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pŘEDNÍ STRANA OBÁLKY 
?5. let uplynulo od přistání 
prvního člověka na Měsíci 
Edwin Aldrin byl jedním 
nich. - viz článek na str. 147. 

(foto - NASA) 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 
VAHOŘE- Kometa P/Shoe-
naker-Levy 9 a planeta 
Jupiter - Ilustrační obrázek 
vznikl složením dvou sním-

- snímků: Jupitera - snímek 
)yl získán Hubblovým kos-
mickým dalekohledem kame-
ou WFPC-2 dne 18. května 

1994 (Jupiter byl v té době 
670 milionů kilometrů od Země). Na 

)brázku je též patrný přechod vnitřního Jupi-
:erova měsíčku Io a jeho stínu na horních vrst-

atmosféry planety a snímku komety - snímek 
ryl získán rovněž pomocí kosmického dalekohledu, 
t to dne 17. května 1994. (foto - NASA/JPL) 

DOLE - Rozpad komety 
P/Shoemaker-Levy 9 - Na 
snímku získaném Hubblovým kosmickým da-
.ekohledem dne 17. května 1994 kamerou 
WFPC-2 v červeném světle je patrný řetízek 
i 1 úlomků komety. Tyto úlomky jsou v prosto-
u rozprostřeny v délce přes 1,1 milionu kilo-
netrů (tj. na vzdálenosti třikrát delší než-
li je vzdálenost Země-Měsíc). V době expozice 
mímku byla kometa vzdálená 660 milionů kilo-
netrů od Země. (foto - NASA/JPL) 

TŘETÍ STRANA OBÁLKY 
NAHOŘE-Jižní kříž- Snímek 
Lubomíra Čížka (Venice, Kali-
fornie, USA) pořízený v okolí 
Sao Paula v Brazílii nám uka-
zuje`exotické` souhvězdí Jižní-
'ao kříže a jeho okolí - a a (3 
Centauri (exp. 15 s, Nikkon 
%1,4, Kodak 34 DIN). 
DOLE- Kalifornie - Snímek 
mlhoviny Kalifornie ze sou-
hvězdí Persea pořídil pražský 
astronom amatér Tomáš 
Cihelka v noci 15./16. srpna 
1993. Snímek vznikl složením dvou negativů 
exponovaných v časech 03h03min až 03h33min 
SELC a 03h34min až 03h58min SELČ (Zenit E, 
Tair 4,8/300, Konica SR-G 3200). 

POSLEDNÍ STRANA OBÁLKY 
Interagující galaxie - Díky 
mimořádným vlastnostem 
Hubblova kosmického daleko-
hledu se podařilo objevit ma-
lou skupinku dříve neznámých 
a navzájem splývajících gala-
xií, jejichž vzdálenost se odhaduje na 3i0'světel-
ných let! - blíže viz článek na str. 178. 

(foto - NASA/JPL) 

DOLE VLEVO - Červenec a znamení Lva (Leo); 

DOLEVTRAVO - Srpen a znamení Panny (V irgo) 
- obrázky ze zvěrokruhu Josefa Mánesa z r. 
1866 a z hvězdného atlasu Uranographia 
Zr. 1690 Jana Hevelia (1611-1687). 
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CITÁT MĚSTCE 

Lidská sc./ opnost symboCtzovat a reagovat na sym6oCy je i třetím sí'jutečnos-
tí lidskéko dytí. Symbolika našeho Tetu - tolio, co jsme (Metati, toho co mne 
zajímalo -jako dy přesaEovafanovověk., davytvořdace(osvětovoutecknickou 
civiCizaci a přesto dosud nezrodila žádné kulturní symboly, podle nickž by 

člověkmoFil žít... Edwin'Eugen ~fďrin, 
americký kosmonaut, pilot lunárního modulu. pollo 11 
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REDAKCI DOŠLO 
Z dopisů čtenářů 

~ O krasoplavkyních a o podobnosti vesmírů 
...Pro ženy ve vesmíru užívají Američané názvu "astronautka", kdežto Rusové "kosmonautka". 
Vzal jsem tlustý řecko-ruský slovník a hledal. 

Astronautka - letí, pluje ke hvězdám. No a co má být? 
Pro kosmos jsem našel tucet výrazů, většinou se točících kolem řádu, pořádku, dále vesmír, 

krása. Tedy kosmonautka = krásná plavkyně. Ruský název považuji za galantnější, 
V mládí jsem byl pouze násilně polatinšíován, nikoli také pořečíován. Při studiu patologie 

k rigorózní zkoušce jsem měl Po ruce Prachův řecko-český slovník a většinu názvů si pamatuji 
dodnes... 

...Koukání se dalekohledem na oblohu znamená pozorování hodu. Když jsem po promoci 
začínal bakteriologii, pomohlo ni to v mikroskopu něco vidět. Také jsem hledal body až drobné 
plošky. 

V patologické histologii se prohlížejí plochy, takže patolog, když přejde na bakteriologii, 
nemusí toho zpočátku moc vidět. 

Náš hematolog, "krvavý náčelník", se také dívá na hvězdičky. Protože v mikroskopu hledal 
bodové struktury v krvinkách, hvězdičky rozlišuje dobře. 

Z minulosti je znám objev spirochety, původce příjice. Původce hledal Němec Schaudin, 
protozoolog. Byl jako ženu: něco hledal, nevěděl co a nedal pokoj, dokud to nenašel. 

K ruce měl kožaře Hofmann. Nakonec se mu podařilo v zcístinu spi rochetu uvidět. Brali ho 
čerti, když Hofmannovi nastavil spirochetu do středu zorného pole, ale Hofmann ji nebyl schopen 
spatřit. 

Po letech, jsem se tornu přestal divit, protože jsem .se s tírat u jednoho schopného kolegy .netkal 
také. Nebyl schopen uvidět nehybné spirochety v histologickém preparátu. 

Pohled clo zcístinu v mikroskopu je dosti podobný pohledu dalekohledem na oblohu... 

MUDr. František Stůger 
Nové Město nit Moravě 

ad Říše hvězd v širších souvislostech 
[Říše hvězd 75 (3/1994), s. 50] 

Vážení přátelé, 

pobaven dopisem čtenáře G. Floriana ze Staré Říše chtěl bych Vám dodat trochu vzpruhy, na 
druhé straně Vás však varovat před jeho přílišnou chválou. Americký vzhled Váš časopis při 
veškeré tictě nemá a nějakou (lobu asi ještě mít nebude, nicméně - pracujte na. tom! Noční obloha 
je koneckonců také veleti krásná a,já odmítám tvrzení, že vše krcísné a blýskavé musí být nutně 
prázdné a povrchní - to bych se řně! dalekohledem dívat do země? Říše hvězd konečně dosáhla 
típravy, která přtsluří jejímu postavení v našem státě a doufám, že se bude jen lepšit. Co se týká 
oné záplavy nicotných publikaci, nějak jsem si nevšiml, že by třeba jen jediná z nich pojednávala 
o astronomii, a celé srovnání lni tím připadá irelevantní. Chápu také, že jste vědecký časopis, 
nikoli astronomické noviny (mají někde ve světě něco takového?) a žádný rozhovor s ,šokovanou 
řidičkou či fotografie proděravělých střech.fordů či, jiných samohybných nesmyslů jsem od Vás 
neočekával. Člověk zkrátka nemůže být všude a já se domnívám, že počet informací nahuštěných 
ve Vašem časopise je, vzhledem k.současnému množství peněz, které jsou na vědu a tedy, jistě i na 
Vás uvolůován), obdivuhodný. V minulých letech jsem .spíše trnul, aby Říře hvězd nezanikla jako 
taková. 

Mohl bych samozřejmě připsat i nějaké čtenářské výhrady, leč neučiním tak, jelikož se 
domnívám, že každý čtenář má trochu jiný vkus a tak si regulováním obsahu podle dopisů příliš 
nepomůžete. Mlčící (snad většinou spokojeně mlčící) většina Vás hucle číst dál a nějakou menšinu 
si vždycky naštvete - jak je z čtenářských dopisů vidno. 

S pozdravem a přáním mnoha dalších slunovratů 
Michael Bronec, 

Praha 

UPOZORNĚNÍ - Stánkový prodej Říše hvězd v pražské prodejně Melan-
trichu v pasáži kina Rokoko na Václavském náměstí by/ zrušen s tím, že: 
Říši hvězd je možné zakoupit v prodejně Academia na Václavském náměst,7 

prodejna se nachází na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy u/ice; 
Říše hvězd je do této prodejny dodávána přímo od našeho vydavatele. 

J 
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25. výročí přistání 
prvního člověka 
na Měsíci 
Marcel Grün, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 

Ohlédnutí za Apollem 
"Tady základna Tranquillity. Orel přistál?" 

)d okamžiku, kdy tato slova přeletěla propast 400 tisíc km, aby nám 
>známila, že první lidé přistáli na sousedním vesmírném tělese v Mare 
rranquillitatis, velkém jako pozemské Černé moře, uplynulo už čtvrt 
toletí. Stalo se to 20. července 1969 ve 21h 17min 41s SEC a necelých 
;edm hodin poté už Armstrong a Aldrin poskakovali po měsíčním regohtu. 

Zrození mýtu 

rři roky před prvním Sputnikem spisovatel a prorok A. C. Clarke 
>ředpokládal, že k přistání lidí na Měsíci nedojde dřív než r. 1978. Ještě 
t létě 1960 NASA navrhla nový projekt Apollo, jehož vyvrcholením měl 
>ýt pouhý oblet Měsíce s posádkou v roce 1970. Jenže do Bílého domu 
>řišel odvážný mladý prezident, který prohlásil "Myslím, že neexistuje 
zic důležitějšího, než letět na Měsíc!", a pro svůj názor dokázal získat celé 
ipojené státy. 

Největší dobrodružství moderní doby začalo výzvou k národu, před-
iesenou prezidentem J. F. Kennedym v Kongresu 25. V. 1961, a pokra-
:ovalo mnohaletou usilovnou prací, na níž se v maximu příprav podílelo 
150 špičkových vědeckých pracovišť a přes 20 tisíc firem a laboratoří, 
'nichž každý den pracovalo téměř 400 tisíc lidí po celé zemi pro spinění 
ediného. cíle. 

Vše muselo být nej- a. přitom vše bylo nové. Raketa, kosmická loď, 
nontážní i řídicí střediska, startovní rampa, komplikované programy 
>ro tehdy špičkovou výpočetní techniku. Materiály pro mimořádné 
>odmínky, přístroje s neuvěřitelnou spolehlivostí - přesnost a dokona-
ost, nadšení a peníze. 

Montážní budova, vysoká jako 2,5 petřínské rozhledny, byla nej-
>bjemnější stavbou světa. Jestliže neměla být startem poškozena, bylo 
lutno odvézt raketu téměř šest kilometrů daleko. Tuto cestu musel s 
aketou i její startovní plošinou na zádech vykonat obří pásový dopravník: 
1000 t se pozvolna plazilo rychlostí želvy, aniž by se špička rakety směla 
>dchýlil od vertikály o víc, než je průměr kopacího míče... 

Celý let byl řízen a kontrolován z texaského Houstonu; uskutečňovalo 
e obvykle 60 až 80 relací za hodinu, každou sekundu bylo registrováno 
lvakrát 1500 údajů: tolik informací by zabralo 500 stránek textu formátu 
1 4. Měsíční let zajišťovalo celkem 110 počítačů, z toho 21 patřilo do 
:ategorie velkých, pět propojených IBM 360/75 mělo kapacitu paměti 
í0 milionů bitů. 

Superraketa 

lejdůležitější bylo ovšem posta-
'it a vyzkoušet novou nosnou ra-
:etu Saturn 5 (dosud držící všech-
iy rekordy), jejíž dva miliony sou-
ástí muselo fungovat bez chyby. 
Iokud nevyvedla kosmickou loď 
apollo na dráhu k Měsíci. Výko-
iům odpovídaly rozměry: délka 
10 metrů -jako pětatřicetiposcho-
Covábudova, hmotnost 2950 tun -
ako celý námořní torpedobo-
ec. Nápiní obří kovové skořápky 
hmotnosti 235 t byla dvanáctkrát 

ěžší pohonná směs - ďábelský kok-
ajl, který při havárii mohl explo-
ovat silou ekvivalentní výbuchu 
ěti kilotun TNT. 

Á Obr. 1 - Posádka historického letu Apolla 11 - zleva: Neil Armstrong, Michael 
Collins a Edwin Aldrin. (Joto - NASAJ 

Pohonnou jednotku prvního stupně tvořilo 5 motorů F-1, vysokých 
jako přízemní domek a zakončených tryskou větší než zvon na kremel-
ském nádvoří, z nichž každý spolykal za sekundu bezmála 8 tisíc litrů 
kapalného kyslíku a kerosinu. Turbína pro pohon čerpadel musela vyví-
jet výkon o pinou třetinu větší, než byl výkon celého atomového ledobor-
ce Lenin. Výsledek: tahová síla při zemi 6,8 MN (a ve vakuu 7,75 MN). 

Druhý stupeň měl 5 motorů J-20 tahu po 1,04 MN, poháněných směsí 
kapalného kyslíku a kapalného vodíku, který je 8-krát lehčí než kerosin 
a jehož spalováním získáváme o 75 % víc energie. Sověti si s podobnou 
technologií poradili až o dvě desetiletí později! Třetí stupeň (S-IVB) 
s jedním takovým motorem byl vysoký už jen jako šestiposchoďová 
budova. 

Saturn 5 byl schopen vynést na oběžnou dráhu kolem Země přes 130 tun, 
k Měsíci až 47 tun a k sousedním planetám zhruba 20 tun užitečného 
zatížení. 

Poprvé startoval 9. XI. 1967 ke zkušebnímu letu kolem Země, v rám-
ci měsíčního programu se uskutečnilo celkem 12 perfektních letů. Při 
posledním startu 14. V. 1973 byly funkční jen první dva stupně, zatímco 
třetí byl upraven jako orbitální stanice Skylab o hmotnosti 86,7 t a roz-
měrech prostorné rodinné vilky. 

Vývoj stál 6046 milionů USD, náklady na výrobu jedné rakety 
nepřesáhly 185 milionů USD. Pro nemístné šetření nenašel tento skvělý 
nosič piné využití, ačkoliv by dodnes byl velmi účinným strojem - pro 
stavbu orbitálních stanic na dráze kolem Země, kam Američani mohou 
nyní vynést nejvýše dvacetitunové moduly omezených rozměrů, pro lety 
k Měsíci nebo pro lety k planetám (kam by dopravil čtyřikrát těžší sondy 
než nynější rakety). "Let Apolla lije vyvrcholením mnohaleté práce, 
nikoliv však pouze mé vlastní - vždyť pouze na samotné nosné raketě se 
podílelo na 150 tisíc lidí", mohl s uspokojením konstatovat hlavní 
konstruktér rakety W. von Braun. 

Kosmická loď 
Na vrcholku rakety byla kosmická lad', doslova minikatedrála techniky. 
Její počáteční hmotnost se pohybovala mezi 45 až 46,8 t - právě tak 
těžká asi byla Niňa, nejmenší z lodí Kryštofa Kolumba. Obsahovala však 
téměř tři miliony funkčních součástí, zatímco běžné auto nemá víc než' 
tři tisíce dílů, a mj. 24 km elektrických kabelů, což by odhadem vystačilo 
na kompletní instalaci pro padesát rodinných domků. Cena jedné lodi 
činila 95 milionů USD (z toho 40 milionů USD měsíční člun). 

Ve velitelské sekci kosmonauti startovali, strávili většinu letu a opět 
přistávali na Zemi. Měla tvar kužele o maximálním průměru 3,9 m, výšce 

3,5 m a hmotnosti asi 5,5 t. Tepelný 
štít zajišťoval ablační ochranu při 
závěrečném průletu atmosférou. 

Srdcem modulu byla přetlako-
vá kabina o objemu 6 m3, připo-
mínající pilotní kabinu letadla. Při 
startu, kdy na posádku působilo 
přetížení 4,5 G, a při motorických 
manévrech se kosmonauti usazo-
vali do sklápěcích křesel ("Tři 
zubařská křesla vedle sebe! "). Na 
dosah ruky měli přístrojovou des-
ku. Její řídicí panel obsahoval mj. 
28 přístrojů s 586 přepínači, 40 
mechanickými ukazateli a 71 svě-
telnými signálkami. Poprvé v his-
torii pilotovaných letů byla loď 
vybavena digitálním autopilotem, 
ovšem ve všech etapách ji mohli 
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♦ Obr. 2- 7"r/tnic•f v"odpalorac( misnno.vfi" s'(ředi.vkrt i7zcnt slurnt na kasmo- 
drmnu na Floridě při odpoč(lávac(m lesht - generální zkoušce na slarl Apolla. 

( fob n-NASA) 

♦()hr. .t - S'rutu•o i‚urrnt/e - pn•at oninma rl/o«he 'eív k.11řtic•i. ' h4n -\ 1.1 1' 

♦ Obr. 4- Schcmalickd znázornění lenn Apolla 11. Qom - NASAJ 

kosmonauti řídit čtyřmi pákami také ručně. Posádka mohla provést 1080 
různých kontrolních operací a 200 různých řídicích operací -včetně 
opakováni to představovalo kolem 12 tisíc možných zásahů do řízení lodi. 

Velitelská sekce obsahovala vše nejnutnější pro 16-denní pobyt (no-
minální délka letu 12 dní): systém zabezpečení životních podmínek 
(kosmonauti dýchali čisty' kyslík pod parciálním tlakem 33 kPa), zásoby, 
telekomunikační zařízení (rychlost přenosu v pásmu S byla51600 bit.š t, 
dopplerovské zaměření polohy mělo přesnost 0,01 m.š 1). Významným 
vybavením byl řídicí a navigační systém, jehož údaje byly zpracovávány 
jedním ze dvou řídicích počítačů stejného typu, které byly instalovány 
ve velitelské sekci a v měsíčním člunu. Univerzální 16-bitový počítač 
o hmotnosti 19 kg měl fixovanou paměť 0360 864 slovech s podprogramy 
pro různé fáze letu a operační feritovou paměť o 2048 slovech. Ačkoliv 
se tehdy už vyráběly integrované obvody, bylo z důvodů vyšší spolehli-
vosti ještě použito diskrétních součástek. Feritová paměť sice byla těžší 
a etiergeticky náročnější než polovodičová, avšak zachovávala uložené 
údaje i při výpadku dodávky elektřiny. Chod počítače mohli kosmonauti 
též ovlivňovat pomocí klávesnice na palubní desce. 

Absolutní bezpečnost kosmonautům nikdo zajistit nemohl a ani jim 
to nesliboval, ale riziko bylo maximálně sníženo. V případě havárie 
rakety bylo možné oddělit loď záchrannou věží a nouzově přistát, 
Pravděpodobnost srážky s cizím tělesem byla nepatrná, ale kdyby přestc 
došlo k proražení kabiny do velikosti otvoru asi 3 cm 2, bylo možné 
dodávatzvýšenou dávku kyslíku až do doby nasazení skafandrů. Všechny 
materiály byly zcela nehořlavé i v kyslíkové atmosféře. Plášť (6 g 
materiálu na cm2) zajišťoval rovněž ochranu před běžnou úrovníkosmic• 
kého záření. Klíčové motorické systémy nemohly být zdvojeny, avšak 
jejich nejdůležitější součástky byly redundantní. 

Pro výstup na povrch Měsíce si kosmonauti oblékali speciální skafan• 
úr o hmotnosti 30 kg, připojitelný na přenosný zdroj kyslíku a klimatiza• 
ci v batohu na zádech (54 kg). Fungoval jako kosmická kabina v malém 
včetně ochrany proti mikrometeoritům, a při ceně 300 tisíc USD šlc 
zřejmě o nejdražší konfekční šaty na světě. 

K základně velitelské sekce byla po celou dobu letu až do návrat' 
připojena tzv. pomocná sekce o hmotnosti až 24,5 t. Na první pohlec 
připomínala obří konzervu (válec o průměru a délce 3,9 m), což ostatni 
vystihovalo i její poslání nést obslužné systémy. Byla tu veškerá podpůr• 
ná zařízení, energetický systém (tři baterie po 31 palivových článcích 
‚'nichž  se slučoval vodík a kyslík za vzniku elektrického proudu a voda. 
páry - každá vyvíjela 1,5 kW), zásoby kyslíku, systém Stabilizace 
a orientace a především hlavní raketový motor SPS pro navedeni m 
dráhu kolem Měsíce a start z ní k Zemi. Na spolehlivosti této pohonnč 
jednotky (tah 97 kN, padesátinásobný restart, doba činnosti až 750 s; 
závisel osud kosmonautů. Použitá samozážehová pohonná směs (aerozir 
50 s oxidem dusičitým NZO4) byla stejná jako u všech dalších motori 
lodi, včetně 44 motorků pro stabilizaci a orientaci. 

Měsíční sekce připomínala v letové konfiguraci obrovského nefo 
remného pavouka. Rozpětí čtyř přistávacích vzpěr (tzv. nohou) bylo 9 n 
a celková výška modulu přes 7 m. Počáteční hmotnost včetně pohonnýcl 
látek byla mezi 15,1 a 16,4 t. Jejím úkolem bylo dopravit dvojic. 
kosmonautů z oběžné dráhy kolem Městce na povrch a poté zase zpět nt 
oběžnou dráhu a proto ji inženýři koncipovali jako dvoustupňovo' 
raketu. 

Přistávací stupeň byl vybaven motorem s regulovatelným tahem 4, í 
až 47,6 kN při chodu celkem 900 sekund. Amortizátory umožňovaly 
přistání vertikální rychlostí až 3 m.5' na svahu do 10°. Ve skutečnost 
přistávací rychlost ani zdaleka nedosahovala hodnoty 1 m.š t. Při zpáteč• 
ní cestě sloužil jako rampa pro vzlet z Měsíce. 

Startovní stupeň o celkové hmotnosti 4,6 t obsahoval mj. motor 
o konstantním tahu 15,6 kN, digitálně pracující autopilot s přistávacím 
radarem, setkávacím radarem a ukazatelem polohy, dále většinu elektro• 
niky, zásoby a pilotní kabinu ve tvaru položeného válce s obytným 
prostorem asi 4,6 m', hermetizovanou pod tlakem 33 kPa s únikem 
kyslíku nepřevyšujícím 0,1 kg.h'1. Do řídicího systému mohli kosmonaut 
zasahovat buď vkládáním údajů prostřednictvím klávesnice, nebo pře• 
vzít zcela ruční řízení pomoc[ dvou pák. 

Scénář velkého dobrodružství 
Loď i s posledním stupněm nosné rakety (135 t) byla po 12 minutách letú 
nejprve navedena na parkovací dráhu kolem Země ve výšce 180 km. 
Před dokončením druhého oběhu kolem Země (2 h 45 min po startu) byl 
celý komplex urychlen na translunární dráhu. 

Půl hodiny poté se ve vzdálenosti 6 až 10 tisíc km od Země přestavěla 
loď do letové polohy (měsíční modul byl "vytažen" z garáže) a poté 
historická úloha rakety skončila. Stupeň S-IVB se při letech Apollo 11 
a Apollo 12 stal umělou planetkou. Při dalších expedicích byla jeho 
dráha upravena tak, aby sebou "třískl" o Měsíc rychlostí 2,6 km.š 1 pod 
úhlem téměř 80° k horizontu. Při tom měl energii téměř 5.101113, ekviva-
lentní explozi více než 10 t TNT. Takovým dopadem se vytvořil kráter 
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průměru přes 50m a hloubce asi 15 m, celý Měsíc sena pět hodin rozechvěl 
ako zvon a seismometry z předchozích expedic měly co registrovat 

Translunární dráhu bylo možné poopravit až čtyřmi korekcemi, veli-
:ost tahu, dobu a směr hoření určoval hlavní houstonský počítač. Dráha 
,polla 11 byla nejbezpečnější: bez jakýchkoliv manévrů by loď jedno-
Luše oblétla Měsíc 2800 km nad jeho odvrácenou stranou a opisujíc 
prostoru osmičku by se po 145 hodinách letu vrátila zpětkZemi. U dal-

ích expedic byla loď korekčním manévrem převáděna na pomalejší, tzv. 
iybridní dráhu, z níž nebylo přímého návratu a při odvolání přistání se 
ausela provést další korekce kteroukoliv pohonnou jednotkou. 

Asi 76 až 87 hodin po odletu ze Země byla celá loď Apollo navedena na 
běžnou dráhu kolem Měsíce. Oto se musel postarat motor SPS pomocné 
ekce bezchybnou šestiminutovou činnostínad odvrácenou stranou Měsíce, 
edy bez přímé kontroly ze Země. Počáteční cirkumlunámf dráha vedla ve 
ýšce 100 až 310 km nad povrchem a po dvou obězích ji impulz motoru 
.PS upravil na téměř kruhovou ve výšce 100 až 120 km. 

Pak dva šťastnější kosmonauti přestoupili do měsíčního člunu. Nad 
dvrácenou stranou Měsíce se loď rozdělila a po jednom oběhu, opět nad 
eho odvrácenou stranou, měsíční modul přešel na eliptickou dráhu ve 
ýšce 16 až 106 km, vedoucí k eventuálnímu opětnému setkání s ve-
!telskou sekcí. Pozdější expedice směly postupovat odvážněji: z počá-
eční dráhy kolem Měsíce přecházela na tuto eliptickou dráhu celá loď, 
ímž se ušetřily pohonné látky v měsíční sekci. 

Vlastní sestup probíhal v několika fázích. Ve vzdálenosti 400 km od 
aísta přistání bylo zahájeno brzdění. Poté měsíční modul vstoupil do 
. kontrolního koridoru; v té chvíli měl rychlost 550 km.h"', nacházel se 
5 km od místa přistání ve výšce 2,3 km a k povrchu klesal yr_ chlostí 
5 m.š '. Ve výšce 0,15 km (0,6 km od plánovaného místa přistání při 
orizontální rychlosti 74 km.h) následoval vstup do 2. kontrolního 
:oridoru. Poslední fází bylo vertikální přistání z výšky asi 50 m, kde 
estupová rychlost klesla pod 1 m.š 1. Ve výšce 1,7 m nad povrchem do-
ykový spínač vypojil brzdicí motor. Přistání! 

Nejpozději po 76 hodinách dvojice kosmonautů v části modulu 
tartovala z povrchu k oběžné dráze, vstříc svému kolegovi v mateřské 
)di. Po sedmi minutách se nacházeli asi 300 km západně od místa 
řistání a při rychlosti 1690 m.š ' se dostali na oběžnou dráhu ve výšce 
8 až 90 km. V případě poruchy k nim už mohla domanévrovat celá loď, 
a normálních podmínek stíhali oni ji. Asi 3,5 hodiny po startu z Měsíce 
sobě části Apolla znovu spojily a posádka si mohla ve velitelské sekci 
tisknout ruce. 

Následovalo odhození zbylé části měsíčního modulu, který byl 
případě Apolla 11 ponechán svému osudu. Počínaje letem Apolla 12 

yl později naveden proti povrchu Měsíce: těleso o hmotnosti 2,5 t 
opadající velmi šikmo rychlost! přes 1,6 km.š ' uvolňovalo energii 
'měř 4.109 J (ekvivalentní explozi 0,9 t TNT) a vyvolávalo otřesy 
vající asi hodinu. Na místě dopadu musel vzniknout kráter o průměru 
řes 5 m a hloubce necelého půl metru. 

Aby se loď vymanila z gravitační náruče Měsíce, bylo nutné (opět nad 
dvrácenou stranou) zvýšit zážehem motoru SPS rychlost asi o 1,6 km.š '. 
lávratová cesta byla obvykle volena o něco rychlejší a počínaje Apollem 
5 se při ní vydával "ten, který nestanul na Měsíci" na krátký výstup 
kabiny, aby vyňal z pomocné sekce záznamy vědeckých měření. 

'Říkej si co chceš, ale dokud tohle nezkusíš, tak nejsi opravdový kosmo-
aut!", horoval jeden z nich. 

