 
nech 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 tonu roviny drah Saturnových ,satelitů jsou více skloněny 
- podobně jako rovina prstenů. Poziční uhel satelitu vůči planetě zjistíme pomocí 
elips nahoře na grafu tak, ₹e pro daný okamžik přeneseme ze .sinusovky polohu 
na elipsu, a to svislou přímkou. Pohybuje-li .se satelit doprava (k východu), pře-
neseme polohu na .spodní část elipsy, pohybuje-li se satelit doleva (k západu), 
přeneseme polohu na horní část elipsy. 

Objekty vzdáleného vesmíru 
Po setmění se nad obzorem vynořují nejzajímavější části Mléčné 

dráhy v souhvězdí Střelce. Pozorovatelé ve městech si však na své příliš 
nepřijdou, protože k tomu, abychom mohli spatřit slabé mlhavé obláčky 
dosud nezmíněných otevřených hvězdokup tak nízko nad obzorem, 
potřebujeme opravdu brilantní nebe. 

Začněme od západu. Asi 3° na západ od mlhoviny Trifid (M 20) 
najdeme oblouček jasnějších hvězd s mlhavým podkladem - to je poměr-
ně velká otevřená hvězdokupa NGC 6469. Hodně nízko nad obzorem, 
ještě několik stupňů pod Lagunou (M 8), leží hvězdokupa NGC 6520. 
Není až tak těžké ji vidět - můžeme si všimnout čtyř jasnějších hvězd 
v řádce s mlhavým pozadím uprostřed. Mnohem výše vystupuje slabší 
otevřená hvězdokupa NGC 6583, která v binaru vypadá jako malá 
mlhavá skvrnka pod nějakou dvojhvězdou s několika jasnějšími hvězda-
mi v jádře. Teď se posuneme ještě výš nad obzor a najdeme si Malý oblak 
ve Střelci (M 24). Promítá se na něj hvězdný čtyřúhelník a u jeho 
východní části najdeme slabší mlhávou skvrnku bez struktury (v malém 
dalekohledu vyhlíží jako galaxie bez výrazného jádra v blízkosti jedné 
jasnější hvězdy). Je to otevřená hvězdokupka NGC 6603, která v mno-
hých katalozích "zdědila" nesprávně po Malém oblaku Messierovo 
označení M 24. Ve světelném dalekohledu vytváří tato hvězdokupa na 
pozadí Malého oblaku velmi pěkné pole zapiněné obrovským množstvím 
hvězd. Ale pojďme dál. Nad plynovým oblakem Omegy (M 17) je 
roztroušena hromádka středně jasných hvězd. To by snad měla být 
otevřená hvězdokupa NGC 6618, která vývojově souvisí s mlhovinou. 
Na západ odsud je pěkná a celkem jasná, velmi hustá otevřená hvězdokupa 
NGC 6645. Slabé hvězdy tvoří mlhu, z níž vystupuje několik středně 
jasných hvězd, hlavně v jižní části hvězdokupy. Systém zkrášluje jasná 
hvězda na severu. Ještě se podíváme do blízkosti jasné kulové hvězdokupy 
M 22. Najdeme tu malinký mlhavý flíček, kterému bylo přiřazeno číslo 
NGC 6642. V Atlase Coeli 1950.0 je uvedena jako otevřená hvězdokupa, 
ale podle novějších zdrojů se jedná o hvězdokupu kulovou. V malém 
dalekohledu jako kulová hvězdokupa s menší koncentrací hvězd ke 
středu bezesporu vypadá. S větším přístrojem se můžeme pokusit také 
o planetární mlhovinu NGC 6629. Je to slabší mlhavá ploška zjasňující 
se ke středu, bez viditelné centrální hvězdy. 

Ze Střelce se přemístíme do malého, ale na hezké objekty bohatého 
souhvězdí štítu. Nádherné hvězdokupě M 11 nemůže hned tak něco 
konkurovat, ale přesto stojí za zmínku ještě velmi nápadná hvězdokupa 
M 26 a další dvě méně výrazné. První z nich je NGC 6649 - celkem 
jasná, středně velká se spoustou slabých nerozlišených hvězd, které tvoří 
mlhu trochu koncentrovanou směrem ke středu, jen na jihu hvězdokupy 
se vyskytuje jedna nápadnější hvězda. Další hvězdokupa se nachází 
těsně vedle hvězdy ct Sct a má označení NGC 6664. Je to rozlehlejší, 
řídká skupina středně jasných hvězd, která na východě od svého středu 
hlídá malou mlhavou skvrnku - asi hustší hlouček slabších hvězd. Dále 
vstoupíme do souhvězdí Orla a navštívíme poslední dvojici hvězdokup, 
které sídlí na východ od nádherné dvojhvězdy 19 Ser. NGC 6755 je 
větší, roztroušené seskupení několika středně jasných hvězd, jednu 
z nich obklopuje mlhavý flíček. Poblíž najdeme mlhavou skvrnu, která 
v malém dalekohledu vypadá asi jako větší galaxie se slabým jádrem -
otevřenou hvězdokupu NGC 6756. Pokud je obloha vynikající, můžeme 
v této oblasti ještě chvíli zůstat a pokusit se vyhledat planetární mlhovinu 
NGC 6781. Na temném nebije vidět v Sometu jako větší kulatá skvrna 
bez patrné centrální hvězdy. 

Pozorovatelé s většími dalekohledy ve městech mají větší naději na 
úspěch u planetárních mlhovin NGC 6741 a NGC 6751. Pozor, 
NGC 6741 je velmi malá s vysokou plošnou jasností, a tak ji snadno 
můžeme zaměnit s hvězdou. 

' 
'

~~.

Otevřené hvězdokupy 
X2000 á:c00 rozměry :;Jasnost souhvězdí 

[ " " 1 [ ` ] [ •] [mag]` 
NGC 6469 17 52,9 -22 21 12,0 ap Sgr 
NGC 6520 1603,4 -27 54 6,0 8p Sgr 
NGC 6583 1815,8 -22 08 3,0 10 p Sgr 
NGC 6603 1818,4 -1825 5,0 11 p Sgr 
NGC 6618 1820,8 -1611 46,0 6,0 Sgr 
NGC 6645 1832,6 -1654 10,0 9,p Sgr 
NGC 6649 18 33;5 -1024 6,0 8,9 Sct 
NGC 6664 1836,7 -813 16,0 7,8 Sct 
NGC 6755 19 07,8 +414 15,0 7,5 Aqt 
NGC 6756 19 08,7 +441 4,0 11 p Aqt 

Planetární mlhoviny 

NOC 6629 18 25,7 -2312 0,3 12p Sgr 
NGC 6741 1902,6 -027 0;1 lip Aql 
NGC 6751 19 05,9 -600 0,3 , 13p Aql 
NGC 6781 1918,4 +633 1,8 12p Aql 

Kulové hvězdokupy 

. NGC 6642 18 31,9 -23 29 4,5 8,8 Sgr 
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Obr.1 - Podrobnější pohled na oblast v severní části Střelce, kde najdeme Á Obr.2 - Tři hezké otevřené hvězdokupy uprostřed souhvězdí Štítu. 
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\ Obr.3 - Na východě od systému $ Ser, už v souhvězdí Orla, leží dvojice 
devřených hvězdokup NGC 6755 a NGC 6756. Za perfektního počasí 
2ůžeme objevit také planetární mlhovinu NGC 6781. Pokud nám štěstí ne-
řeje, určitě se podaří najít alespoň dvojhvězdy GC 26 295. Její složky 
;2 mag a 7,9 mag jsou úhlově vzdáleny 8,2". 