Apollo se z prostoru přiřítilo k Zemi dosud největší rychlosti, kterou 
lověk zažil, kolem 39 260 km.h"'. Bránou k modré planetě však byla 
ště krátká cesta žhavým peklem. Ve výšce 120 km se musela při vstupu 
o atmosféry velitelská sekce strefit do koridoru o průměru 64 km, jinak 
y buď shořela, nebo se odrazila provždy do vesmíru. Vlivěm přetížení 
rev v žilách kosmonautů vážila 6-krát víc než na Zemi. K brzdění se vy-
žívalo aerodynamického vztlaku, v závěru letu padáků. 3,2 km nad ze-
lí se při rychlosti 281 km.h"' rozvinuly tři hlavní padáky, každý o prů-
lěru sedmkrát větším, než měla velitelská sekce. Na nich se majestátně 
nesla rychlostí 35 km.hW' do měkké náruče vin Tichého oceánu. 

Cena za úspěch 

'ři letu Apdila 11 se viceprezident USA S. Agnew pochlubil: "Dosud 
ikdy nebyly zmobilizovány takové zdroje s takovou energií k výlučné 
2írovým a čistě vědeckým výzkumům jako v tomto případě". 

Ovšem právě ohromné částky za pilotované lety bývají středem 
ritiky a Apollo bylo nepochybně nejdražší ze všech. Až do startu 
rvních lidí na Měsíc stálo 20,9 miliard USD, předchozí dva programy 
4ercury a Gemini přišly na 1,6 miliardy USD. Ale stálo to za to! 

Účet za samotný let Apolla 11 činil 355 milionů USD (95 milionů za 
aá, 185 milionů za raketu, 5 milionů za vědecké přístroje a 70 milionů 
a letové operace). Na pozdější lety byly náklady vyšší: Apollo 12 a 13 
0 375 milionech, Apollo 14 asi 400 milionů, Apollo 15 již 445 milionů, 
apollo 16 a 17 po 450 milionech USD, přičemž nárůst byl způsoben 
ředevším nákladnějším vědeckým programem. 

Celkem tedy projekt Apollo až do svého ukončení přišel na 23,85 mi-
liard USD. To je dvanáctkrát víc než vývoj první atomové bomby! 
Ohromující částka - avšak kosmonautika nikdy neukousla víc než 1 % 
hrubého národního důchodu USA (a nyní je to podstatně méně). Každý 
ekonomicky činný daňový poplatník přispěl na Apollo ročně zhruba 
25 dolary. Lyndon B. Johnson prohlásil, že "mnohem víc vyhazují 
Američani za cigarety, alkohol nebo za sázky na koňských dostizích." 
Dodejme, že za program Apollo utratili američtí daňoví poplatníci méně 
než za kosmetické prostředky... 

Před a po Apollu 11 . 

Než odstartovalo Apollo 11, byly uskutečněny tisíce zkoušek na Zemi a 
několik přípravných letů. Ledovou sprchou na optimismus příprav, 
hraničící s lehkomyslností, byl požár v kabině Apollo 27. I. 1967 při 
přípravách na první pilotovanou zkoušku. Tragická smrt tří kosmonautů 
však změnila filozofii řízení projektu a představovala i zlom ve veřej-
ném mínění. 

První start Saturnu 5 (Apollo 4) proběhl 9. XI. 1967 s pouhými dvě-
ma drobnými závadami, velitelská sekce byla jako první těleso zbrzděna 
z 2. kosmické rychlosti. První pilotovaný let kolem Země (Apollo?), při 
kterém byla provedena úspěšná komplexní prověrka velitelské a pomoc-
né sekce, se uskutečnil od 11. X. 1968. Následovala zkouška stejné 
konfigurace (Apollo 8) při prvním pilotovaném letu k Měsíci.a na dráze 
kolem něho, uskutečněnáod 21. do 27. XII. 1968, při níž došlo kpouhým 
pěti nepodstatným závadám! Komplexní prověrka úpiné lodi se všemi 
pině vybavenými modulý na dráze kolem Země (Apollo 9) se zdařila ve 
dnech 3. až 13. III. 1969. Generálkou na přistáníbyla kompletní zkouška 
lodi a všech manévrů u Měsíce (Apollo 10, 18. až 26, V. 1969). 

Dřív než byl projekt Apollo předčasně ukončen a poslední tři expedi-
ce zrušeny, uskutečnilo se ještě šest dalších letů a při pěti z nich se 
podařilo spolehlivě přistát. Tečku za měsíčním programem udělal 
E. Cernan v prosinci 1972: "Díky Apollu se podařila realizace zdánlivě 
nemožného snu. Je to úspěch celého národa. Věřím, že pití úspěchy 
budou dosaženy veškerým lidstvem. Tohle byl jenom začátek. Začátek 
který neskončí, dokud v člověku zůstane touha po poznání." 

Měsíční žně 
Na Měsíci přistálo v šesti různých oblastech 12 kosmonautů, kteří tam 
nachodili a při třech expedicích rovněž najezdili rychlostí až 17 km.h"' 
přes 100 km. Celkově strávili na povrchu Měsíce 299 h 44 min, z toho při 
20 výstupech pracovali celkem 159 osobohodin (počet hodin násobených 
počtem kosmonautů) mimo kabinu. Odebrali přes dva tisíce pečlivě 
zdokumentovaných geologických vzorků, z nichž několik získali pomo-
cí mělkých vrtů do hloubky až přes dva metry. Do pozemských laborato-
ří přivezli celkem 381,7 kg hornin. Pořídili několik tisíc fotografických 
záběrů, několik kilometrů filmových dokumentů a při každém přistání se 
uskutečnily přímé televizní přenosy - přehrání jejich záznamu by trvalo 
bezmála tři dny. 

Neocenitelné jsou geologické a mineralogické poznatky, které výraz-
ně změnily naše názory na vznik a vývoj tohoto i jiných těles. Stručně to 
shrnul J. Kleczek (viz R(še hvězd 75 (1/1994, s. 3; 2/1994,5. 30)), ale 
odborníci těmito výsledky popsali přes 40 000 stran... 

Na povrchu lidé vykonali celkem 58 pokusů v rámci 24 různých 
experimentálních činnosti, část z nich pokračovala i po odletu kosmo-
nautů na Zemi. Při letech Apolla 12 až 17 bylo na povrchu instalováno 
pět automatických stanic ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiment 
Package), napájených radioizotopickými generátory: celkem 33 jedno-
tlivých přístrojů pro 14 různých výzkumných úkolů, mj. pro měření 
slunečního větru, kosmického záření, seismických otřesů (přirozených, 
uměle vyvolaných odpálením malých náloží a uměle vyvolaných dopa-
dem posledních stupňů raket nebo nepotřebných částí lodi), tepelných 
vlastností podpovrchových vrstev, elektrických vlastností povrchu 
i magnetických polí. Životnost stanic předčila všechna očekávání, nejdé-
le pracovala stanice z Apolla 12 (2873 dny). Činnost všech byla ukon-
čena příkazem ze Země 1. října 1977. Do té doby k nim bylo vysláno 
153 000 povelů a stanice předaly celkem 1012 bitů informaci (denní 
dávka 4,6.10 bitů). 

Zvlášť cenný byl pětiletý provoz sítě čtyř seismometrů, která registro-
vala deset tisíc seismických otřesů a přibližně dva tisíce nárazů meteori-
tů. Celková energie uvolněná při měsíčních otřesech za jeden rok je 
desetmiliardkrát menší než zemětřesná energie. Souvisí to jak s nízkou 
intenzitou seismického pozadí, tak s tím, že většina otřesů nepřekračuje 
2. stupeň Richterovy stupnice a člověk by je ani nepocítil (výjimkou 
byly ty, které jsme vyvolali uměle). Charakteristické je přitom dlouhé 
dozníváni poruch. Poměrně časté jsou tektonické otřesy, přicházející 
z hloubky 600 až 900 km a periodicky se opakující otřesy, související se 
slapovými účinky, vyvolávanými naší Zemí. 

Pasivní laserové odrážeče z Apolla 11, 14 a 15 jsou dosud funkční 
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a umožňují měření s přesnosti 0,15 m - jako bychom vzdálenost z Prahy do Brna 
určovali s přesnosti na desetinu mm! 

Především při posledních třech expedicích se uskutečnil rozsáhlý výzkum 
z oběžné dráhy kolem Měsíce. Při letech Apolla 15 a 16 byly z lodi vypuštěny 
malé subsatelity s přístroji pro studium magnetického pole, radiace a gravitační-
ho pole Měsíce. Celkem bylo realizováno 23 výzkumných úkolů, včetně měření 
profilu terénu laserovým výškoměrem a pořízení třiceti tisíc snímků, mj. 
fotogrammetrických pm přesné mapování. 

Úspěšná bilance 

Slavná éra prvního přistání na Měsíci i celého programu Apollo patří už dávno 
historii. V retrospektivě času se nám možná bude zdát, zdaletětnaMěsíc nebylo 
předčasné. Odpověd' zní jednoznačně: Ne! V okamžiku, kdy se stal takový 
projekt technicky uskutečnitelný, museli jsme ho uskutečnit. Kdybychom se 
obrátili zády k možnostem, které jsme si vytvořili, výrazně bychom se ochudili. 
Přestane-li člověk klást svému důvtipu náročné úkoly, jeho duch ochabne. -
Řečeno slovy Neila Armstronga: "Proč poletíme na Měsíc? Myslím, že letíme, 
protože je v lidské povaze přijmout nabízený boj. Je to v povaze nejvnitřnější 
duše člověka Jsme nuceni dělat tyto věci právě tak, jako je losos nucen plout 
protiproudu." 

Ať už byly pohnutky, které vedly k vyhlášení programu Apollo, jakékoliv, 
byl tento cíl oprávněný. 

Lidský tvor již od samé své přirozenosti touží po poznání. "Není žádný 
mechanismus, který by byl tak působivý jako výzkum vesmíru, který byv celé šíři 
ovlivňoval všechny oblasti techniky i přírodních věd a současně dovedl být 
strhující pro všechny lidi", konstatoval kdysi von Braun. Vědecký přínos 
Apolla byl mimořádně velký a dodnes z něho čerpáme. Ohromný příliv 
informací doslova zahltil laboratoře a vědci ani nestačili tak rychle zpracovávat, 
natož utřídit nové poznatky. To samozřejmě není obhajoba předčasného zrušení 
celého programu. Vždyť nové vědomosti, získané v kosmickém prostoru -
anemusísetýkatjenvesmíru - užnynídalekopřesahujíhodnotuvynaložených 
peněz. Neboť vědomosti, víc než děla nebo máslo, jsou opravdovou mocí 
moderních národů. 

Let člověka na Měsíc samozřejmě neměl jen vědecké cíle. Ostatně v jeho 
průběhu vědci (kriticky a ne vždy oprávněně) poukazovali nato, že program je 
řízen techniky a nikoliv geology. Až teprve poslední tři lety - bohužel zrušené 
- by jim bývaly daly zcela zelenou. 

Dnes už víme, že závod o Měsíc byl realitou a prohra Sovětského svazu se 
stala prvním výrazným příznakem technického zaostávání- i když ani dnes, ani 
v budoucnosti nelze ruský voj ensko-průmyslový potenciál přezíravě přehlížet. 
Z tohoto hlediska spinil záměr prezidenta Kennedyho svůj cel. 

A kritika, že to byl příliš drahý závod? Vždyť všechny peníze zůstaly na 
Zemi, byly investovány do nové techniky i nových metod práce a jejího řízení. 
Pozdější ekonomické rozbory jasně ukázaly, že projekt Apollo byl rentabilní: 
zisk hospodářství USA jen z technických inovací přímo souvisejících s Apollem 
dosáhl částky přes 300 miliard USD! Celkově ]ze říci, že za každý dolar do 

programu Apollo investovaný se vrátilo dolarů 13! To není špatný obchod. Kos-
mický vývoj, jehož vrcholem Apollo bylo, stimuloval řadu jiných odvětví -
a zdaleka nejde jen o proslulé teflonové pánve, stolní počítače nebo umělé 
klouby. 

Projekt Apollo vznikal v době optimistické euforie z doktríny Nových 
horizontů. "...všechno mohlo být překonáno se stejnou lehkost, s jakou mohla 
být ovládnuta složitá technika přistání lidí na Měsíci." Paradoxně to byly právě 
skvělé úspěchy Apolla, které urychlily jeho předčasný konec. Problémy, které 
na civilizaci začaly doléhat, orientovaly kosmonautiku (a ovšem nejen ji) 
především k rychleji využitelným aplikacím. Nové cíle byly méně okázalé;
avšak relativně snáze a levněji dosažitelné. Úspěch Apolla se stal příslibem, že 
dálkový průzkum Země, navigační systémy, kosmické spoje či výroba jsou na 
dosah... 

Od chvíle, kdy se člověk procházel po Měsíci, už lidská tvořivost nezná 
pojem "nemožný". Jakýkoliv úkol je řešitelný, když se na něj dokážeme 
patřičně soustředit. Dřív jsme tomu mohli nebo nemuseli věřit. Projektem 
Apollo jsme získali důkaz. 

S rostoucím odstupem od přistání prvních lidí naMěsíci nabývána významu 
jejich složka duchovní. Jestliže von Braun prohlásil: "Myslím, že důležitostí se 
tento čin rovná onomu okamžiku v evoluci, kdy se vodní život vyplazil na souš", 
nebyl možná přesný, ale byl symbolicky výstižný. 

Je pravda, že kdo bláhově věřil v okamžitý nástup vlády rozumu a ducha nt 
této planetě, ten musel být zklamán. Dál se tady válčí ve jménu nesmyslnýcř 
idejí, nacionalismu a omezenosti. Každou čtvrthodinu si podobné konflikt} 
vyžádají lidský život. Dál lidé umírají hladem a prohlubuje se sociální propase 
mezi světem bohatých a chudých národů. Dosud úspěšně ničíme přírodo 
a zhoršujeme ekologickou bilanci těžce nemocného organismu Země. Avšal 
lety na Měsíc podstatně přispěly k novému pohledu na vesmír i na tuto malor 
planetu jako Zemi lidí. 

"Jsem skutečně přesvědčen, že názor politických vůdců světa by .se oc 
základů změnil, kdyby sena svou planetu mohli podívat ze vzdálenosti řekněme 
160 tisíc kilometrů. Nade vše důležité hranice by pojednou nebyly vidět a hlučm 
spory by utichly. Maličká koule by se otáčela dál a nedbala by na své rozděleni 
ukazovala by svou jednotnou tvář... Musí se stát takovou Zemí,, jakou vypadá 
modrá a bitá, ani bohatá, ani chudá; modrá a belá, která přeje a je jí přáno.. 
pohled ze 160 tisíc km by byl neocenitelný, protože by spojil všechny lidi, ab; 
našli společná řešení svých problémů, protože by si pak uvědomili, že planeta 
která nám všem patři, nás .spojuje daleko základnějšíma důležitějším způsobem 
než nás rozděluje barva plet, náboženství nebo hospodářský význam." - to jsoe 
slova M. Collinse. 

I profesor Masaryk si kdysi povzdychl, že "lidé jsou, co lidé vždycky byli" 
Lidské vědomí a způsoby myšlení se mění jen velmi pozvolna - ale mění se 
Bylo by naivní domnívat se, že je to jen díky projektu Apollo. Ale bylo by stejnč 
nesprávné tvrdit, že kosmonautika v čele s lety člověka na Měsíc a do vesmrn 
vůbec na tom nemá lví podíl. 

První den na Měsíci byl zároveň "krásným posledním dnem" starého 
věku. Od této chvíle už svět nikdy nebude takový jako předtím. 

První lidé na Měsíci 
Posádku (Armstronga, Aldrina a Collinse) vzbudili 16. VII. 1969 krátce 
po půl páté místního času. Těsně před sedmou kosmonauti nastupují do 
svého dočasného příbytku ve výšce 96 m nad Zemí. "Stojím na úzkém 
ochozu a chystám se vstoupit do Columbie. Po levé .straně mám 
nezastřenou vyhlídku na pobřeží neposkvrněné lidskými totemy, po pra-
vé straně se tyčí nejvelkolepější kupa strojů, jaká kdy byla smontována. 
Zakryji-li si pravé oko, vidím Floridu objevitele Ponce de Leona a za ní 
!noře, které je nám všem matkou. Zakryji-[i si levé oko, vidím civilizaci 
a technologii a Spojené státy americké a hrůzu nahánějící změí drátů 
a kovu..." vzpomíná později M. Collins. 

Během následujících 2 h 40 min probíhají závěrečné přípravy na start 
( "Hrajeme sis různými vypínači, kontrolujeme elektrické obvody, hledá-
me netěsnosti"), poslední tři minuty už vládnou jen počítače. 

Start 

Start chtělo vidět na vlastní oči přes milion lidí. Sjeli se sem z celých 
Spojených států a obsadili okolní pláže, všechny cesty a jsou i na loďkách. 
Na tribuně prominentů se usadili viceprezident S. Agnew, bývalý prezi-
dent L. Johnson, ministři, členové diplomatického sboru (od nás vojenský 
přidělenec), Ch. Lindbergh - pokořitel Atlantiku i nestor kosmonautiky 
H. Oberth. Akreditováno je tři a půl tisíce novinářů z 54 zemí, pět 
z Československa. Tady je očité svědectví jednoho z nich: 

"T minus 30 sekund - vše v pořádku, Armstrong oznámil, že se cítí 
dobře. T minus 15 sekund - zapnuty navigační automaty, které řídí 

navedení rakety na oběžnou dráhu. Z reproduktorů se ozývá kovový hlas. 
12, 11, 10, 9, začíná zážeh - první proudy studené vody ochlazují u: 
předem rampu, rozbíhají se mamutí čerpadla motorů v prvním stupni 
6, 5, 4 ... z rakety vyráží oheň a o tři sekundy později pracuje na 90 Ii 
výkonu všech pět motorů Saturnu 5. Nikdo nevydrží přihlížet mlčky 
'Hurá! Huráááá...!' Raketa se topí v rudém jezeře ohně, který se v mžike 
rozlil do všech .stran. Rozechvívá se v rudém plameni, který se rozvaluje 
po sluncem prozářeném, ultramarínově modrém Atlantiku, jehož břeh; 
najednou leží přímo u našich nohou. 'START.!' 

Zdá .se nám, že Saturn .se stále ještě neodlepuje ze Země. Jako by an 
nechtěl opustit svou rodnou planetu. Planetu, která se tak chvěje po' 
údery jeho motorů. A stále zůstává němý, rykot k nám dosud nedoléhá 
Dvě sekundy od okamžiku, kdy hlasatel řekl nula. Konečně! Raketa ,re 
viditelně pohnula vzhůru. Stoupá pomalu, nespěchá. Opírá se o rud} 
chvost., stále stoupá pomalu, i když s každým metrem poněkud zvyšuje 
svou rychlost... Stojíme v němém úžasu. Lidský důmysl .se vydává nc 
cestu, aby překonal fantazii generací a každému z nás přinesl z jejího 
kouzla alespoň kousíček." (Karel Pacner: Kolumbové vesmíru, Mlat!' 
fronta, Praha 1976). 

Je 14h 32min našeho času. A jak se tento okamžik "T" jeví 
kosmonautům samým? Slovo má opět Collins: 

"Odstartovali jsme! Jsme si toho dobře vědomi a to nejen proto, že 
nám svět volá do uší »start«, ale říkají nám to taky naše těla. Hluk, 
mnoho hluku a především pohyb, kterým jsme křečovitě zmítáni ze stran} 
na .stranu, přestože jsme připoutáni. Lod'se pohybuje, jako když nervózni 
žena řídí široký vůz po úzké aleji..." 
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Tak snadný let 

Tak snadný let kosmické lodi Apollo 11 o hmotnosti 44,015 t k Měsíci 
očekával jen málokdo. Vše probíhá nad očekávání dobře a snadno, během 
73 hodin stačí jediná korekce místo plánovaných čtyř. Ve vzdálenosti 
20 tisíc km od cíle si Armstrong, zvyklý dívat se na krajinu z výšky 
několika kilometrů, neodpouští poznámku: "Už tenhle pohled stál za tu 
cestu! Je skutečně áchvatný. Měsícnám zaplňuje tři čtvrtiny okénka v prů-
lezu. Vidhnneceloujehopolokouli, třebaže částic dpiněve tměa pouze část 
je ozářena světleni, které vrhá Země. " 

Dne 19. VII. jsou kosmonauti u cíle. "Znnocňujese mne trochu tíseň- lí-
bánky máme za sebou a teď budeme muset vsaditvšechnonajednukartu." 

Na řadu přichází navedeni na dráhu kolem Městce. Bude nutno 
spustit motor pomocné sekce, který musí hořet šest minut, čímž zbrzdí 
loď o 881 m.5'. Když k zážehu nedojde, budou všichni zklamáni, ale 
posádka se vrátí po své dráze zpátky k Zemi pouze vlivem gravitačních 
sil. Jenže pečlivý Collins je si vědom i jiné možnosti: "Kdyby v našem 
počítači ujelo jediné číslo, to nejmizennějšímožné číslo, mohlo by nás to 
otočit zpátky a pak bychom se vystřelili na oběžnou dráhu kolem Slunce 
místo kolem Měsíce. Tím by se z nás stala planeta, kterou by příští gene-
race objevila, jako minulá generace objevila planetu Pluto. Děkuji pěkně!" 

V čase T+ 075h 41min 23s se ]od ukryla za okraj Měsíce - a když se 
Po 34 min 06 s opět vynořuje, napětí v řídicím středisku polevuje. 
Armstrong se nechává slyšet: "Bylo to ... bylo to dokonalé", Aldrin 
kontroluje parametry dráhy ("Jemt .se podívej, 271,36 na 97,44") 
a Collins jen nadšeně přizvukuje: "Krásné, krásné, krásné. Přesní jako 
hodinky. Minuli jsme se jen o pár desetin kilometru." Později dodává: 
"Byl jsem v povznesené náladě. Ahoj Měsíci, jakpak se daří tvé zadní 
tváři?" 

V 18h 22m! byla tedy ]od navedena na dráhu ve výšce 113 až 
315 km, po dvou obězích zkorigovanou na 100 až 115 km. Mírně 
eliptickou dráhu srovnají postupně nehomogenity gravitačního pole 
Měsíce na kruhovou. Kosmonauti se mohou trochu prospat a pak se 
věnují přípravě měsíčního modulu. V T + 099h 30min loď mizí opět za 
okrajem Měsíce a za 44 minut poté se vynořují dvě samostatná tělesa: 
mateřská loď Columbia a měsíční sekce Eagle (Orel). Armstrong vzletně 
oznamuje na Zemi: "Orel roztáhl křídla!" 

Od této chvíle se ozývá od Měsíce jen jedna sprška čísel za druhou. 
Suchý předkrm před básnickými hody, které snad přijdou za chvíli. Za 
okrajem měsíčního disku se v T + l0lh 36min 14s (u náš je 
20. července, 18h 47m! ) zapojuje na půl minuty brzdicí motor přistáva-
cí sekce, aby Eagle přešel na eliptickou dráhu ve výšce 18,5 až 109 km. 
K druhém zážehu přistávacího motoru dochází v čase T + 102h 33m!
04s - teď jde do tuhého. 

Přistání Apolla 11 

Přistání Apolla 11 probíhá velmi dramaticky. Ve výšce kolem 12 km 
palubní počítač signalizuje přetížení - situace, s níž se kosmonauti při 
výcviku nesetkali. Odpověď je třeba dát okamžitě, jinak hrozí ztráta 
ovládání celého mechanismu! Naštěstí jeden z houstonských inženýrů si 
ví rady: program sestupu P63 vyžaduje asi 90% kapacity počítače, který 
tak už nestačí současně radarem sledovat velitelskou loď. Stačí tedy, aby 
kosmonauti tuto nedůležitou činnost přepnutím knoflíku přenechali Hou-
stonu. Jenže poplach se za chvíli objevuje zase a Země musí převzít 
i kontrolu přistávacího radaru. Měsíční povrch je už jen tisíc metrů pod 
Orlem, kosmonauti mají poprvé čas podívat se okénkem ven - když vtom 
znovu poplach. Armstrong prokazuje svou rozvahu, přeskakuje posloup-
nost programů (následující by znamenal také přetížení) a přepíná blesko-
vě na program pro poloautomatické přistání. Rychlost sestupu řídí tedy 
dál počítač, ale velitel mění směr letu. 

Proti původnímu předpokladu však krajina pod modulem není pro 
přistání příliš vhodná. Rozsvěcuje se signálka "množství", varující, že 
mohou letět ještě 94 sekund. Pak se automaticky provede restart a modul 
se začne vracet, i kdyby byli právě těsně nad povrchem. "Na konec jsme 
si vybrali místečko velké jako zahrádka. Na jedné straně krátery, na' 
druhé rozdrolené skály", vysvětloval po návratu Armstrong. Pouhých 
třicet sekund před povoleným vyčerpáním paliva se konečně ozývá: 
"...signálka KONTAKT- výborně! Motor vypnut, ACAzablokován. Obojí 
řízení auto, motor zablokován. Pojistka motoru vypnutá. Je tam 413. 
Houstone! Tady základna Tranquillity! Orel přistál!" 

První přistání na Měsíci se uskutečnilo 20. července 1969 ve 2111 
17min 41s asi 6 km od středu vybrané oblasti (23,49° v.d. a 0,69° s.š.) 
N. Armstrong vystoupil jako první pozemšťan na povrch dne 21. VII. ve 
3h 56min a strávil na něm 2 h 13 min, Aldrin vystoupil o chvíli později 
a strávil na Měsíci 1 h 42 min. 

♦ Obr. S - Kosnnom,aut Edwin Aldrin pózuje před vlajkou USA vztyčenou na 
povrchu Měsíce. Na levé straně snímkuje vidět část tundra 0no modulu. Fotografii 
pořídil Neil Anustrong 70-mne kamerou Hasselblad na speciální/Um Kodak. 

(fot" - NASA) 

♦ Obrn 6 - Onc 21. července J969 vztyčili Ncil Armstrong n Edvin Aldrin na 
měsíčnímu povrchu vlajku Spojených států mneriekýc%. Na snímku v pozadí je 
přistávací lundrní unodulOrel (Eagle). 

(unt, - NASA) 

♦ Obr. 7 - N Armstrong vyfotografuval svého kolegu při umístěni vědeckých 
přístrojů EASEP na povrc/nt Měsíce poblíž měsíčního modulu. (foto -NASA) 
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Díky malé černobílé televizní kameře můžeme být s nimi. Tři čtvrtě 
miliardy diváků tají dech. Až dosud nikdy v historii této planety se 
současně neshromáždilo u obrazovek tolik lidí jako nyní. Ovšem dosud 
také nikdy lidské oko nemohlo spatřit to, co v následujících minutách. 
Mezi stamiliony pozemšťanů je prý i stařičký černoch Charlie Smith: 
narodil se jako synek otroka ještě dřív, než vypukla válka Severu proti 
Jihu. V tuto výjimečnou chvíli je symbolem ohromných změn, k nimž 
došlo za jediný lidský život. 

Během vycházky odebrali 20,7 kg měsíčních hornin a instalovali 
vědecké přístroje pro měření v automatickém režimu. Laserový reflek-
tor lze používat stále, pasivní seismometr přestal předčasně pracovat 
27. VIII. 1969. Pobyt na povrchu trval 21 h 36 min. Start z Měsíce se 
uskutečnil 21. VII. v 18h 54min a po řadě manévrů se všichni kosmonauti 
setkali na oběžné dráze téhož dne ve 22h 35min. 

Po přestupu měsíčních mužů do velitelské sekce je zbytek měsíčního 
modulu ponechán na oběžné dráze kolem Měsíce a jeho slábnoucí 
vysílač registrují v Houstonu ještě 7 hodin poté. P057 h 35 minu Měsíce 

zahajuje 148 sekund trvající zážeh motoru pomocné sekce nad od-
vrácenou stranou v čase T + 135h 24min (tj. 22. VII. v 5h 56min) 
návrat domů. Během zpátečních 62 hodin stačí opět jediná korekce 
dráhy. 

Závěr velké cesty 

Po letu trvajícím 8 d 3 h 18 min velitelská sekce přistává 24. VII. v 17h 
50min ve vinách Tichého oceánu do náhradní oblasti s lepším počasím asi 
1600 km jihozápadně od Havajských ostrovů, ve vzdálenosti 20 km od 
letadlové lodi Hornet, kde kosmonauty vítá osobně prezident Richard 
Nixon. Svět jim vzdává hold, jaký snad nemá obdoby, zatímco hrdi-
nové musí na tři týdny do přísné karantény, aby snad náhodou nezavlekli 
na rodnou planetu nebezpečné mikroorganismy. Teprve 10. srpna se 
mohou setkat se svými rodinami. Dne 13. srpna pořádá na jejich počest 
prezident Spojených států slavnostní večeři, na níž Armstrong prohlašuje: 

"Naše cesta skončila, ale po nás přijdou další." 

Pokračování vo`kého programu 
APOLLO 12 odstartovalo 14. XI. 1969 a uskutečnilo 2. přistání lidí na 
Měsíci. 

Kosmonauti Ch. Conrad, A. Bean a R. Gordon dorazili po jediné ko-
rekci dráhy hladce k Měsíci. Dne 18. XI. je motor SPS navedl na cirkum-
lunární dráhu. Conrad s Beanem přistáli v modulu Intrepid 19. XI. v 7h 
54min 29s SEČ do Oceanu Procellarum (23,42° z.d., 3,05' j.š.) necelých 
200 m od kosmické sondy Surveyor 3. Během 31 h 31 min pobytu na 
Měsíci kosmonauti dvakrát vystoupili na povrch (Conrad celkem 7 h 45 
min, Bean 7 h 25 min), nachodili téměř dva kilometry, instalovali 
laboratoř ALSEP a provedli inspekci sondy Surveyor, z níž odebrali 
některé mechanické a elektrické části. Kosmonauti sesbírali 34,1 kg 
vzorků hornin, z nichž mj. vyplývá, že se vylodili na suti, vyvržené při 
impaktlím vzniku kráteru Copernicus před 850 miliony let. Tyto horni-
ny pokryly vrstvy čedičové lávy, postupně vylité z nitra přibližně před 
3,2 miliardami let. 

Start z Měsíce se uskutečnil 20. XI. v 15h 26min, po přestupu byl 
zbytek měsíčního modulu (v němž bohužel kosmonauti zapomněli jednu 
kazetu s barevným filmem) naveden k dopadu na měsíční povrch nedale-
ko místa přistání (21,2° z.d., 3,95' j.š.). Na oběžné dráze pokračovali 
kosmonauti ve výzkumu a po 88 h 57 min pobytu u Měsíce se loď 
Yankee Clipper vydala zpět k Zemi. Přistání se uskutečnilo po 10 d 04 h 
37 min letu a posádka musela strávit tři týdny v karanténě. 

APOLLO 13 odstartovalo 11. IV. 1970 s posádkou J. Lovell, 
F. Haise a J. Swigert. 14. IV. ve 4h07min náhle poklesla dodávka 
elektrické energie z palivových článků a poté byla zcela přerušena. 
"V 56. hodině letu jsme uslyšeli ránu. Dva dny za námi a najednou bác! 
Nerozsvítil se žádný poplašný signál, neozvala se žádná siréna. Pouze ta 
hrozná rána. Otřásla celou kosmickou lodí a vyděsila mne k smrti. 
Teprve pak se rozsvítila kontrolka elektrického systému...", líčil tento 
dramatický okamžik velitel. Později se vysvětlilo, že došlo k explozi 
jedné nádrže se stlačeným kyslíkem, vyvolané zkratem v elektrických 
ohřívačích (součástka za 65 USD). 

Loď Odyssea přestala pinit své funkce a proto se posádka nouzově pře-
místila do měsíční sekce Aquarius. Navzdory havarijní situaci se podaři-
lo po hladkém obletu Měsíce ve výšce 200 km dne 15. IV. navést loď na 
zpáteční dráhu. Krátce předtím dopadl S-IVB na povrch Měsíce asi 140 
km od seismometru Apolla 12, který otřesy registroval (27,87' z.d., 
2,75' j.š.). Přistání se uskutečnilo 17. IV. Po 5 d 22 h 55 min letu. 

APOLLO 14 odstartovalo 31.1. 1971 a uskutečnilo 3. přistání lidí na 
Měsíci. 

Kosmická loď s kosmonauty A. Shepardem (veterán programu Mer-
cury, který vykonal první americký balistický kosmický skok), 
E. Mitchellem a S. Roosou byla navedena na dráhu kolem Měsíce 4. II. 
a po dvou obězích se celá loď pohybovala po dráze ve výšce 15 až 115 
km. Po oddělení měsíční sekce Kitty Hawk byla mateřská loď Antares 
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navedena na obvyklou vyčkávací dráhu ve výšce kolem 100 km. 4. II. 
dopadl na povrch Měsíce stupeň S-IVB (33,25' z.d., 1,70° j.š.). 

Shepard a Mitchell přistáli 5. II. v 10h18min s odchylkou jen 25 m od 
určeného bodu v hornaté oblasti Fra Mauro, kde měla přistát předchozí 
expedice (17,49° z.d., 3,67° j.š.). Následný rozbor ukázal, že modul 
přistál do suti, vyvržené při impaktním vzniku Mare Imbrium, ležícího 
1100 km odtud. Uskutečnily se dva výstupy (celkem 9 h 25 min), 
instalace ALSEP a pěší túra ke kráteru ve vzdálenosti 1,5 km. Celkem 
kosmonauti nasbírali 42,8 kg měsíčních vzorků a po 33 h 30 min pobytu 
na Měsíci dne 6. II. odstartovali. Zbytek měsíční sekce byl posléze 
naveden proti Měsíci tak, že dopadl 52 km od místa přistání (19,24° z.d., 
3,50' j.š.). Návrat k Zemi byl zahájen 7. II. Po 59h 48min u Měsíce a 
cesta zpět skončila po 8 d 00 h 02 min přesně ve středu cílové oblasti. Po 
přistání musela posádka naposledy do karantény. 

APOLLO 15 odstartovalo 26. VII. 1971 a uskutečnilo 4. přistání lidí 
na Měsíci, poprvé s rozšířeným vědeckým programem. 29. VII. byla loď 
s posádkou D. Scott, J. Irwin a A. Worden navedena na oběžnou dráhu 
kolem Měsíce. Dopad posledního stupně nosné rakety dne 29. VII. 
(11,87' z.d., 1,0' j.š.) byl registrován seismometry z Apolla 12 a 14. 

Měsíční sekce Falcon přistála 30. VII. ve 23h16min asi 450 m od 
plánovaného bodu v blízkosti Hadleyovy brázdy (3,33° v.d., 26,68° s.š.) 
na úpatí Apenin. Uskutečnily se celkem tři výstupy na povrch, trvající 
6 h 33 min, 7 h 12 mina 4 h 50 min. Během výstupů kosmonauti poprvé 
používali vozidlo Rover, na němž najezdili 28,3 km, nasbírali 76,6 kg 
vzorků a mj. instalovali soubor vědeckých přístrojů ALSEP. Start 
z Měsíce 2. VII. Po 66 h 54 min pobytu byl poprvé snímán TV kamerou. 
Po spojení s lodí Endeavour byl zbytek měsíční sekce naveden proti 
povrchu Městce, kam dopadl 3. VIII. nedaleko místa přistání (0,25° v.d., 
26,35' s.š.). Rovněž z mateřské lodi byl prováděn rozšířený průzkum 
Měsíce, 4. VIII. z ní byl vypuštěn vědecký subsatelit, který byl na dráze 
kolem Měsíce do roku 1973. 

Návrat k Zemi kosmonauti zahájili 4. VIII. Po 145 h 08 minu Měsíce, 
na zpáteční cestě Worden ve vzdálenosti 310 000 km od Země vystoupil 
z kabiny a později bylo uskutečněno mj. fotografování úpiného zatmění 
Měsíce. Po 12 d 7 h 12 min let úspěšně skončil, i když jederi padák se 
nerozevřel. Posádka poprvé nemusela do karantény. 

APOLLO 16 odstartovalo 16. IV. 1972 a uskutečnilo 5. přistání lidí 
na Měsíci, opět s rozšířeným vědeckým programem. 

Dne 19. IV. byla loď navedena na cirkumlunární dráhu, hodinu poté 
dopadl poslední stupeň (23,30' z.d., 1,83° s.š.). Po oddělen( měsíční 
sekce Orion měl kosmonaut Mattingly převést mateřskou loď Casper na 
vyčkávací dráhu, avšak pro signalizaci závady záložního řídicího systé-
mu hlavního motoru byl sestup odložen. Přistání se uskutečnilo 21. IV. 
ve 3h23min v pevninské oblasti poblíž kráteru Descartes, 300 m severně 
a 140 m západně od určeného bodu (15,52' v.d., 9,00° j.š.). Celkem 



'oung a Duke vykonali tři vycházky o trvání 7 h 11 min, 7 h 24 min a 5 h 
0-min, během nichž najezdili 28 km, instalovali ALSEP a nasbírali 
5,4 kg vzorků, z nichž některé jsou tříšti po nejstarších impaktech. Start 
Měsíce 24.1V. Po 71 h 14 min byl opět snímán kamerou ze zaparkova-
ého vozidla. Pro chybné nastavení řídicích prvků měsíčního modulu se 
o nepodařilo navést k řízenému dopadu na měsíční povrch (zanikl 
ěkdy v červnu 1972). Také subsatelit, vymrštěný z přístrojové sekce, 
ůstal na nízké dráze a již 29. V. 1972 dopadl do místa 111,94° v.d., 
016° s.š. 

Návrat k Zemi začal 25. IV. Po 64 obězích kolem Měsíce, během 
páteční cesty vystoupil téhož dneMattingly ve vzdálenosti 274 tisíc km 
d Země do kosmického,prostoru, aby z pomocné sekce sejmul kazety 
filmy a biologickými vzorky. Let skončil po 11 d 1 h 55 min přistáním 
km od středu plánované oblasti. 

APOLLO 17 odstartovalo 7. XII. 1972 a uskutečnilo 6. přistání lidí 
a Měsíci, opět s rozšířeným vědeckým programem. 

Na oběžnou dráhu kolem Měsíce byla loď navedena 10. XII., stupeň 
-IVB dopadl na povrch ve vzdálenosti 320 km od stanice ALSEP 
Apolla 14(8' v.d., 7° j.š.). 

Přistání měsíčního modulu Challenger se uskutečnilo ve 13 km ši-
~kém údolí pohoří Taurus-Littrow 11. XII. ve 20h55min s odchylkou 
ouhých 150 m (30,75° v.d., 20,17° s.š.). Uskutečnily se tři vycházky do 
kolt o trvání 7 h 12 min, 7 h 37 min a 7 h 15 min (celkem rekordních 
2 h 04 min), během nichž E. Ceman a H. Schmitt (první profesionální 
eolog) najezdili a nachodili celkem 35,8 km, instalovali laboratoř 
,LSEP, provedli řadu výzkumů a odebrali vzorky o hmotnosti 112,5 kg 
včetně odběru z hloubky několika metrů). Start se uskutečnil 14. XII. po 
Směř 75 hodinách a byl snímán TV kamerou. Spojení Challengeru s lodí 
merica se zdařilo až na třetí pokus, zbytek měsíční sekce byl naveden 
roti povrchu Měsíce asi 16 km od místa přistání (30,73° v.d., 19,95° s.š.). 

Návrat k Zemi byl zahájen 1.7. XII. Po 75 obězích, kosmonaut Evans 
ystoupil ve vzdálenosti 296 tisíc km od Země ž kabiny, aby z povrchu 
omocné sekce sejmul výsledky experimentů a schránku s pěti myškami. Let 
končil po 12 d 13 h 52 min přistáním přesně ve středu stanovené oblasti. 

Projekt Apollo byl předčasně ukončen, když na přelomu let 1969 
1970 Kongres drasticky snížil finanční prostředky na výzkum Měsíce. 
te skladech zůstalo sedm raket Saturn 1B, tři měsíční rakety Saturn 5 
sedm kompletních sestav velitelské a pomocné sekce. Jen stavba 

alších měsíčních pavouků byla včas odvólána. Pokud nebyla tato tech-
ika použita v programu Skylab, stala se muzeálními exponáty. 

~a tomto místě skončí( první průzkum Měsíce číověkeiii 
I prosinci L.P. 1972. 9VjcIť mír, s nímž jsme přišíj, se zo6ra-
sí v životě všeck národů na Zemi. 

(Plaketa na modulu Apolla 17) 

ng. Marcel Grün (*1946). Autor je vedoucím 
ddělení kosmonautiky a geografie  Hvězdárny a planetária hl. ni. 
Tahy. Zabývá se zejména popularizací, výukou a publikační 
vinností  oboru kosmonautiky a kosmického výzkumu. 

Pozn. red.: Čtenáři Říše hvězd zajímající se o pilotované lety na Měsíc 
istě uvítají, že u příležitosti 25. výročí letu Apolla 11 vydává nakladete/-
tví Gradatim publikaci M. Griina První tlen na Měsíci. Kniha o 160 
travách dopiněných nuwha fotografiemi obsahuje všechny zajímavosti 
programu Apollo a výzkuimt Městce i další infomiace z oblasti kosmic-

:ého výzkumu.) 

Á Obr. 8 - Účasmuiei slavnostní prezidentské recepce pořádané dne 13. srpna 
1969v Los Angeles na počest posádky Apolla ll. V pořadí•zlevdjsou na snímku 
viceprezident Spiro Agnew s chotí, Edwin Aldrin s chotí, Michael Collins s choti, 
Neil Armstrong s chotí a prezident USA Richard Nixon s chotí. Kromě těchto 
vzácných hostit se večeře tehdy zftčasunilo více než 1400 dalších význanmých 
osobností poWickdho života, vědy, kultury a průmyslu. (lnu+ - NASA) 

Á Obr. J'  - Awuunuuti Apolla 11 mezilinymi přivezli zpět na Zemi i vzm•ck 
měsíční horniny o hmotnosti přes 900 gramů. Tento "kas Měsíce" byl 17. září 
1969 veřejně vystaven v muzeu Smithsonian Institut ve Washingtonu. Na snímku 
jsou zleva Edwin Aldrin, Michael Collins a Ncil Ar slrang. (fom - NASAJ 

Á Obr. 10 - 26d,,é zdi ve vesmíru! - Posádka kosmické lodi Apollo 11 (zleva: 
Michael Collins, Edwin Aldrin, Pat Callinsová a Neil Armstrong; za posádkou 
starosta západního BerlínaXlaus Schutz) stojí u zdi, která rozdělovala východní a 
západní Berlín. Kosmonaut Collins krátce nato řekl Berlíňanům: "Děkuji Bohu, 
že komunisté nemají tu moc postavit zdiv kosmickém prostoru, protože vesmír 
je opravdu svobodný prostor". (foto - NASA) 
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ŽEŇ OBJEVŮ 1993 
Jiří Grygar L. 

3. Slunce 
V r. 1992 se podařilo při náročném experimentu v Národní 
laboratoři Lawrence Livermoora v Los Alamos revidovat hodnoty 
opacit pro materiál ve slunečním nitru. Na základě těchto měření 
nyní I. Sackmannová aj. přepočítali model vývoje Slunce pro 
počáteční zastoupení helia 27,4% a těžších prvků 1,95 %. Ukázali, 
že prvotní Slunce mělo jen 70 % svítivosti dnešního Slunce. Od té 
doby se svítivost Slunceplynule zvyšuje jižpo dobu 4,5 miliard let. 
Za dalších 1,1 miliardy let dosáhne zářivý výkon Slunce 110 % 

dnešní hodnoty, což povede k tzv. vlhkému sklemlcu na Zemi. Za 
3,5 miliardy let od současnosti vzroste svítivost Slunce na 140 % 

dnešní hodnoty a to bude mít za následek překotný skleníkový efekt, 
jenž vyhubí život na Zemi. Slunce se udrží na hlavní posloupnosti 
celkem 11 miliard let, avšak na konci této epochy bude mít svítivost 
2,2-krát větší než dnes a začne výrazně ztrácet hmotu, což se projeví 
mimo jiné tím, že planety Venuše a Země se budou od Slunce 
vzdalovat, zatímco Merkur v rozpínajícím se Slunci zanikne. 
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♦ Obr. 3.1 - Vývoj ekosfér v okolí hvězd slunečního typu v závislosti na čase t 
(v miliardách let) od okamžiku zrodu hvězdy. Na svislé ose jsou udány poloměry 
ekosfér E (v AU) pro různé vývojové scénáře. Diagram a) počítá s případem, kdy 
uvažovaná planeta byla zprvu příliš chladná, avšak ohřála se na teplotu vhodnou 
pro život následkem rostoucí svítivosti mateřské hvězdy, kdežto v případě b) se 
vyžaduje, aby planeta byla od počátku dostatečně teplá pra vznik života. 
V diagramech je pak naznačen postupný posuv horních a dolních hranic ekosfér 
pro pesimistický (P - čárkované křivky), realistický (R -piné čáry) a optimistický 
(O- tečkované křivky) scénář. Úsečky P, R, Opak znázorňují dobit, kdy se Země 
ocitne na vnitřní hraně ekosféry Slunce. Jelikož současné stáří Slunce činí 
4,5 miliardy let, zbývá tak životu na Zemi minimálně 600 milionů a maximálně 
3,1 miliardy let rozvoje - rozhodně tedy méně, než kolik činí prokázané stáříživota 
na Zemi. (Podle J. Kastinga aj.) 
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♦ Obr. 3.2- Vývoj Slunce ve stavovém diagramu od doby jeho sestupu na hlava 
posloupnost P-A (tečkováno) k současnosti S a budoucnosti, tj. vzestupu do věiv 
obrů. T je efektivní teplota povrchu Slunce v kelvinech a L zářivý výko 
v jednotkách současného zářivého výkonu Slunce (4.101° W). Čtverečky na vývc 
jové křivce v horní části diagramu (obři větev) vyznačují výskyt heliových ze 
blesků. (Podle!. Sackmannové aj 

Slunce pak počne stoupat v Hertzsprungově-Russellově dia 
gramu k větvi červených obrů a prodělá několik tepelných pulsi 
při nichž jeho svítivost vzroste až na 2300-násobek současn 
svítivosti. V té době jeho poloměr dosáhne až k dnešní dráz 
Země, ale jeho hmotnost se dále zmenší. Za necelých 1,5 miliard 
let po opuštění hlavní posloupnosti projde Slunce stadiem tvor 
by planetární mlhoviny a nakonec se rychle smrští na bíléh 
trpaslíka, jehož hmotnost se sníží na 55 % dnešní hmotnost 
Slunce. 

C. Charbonnel a Y. Lebreton použili těchže hodnot opat'. 
z Los Alamos k sestavení modelu stavby dnešního Slunce. Ukázal 
že při centrální teplotě 15,5 MK činí poloměr konvektivní zón 
ve Slunci 72 % poloměru Slunce a že produkce neutrin v experi 
mentu Cl-Ar činí 7,5 SNU a v experimentu Ga-Ge 127,5 SNL 
Podle V. Castellaniho aj. by bylo potřebí snížit centrální teplot 
Slunce o 5,5 %, abychom docílili souladu s měřeným 
neutrinovými toky ze Slunce, ale to se zdá být nemožné. Centrálr. 
teplota Slunce vychází soustavně v rozmezí od 15,5 do 15,7 MK 
Galiové metody měření neutrinového toku ze Slunce dávají v prů 
měni (72 ± 17) SNU, a tak vše nasvědčuje tomu, že za neutrinov, 
skandál může spíše částicová fyzika než astrofyzika. 

Další nedořešenou otázkou sluneční fyziky je nalezení zdroj 
vysoké teploty a velkého rozsahu sluneční korány. Podle L. Gc 
luba zde hrají klíčovou roli magnetická pole, ale za ohřev korán 
jsou zčásti odpovědné také menší sluneční erupce a turbulentr 
pohyby sluneční plazmy. Nicméně nejpozoruhodnějším příspěv 
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♦ Obr. 3.3- Zářivý výkon Slunce L (vjednotkdch současného zářivého výkonu 
Slunce) v závislosti na čase t (v miliardách let). Svislé úsečky představují změnit 
měřítka časové stupnice. Body P, A, S mají týž význam jako na obr. 3.2. 

(Podle I. Sackmannové aj.) 

kern na toto téma je zřejmě práce J. Scuddera, jenž si uvědomil, 
že v koráně nastává nerovnovážný stav, v němž se nejvýše od 
povrchu Slunce dostanou nejrychlejší ionty - tímto prostým způ-
sobem se dá vysvětlit jak vysoká teplota, tak velký rozsah sluneč-
ní korány. 

T. Baj a P. Sturrock studovali časové rozdělení erupcí v le-
tech 1955 až 1991 a dospěli k závěru, že jediná skutečná periodicita 
výskytu erupcí souvisí s periodou rotace Slunce, tj. 25,5 dne. 
Všechny ostatní zjišťované periodicity, včetně proslulé 154-denní 
periody, jsou pouze subharmonickými složkami této základní 
periody. 
B. Schaefer se zabýval srovnáním pozorovacích řad pro 

sluneční skvrny a ukázal, že optimální je užívat dalekohledů 
s průměrem optiky do 50 mm, ale zato co největšího zvětšení. Pak 
lze relativní čísla slunečních skvrn dobře navázat i do minulosti. 
Když R. Wolf zavedl v r. 1848 pojem relativního čísla, byl 
schopen rekonstruovat denní relativní čísla zpět dor. 1818 a mě-
síční průměry relativních čísel dor. 1749. Roční průměry relativ-
ních čísel jsou dokonce známy již od r. 1700. 

Podle M. Murrillové aj. se díky kosmickým sondám Voyager 1 
a Voyager 2 podařilo v srpnu 1992 odhalit existenci heliopauzy 
na základě pozorování rádiové emise o frekvenci 2 až 3 kHz, 
která přicházela "zvenčí". Tuto emisi si autoři vysvětlují jako 
interakci mračen slunečního větru, jež dosáhla heliopauzy a se-
tkala se s chladným mezihvězdným plynem na vnější straně této 
přechodové oblasti. Autoři tak odhadli vzdálenost heliopauzy na 
90 až 120 AU od Slunce. 

V současné době letí sondy Voyager 1 a 2 šikmo vůči ekliptice, 
Voyager 1 stoupá na sever od ekliptiky pod úhlem 35 a vzdaluje 
se tempem 520 milionů km za rok, zatímco Voyager 2 klesá na jih 
od ekliptiky pod úhlem 48 a vzdaluje se tempem 470 milionů km 
za rok. Loni byly od Slunce vzdáleny 52 resp. 40 AU. Společně se 
sondou Pioneer 11 letí vstříc mezihvězdnému větru, zatímco 
sonda Pioneer 10 letí v rovině ekliptiky po směru mezihvězdného 
větru. 

R. McMillan aj. studovali stabilitu radiální rychlosti Slunce 
tím, že v letech 1987-1992 (během maxima 22. cyklu sluneční 
činnosti) měřili radiální rychlost Slunce pomocí záření odraženého 
od Měsíce. Na základě 486 měření zjistili, že po odečtení zná-
mých pohybů je radiální rychlost Slunce stálá s neuvěřitelnou 
přesností 8 m.š'. To skýtá velké naděje pro programy sledování 
případných periodických kolísání radiálních rychlostí hvězd slu-
nečního typu, za něž by byly odpovědné planety typu Jupiteru. 
Takto hmotné planety by měly působit periodické kolísání radiální 
rychlosti mateřských hvězd s amplitudou řádu 10 m.š'. 
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♦ Obr. 3.4 - Změny poloměru Slunce R (v jednotkách dnešního poloměru 
Slunce, 696 000 km) v závislosti rta čase t (v miliardách let). Svislé úsečky 
představují změny měřítka časové stupnice. Body P, A, S mají týž význam jako na 
obr. 3.2 a 3.3 Tečkovaně jsou vyznačeny poloměry drah vnitřních planet sluneč-
ní soustavy, které se postupně zvětšují následkem: výrazné ztráty hmoty ze Slunce. 
Oscilace poloměru Slunce v době po 12,365 miliardách let od okamžiku jeho 
vzniku souvisí s heliovými záblesky v obalu Slunce. (Podle I. 
Sackmamtové aj.) 

4. Vznik a raný vývoj hvězd 
Studium změn radiálních rychlostí u blízkých hvězd slunečního 
typu však podle G. Walkera aj. nedává zatím žádné náznaky toho, 
že by planetární systémy byly běžné. Během 12 let se totiž na 
velkém dalekohledu CFHT sledovaly radiální rychlosti 21 trpasli-
čích hvězd slunečního typu s přesností na 15 m.š', což by mělo 
umožnit bezpečně identifikovat planety typu Jupiteru s oběžnou 
dobou až 15 let - nic takového se však nenašlo. Zhrubá polovina 
zkoumaných hvězd však vykazuje dlouhodobé trendy změn radiální 
rychlosti, což lze vysvětlovat bud' kolektivním gravitačním půso-
bením více planet, nebo existencí jedné velmi hmotné planety 
s dlouhou periodou, či konečně skutečnou změnou prostorové 
rychlosti hvězdy. 

A. Tutukov se domnívá, že ve skutečnosti každá třetí hvězda 
má planetární systém a ten se dá nejspíše nalézt u těsných 
zákrytových dvojhvězd malé svítivosti, kde je slušná naděje na 
detekci zákrytu hvězdné složky obří planetou. Ideální soustava 
má podle autora hmotnosti složek menší než 0,3 M®, takže jde 
o červené trpaslíky a změny jasnosti lze nejsnáze objevit v infra-
červeném oboru spektra. Podle Tutukova by se měly studovat 
trpasličí zákrytové soustavy v oblasti galaktických pólů, kde na 
každý čtvereční stupeň oblohy připadá několik kandidátů jasnějších 
než 20 mag. 

Podobně jako v předešlých letech vyvolává nejvíce diskusí 
údajný objev planet u některých pulsarů. V r. 1992 přinesli 
A. Wolszczan a D. Frail kvalitní důkaz o proměnnosti impulsní 
periody pulsaru PSR 1257+12, kterou vysvětlují jako důsledek 
oběhu dvou planet kolem neutronové hvězdy. S. Peale se domní-
vá, že definitivní důkaz správnosti domněnky bude podán nejdří-
ve za tři roky, až se uplatní poruchy v pohybech planet. 

Naproti tomu S. Thorsett a R. Dewey tvrdí, že všechny existu-
jící planety jsou zničeny při explozi supernovy, která vždy před-
chází vzniku pulsaru, a pokud vůbec něco přežije, tak jedině vel-
mi hmotné planety ve výrazně výstředných drahách u pulsarů 
s delšími periodami rotace - což přirozeně není v případě 
Wolszczanova a Frailova objevu vůbec spiněno. Proto J. Gil aj. 
zcela zpochybňují tuto planetární identifikaci a soudí, že zmíněná 
kolísání periody jsou způsobena precesí neutronové hvězdy, jejíž 
magnetická osa svírá s rotační osou neutronové hvězdy ostrý 
úhel. Pulsary obecně nerotují jako tuhá tělesa, jelikož se skládají 
z tuhé kůry a supratekutého jádra. Toto vysvětlení je sice elegant-
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ní, ale pak se musíme divit, proč je efekt pozorován tak vzácně; 
měl by být naopak pravidlem. 

Tím více překvapuje sdělení R. Dagkesemanského aj., kteří 
v letech 1979-1994 sledovali změny impulsní periody jasného 
pulsaru 0329+54. Objevili tam totiž dvě velmi dlouhé periody, 
1110 a 6140 dnů, které lze vysvětlit oběhem planet s minimální 
hmotností 0,3 a 2 hmotnosti Země, obíhajících po dosti výstředné 
dráze (e kolem 0,23) v minimální vzdálenosti 2,3 a 7,3 AU od 
neutronové hvězdy. 