' Obr.4 - 1 ve městech se můžeme s větším přístrojem pustit do hledání 
lanetárn ch mlhovin NGC 6741 a NGC 6751. S malým dalekohledem zvlád-
eme jistě dvojhvězdy 15 Aql (taje i pro triedr) a GC 25 801-2 -její hvězdy 
,2 mag a 8,7 mag dělí rta obloze značná vzdálenost 113". 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 
Kometa Mueller (1994c) 

Jean Muellerová objevila na desce z 10. března letošní třetí kometu -
kometu Mueller 1994c. Objev byl, jak je u této dámy obvyklé, učiněn 
1,2-metrovým Osehin Schmidt dalekohledem v rámci druhé palomarské 
přehlídky oblohy. V době objevu měla kometa difuzní jádro s komou. 
Ohon u komety vidět nebyl. Z dalších pozic, pořízených A. Nakamurou 
(Kuma Kogen, Japonsko) aj. V. Scottim (0,9-m dalekohled Spacewatch), 
byly spočteny dráhové elementy. Kometa byla objevena až 3 měsíce po 
průchodu přísluním a tak vzhledem k její jasnosti při objevu (asi 
17. magnituda) nelze očekávat, že by se stala výraznou ozdobou oblohy. 

[IAUC 5948, 5954] 

Kometa Shoemaker-Levy (1994d) 
Karolína Shoemakerová oznámila objev další své komety. Kometa 

byla zachycena na snímku z 23. března pořízeném D. H. Levym, 
D. Williamsem a s pomocí Shoemakerové 0,46-m Schmidtovým dale-
kohledem na Mount Palomaru 10-minutovou expozicí. Kometa má 
malou komu s krátkým, ale velmi výrazným ohonem (při pozorování 
na Kleti 5., 6. a 7. dubna byl ohon orientován na jihovýchod). Celková 
jasnost komety se pohybovala kolem 14. magnitudy. O 

(ml) 

[IAUC 5970] (ml) 

Nová kometa P/Russell 2 (1994e) 
Pátou kometu letošního roku, periodickou kometu Russell 2, objevil -

jak se poslední dobou u periodických komet stává tradicí - J. V. Scotti 
5. dubna dalekohledem SPACEWATCH na Kitt Peaku. V době objevu 
měla 21. magnitudu. O 

[IAUC 5967] (ml) 

Nová kometa Takamizawa-Levy (19940 
Tato nová kometa byla nezávisle objevena dvěma pozorovateli v noci 

z 14. na 15. duben. V japonském Saku-cho ji fotograficky pomocí 10-cm 
dalekohledu f/4,0 čtyřminutovou expozicí objevil K. Takamizawa. 
O něco později ji vizuálně v arizonském Tusconu, USA, objevil pomocí 
0,41-m reflektoru D. H. Levy. V době objevu měla 11. magnitudu. 
Kometa byla objevena měsíc před průchodem přísluním a vzhledem 
k tomu, že sek Zemi přibližuje a zjasňuje se, bude od nás pozorovatelná 
i menšími přístroji. 

[IAUC 5974, 5975, 5997, 6006] (ml) 

♦ Obr. 124 Kometa Takamizawa-Levy - Snímek byl pořízen dne 24. dubna 1994 
ad 4h 8min 30s do 4h 9min SELČ CCD kamerou SBJG ST-6 na zrcadlovém 
dalekohledu 570ř2950mm v Koperníkově kopuli Observatoře Klet. Pozorovatelé 
J. Tichá, Z Moravec a M. Tichý. 

Znovuobjevená kometa 
P/Harrington (1994g) 

Periodická kometa Harrington byla znovuobjevena jako letošní sed-
má kometa J. V. Scottim dalekohledem SPACEWATCH na observatoři 
Kitt Peak. V době objevu měla 18,5 mag, komu o průměru 10` 
a nacházela se v souhvězdí Kozoroha. 

[IAUC 5982] 

Další transneptunická tělesa 
Dne 13. března byla po delší době objevena další dvě transneptunická 

tělesa. První z nich, 1994 ES2, je zatím nejvzdálenější pozorované těleso 
sluneční soustavy. Obě objevili pomocí 2,2-m dalekohledu s CCD 
kamerou na Mauna Kea J. Luuová a D. Jewitt. Jasnost obou těles se 
pohybuje mezi 23,5 a 25,0 mag, takže jsou jen těžko dosažitelná. Ani 
jejich dráhové elementy, vzhledem ke krátké době pozorování, nejsou 
nejspíše ideální. Pro zajímavost je však přinášíme (oboje elementy jsou 
pro epochu 1994 III. 9,0 TT a v ekvinokciu J2000.0: 

(ml) 

Planetka 1994 ES2 

n = 0,00313999 ° /den 
a = 46,1867103 AU 
e.= 0,0000000 
P 313,89 let 

— 9,51~27fj~ 
S2 —'1~48,55377°'

03 257'
H =~8,0 mlzg G  0, 15 

Planetka 1994 EV3 

n = 0,00328776 "/den 
a = 44/921995 AU
e = 0.0000000 

= 299,781et H = 7,0 mag 

to = 179,60423" 
Y2 = 18,80996" 
~ = 4,80430°
O= 0,15 

[M.P.E.C. 1994-F04, 1994-F05] (ml) 

Objevena další planetka typu Apollo 
Dne 7. dubna byl D. Rabinowitzem na observatoři Kitt Peak pomoci 

dalekohledu SPACEWATCH objeven další asteroid typu Apollo. Dostal 
označení 1994 OK, měl 18. magnitudu a od Země byl vzdálen 0,03 AU. 
Z patnácti pozorování od 7. do 9. dubna byly spočteny následujíci 
elementy (pro ekvinokcium J2000.0): 

Epocha 1994 III. 29,0 TT '_= JDT 2449440,5 

0,34996581 '/den 
1,9942777 AU 
0,6135571 

1' = 2,82 let ` 
Nř = 12,76166°

(u= 111,59726" i 
S2 — `15,37151° " 
= 5,72585° 

H = 24,0 mag 
G= 015 

[MPEC 1994-G03] (ml) 
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Osobnosti astronomie 

Jeansův pohled na vesmír 
František Jáchim, Volyně 
Ve třicátých a čtyřicátých letech patřily 

feansovy populární knihy o astronomii mezi 
nejznámější astronomické publikace určené 
amatérským zájemcům o astronomii. Některé 
c nich byly přeloženy do češtiny a jejich čtenář-
ký ohlas u nás byl velký. 

Sir James Hopwood Jeans (11. IX. 1877 -
17. IX. 1946) byl nepochybně světově význam-
tým astronomem i dobrým popularizátorem. 
fiž pouhý výčet míst, kde Jeans studoval 
a působil, svědčí o jeho styku se špičkovou 
astronomickou prací. Na univerzitě v Cambrid-
;e vystudoval matematiku, fyziku a astrono-
mii. Po pětiletém působení na univerzitě v Prin-
;etonu se do Cambridge vrátil jako profesor 
astronomie. Roku 1923 pobýval na Mount 
Wilsonu, observatoři vybavené tehdy největ-
iím reflektorem světa. Rozsah Jeansových vě-
Jeckých zájmů je překvapující. Kromě tra-
učních astronomických oborů, jakými jsou ne-
3eská mechanika a stelární astronomie, propra-
;ovával astrofyziku, obohatil kinetickou teorii 
dynů, kterou uplatnil v nazírání na daleký ves-
mír; stranou zájmu nezůstala energetika záření. 
fe autorem kosmogonické hypotézy o vzniku 
>luneční soustavy. Filozoficky stál J. H. Jeans 
ta půdě fyzikálního idealismu se silnými prvky 
agnosticismu'~, a to zejména v astronomii dale-
cého vesmíru a kosmogonii. 

Své první astronomické práce zaměřil Jeans 
3a problematiku záření. Rozděleni energie ve 
pektru záření absolutně černého tělesa je dáno 
Planckovým zákonem. Ten pině vyhovuje pro 
;elou škálu kmitočtů záření. Budeme-li sledo-
vat cestu k odhalení tohoto zákona, zjistíme, že 
Planckův zákon vlastně shrnul zákony dva - oba 
:mpirické - pro různé části elektromagnetického 
spektra. Jeans modifikoval původní zákon 
Rayleighův na tvar B = 2v2kT c 2, kde v je 
<mitočet záření, c rychlost světla, k Boltzman-
nova konstanta, T teplota zářícího tělesa. 
Rayleighův-Jeansův zákon v uvedeném tvaru 
vychází z klasické nerelativistické fyziky. Po-
sle tohoto zákona při vstupu kmitočtu do ultra-
fialové části spektra prudce roste intenzita záře-
ní a v limitě dokonce nade všechny meze. 
Fyzikálně pozorovaná skutečnost je však jiná. 
Pro v — oo intenzita záření opět klesá. Zásadní 
nesoulad mezi zákonem a měřením byl příči-
nou přechodné krize příslušné části fyziky, ozna-
5ované jako ultrafialová katastrofa. Protože pro 

")Agnosticismus -filozofické učení opírající se 
úpině, nebo částečně o možnost poznání objek-
tivního světa, zvláště pak o poznání podstaty 
věcí. Pro poznání je podle agnosticismu do-
stupná pouze oblast jevů, tedy to, co je získáno 
bezprostřední zkušeností. Agnosticismus vede 
k subjektivnímu idealismu nebo ke smíru vědy 
a náboženstvá 

malé kmitočty a velké teploty v podstatě Ray-
leighův-Jeansův zákon vyhovoval, nemohl být 
zcela odmítnut jako takový. Zákon Planckův 
také v sobě zákon Rayleighův-Jeansův obsahu-
je jako speciální případ. 

Mnohem větší popularitu měly Jeansovy ná-
zory na vývoj vesmíru. Jeansův vesmír je uza-
vřený a konečný, je stár 1012 leta má hmotnost 
11.lOls Mp [3]. Dochází v něm postupně kde-
gradaci energie na rozplynuvší se teplo, které 
zpětně již nemůže dynamiku vesmíru ovlivnit. 
"Dříve nebo později přijde doba, kdy poslední 
energie dospěje na nejnižší příčku a v tu chvíli 
se život vesmíru zastaví. Energie tu sice je, ... 
ale nemůže udržovat vesmír v činnosti, tak jako 
klidná voda v rybníce nemůže pohánět vodní 
kolo" ([I], s. 277). Idea známá jako tepelná 
smrt vesmíru nenachází dnes žádné opodstatně-
ní a děje pozorované ve vesmíru takový jedno-
směrný vývoj vesmíru ani zdaleka nesignalizují. 

Při vysvětlení vzniku hvězd vycházel Jeans 
z gravitačního hroucení mraku mezihvězdné 
látky. Při smršťování mračna se zvětšuje kine-
tická energie částic, tím roste teplota a oblak 
začíná zářit. Síla záření působí proti gra-
vitačnímu smršťování. Jeans ukázal, že existuje 
určitý kritický rozměr mračna odpovídající rov-
nosti obou sil, čímž vzniká hranice nestability. 
Ke smršťování dále dochází jen tehdy, když 
lineární rozměr mračna je větší než Jeansova 
délka A. _ 'I(SnRT/3Gp), kde R je plynová 
konstanta, G gravitační konstanta, p hustota 
mračna. Dnes se při vyjádření gravitační nesta-
bility dává přednost Jeansovu kritériu pro hmot-
nost mračna, která při gravitačním smršťování 
musí být větší než 

M = 5,45 (RT/µG)32.1/Jp , 

kde µ je střední molekulová hmotnost částic. 
Původní hmotnost galaktického oblaku je 

odhadována na 100 atomů na cm3. V takovém 
oblaku se však vyskytují zhuštěniny o rozmě-
rech asi 1 pc a v nich postupně gravitačním 
hroucením vzniká hvězda. Gravitační smrš-
ťování patrně končí při hmotnosti protohvězdy 
mezi 0,3 až lO2Mp. 

Z roku 1913 pochází Jeansova myšlenka 
o analogii chování plynu a pohybu hvězd. Na 
základě tohoto předpokladu vznikla roku 1916 
tzv. katastrofická teorie vývoje sluneční sou-
stavy [7], odměněná roku 1917 Adamsovou 
cenou; teorie moderní kosmogonií i filozofií 
zcela opuštěná. V určité době však Jeansova 
katastrofická teorie, opírající se o extrémní 
přiblížení jiné hvězdy ke Slunci, byla i přes 
krajní nepravděpodobnost události astronomii 
prospěšná. Vyvolala totiž řadu otázek, které se 
staly předmětem astronomického výzkumu. 

Jeans předpokládal vzhledem k chaotické-
mu pohybu hvězd takové vzájemné přiblížení 
Slunce a další hvězdy, že v důsledku'slapových 
sil byl ze Slunce vytržen filament látky ve tvaru 
doutníku, jehož látka se podle hmotnosti částic 
diferencovala do shluků vedoucích k vytvoření 
protoplanet. Obdobně slapové sily vyvolané 
Sluncem vytrhly část látky kapalných planeta 
vytvořily jejich měsíce. 

První zásadní námitka proti Jeansově kata-
strofické teorii se objevuje v roce 1938 na zá-
kladě pozorování Holmbergových, odhalujících 
velkou pravděpodobnost existence planetárních 
průvodců asi u čtvrtiny blízkých hvězd. To je 
velmi mnoho proti nepatrné pravděpodobnosti 
přiblížení hvězd do vzdálenosti mající nějaký 
silový účinek. V roce 1945 přichází sovětský 
astronom V. G. Fesenkov s novou teorií vzniku 
a vývoje sluneční soustavy bez vnějšího silového 
působení [6]. Pokud bychom chtěli z historic-
kého hlediska zařadit Jeansovu teorii vzniku 
hvězd a planetárních soustav, pak patří do sku-
piny katastrofických teorií spolu s teoriemi 
H. Jeffreyse, F. R. Moultona, O. J. Šmidta. Vel-
kou obtíží je pro tyto teorie objasnit momenty 
hybnosti systémů. Rovněž přeměna vytržených 
částí látky na tělesa nižších řádů soustavy nara-
zila na velké problémy. Kromě toho i dlouhá 
časová škála 1012 = 101s let, nutná podle těchto 
teorií pro vývoj, je v rozporu se současnou 
kosmogonií. Ta využívá časového období desí-
tek miliard let. O 
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Dr. František Jáchim (*1952). Vyučuje 
matematiku a fyziku na základní škole ve 
Volyni. Zabývá se historií astronomie. 
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ASTRONOMICKÁ KRONIKA ZPRÁVY Z OBĚŽNÝCH DRAH 

květen 1994 

• 1. V. - Fedor Aleksejevič 
SIMONOV (1. V.1794-29. IV. 
1860) - 200. výročí narození. 
Ruský astronom. Dalekohle-
dem vlastní konstrukce syste-
maticky pozoroval nebeské 
objekty. Je autorem astrono-
mických tabulek zatmění 
Slunce a Měsíce od roku 1840 do ruku 2001. 

• 2. V. - Nikolaj Michaj-
lovič STOJKO (2. V. 1894 -
14. IX. 1976) - 100. výročí 
narození. Francouzský astro-
nom ruského původu. Zabýval 
se nerovnoměrnostmi v rotaci 
Zimě a pohyby zemských 
pólů. V roce 1936 jako první 
odhalil sezónní změny v rychlosti zemské rota-
ce. Byl ředitelem Mezinárodního časového ústře-
dí v Paříži. 

• 4. V. - Milan Rastislav 
ŠTEFÁNIK (21. VII. 1880 -
4. V. 1919) -75. výročí úmrtí. 
Slovenský astronom a politik. 
V letech 1904-1906 působil 
pod vedením P. J.Janssena na 
observatoři v Meudonu, v le-
tech 1910-1911 pracoval na 
Tahiti, v r. 1913-1914 v Ekvádoru na ob-
servatoři v Quitu. Působil též na observatoři na 
Mount Blancu. Ve své odborné práci se věnoval 
především výzkumu Slunce, zúčastnil se pozo-
rování přechodu Halleyovy komety přes slu-
neční disk. Publikoval 12 odborných prací, 
je autorem vylepšení konstrukce mnoha 
astronomických přístrojů (spektroheliografu, 
heliometru, aj.). Od r. 1914 působil též ve fran-
couzské armádě a věnoval se politice a diplo-
macii. 

• 7. V. - Otto Wilhelm von 
(Otto Vasiljevič) STRUVE 
(7. V. 1819 - 14. IV. 1905) -
175. výročí narození. Ruský 
astronom; syn Friedricha Geor-
ga Wilhelma von Struveho. 
V letech 1862-1889 byl ředi-
telem Pulkovské observatoře. 
od r. 1895 působil v Německu. Zabýval 
se výzkumem dvojhvězd, kterých objevil více 
než 500. Měřil paralaxy vybraných hvězd a 
s velkou přesností určil v r. 1841 precesní kon-
stantu - jím stanovená hodnota se používala po 
následujích 55 let. 