C. Grady a J. Silvis nalezli pomocí ultrafialových spekter 
z družice IUE důkazy o akreci plynu na hvězdu 51 Ophiuchi, 
spektrální třídy B9,5 Ve, jehož hustota je podobná jako u akrečního 
disku známé hvězdy (3 Pictoris. Podobně A. Vidal-Madjar objevil 
optický disk kolem hvězdy 68 Ophiuchi, spektrální třídy A2 Vn, 
jež je od nás vzdálena 48 pc. Disk lze pozorovat v daleké červené 
oblasti spektra do vzdálenosti 350 AU od mateřské hvězdy. Uvnitř 
disku se nalézá průvodce, jenž je o 2,5 mag slabší než ústřední 
hvězda. S. Stern aj. pozorovali chladný prachový disk kolem 
Fomalhauta (spektrální třída A3 V, vzdálenost 6,7 pc) 
v mikrovinném pásmu do vzdálenosti až 500 AU od hvězdy. 
S. Rucinski nalezl infračervený přebytek záření u hvězdy HD 
98800, spektrální třídy KS V, jenž nasvědčuje tomu, že zodiakální 
prach kolem hvězdy má hustotu o šest řádů vyšší než ve sluneční 
soustavě. Konečně F. Malbet aj. zjistili, že kolem mladé 
dvojhvězdy Z CMa se složkami, které ještě nevstoupily na hlavní 
posloupnost, se nachází infračervený disk o průměru 400 AU. 
Protoplanetární disky má též asi 40 % mladých hvězd ve Velké 
mlhovině v Orionu. Všechna tato pozorování nasvědčují tomu, že 
kolem velkého množství hvězd se nacházejí prachové 
protoplanetární disky, z nichž bud již vznikly nebo v budouc-
nosti vzniknou planety. 

A. Sargentová a S. Neckwith hodlají k přímému hledání plane-
tárních soustav použít soustavy desetimetrových mikrovinných 
radioteleskopů na observatoři v Owens Valley. Celkem zde má 
být zbudováno 7 radioteleskopů na základně 200 m, které budou 
pracovat jako radiointerferometr s rozlišením 150 AU do vzdále-
nosti 10 pc od Slunce. 

A. Burrows aj. se zabývali fyzikální teorií objektů na přechodu 
mezi trpasličími hvězdami a obřími planetami, pro něž se ujal 
název hnědí trpaslíci. Autoři ukázali že v disku Galaxie tvoří 
více než dvě třetiny počtu hvězdy s hmotností nižší než 0,5 Mn, 
které pak představují více než polovinu úhrnné hmotnosti hvězd 
v disku. Objekty se svítivostí menší než 0,1 % svítivosti Slunce 
a s povrchovou teplotou pod 1800 K lze pak označit jako infračer-
vené trpaslíky, jejichž stabilitu udržuje většinou tlak 
degenerovaného elektronového plynu. Zatím je však obtížné říci, 
zda se takové objekty podaří rozlišit od velmi málo svítivých 
hvězd - červených trpaslíků. 

Na opačném konci rozložení hmotností hvězd se G. de Marchi 
aj. zabývali rozborem snímků hvězdokupy R 136, pořízených 
kamerou FOC pomocí Hubblova kosmického dalekohledu. 
Ukázali, že hvězdokupu lze rozlišit na více než 200 hvězd 
s hmotnostmi maximálně 50 M®, jejichž stáří (či spíše mládí) 
nepřesahuje 3 miliony roků. Hmotnější hvězdy jsou zřejmě velmi 
vzácné, neboť proti jejich stabilitě působí jak neradiální pulsace, 
tak silný tlak záření. 

5. Proměnné hvězdy 
Koncem r. 1992 byl zveřejněn 71. dopiněk seznamu katalo-
gizovaných proměnných hvězd, takže úhrnem je nyní registrová-
no 30 702 proměnných hvězd. Toto číslo se však zásluhou dru-
žice Hipparcos vbrzku zvýší asi na desetinásobek! Zatím jsme 
ještě schopni věnovat pozornost zvláště zajímavým proměnným, 
ale je jisté, že tento výčet nám v dohledné době přeroste přes 
hlavu. 

Zdá se, že na samém pokraji stability se nachází proslulá 
hvězda rl Carinae, která dle J. Borgwalda a M. Friedlandera 
dosahuje hmotnosti 100 Mn a svítivosti 5.10`L®. Převážná část 
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zářivého výkonu 1,8. i033 W se vysílá v daleké infračervené oblas-
ti spektra díky pohlcování krátkovinného záření v prachovém 
obalu o hmotnosti 0,02 Mn. Kondenzace prachu způsobila v le-
tech 1856-1866 zeslabení optické jasnosti hvězdy z 0,5 mag na 
7 mag. Teplota prachu se odhaduje na pouhých 200 K, zatímco 
povrch hvězdy má teplotu 30 kK. Od poloviny r. 1993 se hvězda 
zjasňuje v rádiovém oboru spektra. Na frekvenci 9 GHz se za 
sedm měsíců zvýšil rádiový tok dvakrát. To patrně souvisí s vy-
vržením nového chuchvalce hmoty o hmotnosti 0,005 Mo. 

J. Vallerga aj. oznámili na základě přehlídky družice EUVE ve 
čtyřech pásmech extrémně krátkovinného ultrafialového záření 
od 5 do 74 nm, že nejjasnějším mimoslunečním zdrojem v tomto 
oboru je hvězda E CMa, spektrální třídy B2 II, vzdálená od nás 
187 pc. Její povrchová teplota činí 25 kK a v pásmu 60 nm je 
dokonce 30-krát jasnější než dosud rekordní zdroj záření EUV -
bílý trpaslík HZ 43. To značí, že ve směru k této hvězdě se 
nachází bublina se sníženým obsahem mezihvězdného vodíku, 
který silně pohlcuje záření EUV. Podle zmíněných autorů jsou 
dalšími kandidáty jasných zdrojů záření EUV hvězdy (3 a CMa, 
rl UMa arl Hya. V témže pásmu byla detektována jasná Capella, 
vzdálená od nás jen 13,4 pc. Podle A. Dupreeho aj. září v jejím 
EUV-spektru čáry Fe XV až Fe XXIV při teplotách od 100 kK do 
63 MK, což prokazuje existenci mocné koróny kolem hvězdy. 

S. Cully aj. zaznamenali mohutnou EUV-erupci proměnné 
hvězdy AU Microscopii dne 15. července 1992 z paluby umělé 
družice EUVE. Při čtyřdenním souvislém sledování hvězdy trval 
vrchol erupce piné dvě hodiny a pokles na úroveň pozadí 
celý den. V maximu byl vyzářen výkon až 1023 W a celková 
EUV-energie erupce dosáhla hodnoty 3.1027 J. 

Ještě mocnější rentgenovou erupci však pozorovali T. Preibisch 
aj. pomocí družice ROSAT u proměnné hvězdy Lk-Ha92, jež 
patří k typu T Tau. Za půl hodiny vzrostla rentgenová intenzita 
zdroje v pásmu 0,1 až 2,4 keV více než stokrát a návrat k úrovni 
pozadí trval přes 2 hodiny. Celkem tak bylo v měkkém rentgenovém 
pásmu vyzářeno 4.10'''J energie, tj. o dva řády více než při typic-
kých erupcích na hvězdách T Tau a o 4 řády více než při nejmo-
hutnějších erupcích na Slunci. 

Počátkem r. 1993 oznámili E. Guinan aj. opětné slábnutí 
jasnosti hvězdy Betelgeuze v Orionu vizuální jasnosti +0,4 mag 
až na +0,9 mag koncem února 1993. Podle A. Hatrese aj. s tím 
souvisel nárůst hodnoty radiální rychlosti hvězdy asi o 3 km.š' od 
října 1992 do ledna 1993. Předešlou epizodu hvězda prodělala 
v letech 1988-1989. 

. J. Fernie aj. potvrdili, že Polárka - cefeida spektrální třídy 
F 7-8 - přestává pulsovat v periodě 4 dnů. V r. 1992 klesla 
amplituda křivky radiálních rychlostí na 0,6 km.š' a amplituda 
světelných změn v oboru V na 0,01 mag. Příčina zániku pulsací 
není jasná, jelikož Polárka neleží na okraji pásma nestability pro 
cefeidy. 

Zajímavou zákrytovou proměnnou typu W UMa objevili 
D. Hanžl aj. při sledování výbuchu supernovy 1993J. Jde o objekt 
z katalogu GSC 4383.038, který jeví parciální zákryty s ampli-
tudami 0,41 a 0,35 mag v primárním a sekundárním minimu 
v oboru B v periodě 0,53 dne. 

G. Benedict aj. sledovali malé změny jasnosti Proximy 
Centauri pomocí pointačních čidel HST. Zjistili, že hvězda vy-
kazuje kolísání jasnosti s amplitudou 0,01 mag v periodě 41 dnů, 
což je nejspíš rotační perioda hvězdy. Příležitostně se podařilo 
pozorovat erupce, trvající až 2 minuty. R. Matthews a G. Gilmore 
rozebírali otázku, zda je Proxima gravitačně vázána k dvojhvězdné 
soustavě a Centauri. Proxima je totiž od této dvojhvězdy vzdále-
na asi 13 000 AU a její oběžná doba kolem těžiště systému by 
měla být větší než 1 milion let. Poněvadž v této vzdálénosti činí 
úniková rychlost ze systému jen 0,5 km.š' a jelikož průměrná 
vzdálenost mezi hvězdami ve slunečním okolí činí 470 000 AU, 
považují autoři domněnku o gravitační vázanosti za málo pravdě-
podobnou. 

M. Ruffert aj. simulovali na počítači srážku bílého trpaslíka 
o hmotnosti 0,5 Mn se stejně hmotnou hvězdou hlavní "posloup-
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nosti. Pro různé počáteční podmínky dostali prakticky shodný 
výsledek, tj. při srážce se hvězda hlavní posloupnosti rozbije 
a vytvoří disk kolem bílého trpaslíka. Autoři uvádějí, že ještě 
zajímavější průběh by patrně měla srážka hvězdy hlavní posloup-
nosti s neutronovou hvězdou, ale zatím nenašli metodu, jak tento 
případ dobře spočítat. 

V. Trimblová uvádí, že jako neutronové hvězdy končí objek-
ty s hmotností alespoň 7 M®, zatímco ke vzniku černé díry 
potřébujeme hvězdy s hmotností alespoň 50 M® - tak vysoká je 
ztráta hmoty v průběhu vývoje hvězdy. To znamená, že jen asi 
1 % osamělých hvězd končí jako takto zhroucené objekty. Ve 
dvojhvězdách mohou být tyto zhroucené složky bud již od chvíle 
vzniku soustavy, ale častěji se asi vytvoří až v průběhu její 
existence. Tento proces je téměř vždy doprovázen vznikem 
akrečního disku a soustava se navenek prozradí jako rentgenový 
zdroj nebo rádiový pulsar. Dvojhvězdy pak umožňují - jak známo 
- určit hmotnost složek a tím i nepřímo prokázat stupeň degenera-
ce zhrouceného objektu: vše nad 1,4 M® jsou neutronové hvězdy 
a nad 3 Mo černé díry. 

Příkladem dvojhvězdy s kompaktní složkou v podobě černé 
díry je podle C. Haswella aj. systém A 0620-00, objevený jako 
rentgenová nova. Nyní se podařilo poměrně dobře rekonstruovat 
optickou světelnou křivku systému, jenž vykazuje tečné zákryty, 
a z toho odvodit pravděpodobné hmotnosti složek soustavy. 
Sekundární složka má hmotnosti nižší než 0,8 M®, takže hmot-
nost kompaktní složky se pohybuje v rozmezí od 4,2 do 5,6 Mo
a to z ní činí prvotřídního kandidáta na černou díru. 

Naproti tomu extrémně nízké hmotnosti složek fotografické 
dvojhvězdy Ross 614 AB nalezli D. Coppenbarger aj. prostřed-
nictvím 7 let trvajících měření poloh složek metodou skvrnkové 
interferometrie (úhlová vzdálenost složek činí jen 1,0" a oběžná 
doba 16,6 roků). Složky, klasifikované jako červení trpaslíci, 
mají hmotnosti 0,179 a 0,083 Mo - nacházejí se tedy u dolní 
hranice hvězdných hmotností vůbec. Přitom jde o blízký systém 
vzdálený jen 4,1 pc, takže absolutní hvězdné velikosti trpaslíků 
patří rovněž k extrémům: 12,8 a 16,1 mag. 

L. Mossakovskaja upozornila na podivné chování zákrytové 
dvojhvězdy SS Lacertae, která měla stejně hluboká primární a sekun-
dární minima (pokles o 0,6 mag) v oběžné periodě 14,4 dne ještě 
v r. 1898. V r. 1935 se však amplituda minim snížila na 0,4 mag 
a kolem r. 1940 minima zcela vymizela, takže od té doby má 
systém konstantní jasnost 9,8 mag. Pravděpodobně došlo k inter-
akci s třetím tělesem, jež je bud součástí systému - a pak může 
způsobit změnu délky periody nebo změnu sklonu dráhy - anebo 
jde obludnou hvězdu, která způsobila rozpad zmíněné dvojhvězdy. 

E. Pavlenko a J. Pelt si zase povšimli různosti v oběžné době 
a rotační periodě bílého trpaslíka v systému novy V 1500 Cygni, 
jež vzplanula v r. 1975 a patří k nejjasnějším novám století. 
Ukázali, že rotační perioda bílého trpaslíka (na jehož povrchu 
došlo k termonukleární explozi) se prodlužuje relativním tem-
pem 3.1O8, takže asi za 290 let dojde k synchronizaci rotace 
a oběžné doby. 

M. Kato vypočítal průběh světelné křivky Novy Cygni 1978 
pomocí nedávno publikovaných opacit OPAL a zjistil, že teorie 
dává výtečný souhlas s pozorovanou světelnou křivkou v ultra-
fialovém i optickém oboru pro hmotnost bílého trpaslíka 1,0 M®. 
To je o piné 0,3 M® méně, než vycházelo z "před-Opalových" 
analýz. Autor upozorňuje, že to platí obecně, tj. hmotnosti bílých 
trpaslíků v soustavách explodujících jako novy jsou vesměs vý-
razně nižší, než se dosud soudilo. 

To je dle J. Hayese a J. Trhana poměrně znepokojující, jeli-
kož tzv. Eddingtonova mez pro zářivý výkon hvězdy s hmotnos-
tí 1,4 Mo činí jen -7,1 mag, tj. 38 000 L®, neboli 1,5.1031 W, 
a tedy pro nižší hmotnosti je ještě nižší. Naproti tomu většina nov 
v naší Galaxii, Velkém Magellanově mračnu a galaxii M 31 
v Andromedě mívá v maximu absolutní vizuální hvězdnou ve-
likost až -8,5 mag, a po dobu několika dnů zůstávají jasnější než 
-7 mag. Jde tedy o silně supereddingtonovské vyzařování, jež 

neumíme teoreticky modelovat. M. Della Valle a M. Livio však 
upozorňují, že naše vědomosti o novách jsou nutně neúpiné, 
jelikož ročně v průměru pozorujeme jen 4 galaktické novy, ačko-
liv jejich skutečný počet se pohybuje kolem 20 případů. I to je 
však téměř 4-krát méně, než dosud statistiky uváděly. 

Loňský rok však přinesl velkou úrodu poměrně jasných nov, 
takže to jistě vylepšilo statistiku. Z těch jasnějších uvádím Novu 
Ophiuchi 1993, kterou nalezl Australan D. Camilleri 14. dubna 
jako objekt 9,5 mag, jenž zeslábl na 12,9 mag během jednoho 
měsíce. Poté Japonec M. Yamamoto zpozoroval dne 14. května 
Novu Aquilae 1993 jako objekt 7,6 mag, která zeslábla o 3 mag 
do 23. června, když ještě 2. června byla 8,8 mag. Následovala 
Nova Sagittarii 1993, kterou 14. září objevil M. Sagano jako 
objekt 9,0 mag. Nova dosáhla maxima 7,9 mag o dva dny později 
a koncem září již klesla na 9,6 mag. O den později vzplanula 
Nova Lupl 1993 jako objekt 7,7 mag, kterou však zpozoroval 
W. Liller až 19. září, kdy už nova poklesla na 8,0 mag. 

To vše však zastínila Nova Cassiopeiae 1993, objevená 
Japoncem K. Kanatsu 7. prosince jako objekt 7,5 mag, leč stále se 
zjasňující až do 18. prosince, kdy byla 5,6 mag. Předchůdce novy 
na snímku Palomarského atlasu měl B =18 mag. S. Shore aj. novu 
sledovali intenzivně v ultrafialovém oboru spektra pomocí družice 
IUE a zjistili, že ultrafialový tok novy vzrostl od okamžiku 
vzplanutí asi třikrát a dosáhl maxima 22. prosince, načež se 
udržel na této maximální výši až do 12. ledna 1994, kdy nova 
opticky poklesla slabě pod 7 mag. Ve spektru novy byly 
pozorovány silné vodíkové čáry a dále tzv. "železná opona" čar 
ionizovaného železa. Plynný obal se rozpínal rychlostí 1680 km.š 1. 

Z intenzity mezihvězdných absorpcí se vzdálenost novy odhaduje 
na 5 kpc. Bolomettická hvězdná velikost novy zůstala konstantní 
v období od 15. prosince 1993 do 11. února 1994. V té době se dle 
infračervených měření M. Kidgera aj. začala vytvářet teplá pra-
chová obálka, což vedlo k silnému poklesu vizuální hvězdné 
velikosti na 10,5 mag v polovině února. 

Nicméně daleko nejvíce prací bylo i loni věnováno nově 
V 1974 Cygni, která vzplanula 19. února 1992 a stala se mezitím 
zřejmě nejdůkladněji sledovanou novou v historii astronomie. 
Přispěla k tomu jak její jasnost, tak zejména poměrně povlovný 
vývoj, což je do jisté míry paradoxní, jelikož dle prvotního 
poklesu optické jasnosti lze podle Chochola aj. novu charakteri-
zovat jako rychlou. Tito autoři uveřejnili jak obsáhlou fotometrii, 
tak i spektroskopii novy až do nástupu koronální fáze v září 1992. 
Určili vzdálenost novy na 1,8 kpc a odtud odvodili, že vzplanutí 
bylo výrazně nadkritické vůči Eddingtonově mezi, přičemž 
bolometrická jasnost novy v maximu činila -7,6 mag a hmotnost 
bílého trpaslíka jen 0,83 M®. 

Ultrafialovou spektroskopii novy pomocí družic IUE a HST za 
období od února 1992 do dubna 1993 publikoval S. Shore, jenž 
poukázal na vysokou rychlost rané expanze obálky až 4500 km.s , 
která posléze klesla na 1800 km.š'. Hlavním problémem, jenž 
vyplynul z ultrafialových měření, je příliš velká hmotnost 
vyvrženého plynného obalu řádu 1.10-0Mo, kterou nelze teoretic-
ky objasnit. 

Nova V 1974 Cygni je prvou novou v dějinách astronomie, 
která byla sledována také v oboru extrémního ultrafialového 
záření od 26. listopadu do 9. prosince 1992, v pásmech 6,5 až 
19 a 16 až 36 nm z paluby umělé družice EUVE. Podle G. String-
fellowa aj. lze očekávat, že nova je v koronální fázi i zdrojem 
měkkého rentgenového záření a podobá se tak rentgenové nově 
Sco X-1. Její vzdálenost je nutně větší než 0,5 kpc, ale nemůže 
být zase příliš veliká, jelikož mezihvězdná látka není příliš pro-
pustná pro záření EUV. 

Tím více odborníky překvapilo tvrzení F. Paresce, že nova se 
nalézá ve vzdálenosti 3,2 kpc, což autorovi vyplynulo ze snímku 
expandujícího prstence kolem novy, zobrazeného HST. Na sním-
ku z 31. května 1993 měl prstenec kruhový tvar o poloměru 0,13, 
obsahoval však četné uzlíky a mezery, svědčící o nehomogenitě 
expandujícího materiálu. Pokud známe průměrnou rychlost ex-
panze, lze z úhlového rozměru prstenu vskutku snadno odvodit 
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vzdálenost, ale je otázka, zda hodnota expanze 1500 km.š', 
kterou zvolil Paresce, je vskutku správná. Paresce dále určil, že 
poloměr prstenu byl 400 AU a jeho tloušťka 4 AU. I jemu vychází 
hmotnost expandující obálky řádu i0 M®. 

Vůbec nejdříve však expandující obal novy rozlišili 
A. Quirrenbach aj. pomocí optického interferometru MarkIII, a to 
již 10. den po vzplanutí, kdy poloměr obalu činil jen 1,9.10 3
obloukové vteřiny a kdy se obal rozpínal průměrnou rychlostí 
1100 km.š ̀. V rádiovém oboru se obal podařilo rozlišit P. Pa-
velinovi aj. pomocí britského interferometru MERLIN 80. den po 
explozi. Tito autoři především upozornili, že poloha údajného 
předchůdce novy nesouhlasí s polohou rádiového zbytku novy, 
takže amplituda vzplanutí přesáhla 16 mag a je srovnatelná 
s rozkmitem vzplanutí supernov! Tito autoři odvodili vzdálenost 
novy 1,8 kpc, úhrnnou kinetickou energii exploze 3.1038 7 
a hmotnost vyvržené obálky alespoň 7.10 5M0. Rádiový tok novy 
vzrostl mezi 80. a 172. dnem po explozi téměř o řád a teplota 
povrchu hvězdy se žvýšila z 10kKna 60 kK, což je nový rekord pro novy. 

M. Taylorová se v lednu 1993 pokusila nalézt krátkodobé 
optické variace novy pomocí rychlého fotometru HSP na HST. 
Odhalila jen nepatrné variace s amplitudou do 0,003 mag 
a periodami 14,5, popřípádě 9,5 min. Teprve v říjnu 1993 odhalili 
J. DeYoung a R. Schmidt měřitelné variace infračervené jasnosti 
novy s amplitudou 0,16 mag a s periodou 1,95 h, tj. 0, 081 dne, 
což by snad mohla být orbitální perioda dvojhvězdy. 

U symbiotické dvojhvězdy V 1329 Cygni (= HBV 475), která 
na sebe upozornila mohutným výbuchem v r. 1966, zjistili Hric 
aj. na základě fotografických měření jasnosti soustavy v letech 
1979-1991, že po explozi se patrně dílky úniku hmoty ze systému 
výrazně prodloužila oběžná perioda o piných 11,4 dne a činí 
v současné době 963,3 dne. 

Patrně nejpozoruhodnější spektrální změny v historii moderní 
astronomie prodělalá centrální hvězda planetární mlhoviny He 1-5, 
označená jako proměnná FG Sagittae. Ještě r. 1955 byla 
spektrálně klasifikována jako veleobr B 4I, aby postupně proběh-
la velký úsek HR diagramu: v r. 1967 měla spektrum A 5 Ia, 
r. 1980 pak F6-7 I, r. 1983 již byla spektrální třídy G a nyní se jeví 
jako K I! Podle A. van Genderena prošla v letech 1972-1983 
pásem nestability, v němž pozorujeme cefeidy - její pulzace však 
měly asi pětkrát delší periódu než pulzace cefeid stejné svítivosti. 
Hmotnost hvězdy se odhaduje na 0,65 M®. 

V srpnu 1992 si J. Papoušek povšiml náhlého poklesu její 
Jasnosti (celkem o 3 mag), který dle T. Iijimy a F. Strafelly byl 
vyvolán kondenzací uhlíku v atmosféře hvězdy. Swanovy pásy 
molekulárního uhlíku byly v atmosféře hvězdy poprvé zjištěny již 
v listopadu 1981. Podle R. Stoneho aj. činí stáří planetární mlho-
viny 6000 let a její vzdálenost od nás 2,5 kpc. Tito autoři si 
povšimli i výrazného zvýšení zastoupení vzácných zemin v atmo-
sféře hvězdy zhruba na 25-násobek původní hodnoty. 

D. Pollaco a S. Bell studovali centrální dvojhvězdu UU Sagittae 
planetární mlhoviny Abell 63, která je od nás vzdálena něco přes 
3 kpc. Oběžná perioda dvojhvězdy činí 0,465 dne a hmotnosti 
složek jsou po řadě 0,63 a 0,29 M®. Hmotnější hvězda je mimo-
řádně žhavým bílým trpaslíkem o teplotě 117 500 K, zatímco 
teplota sekundární složky je jen 7300 K. 

Téměř stejně žhavý je i bílý trpaslík v j ádře planetární mlhoviny 
IW-2, jak ukázali F. Bruhweiler a W. Feibelman. Pořídili totiž 
ultrafialové spektrum objektu pomocí družice TUB, navzdory 
jeho magnitudě V= 17,7 -je to dosud nejslabší objekt zachycený 
spektrografem IUE a zároveň nejpokročilejší hvězda kdy 
identifikovaná v jádru planetární mlhoviny. Velký úhlový průměr 
mlhoviny nasvědčuje tomu, že jde o blízký objekt ve vzdálenosti 
pouze 325 pc od Slunce. 

`Nicméně největší a nejstarší planetární mlhovinu rozpoznali 
S. Kawaler a P. Appleton v okolí centrální hvězdy RXJ 2117+34, 
objevené družici ROSAT. Mlhovina má úhlový průměr 13", což 
při vzdálenosti 1,4 kpc značí lineární průměr 5 pc. Autoři od-
hadli stáří planetární mlhoviny na 150 000 let. 
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Bílí trpaslíci - hvězdy na konci hvězdného vývoje - mohou za 
vhodných podmínek připravit nejúžasnější hvězdný ohňostroj 
v podobě výbuchu supernovy typu Ia. Podle S. Kenyona aj. 
exploduje bílý trpaslík následkem detonace hélia při překročení 
kritické hmotnosti objektu. Dosud se mělo za to, že tato kritická 
hmotnost se rovná tzv. Chandrasekharově mezi, tj. přibližně 
1,4 M®. Nyní však A. Renzini ukázal, že nejde o podmínku 
nutnou, že k detonaci dochází již tehdy, když bílý trpaslík o hmot-
nosti 0,6 až 0,8 M® přibere akrecí 0,2 M® a exploduje. Renzini si 
totiž povšiml, že supernovy Tase vyskytují i v eliptických galaxiích, 
kde tvorba hvězd již dávno skončila. Potom jsou vhodnými kan-
didáty pro budoucí exploze - symbiotické hvězdy! 

Podle D. Branche a D. Millera je průměrná absolutní bob -
metrická hvězdná velikost supernov typu Ia rovna -19,72 mag, 
pokud je Hubblova konstanta rovna 50 km.š .Mpč . S tím však 
příliš nekoresponduje zjištění S. van den Bergha, podle něhož 
byla absolutní hvězdná (vizuální) velikost supernovy SN And (1885) 
v galaxii M 31 jen -18,7 mag, kdežto supernovy SN 1937C 
v galaxii IC 4182 -19,8 mag. Podobně Tychonova supernova 
z r. 1572 dosáhla asi jen -19 mag. Autor odtud uzavírá, že rozptyl 
maximálních jasností supernov typu Ia je prostě větší, než se 
dosud tvrdilo, a to má neblahé důsledky pro jejich použití jako 
tzv. standardních svíček při určování vzdáleností galaxií. 

S. van den Bergh uvedl známé údaje pro supernovy v Galaxii, 
které vzplanuly v posledních dvou tisíciletích: 

Seznam galaktických 

supernov 

Rok exploze Typ Vzdálenost 
(kpcj 

Pozůstatek 

185 I .0,95 `- ROW 86 
1006 a 2 Lup 
1054 I 2 Krabí mlh. 
1181 I? 2,6 3O-58? 
1572 a 3,2 
1604 1 4,1 halo Gal. 
1670 (?) bc 2,8 Cas A 

Poznámka 

rentgenový zdroj " 

pulsar 
rádiový zdroj 
SN Tycho 
SN Kepler 
rádiový zdroj 

Autora překvapuje, že za posledních 390 let nebyla v Galaxii 
zaznamenána žádná opticky viditelná supernova. Přitom podle 
statistik by se měly v naší Galaxii pozorovat každé století 
3 supernovy. Tak to alespoň vychází ze statistik, podle nichž 
v pozdních spirálách připadá 1,3 exploze supernov za sto let na 
každých 1.10 °Lo svítivosti galaxie, a svítivost naší Galaxie dosa-
huje 2,3.10'°L®. 