• 9.V. - David FABRICIUS 
(9. V. 1564 - 7. V. 1617) -
430. výročí narození. Německý 
astronom. V r. 1596 objevi l 
první známou proměnnou 
hvězdu Miru Ceti. Jan Kepler. 
který vycházel z jeho pozoro-
vání, jej pokládal za nejlep-
šího pozorovatele po Tychonu Brahe. Současně 
s G. GalÍ1eim a J. Kepleřem objevil v r. 1604 
nezávisle na nich novu v souhvězdí Hado-
noše. 

Po mnoha letech dostávají nyní odborníci nové snímky Měsíce zblízka, navíc z málo prozkou-

maných oblastí kolem pólů. Vděčíme za to nevelké, leč mimořádně pilné sondě CLEMENTINE. 

Odstartovala 25. I. na nízkou dráhu kolem Země, odkud ji 3. II. její motor Star 37FM uvedl m 

dráhu eliptickou (277 až 170 000 km). Poté se rozložily její panely slunečních baterií a sonda 

začala pracovat. Po 84 hodinách (tj. 5. II.) znovu prolétla perigeem a přitom bylo apogeum 

zvýšeno na 385 870 km. Po této dráze se Clementine 15. II. ještě jednou vrátila k Zemi a teprve 

21. II. byla navedena na polární dráhu kolem Měsíce ve výšce 425 až 4300 km s oběžnou dobou 

5 hodin. Při každém oběhu stihly kamery pořídit téměř 5000 záběrů. Dne 25. III. měla sonda za 

sebou již 336 oběhů a to byl důvod ke změně dráhy tak, aby pericentrum leželo tentokrát nad 

jižním pólem. 
Dne 3. V. přelétavá CLEMENTINE opustila cirkumlunární dráhu a po třech dnech se vrátila 

k Zemi, aby jejím gravitačním polem byla převedena na novou geocentrickou dráhu s apogeem 

opět za dráhou Měsíce, z níž se měla vydat 27. V. k dalšímu cíli - planetce (1620) Geographos. 

7. V. však špatná funkce palubního počítače zavinila vypotřebování všech pohonných látek 

manévrovacích motorků a sonda začala rotovat rychlostí 80 otáček/minutu. Pokud se nepodaří 

rotaci snížit pod 30 otáček/minutu, je osud CLEMENTINE zpečetěn... 
Až dosud známe zblízka dvě planetky typu S, a to dílky sondě GALILEO, která prolétla nejprve 

kolem (951) Gaspry (29. X. 1991, 1600 km) a poté (243) Idy (28. VIII. 1993, 2400 km). Vysílání 
snímků ze záznamu dosud probíhá - přenos každého trvá 80 hodin. Z mozaiky odeslané loni na 
podzim jsme poznali povrch a velikost tohoto tělesa (56x24x21 km - víc, než jsme odhadovali ze 
Země). Snímky přenesené v březnu t.r. ukázaly senzační novinku: Ida má malého průvodce 
nepravidelného tvaru o průměru asi 1,5 km, pohybujícího se ve vzdálenosti zhruba 100 km od 
mateřského tělesa, s nímž má stejné složení. 

Na nové informace o planetkách si asi počkáme několik let, než v únoru 1996 odstartuje 
americká sonda NEAR (Near Earth Asteroid Rendesvous) o hmotnosti 780 kg. Nejprve proletí 
kolem planetky (2968) Ilja, ale jejím hlavním cílem je planetka (433) Eros. Dorazí k ní 25. XII. 
1998 a po celý rok bude pracovat v její těsné blízkosti. 

Ve výzkumu komet nás může příjemně překvapit japonská sonda SAKIGAKE, o níž se po 
průletu ve vzdálenosti 7 milionů km od Halleyovy komety přestalo hovořit. Nicméně její přístroje 
dosud pracují, sonda už dvakrát prolétla v těsné blízkosti kolem Země a dvěma dalšími podobný-
mi gravitačními manévry bude uvedena, na dráhu, po níž 3. II. 1996 dorazí do vzdálenosti jen 
10 000 km od komety Honda-Mrkos-Pajdušáková. Byla by to už čtvrtá kometa sledovaná zblízka: 
v r. 1985 Giacobini-Zinner (ICE); v r. 1986 Halley (Giotto, Vega 1 a 2, Suisei, Sakigake); 
v r. 1992 Grigg-Skjellerup (Giotto). 

V uplynulých měsících dostal definitivní podobu nový prioritní program ESA, zaměřený na 
detailní studium komety Schwassmann-Wachmann 3. Sondu ROSETTA (2250 kg) vynese raketa 
Ariane 5 kolem 18. VII. 2003 směrem k Marsu, jehož gravitačního pole bude využito k urychlení, 
podobně jako při následném průletu kolem Země. Tím se ROSETTA dostane na definitivní 
heliocentrickou dráhu ve vzdálenosti 150 až 786 milionů km. Cestou zkříží dráhu planetky (1071) 
Brita (ve vzdálenosti 2,52 AU od Slunce ji mine o 500 km při relativní rychlosti 16 km.š 1). 
V červnu 2008 se ve vzdálenosti 4,85 AU od Slunce setká s kometou, pohybující se po dráze ve 
vzdálenosti 140 až 776 milionů km, ještě před jejím průletem aféliem (březen 2009). Z technic-
kých důvodů však nezačne hlavní fáze výzkumu, dokud vzdálenost od Země neklesne pod 3,25 
AU a sonda se ke kometě nepřiblíží na méně než 0,5 milionů km. Následovat bude postupné 
přibližování až na pouhých 500 až 50 km od jádra, na které bude svrženo pouzdro s přístroji. 
Výzkum bude pokračovat nejméně do průletu periheliem 12. X. 2011. 

Závěrem se vraťme do současnosti. Avizované starty amerických družic WIND a POLAR byly 
z technických důvodů odloženy na příští rok a start naší družice Magion 4 byl posunut na konec 
roku. Jistě nás alespoň potěší; že 2. III. konečně odstartovala družice KORONAS-I typu AUOS-
SM pro pozorování Slunce. Má hmotnost 2150 kg, z toho 700 kg tvoří přístroje z 9 zemí. Kromě 
rentgenového spektrometru Terek, jaký byl na sondě Fobos 1, jsou mezi nimi i český rentgenový 
spektrometr Diogenes a detektor kosmického záření SKI-3-PRAM. Družice se pohybuje po dráze 
ve výšce 501 až 541 km se sklonem 82,5" a měla by fungovat do konce století. 

Informace o pilotovaných letech z minulé Říše hvězd můžeme upřesnit: start lodi 
SOJUZ TM-19 (Malenčenko, Musabajev, Strekalov) byl posunut na 20. VI. t.r., modul SPEKTR 
bude připojen k Miru až 29. XII. a prosincový start raketoplánu COLUMBIA byl zrušen - jeho 
úkoly převezme v lednu ENDEAVOUR. Kosmonauti Strekalov, Dežurov a Thagard vzlétnou 
3.111. 1995v lodi SOJUZ TM-21 a přistanou 8. VI. na palubě raketoplánu ATLANTIS (STS-71), 
jehož tři členové posádky (Dunbarová, Solovjov, Budarin) si s nimi v MIRu vymění místo. 

O (mg) 
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HVĚZDÁRNY *PLANETÁRIA * ASTRONOMICKÉ KLUBY ASTRONOMICKÁ_ KRONIKA 
Ohlédnutí za rokem 1993 na hvězdárně v Žebráce 

V roce 1993 jsme s pozorováním pro veřejnost začali v dubnu a skončili v říjnu. Ve dne se 
pozorovalo Slunce, večer Měsíc, planeta Saturn a některé hvězdné objekty. Pořídili jsme fotogra-
fie slunečních skvrn a Měsíce. V srpnu se náš zájem soustředil na pozorování Perseid. 

Zatímco v roce 1990 přišlo na naši hvězdárnu 120 lidí, v roce 1993 to bylo již 325 návštěvníků. 
Většina byla z okresu Beroun a Rakovník, ale měli jsme i hosty ze Slovenska, Německa a Polska. 
30. července 1993 večer navštívilo hvězdárnu také 52 ebicyklistů pod vedením Jiřího Grygara. 

Letošní sezónu jsme zahájili v březnu. 

O Karel Růžička 

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST 

ČAS a pruty Svatoplukovy 

Svatopluk, rozvázav pruty, dal každému po jednom, i nebylo jim nesnadno po vůli otcově 
přelomiti pruty rozvázané. Tu Svatopluk, použiv příkladu toho, Poučil syny své řka: Zůstanete-li 
v lásce a svornosti, nepřátelé vaši vás nikdy nepřemohou, aniž do zajetí odvedou. Budete-li však 
se svářiti a říši rozdělíte, budete potřeni od nepřátel a moc vaře zlomena. 

Tolik Staré pověsti české o knížeti Velkomoravské říše Svatoplukovi, vládnoucímu v letech 
870-894. 

Vzpomněl jsem si na tuto historku z dávných dějin naší vlasti, když jsem se začetl do polemik 
o autonomii sekcí, poboček a dalších odnoží České astronomické společnosti. 

Nezlobte se, přátelé, ale asi nemáte pravdu: snaha po zlepšení práce je jistě správná 
a pochopitelná. Jenže ne za každou cenu - rozhodně ne za cenu rozbití organizace, která přežila 
krizová léta prvé republiky, přežila fašistickou okupaci i oktrojované řízení socialismu - a je jistě 
schopná přežít do dalších, lepších časů. 

Současné potíže plynou zřejmě z obecné ekonomické situace, která není rozvoji vědeckého 
poznání příliš nakloněna. Kromě toho se otevřela stavidla, která po desetiletí držela v izolaci 
astrologii, psychotroniku a všechny ty ostatní pavědy, které teď jako povodeň zaplavují naši 
společnost - ponechávám úsudku každého, zda je to dobře nebo špatně. Ale rozvoji vědy a s ní 
spojených institucí to rozhodně nepomáhá. 

V minulosti už vícekráte byla ČAS v nebezpečí rozpadu a likvidace - v letech předválečných 
to byly snahy některých jednotlivců po osobním vyniknutí, za války to byl spor mezi staršími 
členy výboru a skupinou průbojné mládeže, kritizující malou aktivitu výboru. Po válce pak to 
bylo vedení, složené z politických pracovníků, kteří svými postoji členstvo spíše zrazovali 
z práce, než aby je podpořili. 

Teď zase vyvstala krize, která hrozí rozdrobením, které nutně musí vést k rozptylování 
skromných prostředků - a následně k likvidaci organizace. Jak z této situace ven? Nezdá se mi, že 
by cesta, která se rýsuje z těch debat v Coroně Pragensis, Kosmických rozhledech a snad i jinde, 
byla nejsprávnější. Stejně jako nemůžeme považovat za správné drobení republiky, tak úspěšně 
zahájené Slovenskem, nelze považovat za správné ani drobení ČAS - tím spíše, že se jedná 
o velice úzkou zájmovou skupinu, navíc na okraji zájmu široké veřejnosti, nemající žádné 
sponzory, schopné poskytnout milionové částky jako ve fotbale. 

Pokládám za nejrozumnější držet se osvědčených vzorů - prostudovat organizaci Astronomische 
Gesellschaft v Německu, Société astronomique ve Francii - a možná se najdou i jiné vzory -
a z nich syntetizovat metodu, která by byla schopná ČAS obrodit. 

Nikdy se mi nezdálo, že je nezbytně nutné, aby ČAS byla při ČSAV - zřizování těchto 
odborných společností bylo dáno především snahou po politicko-administrativní kontrole jejich 
členů, odborná hlediska byla druhořadá. To byl také asi hlavní důvod, který vedl nakonec 
k pasivitě členů - a současné snahy po autonomii poboček a sekcí pramení právě ze situace 
obrácené, kdy členové usilují o akcentování odborné práce, jak je tomu i v obdobných organiza-
cích, citovaných výše. 

Jestliže tedy vedení ČAS spolu s aktivními pracovníky poboček a sekcí dokáže zasednout 
k jednacímu stolu a konstruktivně hledat východisko, nelze pochybovat, že se toto východisko 
najde. Odborná práce by měla být na předním místě - a na jejím základě je třeba dojít ke 
sjednocení názorů. Nedělejme z toho ,Jugoslávii` - je nezbytné docílit sjednocení názorů 
a optimálně využít nadšení lidí i skromné materiální prostředky. 

O Boris Valníček 

• 14. V.-FedorAleksejevtč 
BREDICHIN (18. XII.1831-
14. V. 1904) - 90. výročí úmr-
tí. Ruský astronom. Od r. 1873 
do r. 1890 řídil observatoř 
moskevské univerzity, v letech 
1890-1895 byl ředitelem Pul-
kovské observatoře. Zabýval 
se především astrometrií, fyzikou Slunce, pla-
net, komet a malých těles sluneční soustavy. 

• 24. V. - William GILBERT (24. V. 1544-
10. XII. 1603) -450. výročí narození. Anglický 
lékař a fyzik. Jeho teorii o vzájemné přitažlivosti 
planet, která je rozhodující při vytváření jejich 
drah, využil J. Kepler při formulaci svých po-
hybových zákonů. 

• 29. V. - Johann H. MÁDLER (29. V. 1794 
- 14. III. 1874) -200. výročí narození.Německý 
astronom. Studoval a měřil vlastní pohyby 3222 
hvězd. Na základě těchto pozorování vytvořil 
v r. 1846 teorii "centrálního Slunce" - byl to 
první pokus o studium naší Galaxie. 

O (k) 

PROSLECHLO SE VE VESMÍRU 
Jak jsme se nesrazili... 

Před více než rokem vytvořil zahraniční a ruku 
v ruce s ním i domácí tisk úděsný spletenec fám a 
zmatků kolem údajné srážky s planetkou. Většina astro-
nomů jenom žasla, když se jich novináři či přímo 
veřejnost tázala na těleso, které se řítí k Zemi a smete 
nás z jejího povrchu stejně jako veleještěry před pár 
geologickými epochami. 

Na hvězdárně na Kleti jsme také žasli. Ale jen do 
chvíle, kdy jsme se dopátrali nezkomoleného jména 
hrdinky horrorových článků - Toutatis. Pak už stačilo 
najít v katalogu číslovaných planetek její definitivní 
Číslo (4179) a předběžné označení 1989 AC. A žasli 
jsme znovu. Pod označením 1989 AC se skrývala 
"stará známá", pozorovaná na Kleti v lednu 1989 asi 
dva týdny po objevu tohoto zajímavého tělesa typu 
Apollo na observatoři v Caussols. Skoro dvacítka 
klefských přesných pozic byla také použita pro výpo-
čet elementů dráhy, publikovaných v září 1989 už pod 
označením (4179). Na deskách pořízených na Kleti se 
1989 AC jevila jako přímo ukázková planetka, po-
střehnutelná i necvičeným okem. Díky tomu byly tři 
z desek zapůjčeny katedře astronomie a astrofyziky 
MFF UK v Praze a pomoct nich byli trápeni studenti 
v rámci praktických cvičení v měření na přístroji zva-
ném Comess. Kromě nich a několika odborníků přes 
výpočty drah po planetce, od června 1990 pokřtěné 
Toutatis, ani pes neštěkl. 

Čas plynul. Teprve novinářský guláš, stvořený ze 
seriózního článku A. C. Levasseur-Regourdové, vyne-
sl Toutatis na titulní stránky. Ale to znáte... Měli jsme 
asi takový pocit, jako když pošlete dítě na návštěvu a 
ono tam rozbije okno. Snažili jsme se na téma Toutatis 
hovořit věcně a vlídně. Tváří v tvář sedmé velmoci to 
ovšem chvílemi ztrácelo smysl. Konstatování, že 
Toutatis se na Kleti sledovala začátkem roku 1989 a 
v roce 1992 opět, vedla v části jihočeské veřejnosti 
k úvaze, že je-li planetka pozorovatelná z Kletě, visí 
na nebesích pár kilometrů nad ní a až spadne, bude 
padat přímo na Kleí. Prostě čím kdo zachází, tím také 
schází. Zbývala jen otázka, zda se poté bude kutálet na 
kájovskou nebo holubovskou stranu kopce. 