Podle D. Blaira a A. Williamse jsou supernovy Ia obecně 
výsledkem akrece hmoty na staré hvězdy II. populace, kdežto 
typy Ib a Ic důsledkem zhroucení jádra v mladých obrech 
I. populace hvězd. Společným rysem supernov I. typu je nepří-
tomnost vodíkových čar ve spektru. Supernovy II. typu vznikají -
jak známo - gravitačním zhroucením velmi hmotných hvězd a tak 
není divu, že se nevyskytují v eliptických galaxiích, kde už 
takové hvězdy dávno vyhynuly. Známe je zejména z jasných 
ramen spirálních galaxií. Podle obou autorů jen asi třetina supernov 
má za následek vznik rádiového pulsaru. 

Ztotožnění rádiového pulsaru s pozůstatkem po supernově 
nebývá však nijak lehké, jak znovu ukázali D. Frail aj. V r. 1985 
byl objeven rádiový pulsar PSR 1758-23, který byl nápadný 
proměnnou disperzní mírou a velkým rozptylem impulzních sig-
nálů s periodou 0,42 s. Autoři odhadli jeho stáří na 58 800 let 
a vzdálenost na 3 kpc. Zmíněná proměnnost je zřejmě vyvolána 
interakcí signálů se shluky ionizovaného materiálu - pozůstatku 
po supernově W28. Pulsar se vlivem velkého vlastního pohybu 
však už dostal daleko od centra pozůstatku. 

Podle W. McAdama aj. byla největší příčná rychlost 2300 km.š' 
naměřena pro pulsar PSR 1757-24. Zmínění autoři objevili souvis-
lost pulsaru PSR 1706-44 s pozůstatkem supernovy CG 342-02, 
jenž byl nalezen družicí COS-B jako 10. nejjasnější zdroj záření 
gama na obloze. Pulsar sedí na oblouku na okraji viditelné obálky 
pozůstatku supernovy, což opět svědčí o jeho vysoké příčné 
rychlosti asi 900 km.š ̀ve vzdálenosti 3 kpc. Impulzní. periodu 
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0,10 s se nyní podařilo prokázati v oboru záření gama zásluhou 
aparatury EGRET na družici COMPTON. Je to teprve čtvrtý 
pulsar v oboru záření gama a pro všechny se již podařilo najít 
pozůstatky supernovy. Autoři se domnívají, že to souvisí 
s relativním mládím pulsarů gama, které v tomto případě činí jen 
17 300 let. 

N. Gebrels a W. Chen se znovu zabývali pozoruhodným 
pulsarem gama, zvaným Geminga, v souvislosti s tím, že sluneč-
ní soustava se zřejmě nalézá na okraji dutiny horkého mezihvězd-
ného plynu o teplotě 1 MK a velmi nízké hustotě. Tato "místní 
bublina" je určitě mladší než 10 milionů let a skoro jistě je důsled-
kem exploze supernovy ve vzdálenosti od 10 do 60 pc od Slunce. 
Touto supernovou mohla být nejspíš právě Geminga. 

S. Kulkami a D. Frail objevili pozůstatek supernovy na místě 
rekurentního zdroje měkkého záření gama SGR 1806-20. 
Pozůstatek se jeví jako amorfní rádiová mlhovina o teplotě 
40 keV a rovněž jako zdroj záření gama G 10,0-0,3. Zdroj se 
již nejméně stokrát zablýskl v oboru měkkého záření gama a tak 
autoři soudí, že jde o mladou neutronovou hvězdu, která v prv-
ních 500 letech po explozi supernovy jeví tuto podivuhodnou 
aktivitu. 

S. van den Bergh a R. McClure uvádějí, že podle statistik by 
měly ve vzdálenosti do 4 kpc od Slunce vybuchnout v průměru 
2,3 supernovy typu II za tisíc let. Ve skutečnosti byly objeveny 
4 takové supernovy za dva tisíce let, což sice podporuje statistiku, 
ale nestačí na vysvětlení četnosti velkých vymírání živočichů 
a rostlin v geologické minulosti Země. Odhaduje se totiž, že 
k velkému vymírání by došlo po výbuchu supernovy ve vzdále-
nosti pod 3 pc od Slunce. Jelikož k velkým vymíráním dochází na 
Zemi v průměru jednou za 200 milionů let, nestačí četnost supernov 
v Galaxii o piné dva řády - jinými slovy od supernov nám během 
existence života na Zemi žádné nebezpečí nehrozí. 

Neúnavný S. van den Bergh uveřejnil též dopiněk všeobecné-
ho katalogu supernov pro období 1989 - duben 1993. Obsahuje 
celkem 203 položek, přičemž supernovy jasnější než 16 mag 
bývají obvykle objeveny již před maximem jasnosti, na rozdíl od 
supernov slabších. Celkem je nyní známo 864 supernov v cizích 
galaxiích, ale jen 10 % tohoto počtu bylo objeveno na základě 
systematických programů, což má smysl pro statistická šetření. 
Králem systematiků je stále australský astronom-amatér R. Evans, 
který v letech 1980-1988 našel 24 supernov během 75 000 pozorová-
ní 855 jasnějších, galaxií, což je vpravdě heroický výkon. Nyní se 
rozeběhly soustavné přehlídky na observatořích v Asiagu v Itálii, na 
Krymu a na Cerro Tololo v Chile. R. Treffers započal obdobný 
programu 0,76-m reflektoru Leuschnerovy observatoře v Kalifornii, 
jehož mezná hvězdná velikost dosahuje 17 mag. Ještě výkonnější je 
systém S. Perelmuttera aj., instalovaný na dalekohledu I. Newtona 
na Kanárských ostrovech. Během týdne je program schopen auto-
maticky zkontrolovat 10 000 galaxií a objevit supernovy jasnější než 
22 mag. Celkem mají autoři v úmyslu prohlédnout 300 000 galaxií! 

Je zajímavé, že některé galaxie jsou jaksi náchylnější k explozím 
supernov. Tak napňldad dle R. Fesena od r. 1909 byly nalezeny již 
tři supernovy v blízké galaxii M 101 (NOC 5457) ve Velké 
Medvědici. Poslední z nich, označená SN 1970O, dosáhla v maximu 
magnitudy B =11,5 a patřila zřetelně k typu II.Od r. 1972 dor. 1975 
byla též rádiovým zdrojem a znovu se stala rádiově hlučnou od 
r. 1991, kdy na vinové délce 200 mm dosahuje toku 0,21 mJy. V létě 
1992 se pozůstatek zjasnil i opticky a je opět sledovatelný. To 
nejspíše souvisí s nárazem zbytků po explozi supernovy na 
cirkumstelární materiál. 

Podobně kuriózní je případ galaxie MCG 10-24-007, kde 
G. Gómez a R. López pozorovali dvě supernovy SN 1992R 
a SN 1992AC v intervalu explozí méně než 2 měsíce od sebe - obě 
patří k typu Ia. Jelikož červený posuv galaxie činí z = 0,052, jde 
o zatím nejvzdálenější známou galaxii s více supernovami a součas-
ně jde o vůbec nejkratší interval mezi explozemi supernov v téže 
galaxii. 

Podobně jako v předešlých letech se i loni věnovalo mnoho 
pozornosti pozůstatku po supernově SN 1987A ve Velkém Ma-
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gellanově mračnu. Objevitel I. Shelton rekonstruoval dostupné úda-
je z kritického období kolem kolapsu supernovy dne 23,33 UT února 
1987, určeného z okamžiku příchodu neutrin do podzemních 
detektorů. Na jeho vlastním snímku, pořízeném na observatoři Las 
Campanas v Chile dne 23,08 UT, byla hvězda 12,12 magnitudy, 
v čase + 0,074 dne (tj. 1,8 h) po kolapsu byla podle pozorování 
A. Jonese z Nového Zélandu slabší než 7,5 mag, kdežto v čase 
+0,128 d (3 h) po kolapsu dosáhla již 5,9 mag. V čase 24,336 UT 
byla V = 4,78, B-V = 0,0 a U-B = -0,8. V následujícím půlroku 
vykonal Shelton fotoelektrická měření jasnosti supemovy v systému 
UBVRI během 74 jasných nocí. 

V červnu a listopadu 1992 a v březnu 1993 byl pozůstatek 
supernovy sledován rychlým fotometrem HSP na HST s cílem 
objevit případné impulsy pulsaru. V té době klesla jasnost pozůstatku 
již na V= 18,2,  ale žádné periodické signály v intervalu od 0,4 rus do 
0,5 s nalezeny nebyly, přičemž mezná hvězdná velikost činila 
23 mag. Od července 1990 je pozorováno rádiové záření pozůstatku, 
jehož intenzita se podle L. Staveleye-Smitha postupně zvyšuje 
a rozměr zdroje se zvětšuje až na současný poloměr 130 pc. J. Xu aj. 
objevili dvě další opticky viditelné světelné ozvěny na materiálu ve 
vzdálenosti 1030 a 1060 pc od pozůstatku. Poprvé je pozorovali 
18. září 1991, ale v květnu 1993 měly ozvěny poloměr již piné 
4°. L. Wang a E. Wampler opakovaně studovali vzhled hlavního 
prstenu kolem supernovy na snímcích z teleskopu NTT observatoře 
ESO v Chile. Od ledna 1992 do prosince 1993 prsten zeslábl o 20 %, 
ale jeho vnitřní vzhled se dramaticky změnil, zejména pokud jde 
o jasné uzlíky a temné mezery mezi nimi. Vcelku však poloha 
a intenzita uzlíků souhlasí s rádiově určenou strukturou prstenu. 

J. Beuermann aj. a P. Gorenstein aj. ohlásili objev měkkého 
rentgenového záření pozůstatku po supernově. První náznaky aktivi-
ty v pásmu 0,5 až 2,0 keV byly zjištěny již v říjnu 1991, ale zřetelný 
signál získala družice ROSAT až v únoru 1992 a měření pokračova-
la až do května téhož roku. Odtud vyplivá rentgenový výkon dvou 
bodových zdrojů v místě pozůstatku 10 W. 

H. Bethe zhodnotil současný stav teorie uvolnění energie při 
výbuchu této supernovy. Největší část energie předala plášti hvězdy 
neutrina - totiž 0,8.1040. J. Polovinu tohoto množství přidala 
nukleosyntéza v rázové vině, takže celková energie supernovy by 
měla být 1,2. l0 J, což je ve slušné shodě s pozorovanými 1,4.1044J. 

Jestliže tedy pozorovatelé ze severní polokoule svým kolegům 
z polokoule jižní právem záviděli jedinečný úkaz z r. 1987, loni se 
váhy překlopily zpět, když španělský astronom amatér F. García 
ohlásil v noci z 28. na 29. března báječný úlovek jasné supernovy 
SN 1993J ve známé galaxii M 81 (NOC 3031) ve Velké medvědici. 
Předtím však po dobu pěti let sledoval celkem 650 galaxií a vykonal 
úhrnem 25 000 negativních pozorování. V době objevu měla super-
nova 12 mag ve vizuálním oboru, avšak o tři dny později dosáhla 
maxima 10,7 mag, takže byla viditelná i v menších dalekohledech. 
Po maximu její jasnost pozvolna klesala až do 5. dubna 1993, kdy se 
počala v různých oborech optického spektra opět zvyšovat, aby 
kolem 18. dubna 1993 dosáhla druhého maxima 10,9 mag. Teprve 
od té doby její jasnost plynule klesala, během léta vstoupila do 
nebulární fáze a koncem září měla již zhruba 14,5 mag. 

Jelikož galaxie M Bije často snímkována, bylo celkem snadné 
objevit hvězdu-předchůdce, což se podařilo řadě autorů. Ukázali, 
že předchůdce byla hvězda zhruba 20. hvězdné velikosti v oboru V, 
jejíž jasnost však kousala přibližně o 1,5 mag. Většina autorů se 
shoduje v názoru, že šlo o červeného veleobra spektrální třídy K 0 Ia, 
ve shodě se standardní teorií exploze supernov II. typu. Podle rovněž 
shodného mínění většiny autorů měl předchůdce původní hmotnost 
kolem 15 M®, ale byl součástí těsné dvojhvězdy, s jejíž druhou 
složkou si intenzivně vyměňoval hmotu, takže přitom ztratil valnou 
část své obálky bohaté na vodík. 

Proto např. A. Ray aj. soudí, že při výbuchu supernovy se rozptýlilo 
jen 0,2 M® vodíku a zároveň asi 0,05 M0 radioaktivního '`Ni. Největší 
část rozpínající se obálky připadla dle P. Murdina na helium, avšak 
celková hmotnost obálky dosáhla jen 2,5Mo. V. Utrobin soudí, že 
celková hmotnost červeného veleobra těsně před výbuchem činila 
již jen 4Mo, a z toho 3 Mo připadaly na heliové jádro. Podle T. Shi-
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gezany aj. odpovídá první maximum světelné křivky rázovému 
ohřevu tenké obálky veleobra, kdežto sekundární maximum souvisí 
s radioaktivním rozpadem 56Ni a 56Co. Tenkost obálky způsobila, že 
se poměrně rychle rozplynula, což vedlo k brzkému objevu 
rentgenového i rádiového záření již několik dnů po vlastní explozi, 
jejíž počátek kladou autoři na 27,5 UT březen 1993. Podle J. Lewise 
aj. byla supernova 23 h před objevem slabší než 16 mag, ale 4,5 h 
před objevem se již zjasnila na 13,5 mag. 

Příznivá poloha objektu pro pozorovatele na severní polokouli 
jakož i blesková informační služba umožnila do pozorovací kampa-
ně rychle zapojit jak velké optické dalekohledy, tak také zařízení 
pracující v ostatních oborech elektromagnetického spektra. Výjimkou 
však byl HST, který se pro technické obtíže nemohl vůbec uplatnit. 

Optické spektrum zpočátku vykazovalo jen modré spojité spektrum 
bez čar, překryté úzkými interstelárními absorpcemi. Později se však 
objevily čáry vodíku a helia, svědčící o expanzi obálky rychlostí až 
13 000 km.š'.PozorovánízdwžiceIUE prokázalo nejprve silné ultrafia-
lovézáření, ježvšakdokoncebřeznapokles1oo40 %apozději vymizelo. 

Již 2. dubna byla supernova zachycena anténou VLA na frekven-
ci 22,5 GHz. Rádiové záření rostlo lineárně s časem a postupně bylo 
zaznamenáváno na stále nižších frekvencích. V polovině června již 
byla supernova viditelná i na frekvenci 1,45 GHz. V mikrovinném 
pásmu ji poprvé sledovala anténa IRAM dne 9. dubna 1993 na 
87 GHz a radioteleskop v Owens Valley na 98 GHz dne 16. dubna. 
Koncem dubna byl změřen rozměr rádiové obálky interferometrem 
na základně Madrid-Haystack (USA) a tak odvozen průměr 0,025.10"' 
obloukové vteřiny. N. Bartel aj. použili systému VLBI interferometrie 
pomocí až 15 antén na základně od Kalifornie po Jodrell Bank 
a zjistili, že v prvních třech měsících po explozi se obálka rozpínala 
kruhově souměrně a rovnoměrně s časem, od hodnoty 0,096.10"3

obloukové vteřiny dne 27. dubna až po 0,205.10" obloukové vteřiny 
dne 27. června 1993. 

Družice ROSAT objevila první známky rentgenového záření již 
3. dubna, kdy dosáhlo teploty 7 keV, ale představovalo jen tisícinu 
optického toku záření. Od května 1993 však tato teplota klesala na 
0,5 keV v listopadu 1993. Podobné výsledky získala i japonská dru-
žice ASCA. Jak uvádějí shodně H. Zimmermann aj. a Y. Tanaka aj., 
zářivý výkon v rentgenovém pásmu dosahoval zpočátku hodno-
ty 5.10 W. Úhrnnou energii exploze odhadli různí autoři slabě 
nad 10J. 

6. Neutronově hvězdy, hvězdné černé 
díry a pulsary 

Výbuchy supernov II. typu vedou - jak známo - ke vzniku kom-
paktních zbytků, nejčastěji neutronových hvězd. Teoretický vý-
počet vzniku neutronové hvězdy je však velmi pracný. Současné 
modely dovolují spočítat první padesátinu sekundy tvorby neutro-
nové hvězdy, k čemuž výkonný superpočítač Cray potřebuje 
piných 6 hodin strojového času. Alternativu k neutronovým hvěz-
dám představují hvězdné černé díry, které ovšem vznikají pod-
statně vzácněji. O jejich existenci se lze přesvědčit jedině nepří-
mo, většinou na základě objevu rentgenového záření ve dvojhvězdě 
s neviditelnou kompaktní složkou. 

Počátkem srpna 1992 vzplanul přechodný tvrdý rentgenový 
zdroj J 0422+32v souhvězdí Persea. Aparaturou BATSE družice 
COMPTON byl poprvé zaznamenán 5. srpna v pásmu energií od 
20 do 200 keV, ale již o tři dny později byl třikrát intenzivnější 
než zdroj v Krabí mlhovině a stal se tak nejjasnějším zdro-
jem tvrdého rentgenového a měkkého gama záření na obloze. 
A. Castro-Tirado aj. objevili optický protějšek zdroje dne 
15. srpna 1992 jako hvězdu 13. magnitudy. Prohlídka fotografic-
kých archivů nevedla k nalezení žádného trvalého či záblesko-
vého optického objektu v poloze odpovídající rentgenové nově. 
W. Pietsch aj. objevili díky družici ROSAT měkké rentgenové 
záření novy v pásmu 0,1 až 2,4 keV 42. den po explozi. 

Od té doby je objekt sledován ve všech přístupných spektrálních 

oborech a jeho světelná křivka se podobá světelným křivkám těch 
rentgenových nov, v nichž kompaktní složku tvoří patrně černá 
díra (V 616 Mon, V 404 Cyg atd.). Iv tomto případě jde prakticky 
určitě o těsnou dvojhvězdu s nízkou hmotností primární složky 
a hmotností kompaktní složky mezi 2,9 a 6,2 Mo, při oběžné době 
0,424 dne. 

Světelná křivka vykazuje podružná maxima a nepravidelné 
krátkotrvající rentgenové záblesky téhož typu, jako u již dříve 
známých kandidátů na černé díry. Podle P. Zhao aj. došlo ke 
dvěma optickým zjasněním počátkem a koncem prosince 1992. 
V průběhu roku 1993 zdroj zeslábl ve všech spektrálních pásmech 
ojeden až tři řády a tak hlavní epizoda výbuchu skončila v první 
polovině dubna 1993. Nicméně v srpnu 1993 a opět v prosinci 
1993 se zdroj znovu opticky výrazně zjasnil, takže v tomto směru 
nemá obdobu mezi rentgenovými novami, pokud jde o počet 
sekundárních vzplanutí v daném časovém intervalu. Od po-
čátku r. 1994 je však jeho vizuální jasnost již trvale slabší než 
18 mag. Podle R. Sunjajeva aj. se nyní v rentgenovém oboru 
spektra podobá aktivitě známého prototypu Cyg X-1 v tzv. níz-
kém stavu. 

B. Harmon aj. uvádějí, že zdroj Cyg X-1 (= V 1357 Cyg) 
zeslábl v pásmu tvrdého rentgenového záření o třetinu v průběhu 
května 1993 a nachází se tedy rovněž v nízkém stavu. Další 
kandidát na černou díru v těsné dvojhvězdě, zdroj V 404 Cygni, 
má podle A. Kinga hmotnost viditelné složky pouze 0,2 M®, která 
se dále zmenšuje přetokem přes Rocheovu mez. Rentgenový 
výkon zdroje, vzdáleného od nás 4 kpc, činí 3.1032 W. 

Koncem dubna 1993 se vynořil v pásmu tvrdého rentgenového 
záření (6 až 12 keV) přechodný zdroj GRS 1915+105 v sou-
hvězdí Orla, jenž dosáhl v maximu 58 % intenzity zdroje v Krabí 
mlhovině. Počátkem listopadu 1993 se pak tento zdroj výrazně 
zjasnil v pásmu decimetrových a centimetrových rádiových vin 
z klidové hodnoty řádu mJy až na 0,6 Jy. Někteří autoři dokonce 
soudí, že zdroji odpovídá slabá červená hvězda o něco slabší než 
R = 21 mag. 

V září 1993 objevily družice COMPTONBATSE a SIGMA] 
GRANÁT další dva přechodné tvrdé rentgenové zdroje GX 1+4 
a GRS 1716-249. První z nich je binární rentgenový pulsar 
s periodou 120,6 s, kdežto druhý patří nejspíše rovněž mezi 
rentgenové novy. Svědčí o tom optická detekce zdroje počátkem 
října 1993 J. Bonibakerem jako objektu B = 17,1 mag. Prakticky 
současně objevili F. Mirabel aj. rádiové záření zdroje v pásmu 
60 až 200 mm s tokem 4 mJy. 

I. Kingovi aj. se podařilo opticky a ultrafialově identifikovat 
zábleskový zdroj rentgenového záření 4U 1820-30 v kulové 
hvězdokupě NOC 6624. V kameře FOC (Faint Object Camera) 
HST je B =18,7 mag, avšak leží pod prahem citlivosti vě filtru V. 
Jde o těsnou dvojhvězdu s velmi krátkou oběžnou periodou 
11 minut, vzdálenou od nás 7,6 kpc. Podle J. Aronse a I. Kinga je 
zdrojem optického a ultrafialového záření vnější okraj akrečního 
disku kolem kompaktní složky, kde se rentgenové záření transfor-
muje. Zdroj je viditelný i jako rádiový pulsar. 

Binární rentgenový pulsar SMC X-1 zkoumali A. Reynolds 
aj. Jeho primární složku představuje modrý veleobr Sk160 
o hmotnosti 17,2 Mo, kolem nějž obíhá v kruhové dráze s periodou 
3,9 dne kompaktní rentgenový zdroj o hmotnosti 1,6 M®, vysílají-
cí impulsy v periodě 0,72 s. Podle A. Levina aj. rotuje modrý 
veleobr Sk160 asynchronně a vlivem slapových sil se zkracuje 
oběžná perioda soustavy rychlostí 3,4.10 6s.rok'. Systém je před-
stavitelem subtypu rentgenových zdrojů s vysokou hmotností 
primární složky. 

J. van Paradijs uveřejnil loni katalog všech identifikovaných 
rentgenových zdrojů v těsných dvojhvězdách. V katalogu se nalé-
zá 124 zdrojů s nízkou hmotností nedegenerované složky a 69 
zdrojů s vysokou hmotností nedegenerované složky. 

Velmi úspěšní byli radioastronomové, hledající nové 
milisekundové pulsary. Díky jejich systematickému úsilí přibý-
vá jak binárních milisekundových pulsarů, tak zejména mili-
sekundových pulsarů objevených v poli Galaxie, tj. mimo kulové 
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hvězdokupy - v galaktickém disku, alej ve vysokých galaktických 
šířkách (rekord drží pulsar B 1257+12 v galaktické šířce + 75°). 
M. Bailes aj. započali v květnu 1991 rozsáhlou přehlídku již-
ní oblohy pomocí velkého radioteleskopu v Parkesu v Austrálii 
a zatím stačili prohlédnout pinou třetinu oblohy na frekvenci 
430 MHz. K nejzajímavějším novým objektům přehlídky patří 
pulsar J 0034-0534, který má třetí nejkratší impulsní periodu 
1,87 ms a je současně binárním pulsarem s oběžnou dobou 1,6 d. 
Jeho magnetické pole je velmi slabé (indukce pouze 1,1.104 T) 
a sekundární složka má hmotnost maximálně 0,14 Mo. Nachází 
se ve vzdálenosti 1 kpc. 

Jiným pozoruhodným novým objektem z této přehlídky 
je pulsar J 2145-0750 s impulsní periodou 16,05 ms a oběž-
nou dobou 6,8 dne, jehož průvodce má hmotnost 0,43 Mo a jenž 
je od nás vzdálen jen 0,5 kpc. Jeho charakteristické stáří, od-
vozené z první derivace periody, činí totiž rekordních 12 miliard 
let. 

S. Thorsett aj. nalezli binární pulsar B 1620-26, který se 
nachází uvnitř kulové hvězdokupy M 4, s impulsní periodou 
11,1 ms a oběžnou dobou 191 dnů. Průvodce o hmotnosti 0,3 Mo
obíhá po mírně výstředné (e = 0,025) dráze ve vzdálenosti 0,7 AU 
Od neutronové hvězdy. D. Backer aj. soudí, že tento průvodce je 
fakticky bílý trpaslík, ale protože systém jeví vysokou hodnotu 
druhé derivace periody, je zde ještě třetí těleso s oběžnou periodou 
kolem 100 let a hmotností 0,01 M® - tedy planeta. S. Sigurdson 
dokonce soudí, že planeta má hmotnost ještě o řád menší a obíhá 
ve vzdálenosti 7 AU od binárního pulsaru. Podle jeho názoru 
pulsar planetu uchvátil od prolétávající hvězdy hlavní posloup-
nosti. Ověření domněnek si ovšem vyžádá nejméně dvacet let 
měření časů příchodu impulsů z pulsaru. 

W. Deichi aj. nalezli binární milisekundový pulsar 
PSR 1908+00 v kulové hvězdokupě NOC 6760, s impulsní 
periodou 3,6 ms a oběžnou periodou 3,4 hodiny (kruhová dráha). 
Nízká hmotnost sekundární složky 0,018 Mo je zřejmě důsled-
kem odpařování hvězdy zářením pulsaru. Jelikož projekce hlavní 
poloosy dráhy této soustavy činí pouze 11 300 km, jde zatím 
o vůbec nejkompaktnější systém, který známe. 

Velkým překvapením je sdělení S. Johnstona aj. o objevu 
vůbec nejjasnějšího binárního milisekundového pulsaru 
J 0437-4715 s impulsní periodou 5,75 ms a oběžnou dobou 
5,74 dne (kruhová dráha). Rádiový tok na 430 MHz totiž běžně 
dosahuje 1 Jy, což spolu s nejnižší disperzní mírou 2,63 značí, 
že byl nalezen vůbec nejbližší pulsar - pouhých 140 pc od Země, 
v ga-laktické šířce 42°. První derivace periody 1,2.1O19 pouka-
zuje na stáří 700 milionů let; ztráta kinetické energie tak do-
sahuje výkonu 3.1027 W. W. Becker aj. objevili pomocí družice 
ROSAT i rentgenové impulsy v pásmu 0,1 až 2,4 keV, čemuž 
odpovídá rentgenový zářivý výkon 3.1023 W. Výtečné příležitosti 
objevit optický protějšek objektu využili I. Danziger aj., kteří 
v poloze rádiového pulsaru nalezli zhroucenou červenou hvěz-
du 20,6 mag v oboru V o povrchové teplotě 4000 K a hmot-
nosti 0,14 M®, která jeví vlastní pohyb 0,11 ".rok'. To dává mimo 
jiné slušnou naději na určení vzdálenosti této dvojhvězdy 
trigonometricky. 

Některé nově objevené milisekundové pulsary se dobře hodí 
pro ověřování obecné teorie relativity. Tak např. pulsar B 1802-07 
v kulové hvězdokupě NOC 6539 jeví roční stáčení periastra 0,06° 
při oběžné periodě 2,62 dne a výstřednosti 0,21 (N. D'Amico aj.). 
Titíž autoři p2ozorovali mimořádně nízkou hodnotu první derivace 
periody 7.1O' u osamělého milisekundového pulsaru J 2322+2057, 
odkud pak vychází charakteristické stáří 11 miliard let a ne-
přímý důkaz, že za tu dobu se nezměnila hodnota gravitační 
konstanty. 