Jenže přišly další aféry, včetně rumové, a planetka 
Toutatis postupně opustila stránky novin a obrazovku 
televize. Přestože sluneční soustavu křižují další a dal-
ší zajímavé planetky a mnohé se pohybují mnohokrát 
blíže Zemi než Toutatis, kromě odbomého tisku po 
nich zase ani pes neštěkne. 

O Jana Tichá 
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1  
Universum 

(Revue přírodovědecké a technické sekce České 
křesíanské akademie Praha) 

Vychází 3x ročně v NakL Cesta, Brno; 
šéfred. Karel Šprunk; vychází s přispěním 
Nadace Konráda Adenauera 
ISSN 0862-8238 

Na schůzích redakční rady Říše hvězd jsme 
již několikrát uvažovali o rozšíření tematického záběru našeho časopisu, 
např. o oddíl kriticky posuzující astrologii nebo o vědecko-fantastické 
povídky, a také o statě na pomezí astronomie, filosofie a teologie. Zatím 
však zůstáváme u tradičního pojetí, jednak kvůli nedostatku prostoru, ale 
také proto, že patrně neexistují vhodní autoři. Poslední tematický okruh 
se však nyní zdá být alespoň zčásti pokryt časopisem Universum, jenž 
vznikl v r. 1989 jako samizdatový sborníček, zabývající se vesměs 
nadčasovými tématy, která po dlouhá desetiletí nemohla být u nás 
veřejně diskutována. Od počátku r. 1990 vychází v tištěné formě 
v sešitech formátu A5 o 32 stranách v každém sešitu. 

Universum řídí redakční rada pod vedením filosofa Karla Šprunka 
a publikuje zejména autorizované záznamy přednášek a diskusí v rámci 
cyklu Otázky a názory, který probíhá od r. 1990 na ČVUT v Praze. 
Kromě toho jsou zde zveřejňovány i další statě našich i zahraničních 
autorů, které z různých aspektů pojednávají o historických i aktuálních 
otázkách vztahů mezi přírodní vědou, filosofií a teologií. V Universit též 
vycházejí často dosti obsáhlé recenze knih s příbuznou tematikou. 

Universum má sice charakter časopisecké revue, ale témata jednotli-
vých sešitů nikterak nezastdrávají. 

p Jiří Grygar 
Fyzikální ústav AV ČR 

(Pozn. red.: Pro čtenáře Říše hvězd snad bude zajímavé připomenout 
některé hlavní články, které již v Universu vyšly, resp. vycházejí -
budeme na ně tedy upozorňovat v této rubrice v části Časopisy.) 

Perseus 

Nepravidelný věstník pro pozorovatele 
proměnných hvězd, vydává Hvězdárna 
a planetárium Mikuláše Koperníka, Brno. 
Odpovědný red. Zd. Mikulášek,výk. red. 
E. Neureiterová. Nákl. 120 výt. 

Cyklostylovaný věstník pozorovatelů pro-
měnných hvězd Perseu.s vznikl před několika 
lety z Proměnářského zpravodaje. V každém 
čísle obsahuje zhruba ke 30 stranám textu urče-
ného nejen aktivním pozorovatelům, ale i všem 
zájemcům o proměnné hvězdy. Je zřejmým dokladem toho, že tato sekce 
naší České astronomické společnosti je opravdu zivá. Kromě jednoho az 
dvou "hlavních článků" a několika krátkých zpráv, které popisuj 
zajímavé chování různých objektů, zde čtenář nalezne i pravidelné 
rubriky Perseus pátrá, radí, informuje a PROTEST (vždy několik otázek 
k zamyšlení). Nechybějí ani podrobné zápisy z jednání výboru sekce. 
Rubrika Pozorování došlá do Brna, kterou vede Miloslav Zejda, uvádí 
průběžnou evidenci všech napozorovaných minim doručených na brněn-
skou hvězdárnu. Perseus lze vřele doporučit všem, kdo se zajímají 
o proměnné hvězdy. 

O Marek Wolf 
Astronomický ústav UK 

ASTRONOMY - leden 
1994: O všem, co chcete znát 

o velkém třesku - R. Talcott (28); Oprava Hubblova kos-
nického dalekohledu - D. Bruning (36); Pluto a Charon -
R. Buenham (40); Hvězdný kalendář 1994 - A. Dyer (59); 
Enckeova kometa se vrací - R. Talcott (87); Objevování 
galaxií v .souhvězdí Raka - D. Higgins (92); Mnoho tváří 
planetárních mlhovin - D. Brunning (94). 
ASTRONOMY - únor 1994: Nový pohled na naši kupu 
galaxií - P. Hodge (26); O programu kosmické sondy 
Clementine - R. Burnham (34); Kosmický chameleon -.super-
nova v galaxii M 81 - A. Marshall (40). 

N.ZA8Á®S 
KOZMOS -1/1994: Venuše po 
Magellanu - Safari po obnažené 

Venuši (E. Gindl); Větrná činnost na Venuši, Výzkum 
Venušiny tíhy, Magellan objevil "novou planetu", Tektonika 
na Venuši, Sopečná činnost na Venuši, Magellan měřífyzi-
kdlní vlastnosti povrchu Venuše (M. Eliáš); Jména pro Venuši. 
KOZMOS - 2/1994: Hubb(ůy kosmický dalekohled po ge-
nerální opravě -T. Přibyl (5); Vesmír je velkolepý ohňostroj 
- C. S. Powell (11); Komety roku 1993 - J. Kyselý (21). 
KOZMOS - 3/1994: Kosmonautika vycházejícího Slunce 
(1) - M. Grün (7); Jupiter pod palbou - J. Svoreň (10); 
Měsíční nysteria - D. Benningfield (14); Rusové na Měsíci? 
- V. Pohanka (18). 

MERCURY MERCURY - leden/únor 
1994: Oprava Hubblova 

kostnického dalekohledu - S. Stephens (6); Kongres 
Americké astronomické společnosti (AAS) - S. Stephens 
(18); Mexická národní astronomická observatoř -
M. A. Moreno-Corral, R. Costero, W. J. Schuster (29). 

SKY & TELESCOPE - leden 
1994: Vše, co chcete vědět o vel-
kém třesku - Proč všechny galaxie 
prchají od Země? - R. Talcott (28); 
Oprava Hubblova dalekohledu -

,mě/á mise NASA k opravě Hubblova kosmického dale-
kohledu - D. Bruning (36); Pluto a Charon: na okraji 
enmat - R. Burnham (40); Enekova kometa se vrací - R. 

Talcott (87); 
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Hiiliten Mí15S.. . ,,, 

UNIVERSUM 1 (říjen 1990) - Projev k vědcům a 
studentům v kolínské katedrále - Jan Pavel 11.; Moderní 

,fyzika a problém transcendence - Miloš Lokajíček. 
UNIVERSUM 2 (leden 1991) - Je velký třesk článkem vědy nebo viry? - Jiří 
Grygar; Poznámky ke .stvoření - Karel Šprunk. 
UNIVERSUM 3 (květen 1991) - Odkud znají přírodní vědy evoluci - Alois Honěk. 
UNIVERSUM 4 (srpen 1991) - Kvantově-mechanická koncepce světa - mýtus 
dvacátého století- Miloš Lokajíček; Apologetický paradox aleho propagandistický 
bumerang - Igor Kapišinský. 
UNIVERSUM 5 (leden 1992): Spojit síly vědy a víry - Jan Pavel II.; Počítače a 

,filosofie - Evžen Kindler. 
UNIVERSUM 6 (květen 1992): Atomi.rnus a symetrie v mikrosvětě - Jan Fischer; 
Astronomické podklady pro gregoriánský kalendář a datování některáclz biblte-
kýc/z událostí- Jiří Grygar. 
UNIVERSUM 7 (říjen 1992) - Kosmologie a .stvoření - M. W. Poole; Historické 
interakce mezi vědou a náboženstvím (1.) - O. Pedersen. 
UNIVERSUM 8 (prosinec 1992) - Astronomie ve Vatikánu - Jiří Grygar; Historickd 
interakce mezi vědou a náboženstvím (II.) - O. Pedersen. 
UNIVERSUM 9 (duben 1993) - Konec případu Galileo Galilei; Historická inter-
akce mezi vědou a náboženstvím (I/l.) - O. Pedersen (35). 
UNIVERSUM 10 (červen 1993) - Některé filozofické a teologické aspekty nových 
výzkumů v kosmologii - W. B. Drees (20); Historická interakce mezi vědou a 
náboženstvím (IV.) - O. Pedersen (35). 
UNIVERSUM 11 (září 1993) - Kosmologie a vyvratitelnost - J. Bičák (I); Antropický 
princip - A. Hajduk (7); Některé. filozofické a teologické aspekty nových výzkumů v 
kosmologii - W. B. Drees; Od/zalila družice CORE "otisky Božích prstů"? - J. 
Grygar; Poznámky k Davie,sově interpretaci velkého třesku - K. Šprunk; Katolická 
vira a vědecké myšlení- J. Zvěřina. 
UNIVERSUM 12 (prosinec 1993) - Několik poznámek k pošetilostem vědy - L. 
Hřebíček; Ako vznikol život -jak vznikl svět - J. Grygar. 
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Jak vypadá typická hvězda hvězdné 
b/ohy? 

S polečnost, kterou představuje stovkanejjasnějších hvězd hvězd-
né oblohy, je velice různorodá. Můžete se v ní setkat s hvězda-
mi nejrůznějších hmotností, výkonů i velikostí: Vybrat si mezi 

nimi jediného, po všech stránkách typického zástupce, je velmi obtížné. 
?o takové hodině pátrání a rozvažování zjistíte, že je to nejen obtížné, ale 
neproveditelné. Sešlost jasných hvězd se totiž rozpadá do dvou fyzicky 
rdlišných skupin hvězd. Na jedné straně jsou tu zastoupeny nevelké, ale 
losti žhavé hvězdy, na straně druhé poměrně chladné, ale zato rozměrné 
rbří hvězdy. Vybrat si reprezentanty v rámci těchto skupin není už tak 
ěžké. . 

Do semifinále soutěže o nejobyčejnější hvězdu oblohy se probojovaly 
'rkťurus a Vega, jinak též nejjasnější hvězdy ševerní hvězdné oblohy. 
:e společenských důvodů začneme nejdříve s Vegou. Taje nejskvělejší 
wězdou v souhvězdí Lyry i v trojici hvězd tzv. letního trojúhelníku, 
:tety' nás věrně doprovází na večerní obloze od léta až do počátku zimy. 
:a svoje postavení páté nejjasnější hvězdy celé hvězdné oblohy vděčí 
Jega hned dvěma skutečnostem: jek nám poměrně blízko - vzdálena je 
en 25 světelných let - a má poměrně slušný zářivý výkon odpovídající 
'ýkonu 66 Sluncí. Modrobílá Vega patří do kategorie těch menších, ale 
horkých hvězd. Je jen třikrát větší než naše hvězda, její povrchová 
eplota činí 9150 °C. V prostoru je osamocena, nemá žádnou hvězdnou 
lružku. Proto neznáme její hmotnost dostatečně přesně, odhadujeme ji 
však asi na 2,5 hmotnosti Slunce. 

Z hlediska vnitřní stavby patří Vega mezi hvězdy tzv. hlavní posloup-
nosti. Hlavním zdrojem její energie jsou vodíkové reakce probíhající 

těsném okolí centra hvězdy. Kosmické sudičky vyměřily Veze věk 
necelé půl miliardy let a jak se zdá, větší část svého zářivého života má 
rž Vega za sebou. Jaké budou její další osudy? Po vyčerpání vodíkového 
raliva v centrálních oblastech se hvězda uvnitř smrští a navenek nakyne 
L zchladne. Začne se velice podobat druhému kandidátovi na titul 
nejtypičtější hvězdy oblohy - Arkturu''

Arkturus je hvězda jarní oblohy, hlavní hvězda souhvězdí Pastýře. 
'oměmě nízká povrchová teplota (pouhých 4100 °C) propůjčuje jeho 
větlu naoranžovělý odstín. Je to hvězdný obr, ba co víc, je i nejbližším 
rbrem.'r Jakožto správný obr máj obrovité rozměry: je 22-krát větší než 
ilunce. Popravdě řečeno - nic světoborného - známe obry i desetkrát 
'ětší, nicméně také pětkrát menší než Arkturus. Arkturus je v pokroči-
ém stadiu vývoje, má už na kahánku. Za takových 20 milionů let tu už 
vítit nebude. Teď však září dosti vydatně - stopadesátkrát více než 
ilunce. 

Povšimněte si, že obě typické hvězdy oblohy záři mnohokrát více než 
ilunce. Ve stovce nejjasnějších hvězd oblohy není ani jediná, která by 
něla zářivý výkon menší než Slunce. Že by bylo Slunce tak ubohé? 

ne, Slunce je přece hvězdou nadprůměrně zářivou! Rozpor mezi 
ěmito tvrzeními zmizí, uvědomíme-li si, že velmi zářivé hvězdy vidíme 
na velkou dálku, zatímco ty slabě zářící spatříme jen tehdy, máme-lije 
rřímo na dosah. Vegu bychom zařadili do honorace horní stovky hvězd 
rblohy, i kdyby byla vzdálena 43 světelných let, Arkturus by do ní patřil, 
řeba by byli ls světelných let daleko. Aby vypadl ze soupisky veleobr 
)eneb z Labutě, museli bychom ho odsunout do vzdálenosti 3100 
větelných let. Naproti tomu hvězda o'výkonu Slunce by musela být bliž 
než 9 světelných let. A konečně - slaboučká Proxima Centauri, jinak též 
řlunci nejbližší hvězda - ta by sek nám musela ze svých 4,3 světelného 
oku přiblížit na pouhých 242 světelných dní. 

Musíme se tedy smířit s tím, že nám hvězdná obloha poskyt ije zcéla 
zkreslené informace o skutečných poměrech ve hvězdném světě. Na 
obloze totiž vidíme takřka výhradně jen zcela výjimečné a atypické 
hvězdy, které září mnohem více než Slunce. Hvězdný "plankton" tvoře-
ný červenými trpaslíky pak zcela uniká naší pozornosti. Nezdá se vám, 
že sledování hvězdné oblohy je poněkud snobská zábava? 

*) Od Slunce jej dělí vzdálenost "pouhých" 34 světelných let. 

O (zp) 

. Nahradila fotografie pozorování očima? 

K dyž 7. ledna 1839 francouzský fyzik J. Francois Arago sezná-
mil Francouzskou akademii věd s principem daguerrotypie -
fotografického procesu objeveného před čtyřmi roky malířem 

divadelních dekorací Louisem J. M. Daguerrem - začíná se tímto 
okamžikem éra fotografie. A astronomie se přihlásila ke slovu již brzy 
poté. První snímek Měsíce, pořízený téhož roku, sice příliš povedený 
nebyl, ale nové snímky Měsíce a dalších astronomických objektů na sebe 
nedaly dlouho čekat 

Za více než 150 let se fotografie stala neodmyslitelnou součástí 
běžného života i vědeckého světa. A odolává i konkurenci v podobě 
bouřlivého rozvoje elektroniky zejména v poslední době, i když už 
několikrát byla fotografie "pohřbena za živa" (je to asi stejné, jako když 
si Mark Twain v jedněch novinách přečetl osobě úmrtní oznámení a suše 
poznamenal, že pověsti o své smrti považuje za poněkud přehánějící; 
Twain žil ještě dlouho poté). 