R. Foster aj. objevili binární milisekundový pulsar 
J 1713+0747 ve vysoké galaktické šířce 25° a se slabým magne-
tickým polem, který se výtečně hodí pro ověřování rovnoměrnosti 
chodu atomových hodin. Jeho stáří se odhaduje na 10 miliard let. 
Jelikož průvodce má hmotnost 0,2 Mo, lze podle F. Camila aj. 
pozorovat při průchodu rádiových impulsů v blízkosti obíhajícího 

průvodce tzv. Shapirův jev - zpoždění signálů v jeho gravitačním 
poli. 

Jedinečný důkaz o nehomogenitách v mezihvězdném prostředí 
podali I. Cognard aj. při dlouhodobém sledování impulsů nej-
rychlejšího milisekundového pulsaru PSR 1937+21. Autoři 
objevu mají k dispozici údaje na frekvencích 1,4 a 1,7 GHz 
nepřetržitě od r. 1988. V říjnu 1989 zpozorovali nápadný, patnáct 
dnů trvající pokles intenzity impulsů z obvyklých 350 mJy až na 
80 mJy, přičemž se však neměnila šířka impulsu (35 mikrosekund). 
Z toho usoudili, že do zorného paprsku mezi pulsarem ve vzdále-
nosti 3,6 kpc a námi vstoupil oblak mezihvězdného plazmatu 
o průměru asi 0,1 AU ve vzdálenosti 2,8 kpc. Jelikož obdobných 
případů anomálního rozptylu je již známo více, naskýtá se tak 
cesta ke studiu struktury ionizovaného materiálu v mezihvězdném 
prostředí. 

Podle Q. Wanga aj. vznikají však oblaka ionizovaného materi-
álu i v samém okolí pulsaru. Např. u pulsaru PSR 1929+10 
vzniká díky zpomalování rotace relativistický hvězdný vítr, který 
interaguje s okolním mezihvězdným prostředím. Pomocí družice 
ROSAT se tak podařilo nalézt difuzní rentgenově zářící mlhovinu 
ve směru proti vlastnímu pohybu zmíněného pulsaru. Při pravdě-
podobné vzdálenosti pulsaru 170 pc se pulsar pohybuje příčnou 
rychlostí 70 km.s . 

Podobně J. Cordes aj. studovali mlhovinu zvanou Kytara 
která vzniká pohybem pulsaru PSR 2224+65 rychlostí 800 km.š i 
- je to vůbec nejrychlejší hvězda v Galaxii. Neutronová hvězda 
přitom rotuje poměrně pomalu v periodě 0,68 s a nalézá se ve 
vzdálenosti 1,95 kpc od nás. 

Konečně D. Frail aj. se zabývali výzkumem pulsaru PSR 
1758-23, který se od doby objevu v r. 1985 vyznačuje kolísáním 
hodnoty disperze a velkým rozptylem v intenzitě signálu. Při 
periodě 0,42 s a vzdálenosti 3 kpc jde zřejmě o rychle se pohybu-
jící pulsar, který prchá od pozůstatku supernovy W 28, v níž 
vznikl před 58 000 lety. Zmíněné efekty vznikají na vrstvách 
ionizovaného materiálu v mezihvězdném prostoru. 

Citlivé detektory CCD umožňují další optické identifikace 
pulsarů - tak byl loni opticky ztotožněn první extragalaktický 
pulsar PSR 0540-693 (jediný impuls v periodě 0,05 s) ve Velkém 
Magellanově mračnu, který je mladým (stáří 760 let) rádiovým 
i rentgenovým pulsarem. 

P. Caraveové aj. se podařilo nalézt optický protějšek druhého 
nejmladšího pulsaru PSR 1509-58. Jejím hvězda 22. magnitudy 
s identickou impulsní periodou 0,15 s. Obj2ekt je od nás vzdálen 
4 kpc a vydává optický zářivý výkon 5.10 5 W, což nemůže být 
tepelná emise, nýbrž energie uvolněná brzděním neutronové hvěz-
dy (jde o hvězdu s nejvyšší první derivací periody vůbec). Pulsar 
je pozorován též v pásmu rentgenového i gama záření a jeho stáří 
se odhaduje na 1600 let. 

Titíž autoři též opticky identifikovali rádiový a rentgenový 
pulsar PSR 0656+14, jenž patří k prostředně starým pulsarům. 
Optickým protějškem je hvězda 25. mag, takže v tomto případě 
by mohlo jít o tepelné vyzařování z povrchu neutronové hvězdy. 
Byla by to teprve pátá optická identifikace neutronové hvězdy 
v Galaxii. 

R. Wielebinskému aj. se poprvé zdařilo pozorovat záření pěti 
pulsarů v pásmu milimetrových vin na frekvenci 33,9 GHz pomo-
cí 100-m radioteleskopu v Effelsbergu. Nejintenzivněji září 
interpuls pulsaru PSR 1929+10, jenž se vyznačuje již zmíněným 
relativistickým hvězdným větrem. 

Podobně se H. Ogelmanovi aj. povedlo prokázat existenci 
rentgenových impulsů u známého mladého (10 000 let) rádiového 
a optického pulsaru PSR 0833-45 v souhvězdí Plachet. Již před 
dvaceti lety ukázala pozorování z družice, že se na místě pul-
saru nachází zdroj měkkého rentgenového záření, ale teprve po-
mocí družice ROSAT se nyní zdařilo nalézt impulsy s periodou 
0,089 s a energií těsně pod 1 keV. To znamená, že družice 
ROSAT je v zásadě schopna sledovat mladé pozůstatky supernov 
do vzdálenosti několika kiloparseků a objevovat tak magnetosféry 
neutronových hvězd. 
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J. Percival aj. studovali proslulý pulsar v Krabí mlhovině 
(PSR 0531+21) ve spektrálních pásmech od gama, rentgenového, 
ultrafialového a optického až po pásmo infračervené. Ukázali, že 
v celém širokém oboru přicházejí impulsy naprosto současně. 
A. Lyne aj. uveřejnili přehled o skocích v periodě, pozorovaných 
u tohoto pulsaru za posledních 23 let. Celkem bylo za tu dobu 
zjištěno 6 skoků (zkrácení) periody, z nichž největší (relativně 
3.10.8) v r. 1989 byl šťastnou shodou okolností sledován přímo 
v reálném čase.Téměř stejně velký skok se odehrál bez dohledu 
pozorovatelů v r. 1975. Zatímco náběh skoků je velmi rychlý, 
návrat k předchozímu trendu je asymptotický s časovou konstan-
tou 20 dnů. Od února 1982 je pulsar pod soustavným dohledem na 
frekvenci 610 MHz na observatoři Jodrell Bank. Díky skokům se 
za sledované období zvýšilo tempo prodlužování periody (řádu 
3,9.1O10) o 0,07 % . 

Pozoruhodnou předpověď o možné neobvyklé interakci v binár-
ním pulsaru PSR 1259-63 uveřejnili S. Johnston aj. Soustava se 
skládá z vlastního pulsaru-neutronové hvězdy o rotační periodě 
48 ms a dále z masivní hvězdy typu Be o hmotnosti kolem 10 Mo. 
Pulsar kolem ní obíhá po velmi protáhlé elipse s velkou poloosou 
alespoň 2 AU a výstředností 0,87v oběžné době 3,4 roky. Počátkem 
ledna 1994 měl pulsar projít periastrem v bezprostřední blízkosti 
cirkumstelárního disku hvězdy Be, což by se mělo projevit nejen 
v optickém spektru, ale i v oborech rentgenového a gama zá-
ření. 

Je ostatně udivující, jak přesné jsou elementy drah binárních 
pulsarů, odvozené z rozboru kolísání period v impulsech (vlastní 
periody impulsů jsou díky ustálené rotaci neutronových hvězd 
prakticky normály času). Tak např. pro pulsar PSR 1257+12, 
kolem nějž údajně obíhají dvě planety, činí amplitudy rychlostí 
neutronové hvězdy pouze 430 resp.1310 mm.š' a tyto amplitudy 

mlze určit s chybou pouhého 1 m.š ! 
Reprezentativní údaje o polohách, periodách, prvních a dru-

hých derivacích periody, charakteristickém stáří, vzdálenostech 
a případně dráhových elementech (pro binární pulsary) obsahuje 
loni vydaný katalog pulsarů, sestavený J. Taylorem aj. Nejvíce 
milisekundových pulsarů - deset - obsahuje kulová hvězdokupa 

pulsar pulsar 
v Krabf mlhovině v Plachtách 
Pn 338ns P=89me 

Gemivtga 
P= 237 ms 

♦ Obr. 6.1 - Srovnání vzhledu impulsů pulsarů v různých oborech elektromag-
netického spektra (R - rádiový; O - optický; X. rentgenový; G - gama obor) 
v závislosti na fázi rotační periody P. Je zřejmé, že s prodlužováním perio-
dy P, tj.se zvyšujícím se stářím rotující neutronové hvězdy, klesá korelace 
mezi vzhledem impulsů v různých oblastech spektra. U pulsaru Geminga se 
při dnešní citlivosti měření vůbec nezdařilo zaznamenat optické a radiové 
impulsy. (Podle N. Gehrelse aj.) 
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47 Tucanae a na severní polokouli vede kulová hvězdokupa M 15 
s 8 milisekundovými pulsary. Nový katalog zahrnuje celkem 558 
položek - tedy téměř dvojnásobek počtu z předešlého katalogu 
Zr. 1981. Podle D. Lorimera aj. je však v Galaxii nejméně 13 000 
pulsarů jasnějších než 10 mJy, tj. jeden pulsar se v Galaxii rodí 
jednou za 125 až 250 let. To je téměř řádový rozdíl proti počtu 
supernov, ale dá se pochopit na základě toho, že záření supernov 
je izotropní, kdežto pulsary vysílají impulsy jen ve vrcholovém 
úhlu kolem 15°. 

A. Lyne ve své přehledové studii o pulsarech si všímá zajíma-
vého paradoxu, že navzdory velkému pokroku pozorovací techni-
ky se příliš nedaří zlepšit fyzikální modely pro pulsary. Přitom se 
například úspěšně měří vlastní pohyby pulsarů (nejvyšší příčná 
rychlost 2300 km.š' byla změřena pro pulsar PSR 1757-24), 
a odtud pak se určují místa, kde pulsary vznikly, podařilo se 
najít velký počet relativně mladých pulsarů o stáří řádu deseti-
tisíců let a zářivém výkonu až 10 " W, které se vyznačují známý-
mi skoky v periodě, víme mnohem více o průvodcích pulsarů, 
kteří jsou často zářením neutronové hvězdy doslova vypařováni, 
atd. Tak např. M. Banit aj. usuzují, že jestliže se takový prů-
vodce nalézá v soustavě s nízkou hmotností, vzniká jeho 
vypařováním tzv. exkreční disk, z něhož se dalším vývojem vy-
tvoří planety. 

Velmi vzácné - ale o to cennější - jsou identifikace rádiových 
pulsarů v oboru gama. Podle P. Reynoldse aj. je možné nejsnáze 
pozorovat jednotlivé fotony o energii řádu TeV pro pulsar v Krabí 
mlhovině a citlivost současných detektorů Čerenkovova záření 
stačí na identifikaci zdrojů asi ojeden řád slabších, než je zmíně-
ný pulsar (viz obr. 6.1). . 

Druhým nejjasnějším zdrojem záření gama na obloze je proslu-
lá GEMINGA = 1E0630+178, která byla postupně identifiko-
vána jako měkký rentgenový pulsar s impulsní periodou 0,24 s a 
dále jako optický objekt 25,5 mag, vzdálený od nás asi 100 pc. C. 
Akeriofovi aj. se však v letech 1989-1991 nepodařilo nalézt ani 
impulsní ani spojité záření Gemingy v energetickém pásmu 
teraelektronvoltů. M. Alpar aj. soudí, že s ohledem na silné 
brzdění rotace neutronové hvězdy zde musí docházet ke skokům 
v impulsní periodě v intervalu řádově stovek let. . 

G. Bignami aj. upozornili, že velký vlastní pohyb 0,17 ".rok' 
a stáří pulsaru 340 000 let značí, že neutronová hvězda fakticky 
vznikla piných 16° od dnešní polohy, v asociaci mladých hvězd 
v souhvězdí Orionu, přibližně na polovině cesty mezi Betelgeuze 
a Bellatrix. Podle N. Gehrelse a W. Chena vybuchla Geminga ve 
vzdálenosti asi 30 pc od Slunce, takže supernova byla vidět po 
dobu dvou let ve dne - v maximu měla jasnost Měsíce v úplňku -
a pak ještě několik let v noci. O 9000 let později se kolem Země 
prohnala rázová vina rychlostí asi 1400 km.š 1, která zasáhla 
vnější planety sluneční soustavy a vytvořila ve slunečním okolí 
rozsáhlou bublinu zředěného plynu o teplotě 1 MK, v níž se 
nacházíme dosud. 

V pořadí teprve čtvrtý pulsar v oboru záření gama objevili 
W. McAdam aj. pomocí aparatury EGRET na družici COMPTON. 
Jejím rádiový zdroj PSR 1706-44, ztotožněný se zdrojem záření 
gama CG 342-02, jenž v přehlídce družice COS-B byl na 
10. místě podle intenzity. Pulsar se nachází na oblouku obál-
ky pozůstatku supernovy, která vzplanula asi před 17 000 lety 
ve vzdálenosti 3 kpc od Slunce. Impulsní perioda pulsaru činí 
0,102 s a vlastní pohyb 0,06 'rok, tj. příčná rychlost dosa-
huje 900 km.š'. Zatím se tedy potvrzuje pravidlo, že ke kaž-
dému pulsaru v oboru záření gama lze přiřadit pozůstatek 
supernovy. 

Tak se nedávno podařilo S. Kulkarnimu a D. Frailovi nalézt 
souvislost mezi rekurentním zábleskovým zdrojem měkkého 
záření gama SGR 1806-20 a pozůstatkem supernovy G 10,0-0,3. 
Pozůstatek se jeví jako amorfní časově proměnná rádiová mlhovi-
na. Zábleskový zdroj vybuchl již více než stokrát v nepravidelně 
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6., Neužronové hvězdy, hvězdně černé díry a pulsary 

♦ Obr. 6.2 - Rozložení 603 zdrojů vzplanutí gama po obloze, jak vyplynulo 
z měření přístrojem BATSE na kosmické observatoři COMPTON. Jak patrno, je 
toto rozložení vysoce izotropní, což by nasvědčovalo tomu, že původ zdrojů musí-
me hledat v nejbližším okolí Slunce (to je velmi málo pravděpodobné), anebo 
spíše ve vzdáleném extragalaktickém prostoru. Pak ovšem znamenají zdroje 
vzplanutí gama energeticky nejmohutnější děje ve vesmíru a jejich fyzikální 
podstata je naprosto záhadná. (Podle D. Kniffena.) 

se vyskytujících sériích vzplanutí. Y. Tanaka aj. sdělili, že v září 
1993 během série záblesků gama zesílilo i rentgenové záření 
zdroje. Podle Kulkarniho aj. se na snímku z palomarského 
pětimetru jeví na místě zdroje výrazně infračervená hvězda, 
která má infračervené magnitudy I = 21, J = 13,3 a K = 8,8! 
Je zcela nepochybné, že zdrojem veškeré aktivity v různých 
spektrálních oborech je neutronová hvězda mladší než 10 000 let, 
takže s jistou dávkou odvahy lze tvrdit, že rekurentní zábles-
kové zdroje měkkého záření gama jsou prostě mladé neutronové 
hvězdy. 

Podle C. Kouveliotoua aj. známe zatím jen tři takové rekurentní 
zábleskové zdroje. Druhým z nich je SGR 1900+14, který byl 
sledován aparaturou BATSE a tak se podařilo odhalit další tři 
vzplanutí během dvou měsíců v r. 1992 (předtím zdroj vzplanul 
třikrát během tří dnů v r. 1979). I zde je jisté, že jde o neutronovou 
hvězdu v naší Galaxii. 

Mnohem hůře se daří objasnit povahu tvrdých (nad 100 keV) 
zdrojů vzplanutí gama, která se zatím ani v jednom případě 
neopakovala a která nesouvisejí se známými pozůstatky supernov, 
takže opakovaně vznikají pochybnosti, zda jde vůbec o neutrono-
vé hvězdy. 

Proto vzbudila velkou pozornost možná identifikace vzplanutí 
zdroje GRB 930309, pozorovaného A. Goldwarmem aj. v pásmu 
35 až 400 keV a aparaturami COMPTEL a BATSE dokonce nad 
1 MeV. Vzplanutí trvalo asi 20 s a jeho poloha 2133+54.7 je 
natolik přesná, že se T. Harrisonovi a B. McNamarovi podařilo 
zdroj ztotožnit s infračerveným objektem IRAS 21311+5426 
o teplotě 400 K. Opticky není viditelný po mez citlivosti palo-
marského atlasu. 

T. Cline aj. odhalili mimořádně intenzivní záblesk 
GRB 930131 pomocí družic Compton a Ulysses v poloze 
1211-10,7, který měl maximum energie nad 30 MeV. Ještě 
intenzivnější záblesk GRB 940217 našli R. Kippen aj. pomocí 
aparatur COMPTEL a EGRET v poloze J 0157+0348. Vzplanutí 
trvalo bezmála 3 minuty v energetickém pásmu od 0,7 MeV 
až po 4,4 GeV a během následujících tří minut se objevily 
podružné záblesky. Je opravdu záhadou, kde se takové energie 
berou, když nejsou doprovázeny žádnými patrnými úkazy 
v měkčích spektrálních oborech. R. Hudec připomíná, že 
pozorovaná intenzita nejjasnějších zdrojů vzplanutí gama je srov-
natelná s erupcemi na Slunci, takže jsou-li tyto zdroje ve skuteč-
nosti extragalaktické, musí být uvolňované zářivé výkony řádu 

1044 W! To zní opravdu fantasticky, když uvážíme, že nejvýkon-
nější kvasary dosahují jen 104 W. 

Pro extragalaktický původ svědčil až dosud hlavně statistic-
ký argument, vyplývající z izotropie rozděleni zábleskových 
zdrojů záření gama po obloze (viz obr. 6.2), což plyne ze 
stále rozsáhlejšího materiálu aparatury BATSE. Nyní však 
J. Norris aj. přidali další vodítko, když zjistili, že málo intenzivní 
zdroje mají v průměru dvakrát delší trvání než jasné a současně 
jsou energeticky soustavně měkčí. To lze snadno vysvětlit jako 
relativistickou dilataci času pro zdroje v kosmologických vzdá-
lenostech, neboť statisticky slabší zdroje jsou v průměru patrně 
dále od nás. 

Tím totiž padá alternativní vysvětlení, zotropie, které tvrdí, že 
jde o srážky v Oortově oblaku komet na periferii sluneční 
soustavy - tuto nepříliš populární domněnku ostatně loni statistic-
ky vyvrátil E. Maoz. Poněkud exotickou variantu však navrhl 
J. Shull a S. Stern, kteří hledají příčinu vzplanutí ve srážkách 
neutronových hvězd s kometami Oortových oblaků běžných 
hvězd, do nichž se rychle se pohybující neutronové hvězdy vnoří. 
K. Cheng a K. Ding si zase myslí, že vzplanutí vznikají oživením 
magnetosfér vyhaslých pulsarů. A. Fabian a F. Podsiadlowski 
tvrdí, že se zdroje vzplanutí nacházejí v sousedních Magellanových 
mračnech, ale to je zcela jasně východisko z nouze, které nemůže 
obstát. To už bych dal přednost nápadu R. Mochkovitche aj., že 
vzplanutí je projevem splynutí dvou neutronových hvězd, ane-
bo kolapsu bílého trpaslíka na neutronovou hvězdu. Autoři totiž 
spočítali, že při těchto katastrofách se uvolní asi 1046 J energie. 
Z toho se jen zlomek mění na záření gama, které je však vysílá-
no v usměrněném svazku a je otázkou náhody, zda se nacházíme 
v jeho ose. 

Většina zmíněných domněnek bude mít patrně jepičí život. 
Patrně správnější cestu volí ti autoři, kteří se snaží využít čím dál 
rozsáhlejšího statistického materiálu aparatury BATSE. Jak uvá-
dějí A. Rao a M. Vahia, do r. 1987 byly shromážděny údaje 
přibližně o 400 vzplanutích gama záření, ale nyní se již tento 
počet díky BATSE zdvojnásobil. Oni sami pak soudí, že vzplanu-
tí jsou obdobou rentgenových záblesků na Slunci, které jsou však 
podstatně mohutnější, jelikož k nim dochází v těsných dvoj-
hvězdách. Velmi zajímavý rozbor statistiky BATSE uveřejnili 
I. Smith a D. Lamb. Soudí, že v pozorovacím materiálu se 
překrývají dva druhy zdrojů, totiž z disku a z hala Galaxie. 
Zdroje z hala mají zářivé výkony až 1035 W, kdežto zdroje z disku 
až o pět řádů nižší. Zdroje z disku představují asi 70 % souboru 
a nacházejí se ve vzdálenosti do 1 kpc od Slunce. Ty představují 
izotropní složku, kdežto halové zdroje odpovídají za nehomogenitu 
souboru. 

Také J. Attei a J. Dezalay se přiklánějí k názoru, že v souboru 
zdrojů vzplanutí gama záření se překrývají dvě odlišné populace. 
Slabší zdroje, které v materiálu z BATSE představují asi 80 %, 
vykazují izotropní rozložení a jejich povaha je neznámá. Na-
proti tomu jasnější zdroje, které registrovaly dřívější pře-
hlídky s méně citlivými detektory, patří do disku naší Ga-
laxie. Konečně C. Kouveliotou aj. hledají dvě populace zdrojů 
vzplanutí gama podle délky trvání úkazu. Tvrdí, že předělem je 
trvání 2 sekundy, přičemž každá populace je izotropní, leč neho-
mogenní. 

Jak je z těchto poznámek zjevné, panují mezi teoretiky značné 
rozpaky, umocňované tím, jak přibývá pozorovacího materiálu. 
Na rozdíl od všeobecně vítězícího mínění, že zábleskové zdroje 
vzplanutí gama se nalézají v kosmologických vzdálenostech -
a představují tudíž naprosto neznámé typy objektů s úžasnou 
schopností přeměn energie v nesmírně malém objemu - se stále 
ještě domnívám, že jde o úkazy uvnitř naší Galaxie, spjaté 
s existencí neutronových hvězd. Doufám, že již blízká budouc-
nost ukáže, zda je podkapitolka o zábleskových zdrojích záření 
gama zařazena v celkovém přehledu pod správné záhlaví. D 
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1. X. 23h 30min SEČ ‚
15. X. 22h 30min SEČ 
31. X. 21h 30min SEČ 
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Hvězdná obloha v Oh hvězdného času. Obvod mapky 
značí obzor na rovnoběžce 50° severní šířky a poledníku 
15° východní délky. Poloha Saturna odpovídá polovině 
října; zakresleno je i postavení Měsíce v úplňku s uve-
dením data. Měsíc v první čtvrti 11. X. je v Oh hvězdného 
času již těsně pod zápaadním obzorem. 

(mapky -© Pavel Př(hoda) 

Ríše huězul 
ASTRONOMIGKÝ ČASOPIS 

ŘÍJEN JEN 1994 
Všechny časové údaje uvádíme ve středoevropském 
čase SEČ, a to i v době platnosti letního času SELČ. 

Merkur 

Venuše 
Mars 
Jupiter 

Saturn 
Uran 
Neptun 

Fáze Měsíce 

Viditelnost planet 
- na konci měsíce ráno nízko 

nad jihovýchodním obzorem 
- nepozorovatelná 
- ve druhé polovině noci 
- zpočátku večer nízko nad obzorem 

U ZJZ, koncem měsíce nepozorovatelný 
- většinu noci kromě jitra 
- na večerní obloze 
- na večerní obloze 

Kalendář úkazů 
7.X. 13h 

9. X. 

12.X. 2h 

12.X. 6h 

15.X. 16h 

17.X. 23h 

22. X. 

27. X. Oh 

28.X. 15h 

Jupitery konjunkci s Měsícem 
(Jupiter 1,6° severně) 
maximum meteorického roje Dra konid 
(frekvence proměnlivá) 
Neptun v konjunkci s Měsícem 
(Neptun 3,8° jižně) 
Uran v konjunkci s Měsícem 
(Uran 5,0' jižně) 
Saturn v konjunkci s Měsícem 
(Saturn 6,4° jižně) 
Mars v konjunkci s hvězdokupou 
Praesepe v Raku 
(Mars 0,3° jižně) 
maximum meteorického roje Orionid 
(frekvence do 25 meteorů za hodinu; 
ruší Měsíc po úprku) 
Měsíc v konjunkci s Polluxem 
(Pollux 12,4° severně) 
Mars v konjunkci s Měsícem 
(Mars 8,1` severně) 

:4 



NOČNÍ OBLOHA - říjen 1994 

ÚKAZY NA OBLOZE 
Časové údaje uvádíme ve středoevropském čase (SEČ). Okamžiky výcho-
du, průchodu poledníkem a západu Slunce a planet platipro místo o sou-
řadnicích 15° východnídélkya50' severníšířky. Polohy uvddíme/3ro0h 
terestrického času (TI'). Tento okamžik je totožný s 0h 59min SEC. 

SLUNCE vstupuje do znamení Štíra 23. X. v 16h 36min. 
V tomto okamžiku dosahuje ekliptikální délky 210°. Časová 
rovnice je po celý měsíc kladná a roste od 10mřn 16s do 16min 

21s k listopadovému maximu: pravé Slunce vrcholí dřív než střední. 

MĚSÍC vlivem librace v délce nejvíce natočí k Zemi východ-
ní okraj 1. X. (-6,8°) a 29. X. (-7,4°. V obou dnech máme 
příležitost pozorovat Mare Orientale a obrysy jeho valů. 

Západní okraj Měsíce se k nám nejvíce naklání 13. X. (+6,8°). Při 
největší libraci v šířce sledujeme jižní okrajové oblasti 14. X. (-6,8°) 
a severní 28. X. (+6,8°). V závorkách je vždy uvedena selenografická 
délka nebo šířka středu měsíčního kotouče. Uzký srpek Měsíce krátce 
před novem můžeme sledovat 3. X., výjimečně možná i 4. X. Z jas-
nějších hvězd nastane zákryt e Tau (Ain, 3,6 mag) - 23. X. Vstup v Praze 
nastává ve 3h 33,2min, výstup ve 4h 55,3min, na Moravě asi o 5min 
později. 

MERKUR je v zastávce 9. X. a začíná se pohybovat zpětně 
před dolní konjunkcí se Sluncem, která nastane 21. X. Od další 
zastávky 29. X. se začíná pohybovat přímo a je nad obzorem 

na ranní obloze u VJV koncem října. Má však ještě nízkou jasnost a lepší 
podmínky viditelnosti nastanou až v listopadu. 

9 VENUŠE není pozorovatelná. 12. X. je v zastávce a začíná se 
pohybovat zpětně, tj. k východu. Blíží se ke Slunci, s nímž 
bude 3. XI. v dolní konjunkci. 

MARS vychází před půlnocí a viditelný je ve druhé polovině 
noci. Pozorujeme ho v souhvězdí Raka, kde 17. X. prochází 
velmi blízko hvězdokupy M 44 - Praesepe. Průměr kotouč-

ku zůstává stále ještě malý, blíží se 7" a také jasnost (koncem října 
+0,7 mag) je dosud nízká. Podmínky viditelnosti se však plynule zlepšu-
jí. 9. X. nastává na severní polokouli planety jarní rovnodennost. 

JUPITER mizí ve slunečním světle na večerní obloze a jen za 
výjimečných podmínek bychom ho mohli na začátku října 
ještě pozorovat po západu Slunce nízko nad obzorem u ZJZ. 