Jak je tomu v astronomii? Fotografie se zde zabydlela mírou nevída-
nou. Nahradila však do té doby jediný způsob pozorování oblohy -
pozorování lidským zrakem? Ano i ne. Také na případ lidských očí 
bychom mohli vztáhnout Twainovu ironickou poznámku o jeho smrti. 
Lidský zrak má (při všech svých neduzích) oproti fotografii značnou 
výhodu vtom, že je citlivější. Opravdu je tomu tak! Zatímco u součas-
ných špičkových emulzí zhruba každý sty' foton, který dopadne na 
emulzi, vyvolá fotochemický jev (a podílí se tedy i na tvorbě 
fotografického obrazu), je u lidského oka účinnost asi 10-krát vyšší! 
Proto všude tam, kde jde o pozorování na hranici rozlišovací schopnosti 
dalekohledu (která je omezena zejména naším ovzduším), jsou oči 
úspěšnější než fotografie. Ve stále se chvějícím vzduchu přece jen čas od 
času spatříme na zlomek sekundy obraz třeba planety nebo těsné 
dvojhvězdy dokonalejší, to když se náhodou turbulence atmosféry ve 
směru zorného paprsku poněkud uklidní. Oko si dokáže tento relativně 
klidný okamžik vybrat, ne tak fotografie. 

Fotografie nedokáže oku konkurovat u rychle se měnících jevů (např. 
dojde-li k zákrytu hvězdy Měsícem či planetkami, při sledování meteo-
rů), jinde však napino využije své obrovské přednosti, kterou je schop-
nost shromažďovat světlo po dlouhou dobu. A ještě jednu vlastnost má 
neocenitelnou i dnes: každá fotografie v sobě trvale uchovává nevídané 
množství informací! Archivy astronomických negativů (běžně nazývané 
skleněnými archivy, protože většina snímků je i v současné době 
pořizována na skleněné fotografické desky) obsahují tak závratné množství 
dat, že nebude v silách ještě mnoha generací astronomů je alespoň z části 
využít. 

O (zp) 

)TÁZKY & ODPOVĚDI - v této rubrice jsou publikovány ukázky z pětidlné publikace Záludné otázky z astronomie od autorů Zdeňka Mikuláška (zrn) 
i Zdeňka Pokorného (zp). Publikace, obsahující celkem 199 otázek a odpovědí na ně, by měla vyjít postupně v pěti dlech v blízké budoucnosti (prvn!tři již 
iyšly) v brněnském vydavatelství Rovnost, a.s. 
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PŘEČETLI JSME PRO VÁS íše hvězd 
Člověk a věda 

«Nemůžeme přehlédnouti .smutný zjev, že věda dala člověku moc nad přírodou dříve, než 
ovládl sám .sebe. Tato tragedie není však v tom, že člověk příliš zvládl přírodu vědeckými 
metodami, nýbrž ve skutečnosti, že má tak málo morální vlády nad sebou. To však je jen jedna 
kapitola dlouhé povídky - lidská povaha se mění jen velmi pomalu a vždy se opožd'uje za lidskými 
vědomosbni, kterých rychle přibývá. Divadelní hry Aischylovy a Sofoklovy dosud nás vzrušují 
svými vitálně lidskými zájmy, kdežto vědecké spisy Aristarcha a Ptolemaia jsou mrtvé - historicky 
sice zajímavé, ale citově nás nevzrušují. Vědecké poznatky přecházejí .s ,jedné generace na 
druhou, nikoli však morální vlastnosti. S hlediska lidských vědomostí stojí tedy jedna generace na 
bedrech generace předchozí, ale .s hlediska lidské povahy jsou obě na ,stejné výši.» 

Sir James JEANS 
v úvodní přednášce při sjezdu British Association v Aberdeenu, 

5. září 1934 

[Říše hvězd 16 (1/1935)] 

PSALO SE... 

O naší Astronomické společnosti 
«Popularizace přírodních věd, a tedy i astronomie, spadá do obrozeneckého období našeho 

národa, souvisí ovšem také s rozvojem těchto věd. První česky psanou populární astronomií je 
Smetanova kniha Základy hvězdosloví čili astronomie z roku 1837, jejímž vzorem byla patrně 
Littrowova známá německá astronomie Die Wunder des Hi/nmels. Druhou publikací zaměřenou 
k širokému okruhu čtenářů je pak Hnojkův Nebe a zeměklíč čili vřesrozumitelné začátkové učení 
o nebi a zemi z r. 1843. Rozvoj vlastní národní vědecké práce spadá do druhé poloviny 19. století, 
kdy díky průmyslovému rozvoji v českých zemích dochází k osamostatňování od vědy německé 
a k vytváření českých vědeckých institucí. Dochází k rozdělení vysokých škol. V té době se 
pořádají u nás první populární přednášky z oboru astronomie. V r. 1865, dory iniciativě Vojty 
Náprstka, byl uspořádán v Průmyslovém muzeu cyklus 7 přednášek astrognostických v doprovo-
du Studničkových astronomických diagramů a map. Také počet popularizační astronomické 
literatury stoupá. J. E. Purkyně zakládá nejen přírodovědecký sbor při zemském muzeu, ale i 
časopis Živa (v r. 1852), kde byla otištěna i řada astronomických článků především od adjunktů 
pražské hvězdárny V. Kuneše a F. Karlinského a později i od prof. V. Safařlka. Významné je 
vytvoření Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky v r. 1862, který v r. 1869 přešel v 
Jednotu českých matematiků a fyziků, a to nejen pro rozvoj matematiky a fyziky, ale i astrono-
mie. V časopise Jednoty vyšla řada astronomických článků vysoké úrovně, především z pera prof. 
A. Seydlera, prvého profesora astronomie na české Karlově universitě v Praze... 

...Kromě astronomických článků v časopisech vychází i řada astronomických knížek a knih. 
Nezapomeňme ani na poutavou sbírku roztomilých Kosmických písní Jana Nerudy (1878), které 
vystihují humorně i tklivě kouzelnou náladu i krásu hvězdných nocí a ve svém celku jsou malou 
astronomickou učebnicí. Z knížek jsou to především dovedně i zábavně psané rozpravy F. 
Studničky Až na konec světa (1895) a Kosmické rozhledy (1896). Soustavný přehled tehdejších 
astronomických vědomostí je uložen ve Studničkově Zeměpisu hvězdářském a především v 
Grussově Z říře hvězd, která si vzala za vzor znamenitou populární knihu Newcomba-Engelmanna 
Populární astronomie ... 

...Postavení `profesionální' astronomie u nás bylo podstatně odlišné proti jiným národům. 
Mimo české hvězdárny Karlovy university na Letné, později na Vinohradech a posléze na 
Smíchově, která sloužila převážně pedagogickým účelům, neměli jsme jinou státní hvězdárnu. 
Pražská hvězdárna v Klementinu byla sice podle práva samostatným vědeckým ústavem, ale ve 
skutečnosti podléhala německé universitě, nehledě na to, že její přístrojové vybavení a umístění, 
přes snahu jejího ředitele (Weinecke), bylo daleko za jinými zahraničními ústavy (např. i proti 
vídeňské universitní hvězdárně). Naproti tomu tu byly i některé hvězdárny soukromé. V prvé řadě 
to byla Šafaříkova hvězdárna na Vinohradech nad Groebovými sady s tehdy největším 8" 
refraktorem a malá podkrovní hvězdárna bratří Fričů v blízkém sousedství na Vinohradech (v 
nynější Americké ulici). Obě byly předchůdkyněmi hvězdárny, kterou Josef Jan Frič začal 
budovat před 70 lety u středočeského městečka Ondřejova na paměť svého předčasně zemřelého 
bratra Jana. Instrumentaria obou zmíněných hvězdáren spolu s knihovnou se staly základem 
ondřejovské observatoře, která díky svému velkorysému založení postupem let vyrostla na 
hvězdárnu světového formátu. Na Křivoklátsku - a to v Nižboru u Berouna - založil dr. Pračka 
soukromou observatoř se speciálním zaměřením ke studiu proměnných hvězd. Neměla však 
dlouhé trvání a zanikla po úmrtí tohoto soukromého badatele. 

Z uvedeného je patrno, že před první světovou válkou se rozšířily astronomické znalosti a 
zájem o astronomii natolik, že bylo možno pomýšlet na sdružení přátel o astronomii v zájmovou 
společnost.» 

Vladimír Guth: Kosmické rozhledy 6 (1/1968), s. 1 
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