Z periodických komet, které by měly být v září dosti jasné (ostati 
komety bývají objevovány obvykle na poslední chvíli), stojí za poku 
o pozorování menšími dalekohledy pouze kometa P/Borrelly, která m 
jeden ze série svých příznivých návratů (při nichž byla již dvakrát dost jasná). 

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

METEORY - Po mírném "odpočinku" v září je říjen opF 
měsícem vysoké aktivity meteorických rojů. Dominantou říj 
na jsou Orionidy - jeden z rojů komety P/Halley. Jejic 

maximum nastává kolem 22., poloha jejich radiantu je a = 95°, S = +16 
a frekvence bývají kolem 20 meteorů za hodinu. Protože dráha komet 
míjí dráhu Země ve značné vzdálenosti, není maximum Orionid výraz 
né, složitá "vláknitá" struktura roje se projevuje přítomností více maxir 
a minim v několikadenních rozestupech (aktivita začíná v prvých dnes 
října a konči v prvé dekádě listopadu). Letos bude jejich sledování zvlái 
zajímavé - loni dosáhlo jedno z "vláken" asi 5 dnů před maximer 
nebývalé aktivity - přes 30 meteorů v hodině. Protože maxima Orionu 
jeví určitá "opakování" podobu několika let, je letos se zájmem očekí 
váno, zda a kdy se toto mimořádné maximum projeví. Téměř "sesterským 
rojem Orionid jsou e-Geminidy, ktré mají maximum o den dříve a po 
lohu radiantu a = 103°, S = +27°. Jejich dráha má také charakter dráh 
dlouhoperiodické komety (s delší periodou než u Orionid), společn, 
původ obou rojů ale není pravděpodobný. e-Geminidy patři mezi "silné 
slabé roje, mívají kolem 5 meteorů za hodinu. Bohužel bude pozorován 
těchto rojů silně rušeno Měsícem. 

Začátkem října je v činnosti několik slabších meteorických roj' 
s vesměs příznivými pozorovacími podmínkami a frekvencemi koler 
2-3 meteorů za hodinu: 3. října Kaprikornidy (a = 303°, S = -10°) 
5. a-Orionidy (a = 86°, 8 = -3°); 13. severní Piscidy (a = 27` 
S = +14°), také radiant jižní větve je ještě v prvé polovině října aktivu 
(více o nich bylo v minulém čísle). V říjnu také nastává maximuu 
nepravidelného roje Drakonid (kolem 9.; a = 262°, S = 54°), jejicl 
aktivitu ale letos nečekáme. 

Posledními meteorickými roji činnými po celý říjen jsou Tauridy 
jejich maxima ale nastávají až v listopadu. Mají dvě větve: jižu 
s maximem kolem 3. a severní o deset dnů později (a = 50°, 8 = 13° 
a = 59°, S = +23°). O nich ale víc až příště. 

t*o o 
~ 

PLANETKY a PROMĚNNÉ HVĚZDY- viz tabulky. 

SATURN Planetky v souhvězdí Vodnáře je viditelný v první polovině 
noci a zapadá zpočátku časně ráno, koncem měsíce už ko-
lem lh. 

URAN a NEPTUN procházejí 2. X. zastávkou a začínají 
se pohybovat přímo. Jsou v souhvězdí Střelce a zapadají 
pozdě večer. Období jejich dobré viditelnosti již skončilo. 

KOMETY - V říjnu projde perihelem z periodických komet 
jen kometa P/Russell 2 (1994e); při svém 3. pozorovaném 
návratu bude 27,376 října TI' ve vzdálenosti 2,279 AU od 

Slunce. Z této hodnoty je vidět, že i přes příznivou polohu vůči Slunci 
a Zemi bude slabým objektem; mohla by dosáhnout asi 16 mag. 

Kometa P/Borrelly 

datum 
(1994) 

a 
[ h m 5 ] 

6 
[ o, )

o 
]AU] 

r

[AU] 
(3 

[ 
0
 ] 

m, 
[mag] 

1. X. 61926 0056,7 0,959 1,413 92;2 8,2 
5. X. 6 2945 0216;6 0,925 1,402 93,4 8,0 
9. X. 64005 0343,2 0,892 1,392 94,7 7,8 

13. X. 6 50 26 0517,2 0,860 1,384 96,0 7,7 
17.X. 7 00 49 06 59,1 0,829 1,377 97,5 7,6 
21: X. 7 11 14 0849,6 0,800 1,372 99,1 7,4 
25. X. 721 40 10 49,2 0,772 1,368 100,8 7,3 
29. X. 7 32 07 1258,5 0,746 1,366 102,6 7,2 

2. XI. 74235 1518,0 0,721 1,365 104,5 7,2 

den 
(1994) 

a,as< 
[ " ' ] 

61994 

[` '] 
A 

[AU] 
m 

]mag) 

(I) Ceres 

8.X. 837,4 +22 47 2,812 7,7 
18.X. 851,4 +22 30 2,675 7,6 
28. X. 9 04,4 +2218 2,543 7,5 
Planetka je viditelná na ranní obloze v souhvězdí Raka. 

(4) Vesta 

8. X. 633,9 +1918 2,262 7,4 
18. X. 6 40,5 +19 16 2,131 7,2 
28.X. 6 44,6 +1917 2,009 7,1 
Postupuje přímým pohybem souhvězdím Bliženců'.' 

den 
(1994) 

az000 
['

99
) 

s1°03 

[° ') 
4 

[AU] 
m 

[mag] 

(20) Massalia ' 

5. X. 23301 239 1,465 9,7 ' 
10. X. 2326,4 -305 9,9 ' 
15. X. 2323,2 -328 1,506 10,0 
20. X. 23206 347 10,1 
25. X. 2318,6 ` -401 1,569 10,1 
30. X. 2317,4 -4 11 10,2 
Opozice nastala 18.1X. Přechází zpětným pohybem z Ryb do Vodnáře: 
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+13;8 908 1441 2013 
-+13,8 753 1325 1856 

Proměnné hvězdy 

Minima zákrytových,proměnných hvězd 

noc proměnná hvězda 

112.X. Z Vul 20,98; 
213.X. TWDra20,3h; 

"AI Dra 2;4h 
3./4.X. RZCas2,Oh; AR Lao 3,68; 1ZPer4,7h 
4J5.X. SEqub,6h   
5./6,X. CM Lac 3,2h; TV Cas 3,2h; . AR Lad3,2h. . 
6J7. X. Z Vol 18,8h; TV Cas 22,7h; U: Cep .23,88 . . . 
7./S. X. IZ Per 21,28; Al Dra 21,58; AR Lao 2,88 
8.19.X. TV Cas 18,2h; RZ Cas 20,88; Al Dra 2,38 
9./10. X. RZ Cas 1,5h; AR Lac 2,4h; 6 Per 5,08 

10J71. X. CM Lao 22,78; X Tň 5,58 
~"SEqu21,5h U:Cep23,5h; ARLac'2,0h; 

12./13.X. U Sge 23,7h; [3 Per 1,8h• X Tni :4;2h 
13J14.X. AI Dra 21,3h; AR Lact,6li; XTn3,5h; 

.  TVCas4,8h 
14./15.X. RZ Cas 20,2h; TW Dra 1,8h; Al Dra 2,1 h; 
15J16. X. X. [3 Per 22,7h; TV Cas 0,38; RZ Cas 0,9h; 

X Tň 2,i h 
16./17. X. U Cep 23,2h; X Tň 1,4h; RZ Cas 5,68 
17J18: X. TV Cas:19,8h;`:.~:TW Dra 21,1 h; XTň 0,7h; 
18J79. X. S Equ 18,5h; [3'Per 19,5h; IZPer 22,7h; 

XTn0,1h ZVul1,4h  ' 
19J20. X. Al Dra 21,28; X Tni 23,4h; AR Lac 0,48 
20J21. X. RZ Cas 19,6h; X Tni 22,7h; Al Dra 2,08 
21 X. X Tni 22,08; U Cep 22,88; AR Lac 0,0h; 

CM Lac 4,38. 
22J23. X. XTn 21,3h; RZ Cas 5,Oh 
23724 X X Tni 20,6h; Z Vul 23,2h; ..~: AR Lac 23,6h . 
24J25. X. X Tn 20,08; TV Cas 1;8h'r" 
25J25. X. X Tn 19,3h; Al Dra 21,1 h; AR Lac 23,2h 
26J27. X. X Tň 18,6h; RZ Cas 19,1 h; ,'1V.Cas 21 3h; U;Cep 22,5h; 

CM Lac 23,9h; Al Dra 1,88   
27J28. X. AR Lac 22,8h; RZ Cas 23,88 

.28./29. X. Z Vol 21,08; S Equ 1,9h; TW Dra 2,68 ~ . ~ ~ RZ Cas 4,4h - 
29J30. X. U Sge 21,3h; AR Lac 22;4h; IZ Per 0,28; ,,. -CM Lac 4,98
30J31. X.  . .. . . . ... . . 
31./1.X1. CM Lao 19,4h; AI Dra ',20,98;~- ~.1W Dra 21,98;~ ~. AR Lao 21,9hU;.: 

Cep 22,2h 

Al Dra 21,68; U Cep 0,28; . AR Lac 4,Oh
U Sge 20,3h; RZ Cas 21,38; CMLac 22,28 f. 

XTn 4,88.... 

CM Lac 3,8h; 

X Tn 2,88 
AR Lac 1,2h; . 

AR Lac 0,8h 
CM. Lac 23,38; i 

RZ Cas 0,3h;

2./3. X.
11./12. X 
15./16. X. 
22./23. X. 
24./25. X. ~. 
26./27.X.
29./30: X.
31./1. XI, 

Maxima jasných cefeid: 
proměnná hvězda 

T Vul 22,58 
T VuI 19,48 
q Aql 20,88, 8 Cep 2,38; T VuI 5;88': . 
q Aql 1,18 
T Vol 2,7h 
S Cep 19,9h 
g Aql 5,4h 
S Cep 4,7h.; . 

Maxima dlouhoperiodických proměnných hvězd 

den 
`(1994) 

hvězda mm", 
[mag] 

~ 4.X. RCam .7,0~ .. 
10. X. ~ ~ ~U Cyg 5,9

~ 14.X. .~ S CrB ~ ~ 5,8~
24. X. R Gem 6,0 

~ 26.X. . R AqI . 5,5 
~ 27.X. . ~ S Her 6,4 

30. X. . ~ . . R Cnc 6,1 

28. X. 1929,4 -21 16 30,393 2,2. 

Slunce 

den «ia
I°m] 

Óir.s 
[°'] 

_východ :pravé poledne západ A 
[h min] [h min s] [h min] [' 1 

1. X. 1227,9 -0301 
5. X. 12 42,4 -04 34 

10-X. ~~1300,7 0628 
15 :  1319,1 0821 . 
20.X. 1337,8 -1011  . 
25.X. 1356,8 =1156 
31.X. 1419,9 -1358 

5 59 
6 05 
613 
621 
6 29 
6 37 
6 47 

'  11 49 44 
11 48 29 
11 47 04 
11 45 51 
11 44 51 
11 44 07 
11 4339 

1739 86 
1731 83 
1720 81 
1710 78 
1700 75 
1660 72 
1639 69 

Dne 23. X. v 16h 36min dosáhne Slunce ekliptřkálni délky 210' a vstoupl do zna-
mení, štíra. 

Planety 

> den «1994 E994 A d f m východ průchod západ 
I ' m ] [ ° ' ] [AU] [ ] [nag] [h mini [h min] [h min] 

Merkur 

3.X. 1403,9 :-1608 0,877 ~.; 7,5 0,47 +0;3 8.35 1317 1759 
8. X. 1411,4 -1657 0,792 ' 8,4.  0,33 +0,6 826 l$04 1742 

13. X. 1408,7 -1624 0,716 9,4 0,18 +1,5 759 1241 1722 
18. X. 1354,1 -1403 0,670 10,0 0,04 +3,5 712 1205 1700 
23.X. 1333,4 -1024 0,680 9,8 0,01 +4,4 613  1125 1639 
28:X. 1320,1. .--0723 0,758 . 8,8 0,16 +1,4 526 1054 1622 

Venuše 

8. X. 1451,0 -2328 0,361 .`~ 46,2 0,18 -4;6.~. 945 1345 1743 
.18: X. 14517 2349 0,309 54,0 0,09 -4;4 907 1304 1701 
[28. X. 1437,0 -2203 0,277 60,2 0,02. -4,2 802 1210 1619 

Mars 

8.X. 817,5 +2047 1,527 -.r~6,2 090 +0,9 2319 
18. X. 8402 ±1940 1453 6,4 0,89 +0;8 2309 
28.X. 901,4 +1830 1;376 6,8 0;89 +0,7 2258 

712 1502 
655 1439 
636 1414 

Jupiter 

8. X. 1457,0 -1557  6,222 29,6 
18. X.  1505,2 -1633 ..6,292 29,2 
28. X. 1513,8 1708 6342 29,0 .. 

-1,8 906 1350 1833 
-1,7 838 1319 1759 
-1,7 811 1248 1725 

Saturn 

. 8. X. 2235,1 -1056 8,898 16,6 
18. X ".. . 2234,4 -11 05 c- 9,011 16,4 
28. X ;` 22 33,3 -1111 '~ ~~, 9,144 16,2 

+0,6 16.18 2127 241 
+0,7 1537 2046 159 
+0,8 1457 2006 118 

Uran 

8.X. 1937,1 -22-05 19,516 3,6 +5,7 1421 18292 237 
28. X. 1938,3 -2202 19,858 3,6 +5,8 1303 1711 2120 

Neptun 

8. X. 19 28,6 - 2117  30,053 2,2. +7,9 14 07 1820 2233 
+7,9 1249 1702 2115 

Pluto 

8:-.X. 1548,7 . -615 30,517 
'28: X. 15 51;2 -6 30 30,693 

Váhy Panna Lev Rak Bileencl Býk Beran Ryby Vodnář Kozoroh Střelec Štfr Váhy Panna Lev 

n m • 

Mapka ekliptiky - Po-
lohy planet a Slunce 
v souhvězdích zvířet-
níku během října 1994. 
Značky Slunce a planet 
odpovídají poloze dne 
1. X. Dále jsou vyneseny 
polohy Měsíce pro jeho 
první čtvrt, úpiněk a po-
slední čtvrt pro daný oka-
mzik. Rysky .r čísly značí 
polohy Měsíce v daném 
datu v Oh 1T. Nahoře je 
uvedena doba viditelnosti 
objektů, dole jsou zvířetní-
kovásouhvězdí. Uvnitř map-
1' je uvedena stupnice 
deklinace (-30° až +50'). 
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Objekty vzdáleného vesmíru 
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Nejatraktivnější části oblohy v říjnu už brzy mizejí pod obzorem a nad 

jihem se rozprostírají chudší končiny nebe. Za otevřenými hvězdokupami 
musíme namířit do Mléčné dráhy, ale její říjnový úsek je blízký pólu 

a tedy dost krátký. Podívejme se do souhvězdí Cefea. V jeho jihozápad-

ní části, na hranicích se souhvězdím Labutě, najdeme neobvyklou 

dvojici objektů -galaxii NGC 6946 a otevřenou hvězdokupu NGC 6939. 

Jen málo galaxií, natož tak jasných, můžeme pozorovat tak blízko 
stříbřitého pásu Mléčné dráhy. Galaxie je poměrně velká, dokonce větší 
než "sousední" hvězdokupa (uvědomme si, že to sousedství je jen 

úhlové, ve skutečnosti je galaxie zhruba tisíckrát dále než hvězdokupa). 

V malém dalekohledu lépe uvidíme galaxii, ale ve velkém je nápadnější 
hustá, celkem souměrná hvězdokupa, v které převládají slabší hvězdy. 
Máme-li možnost pozorovat větším dalekohledem, najděme si malin-

kou otevřenou hvězdokupu NGC 7510. Možná vás také překvapí její 
nápadně trojúhelníkový tvar. 

♦ Úkazy měsíců Jupitera a Saturna - • Jupiter - Grafické znázornění poloh čtyr i 
nejjasnějších, tzv. galileovskýeh měsíců Jupitera ( I: Ia, II: Europa, III: Ganymed, ; 
IV: Callisto) vzhledem k planetě při pozorování v převracejícím dalekohledu 
(západ na světové sféře vlevo, východ vpravo). Na vodorovné ose je nanášena 
úhlová vzdálenost měsíců od Jupitera, na svislé ose dny v měsíci. Vodorovnými 
úsečkami je vyznačena poloha satelitů pro Oh TT každého dne. Svislé rovnoběžky 9 
znázorňují okraje Jupiterova kotoučku, vzdálenost měsíčků ad planety je ve stej-
ném měřítku. V případě, že křivka pohybu měsíce je mezi svislými rovnoběžkami I 
přerušena, prochází satelit za planetou, v opačném případě před planetou. ; 
•Santnt-Grafické znázornění poloh čtyř nejjasnějších měsíců Saturn (III: S III Ň 

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
úsečkami vyznačují elongace satelitů pro Oh TT každého dne. Široká svislá čára 
znázorňuje zdánlivý rovníkový průměr kotoučku planety, dvě rovnoběžky po stra-
nách vymezují zdánlivý vnější rozměr velké osy prstenu A; vzdálenost měsíců od i 
planety je ve stejném měřítku. Roviny drah Jupiterových měsíců procházejí 
v blízkosti Země, naproti tomu roviny drah Saturnových satelitů jsou více skloněny 
- podobně jako rovina prstenů. Poziční úhel satelitu vůči planetě zjistíme pomocí p elips nahoře na grafu tak, že pro daný okamžik přeneseme ze sinusovky polohu i 
na elipsu, a to svislou přímkou. Pohybuje-li se satelit doprava (k východu), pře- 4 
neseme polohu na spodní část elipsy, pohybuje-li se satelit doleva (k západu), 
přeneseme polohu na horní část elipsy. ' 

Otevřené hvězdokupy 

ai000 [ h m] 
s~eoo 

[° '] 
rozměry 

[ ' ] 
jasnost 
[mag] 

souhvězdí 

2031,4 +6038 8,0 7,8 Cep 
2311,5 +6034 . 4,0 7,9. Cep 

NOD 6939
NGC 7510 

Planetární mlhoviny 

NGC 5217 
NGC 7354 

22 23,9 
22 40,4 

+50 58 
+61 17 

Galaxie 

Cep; NGC 6946 2034,8 ±6009 17,0 8,9 

Nejjasnější objekty podzimní oblohy 
(Komentáře k jednotlivým objektům - viz Řiše hvězd 74(6 7 8/1993) 

Otevřené hvězdokupy 

a o
[ h m ] 

Ó2~o
[° ‚] 

rozměry 
[' ] 

jasnost 
[mag] 

souhvězdí 

NOC 6882 2011,7 +2633 18,0 - 8,1 Vul 
NGC 6885 2012;0. +2629 7,0 6,0 ~ Vut 
NOC 6913 M 29  . 2023,9 +3832 7,0 6,6 
NOC 6940 2034,6 +2818 31,0 6,3 Vú9 
NOC 7092, M 39 2132;2. +4826 32,0 4,6 Cyg 
NGC 7209 2205,2 +4630. 25,0  6,7 Lac 
NOC 7243 2215,3 +4953 21,0 6,4 Lac 
NGC 7654, M 52 324,2 +61 35 13,0  6,9 Cas 
NGC 7789 . 2357,0 

. 
+5644 16,0 6,7 . Cas 

NGC 457 0119,1 +5820 13,0 6,4 - Cas 
NGC 581, M 103 01 33,2 +6042 6,0  7,4 Cas 
NGC 663 0146,0 +6115 '.. 16,0 ;, 7,1 . . Cas 

Mlhoviny 

NGC 6960 20 45,7 +30 43 70,0 Cyg 
. NGC 6992 20 56,4 +31 43 60,0  Cyg 

NOC 6995 2057,1 +3113 12,0 Cyg 
? NGC 7000.. ~. . . . _ 20 58,8 +44 20 120 . . Cyg 

Planetární mlhoviny ; ' 

NOC 6826 
NOC 6905 
NGC 7009 
NGC 7027 
NGC 7293 
NOC 7662 
NGC 246 
NOC 650, M 76 

~ 1944,8 
2022,4 . '+2007 

: 2104,2 
~-21 07,1 
2229,6 
23 25,9 
00.47,0 ~ 
01'42,3 

+6031 ~ 

-1122 
+4214 ~ 
-2048 
+42 33 

~ ~ ~~ -11"53 
+51 34 

. ~~.2,3 
1,7 

'~. ~1,7 
~~~ ~0,3 . 
12;8. . 

2,2~ 
3,8 
4,8 

Kulové hvězdokupy 
NGC 6934 20 34,2 +7~.24. 5~,9'~ 

'  NGC 6981, M 72 :. 20.53;5 -1232 5,9 
NGC 7099, M 30:' 2140,4 -2311 11,0 
NOC 7078, M 15 
NGC 7089, M 2 

21:30,0 
21 33,5 

+1210 
-049 

12,3 
12;9 

Galaxie 

'  NGC 7331 22 37,1 +3425 10,7. 
- NGC 185 0039,0 +4820 11,5.,.. 
: NGC 205, M 110 0040,4 ±4141 17,4 
. NGC 221, M 32 ~.  0042,7 +4052x` 7,6 
' NOC 224, M 31 00 42,7 +41 16~ 178 

NGC 253 00 47,6 -2517 25,1 
NOC 598, M 33 

. 
01 33,9 +30 39 - 62,0 

NGC 628, M 74 . 01 36;7 ±1547 10,2 

8,0 

Cyg 
Oet 
Aqr ... ..

..Cyg 
Apr 
And 
Cet 
Per 

~ ~ 8,8 Del' ~ 
9,4 Agr. 
7;5 Cap,
6,4 Peg.~ ~ ~ 

' .6,5 Apr~~ ~ 

9,5 Peg .~.~ 
9,2 Cas ". 
8,0 And ' 
8,2 And
3,5 And
7,1 S 
5,7 Tn

~>~: 9,2 P  ~ 
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Obr. I - Pozoruhodná dvojice gala. 
je a hvězdokupy v souhvězdí Cefea. Ga-
rxie za spoustou hvězdy blízkosti Mléčné 
'rdhy vypadá nádherné. 

• Obr. 2 - Planetární mlhovina 
7GC 7354 se nachází v poněkud nepře-
ledném místě souhvězdí Cefea, ale její 
izuálnt jasnost není tak nízká jako fo-
?graj'ieká, takže s větším přístrojem 
y nevtěl být problém ji najít. Kousek 
dtudjsou pěkné otevřené hvězdokupy 
7GC 7510 a zejména M 52. 
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Obr. 3 - Souhvězdí Vodnáře a okolí nabízí několik pěkných dvojhvězd a z minulého roku znáte také některé 
alší objekty. 

Majitele malých dalekohledů neuspokojí říj-
nová obloha ani planetárními mlhovinami. 
S větším přístrojem se můžeme pokusit najít 
mlhovinu NGC 7354 v Cefeovi. V 0,3-m da-
lekohledu a větším zvětšení je vidět jako cel-
kem jasná ploška přibližně kulatého tvaru a 
nerovnoměrné jasnosti, dá se vytušiti temněj-
ší střed prstencové mlhoviny. Centrální hvěz-
da je pro vizuální pozorování příliš slabá. 
Mnohem menší je planetární mlhovina 
IC 5217 v Ještěrce. I při stonásobném zvětše-
ní se dá stěží rozlišit od okolních hvězd. Až ve 
velkém zvětšení je jasné, že jde o mírně šišatou 
mlhovinku, ale bez znatelné struktury a cen-
trální hvězdy. 

S malými dalekohledy jistě uspějeme při 
hledání dvojhvězd. A těch pěkných můžeme 
na podzimní obloze nalézt dost. V souhvězdí 
Vodnáře jsou hned čtyři, a to docela jasné. 
Dvojhvězdu 29 Aqr tvoří složky o něco slabší 
než 7 mag, vzdálené 4". Hvězdy 41 Aqr 
a 107 Aqr dalekohled rozloží na dvojici teček 
6. a 7. magnitudy, které dělí úhel 6", a na 
dvojhvězdu 94 Aqr stačí ještě menší zvětšení 
- hvězdy 7,5 a 5,3 mag jsou úhlově vzdáleny 
13,3". Triedrem se můžeme podívat na složky 
6. a 8. magnitudy dvojhvězdy 3 Peg. Je-li 
vzduch klidný, můžeme se velkým dale-
kohledem pokusit rozlišit také e Equ. Mně se 
to podařilo na hvězdárně na Kleti, ale snad 
budete mít štěstí i na méně proslulých mís-
tech. O 
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Co je to, když se řekne Reliktni záření a relativita 
korána - vnější část atmosféry Slunce (i jiných hvězd), rozkládající 
se nad chromosférou. V optickém oboru spektra lze k. spatřit nejlépe při 
úpiném zatmění Slunce. K. nemá žádnou zřetelnou hranici - plynule 
přechází do meziplanetárního prostoru. Je tvořena horkým (až 2.106 K) 
a nesmírně řídkým plynem (hustota l0' kg.m 3). K. je dynamicky 
nestabilní a rozpíná se do slunečního okolí. Nejmarkantnějším projevem 
rozpínání k. je sluneční vítr. 

koronální čára (zelená, žlutá, červená) - emisní spektrální čáry ve 
viditelném spektru vysoce ionizovaných prvků, zejm. železa, niklu 
a vápníku, pozorované ve spektru sluneční korány. Nejvýraznější jsou 
zelená k.č. (530,3 nm) - odpovídá emisi Fe XIV, červená k.č. (637,4 nm, 
emise Fe X) a žlutá k.č. (569,4 nm, emise Ca XV). 

koronální díra - oblast ve sluneční koráně, kde je výjimečně nízká 
hustota a teplota. 

koronální kondenzace - zhuštění plazmatu v sluneční koráně 
nad aktivní oblastí. K.k. je tvarována magnetickým polem korány a je 
zdrojem rentgenového a rádiového záření na decimetrových vinách. 

koronální oblak - typ sluneční protuberance, která tvarem připo-
míná oblak. 

koronální oblouk - viz koronální smyčka. 

koronální paprsky - dlouhé úzké paprsky pozorované v koráně 
při úpiném zatmění Slunce. Mají délku několika slunečních poloměrů 
a sledují siločáry magnetického pole. 

koronální smyčka, oblouk - koronální kondenzace ve tvaru 
oblouku nebo smyčky. Je důsledkem uzavřeného magnetického pole 
v koróně. 

koronograf - dalekohled umožnující pozorovat sluneční koránu 
a protuberance i mimo zatmění Slunce. V ohnisku objektivu je umístěna 
clonka (tzv. umělý Měsíc), která zastíní záření fotosféry a do okuláru 
propustí jen záření korány. Poprvé zkonstruován r. 1930 francouzským 
astronomem B. Lyotem. 

protuberance - poměrně chladné husté plazma v koráně. Všechny 
p. mají poměrně vysokou hustotu (10 1 až 109kg.m 3) a nízkou teplotu 
plazmatu (kolem 104 K). Základní dělení je na p. klidné a aktivní. 

protuberanČní dalekohled - koronograf přizpůsobený k po-
zorování protuberancí. 

relativní číslo slunečních skvrn (R) - též wolfovo číslo; 
index sluneční činnosti odpovídající výskytu slunečních skvrn ve fotosféře. 
Je-li g počet skupin skvrn a.f počet jednotlivých skvrn na viditelné 
polokouli, je R = k (10g±J , kde k je konstanta daná pozorovacími 
podmínkami. Maximální hodnota r.č.s.s. dosahuje až 300. Zavedeno 
r. 1843 švýcarským astronomem Rudolfem Wolfem. 

skupina slunečních skvrn - skupina několika slunečních 
skvrn ve fotosféře. 

Wolfovo Číslo - viz relativní číslo šlunečních skvrn. 

PROSLECLILO SE VE VESMÍRU 

Není osel jako osel 
«V roku 1963- šestnásí rokov po tom, co Chuck Yeager ako prvý človek 
lete1 rýchlejšie než rýchlosí zvuku - U. S. Air Force začala udelovaí 
pilotom, ktorí prekonalě výšku 50 míl; oficiálne uznaná hranicu medzi 
atmosférou a `otvoreným vesmírom`, vyznamenanie "Air Force Astro-
naut" (odtial' pochádza termín astronaut'). Tak sa stalo, že Joe Walker, 
ktorý v tom čase držal výškový rekord, sa pre to vyznamenaní« 
nekvalifikoval, ked'že bol civilista. Preto ho niekol'kípriatelia z Edwards 
Air Force Base pozvali na večeru do reštaurácie, obrátili zopár panákov 
a na jeho hrud pripli doma vyrobený odznak z kartónu. Nápis na 
vyznamenaní znel: Asstronauť l .s 

Zaslechl Martin Gimerský 
. 

Ass - angl. osel, vulg. označení pro zadní část těla... 
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Jan Novotný, Masarykova univerzita, Brno 

Nedávné oživení zájmu o reliktní záření oprášilo i otázku, kterou s 
položili pochybovači hned po jeho objevení. Nevzniká tu rozpor s teori 
relativity? Lze s velkou přesností stanovit systém, vzhledem k němuž ji 
reliktní záření izotropní. Takový systém je jediný a přinejmenšín 
v tomto smyslu "absolutní". K tomuto systému se vztahuje výrok, že 
pohyb Země směřuje do souhvězdí Lva a má rychlost 400 km.š 1. V da 
ném systému lze synchronizací hodin určit i "absolutní" současnost. V 
velkém časovém měřítku je tato současnost definována také rovnost 
teplot reliktního záření v různých místech vesmíru. Na druhé strani 
v teorii relativity se učíme, že absolutní pohyb ani absolutní současnos 
neexistují. 

Podobný rozpor mezi speciální relativitou a relativistickou kosmolo 
gií ovšem existoval už před objevem reliktního záření. Rozpínání vesmí 
ru ve Fridmanových modelech se rovněž jeví jako izotropní pouz4 
v jediném vztažném systému, vůči němuž pak udáváme červené posuv' 
a svítivosti galaxií. Existuje tedy rovněž privilegovaná současnost, kter; 
je ve velkém měřítku dána stejným stupněm vesmírné evoluce v různýcl 
místech. Pouze izotropie rozbíhání galaxií je menší než izotropie re 
liktního záření a definuje proto privilegovaný systém s menší přesnosti 
I u reliktního záření - na rozdíl od hypotetického éteru uvažovaného pře 
vznikem teorie relativity - není ovšem izotropie naprosto přesná. 

Přesto se snad dá říci, že relativistická kosmologie dělá jistý zpětm 
krok k newtonovskému pojetí absolutního pohybu a absolutního času 
To však není speciální teorii relativity na překážku, protože ta má padl 
obecné teorie relativity pouze lokální platnost, tj. její symetrie plat 
jen v malé oblasti prostoru a času podobně jako lze zakřivenou plochi 
v okolí jejího libovolného bodu aproximovat tečnou rovinou. Svět jak. 
celek nemusí mít podle obecné teorie relativity vůbec žádnou symetrii 
a pokudji má, může být tato symetrie nižší, než je symetrie požadovan 
speciální relativitou. To je případ homogenních a izotropních kosmolo 
gických modelů, kde pouze posunutí a otočení v prostoru zůstávaj 
operacemi symetrie (vesmír je ve velkém měřítku všude a ve všecl 
směrech stejný), kdežto posun v čase a Lorentzova transfromace jimi ne 
jsou (vesmír se v čase vyvíjí a pohyb vůči němu je zjistitelný z po 
zorování). 

Pochybovač by ještě mohl trvat na tom, že i lokální symetri 
požadovaná speciální relativitou je reliktním zářením narušena. Speciáln 
relativita však žádá symetrii odpovídající Lorentzově transformaci pou 
ze pro metrické vlastnosti a fyzikální zákony, nikoliv pro konkrétn 
rozložení hmoty, jako je reliktní záření. Není v rozporu s teorií relativity 
že pohyb vůči tomuto rozložení je fyzikálně zjistitelný. Pokud reliktu 
záření ovlivňuje naše experimenty, můžeme je odstínit, a v dutině, do ní, 
neproniká, je ve shodě se speciální relativitou absolutní pohyb neproka 
zatelný. Jsou-li stěny dutiny ochlazeny na teplotu 3 K, existuje v n 
záření podobné záření reliktnímu, které je izotropní vzhledem k dutině 
bez ohledu na to, že dutina se vůči kosmickému reliktnímu záření po 
hybuje. Tím je ilustrována invariance fyzikálních zákonů vůči rovno 
měrnému a přímočarému pohybu. 

Těmito poznámkami nechci popírat, že existence "kosmického času 
může mít velký význam pro naše úvahy o povaze reality a dění. Těcht 
otázek se dotkl již velký logik Kurt Gödel ve své úvaze o filožofickýc 
důsledcích teorie relativity a v současnosti jsou připomínány také v sou 
vislosti s kvantovou mechanikou. O platnost principů teorie relativit} 
jak je sdělujeme studentům na středoškolské i vysokoškolské úrovni 
se však kvůli reliktnímu záření obávat nemusíme. C 

Doc. Jan Novotný, narozen 1944. Krosně obecné teorie relativity 
fyziky a geometrie se též zabývá ftlozojřckými problémy přírodníci 
věd. Působí na katedře obecné fyziky na přírodovědecké fakult 
Masarykovy univerzity v Brně. 



Vizuální pozorování Slunce v roce 1993 
Ladislav Schmied, Kunžak 

roce 1993 bylo získáno hvězdárnami a pozo-
'ovacími stanicemi v České republice a Slo-
renské republice, které zasílají své protokoly 
ř vizuálním pozorování Slunce Hvězdárně ve 
Jalašském Meziříčí, celkem 5560 denních po-
:orovánf sluneční fotosféry. Na nich se podíle-
y tyto hvězdárny a pozorovací stanice: Banská 
3ystrica, Borovany, Hlohovec, Humenné, Hur-
lanovo, Kladno, Kunžak, KysuckéNové Mesto, 
,itovel, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, 
Ondřejov, Ostrava, Plzeň (4 pozorovací řady), 
'rešov, Prostějov, Rimavská Sobota, Rokyca-
ty, Rožňava, Sezimovo Ústí, Šternberk, Třinec, 
Jherský Brod, Žiar nad Hronom a Žilina. 
Po soustředění pozorovacích protokolů na 

3vězdárně ve Valašském Meziříčí byla prove-
lena autorem a panem Vlastimilem Nelibou 
: Kladna redukce tohoto rozsáhlého pozorova-

Hlavní charakteristiky 
sluneční činnosti v roce 1993 

s z číselných údajů vtabulkovém přehledu 
je zřejmý pokles relativních čísel oproti roku 
1992; 
® tento trend pokračoval po celý rok 1993 
takže kromě několika krátkodobých zvýšení 
nedosahovala relativní čísla ve II. pololetí své 
průměrné roční hodnoty; 
•podle průměrných ročních relativních čísel 
byla sluneční činnost na severní a jižní polo-
kouli v roce 1993 na stejné úrovni; 
'• průběh křivky relativních čísel i další přiblí-ženi 

oblastí výskytu slunečních skvrn ke slu-
nečnímu rovníku mají charakteristické rysy 
období před blížícím se minimem jedenáctile-
tého cyklu sluneční činnosti. 

tího materiálu, obsahujícího zatím nejvyšší po-
čet vizuálních pozorování získaných v průběhu 
jednoho roku, na řadu předběžných relativních 
čísel SIDC, Brusel. Výsledkem této redukce 
bylo určení redukčních koeficientů pro každou 
pozorovací stanici a kromě toho i vytvoření 
řady redukovaných relativních čísel, která po-
krývá 358 dní, tj. 98,1 % celého roku. Najeden 
pozorovací den připadá 14,5 pozorování a prů-
měrná denní odchylka od předběžných relativ-
ních čísel SIDC činí ±9,2 %. Průběh křivky 
výsledné řady relativních čísel je znázorněn 
v horní polovině připojeného grafu, obsahujícího 
zároveň průměrná měsíční relativní čísla a je 
jich roční průměr. 

Dolní polovina grafu obsahuje heliografické 
polohy skupin slunečních skvrn, pozorovaných 
v jednotlivých Carringtonových otočkách Slun-

Vybrané indexy sluneční aktivity 
v letech 1992 a 1993 

Sluneční polokoule severní jižní` 

Rok 1992 1993 1992 1993' 

Průměrné roční 
neredukované 
relativní číslo 28,5 21,9 44,2 21,9 

Průměrná heliografická 
šířka výskytu slunečních 
skvrn +11,2° +10,0` 

Nejvyšší helíograflcká 
šířka výskytu slunečních 
skvrn +2T +22°

-14,5° -12,3' 
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ce na pozorovací stanici v Kunžaku. Velikost 
skupin je odlišena velikostí kotoučků. 

Sluneční rovník je znázorněn přímkou a he-
liografickou šířkou 0°. Z datové stupnice upro-
střed grafu můžeme určit data průchodu větších 
skupin slunečních skvrn centrálním meridiánem 
Slunce. V tabulkovém přehledu je provedeno 
porovnání vybraných indexů sluneční aktivity 
roku 1993 s rokem 1992. Číselné hodnoty v této 
tabulce byly získány po statistickém zpracová-
ní pozorování z Kunžaku. O 

Ladislav Schmied (*1927). 
Významný český astronom amatér zabývající se 
vizuálním pozorováním Slunce. Výše uvedený 
přehled sluneční činnosti jejíž 26. pokračová-
ním unikátní nepřerušené řady přehledů roč-
ních výsledků autorových vizuálních pozorová-
ní sluneční činnosti provedených na jeho sou-
kromé hvězdárně v Kunžaku u Jindřichova Hradce. 

v i v 

SLUNEČNI ČINNOST 
V ROCE 1993 

Jiří Boukka, 
Astronomicky ustav 
Karlovy univerzity, Praha 

Sluneční aktivita, charakterizovaná slunečními 
skvrnami, v loňském roce výrazně poklesla opro-
ti roku předchozímu. V r. 1989, kdy nastalo 
maximum současně probíhajícího 22. cyklu slu-
neční aktivity, dosáhlo průměrné roční relativní 
císlo Ř hodnoty 157,6. Pak následoval pokles, 
takže Ř roku 1990 bylo 142,6, ale v roce 1991 
následoval ojJět mírný vzestup - sekundární 
maximum s R = 145,7. Výrazný pokles sluneční 
aktivity pak nastal r. 1992, kdy R bylo 94,3, 
a zvláště vloni, kdy Ř bylo již jen 54,6. 

V r. 1993 se průměrná měsíční relativní 
čísla pohybovala mezi 22,4 v září a 91,0 
v únoru. Nejvyšší denní relativní číslo (Ř) bylo 
8. února - Ř = 134, nejnižší 8. prosince- pouze 
Ř = 8. V celkem jen 13 dnech přesáhlo Ř hodno-
tu 100, z toho nejvíce v 7 únorových dnech. 
Pouze ve 3 dnech (2 v září a I v prosinci) nedo-
sáhlo Ř hodnoty 10. V žádném dni loňského 
roku nebylo relativní číslo rovno nule, tj. žádný 
den nebyl beze slunečních skvrn. O 

[údaje byly převzaty ze statistik A. Koeckelen-
bergha a z bruselského Sunspot Index Data Centre] 

Doc. Jiří Bouška (*1925). ________
Doc. J. Bouška patří k našim 
předním astronomům. Kromě své boháté vědecké 
práce .se věnuje také popularizaci astronomie, 
byl dlouholetým vedoucím redaktorem. Říše hvězd. 
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OKÉNKO POZOROVATELŮ  

ZATMĚNÍ SLUNCE - 10. IV. 1994 
Druhé pokračování zprávo pozorování letošního 

zahněiú Slunce, 
které proběhlo ]0. května, a ujemc pazoravánín: provedeným 
v zahraničí - pana Čížka 7 USA a pana Šatu' ha z Kanady. 

Jaklsme ViaJižv dřívejsích číslech íííu / vhní intormovali. za 
zatměním Slunce bylo v, praveno do Mamka i několik českých 
expedic ajedna slovenskí (expedice R-SZAA; tarn však byla na 
poslední chvíli zrušena) - redakce má od dčastníkú expedic 
přislíbeny totogrrtie a příspžvky se zúřitkv z ptzomvání tohoto 
vzácného úkazu. 

rok se sash také MryIi někteří jednotlivci - jejich 
'nejlep;i sňnmky uveřejníme a nuktercrir z pri'lILIi čiaJ Na tčto 
dvrtushaně`publI kule neJen Snímek Martina Navrátila z Hradce 
Králové. . -

V pípadě, že redakce obdrží nějaké další zprávy či snímky 
z tohoto zatmění, ráda ses Vámi o né podělí. 

Za prstencovým zatměním do Texasu 

Objednal jsem si 90stránkovu publikaci č. 1301 autorů F. Espenaka 
a J. Andersona z NASA. Přečetl jsem si v ní, že nejbližší místo pro 
pozorování zatmění se pro nás, Kaliforňany, nachází v severozápadní 
části Texasu. Celou cestu 1600 km dlouhou bylo možno po dálnici 
naším autem ujet za dva dny. Počítal jsem ale o den více, abychom měli 
rezervu, kdyby se něco stalo, a také abychom získaný čas využili 
k návštěvě sousedního Mexika. Podle předpovědi počasí uvedené ve 
zmíněné publikaci bylo okolí texaského El Pasa místem jasné oblohy 
s pravděpodobností téměř sedmdesátiprocentní, tedy nejlepší ve 
Spojených státech. 

Bylo zataženo, když jsme vyjížděli ze slunné Kalifornie. Druhý den 
odpoledne jsme viděli na jihozápadě hustou deku mraků; hodně nám to 
ubralo na radosti. Přespali jsme v městečku Las Cruces nedaleko 
texaských hranic. Ráno nám pozvedla náladu úpině jasná obloha. 
Uvítací informační středisko na hranicích Texasu mělo všechny zprávy 
- kromě zpráv o slunečním zatmění. Také kaktusy tam krásně červeně 
kvetly. Televize ukazovala stále stejnou předpověď počasí: dopoledne 
kupovitá oblačnost, odpoledne bouřky - totéž i na den zatmění. "Lepší 
než ta deka mraků, která nás tolik postrašila", říkali jsme si. Navštívili 
jsme našeho jižního souseda - Mexiko. Manželka se dívala po obcho-
dech a já po obloze..Předpověd' počasí byla přesná. Na obloze modrá 
a bílá barva v poměru "fifty-fifty". Nejvýhodnější pro pozorování 
a nejbližší centru zatmění se zdála miniaturní osada Newman, vzdálená 
asi 25 km severně od El Pasa na silnici Č. 54. Osadu jsem nazval 
miniaturní proto, že tam byl jeden dům obydlený, jeden neobydlený 
a bar, kde místní kovbojové jedli hamburgery nebo hráli kulečník. 

Á ('ásleate uuměnt Slunce na .wauku dlarnrta Nartxiula : /hudec' A'ralarc. 
Snímek pořídil v Maroku (Dar Bouázza) dne 10. V. v I áh 04ntin UT reflektorem 
Cassegrain 1502000 s červeným filtrem expozicí 1250 s na film Konicachrom 100. 

Neměli revolvery ani ostruhy na botách. Nosit kolty jejiž dávno zakáza. 
ně a ostruhy nepotřebovali, protože místo hřebce měli forda nebe 
chevroleta. Asi 60 km severně se nachází státní park Bílé písky. Písek 
není tvořen zrnky křemene jako všude jinde na světě, ale zrnky sádrovce. 
Proto jsou písky tak bílé. Ještě severněji se nachází další velmi památně 
místo, označované na mapě "Trinity Site". Zde, v nehostinné poušti, 
v minulém století španělsky nazývané "stezka smrti", vybuchla dne 
16. července 1945 první atomová bomba. "Krajina se osvětlila více nei 
za piného slunečního svitu", řekl později Enrico Fermi, který stál k místu 
výbuchu obrácen zády. 

Desátý květen - osada Newman. Obloha převážně jasná. Na východě 
několik kupovitých mráčků a nad vzdáleným horským hřebenem 
Quadelupe Mountains se strhly dvě bouřky. Od západu k východu vá] 
mírný vítr a na západě bylo perfektně jasno. Věděl jsem, žele to dobré 
znamení, neboť všeobecná tendence proudění vzduchu přes Spojené 
státy je stejná jako v Evropě - od západu k východu. Slunce oslnivě 
svítilo. "Přinesla jsem ti štěstí", řekla manželka. "Ještě nic neříkej. Může 
se zamračit těsně před zatměním", odpověděl jsem. Vzpomněl jsem si, 
že jsem tento neblahý úkaz zažil v Baja California v roce 1991, kdy jsme 
ze sedmi minut měli k pozorování sotva tři. Při poklesu teploty došle 
k nasycení vodních par ve vzduchu a tvoření oblačnosti. Manželky, které 
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zahraničí 
Pozorování prstencového zatmění 
Slunce v Kanadě 
Dne 10. května jsme byli svědky prstencového zatmění Slunce. Sarnia, 
kde žiji, se nacházela ještě v pásmu oblasti prstencového zatmění. 
nicméně podle údajů, které jsem obdržel od NASA, jsem vypočítal, že 
osa zatmění bude probíhat téměř středem Point Pelee. To je poloostrov 
na jezeru Erie, mimochodem nejjižnější cíp Kanady, ležící pouhých 
150 km jižně od nás. 

Tak jsme se tam s manželkou a dvěma jinými členy naší odbočky 
Královské kanadské astronomické společnosti (RASC) 10. května 
vypravili. Počasí bylo perfektní, třebaže den předtím bylo úpině zataženo 
a následujícího dne dokonce pršelo. Takže prvním výsledkem naší 
výpravy bylo poznání, že Murphyho zákon "ind-li něco alespoň trochu 
šanci se pokazit, tak se to určitě pokazí" neplatí! 

S pomocí detailní mapy jsem zjistil, že střed zatmění půjde kolem 
stánku s občerstvením, což byla další výhoda. Návštěvníků tam bylo 
poměrně hodně. Point Pelee je provinční park, vyznačující se zejména 
v tuto roční dobu velikým množstvím různého ptactva, takže je rájem 
milovníků přírody. Zde se jim říká "bird-watchers". Byli tam též lidé 
od dvou televizních stanic (celá událost se totiž pilně přenášela televi-
zí), turisté z Německa, kteří neměli vůbec tušení, že bude zatmění 
Slunce, a samozřejmě několik skupin amatérů z Windsoru, Londonu. 
Toronta a Sarnie. 

Já jsem se pokusil průběh zatmění fotografovat a celkem se mi to 
podařilo. Použil jsem poměrně jednoduché vybavení: vizuální objektiv 
60 mm f/5 zacloněný na 38 mm s projekcí pomocí objektivu ze staré 
8-mm kamery Kodak (Anastigmat 13,5 mm). Výsledná efektivní 
ohnisková délka byla 1350 mm při f135. Před projekční čočkou jsem 
měl "hustý" neutrální filtr (nemám specifikace) a před objektivem 
červený filtr 25A. Použil jsem film Ilford Pan F (50 ASA),při expo-
zici 1/1000 s. Na ukázku posílám obrázek, který zachycuje okamžik 

Á Prstencove zatnréni Slunce dne 10. V. 1994 - snuaek Zdeňka 
A. Šarocha byl pořízen v 171i 12min 29s UT v Point Pelee-Ont. 
v Kanadě. 

druhého kontaktu (17h 12min 29s UT) a výrazně ukazuje Bailyho 
perly. 

O Zdeněk A. Šaroch, 
Sarnia - Ontario, Kanada 

ehdy zůstaly v hotelu a bazénu, nám pak řekly: "Tady bylo jasno 
i všechno jsme krásně viděly". 

V Newmanu se sešli amatéři z Wyomingu, Colorada, ale nejvíce nás 
rylo z Kalifornie. Půl hodiny před maximem se přihnal i s manželkou 
i osmipalcovým dalekohledem SCT Meade další Kaliforňan. "Byli/.sine 

Quadelupe Mountains a lilo tam ,jako z konve", infomoval nás po 
:hvilkách při hbitém seřizování dalekohledu. 

První kontakt nastal v 8h 44min místního času. Měsíc se začal 
`zakusovat" do sluníčka. Měl jsem katadioptrický teleobjektiv s ohnis-
:em 600 mm a mylarovým filtrem. Použil jsem velmi citlivý film 
(odacolor 35 mm ISO 1600/34°. Expozice se pohybovala od 1/50 do 
/250 s při konstantní cloněf= 11,2. 

V maximu bylo měsíčním kotoučem zakryto 94% slunečního disku. 
Okolí viditelně zešedlo. Jasnost Slunce poklesla, přesto však Slunce 
stále zářilo a zatmění nebylo možno vidět bez filtru. V závěru jsem 
dělal expozice v kratších intervalech a podařilo se mi zachytit maxi-
mum. Prstencová fáze trvala 5min 40s; prstenec, který Slunce 
a Měsíc vytvořily, byl perfektní. Nebe bylo stále bez mráčku . Měsíc 
začal ustupovat a poslední kontakt nastal 8 minut před poled-
nem místního času. Pak jsem teprve uvěřil manželce, že mně přinesla 
štěstí. 

O 
Lubomír Čížek 

Kalifornie, USA 
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Kdy, kde, co NOVINKY Z ASTRONOMIE 

oznámení označená tímto symbolem ne-
byla v předcházejících číslech Říše hvězd 
publikována, nebo došlo ke změně jejich 
obsahu 
.akce pořádané '- vahtanwl ř 

- 'vaŘíšihvězzl již publikovaná oznámení, pří-
padně jejich zkrácená verze. 

červenec '94_ 

4. 1. -4. VII. - Opava: 18. stelární konference. ' Kontakt: 
P. Hadrava, Astronomický ústav AV ČR, observatoř 
Ondřejov, 251 65 Ondřejov; 4D 0204-85.212, 02-881.611; 
FAX02-881.611; e-,roj! had@sunstel.asu.cas.cz. 
4 1. - 15. VII. - Valašské Meziříčí: Astronomický tábor. 
va Kontakt: Hvězdárna Valašské Mezinct, Vsetínská 78; 
4r? 0651121.928. 
S L -16. VII.. Hvězddrna Karlovy Vary: Letní astronomic-
ký tábor. . Kontakt: M. Spurný, Hvězdárna kultur-
mho střediska Amethyst, Hvězdárna Hůrky, I. P. Pavlova 14, 
36001 Karlovy Vary; 40 017-25.772; FAX 017.23.753. 
4. 2. -111. VII.. Rokycany: Kurz broušení astronomických 
zrcadel. 'ta Kontakt: Hvězdárna v Rokycanech. Voldušská 
721, 337 11 Rokycany; O 0181/2622. 
4 P 4. - 111. VII. - Madrava u Plešían, Slovenska: Sraz 
mladých astronomů Slovenska. Slovenská ústredná 
hvezdáreú I-lurbanovo, Kománňanská 134, 947 01 Hurbanovo, 
Slovensko; 40 0819/2484, FAX 0819/2487. 

10. - 16. VII. - Rokycany: Kurz stavby astronomických 
dalekohledů.v Kontakt: Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 
721, 33711 Rokycany; (O0181/2622. 

O 16. - 23. VII. - Slovenská republika: EBICYKL 1994. 
ea Kontakt: Redakce Říše hvězd, Mršttkova 23, 100 00 Praha 10 
- Strašnice; FAX 02/777.143, FAXMODCM 02/781.0163. 
4 P 24. VII. -14. VIII. - Schauphuysen (Německo): 30. me-
zinárodní astronomický tábor (IAZC). a. Kontakt: IWA 
e.V., c/o Erwin van Ballegoij, Dirkje Mariastraat 17 bis, 
NL-3551 SK Utrecht, Holandsko - The Netherlands; 
R+31-30-434276. 

25. -29, VII. - Praha, Palác kultury: 57. výroční konferen-
ce Meteoritické společnosti. etc Kontakt: dr. P. Jakeš, Katedra 
ložiskové geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlo-

vy, 

Albertov 6, 12843 Praha 2; 4002/2491.5472/l.2426, FAX 
02/296.084, e-,,mil jakes@prfdec.natuccuni.cz. 
4'27. VII. -16. VIII. -Karlovy Vary: Putovní astronomický 
tábor ASTROGATE 1994. Kontakt M. Spurný, Hvězdárna 
kulturního střediska Amethyst, Hvězdárna Hůrky, I. P. Pavlova 
14, 36001 Karlovy Vary; 4O017-2.5.772; FAX 017-23.753. 
4-29.  VII. -7. VIII. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studi-
um astronomie (12. běh) - 15. soustředění. ¢a Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Mezinct, Vsetínská 78;® 0651/21.928. 
4. 31. VII.- 14. VIII. - Úpice: 36. letní expedice Úpice '94. 
xa Kontakt: Hvězdárna v Úpici, U lipek 160, .542 32 Upice; 
4- 0439/932.289.0439/932.731,  FAX 0439/933.289. 

srpen _ '94 
1. - 12. VIII. - Vyškov: 34. praktikum pro pozorovatele 

proměnných hvězd. Kontakt: Dr. P. Hájek, Hvězdárna 
Vyškov, P.O. BOX 43, 682 01 Vyškov. 

1. - 14. VIII. - Vlčková: Astronomický tábor. e2 Kontakt: 
MUDr. Coufal & Ing. Chlachula, P.O. BOX 137, 762 25 Zlín; 
4O067/28.241/1.512; e-majl ICHY@ZLIN.VUTBR.cZ. 
4. 6. - 14. VIII. - Zhařec: Dovolená s dalekohledem '94. 
® Kontakt: Štefánikova hvězdárna, Petřin 205, 118 46 Praha I; 
'R 02/2450.709sěI 0, FAX 02/538.280. 

7. - 16. VIII. - Šibeniční vrch: PERSEX '94. K2 Kontakt 
Okresní lidová hvězdárna ve Veselí nad Moravou, Benátky, 
69801 Veselí nad Moravou; (O0631-2614. 
4• -0 8. - 12. VIII. - Marie/tanu[ (Švédsko): Malá tělesa 
sluneční soustavy a jejich interakce s planetami. va Kon-
takt: H. Rickman, Astrononvska observatoriet, P.O. BOX 515, 
S-751 20 Uppsala, Sweden. 
:• 8. - 14. VIII. - Hvězdárna a planetárim, RMZ VŠIJ 
v Ostravě: Astronomické praktikum. ® Hvězdárna a pla-
netárium BMZ VŠB, tř. 17. listopadu, 70833 Ostrava - Poruba; 
4O 069/691.I006nebo7, FAX 069/691.1009, e -moji mar-
tin.vilasek@vsb.cz. 
4'S.- 14. VIII. - Javarník: Expedice Liberec '94. ea Kontakt: 
Astronomický klub PKO, P.O. BOX 24, 463 12 Liberec. 
4. P 15. - 27. VIII. - Haag (Haiandsko):XXII. valná 
shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU). 
4. 4- 29. VIII.. 1. IX. - Kiel (Německa): 9. evropská sympo-
zium věnované bílým trpaslíkům. 'ta Kontakt: D. Koester, 
Institut fšr Theoretische Physik und Sternwarte Christian-
Albrechts-Universitšt, Olshausenstra1e, D-24098, Germany; 
(J+49-431-880.4110, FAX +49-431-880.4100. 

zarI : 

4. 9. -11. IX. - Valašské Meziříčí: Celostátní praktikum pro 
pozorovatele Slunce. 'a. Kontakt: Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, Vsetínská 78; 4O0651/21.928. 

Na Neptunu stále něco nového 

Planetu Neptun systematicky sleduje už deset let H. B. Hammelová z Massachusettského 

technologického institutu. Používá 2,2-m reflektor Havajské univerzity na Mauna Kea. Cenná 

jsou její pozorování v době průletu sondy Voyager 2, protože můžeme porovnat, jak se planeta 

jevila na záběrech zblízka i zdálky - tedy s velkým a malým rozlišením. Celkově se potvrzuje to, 

co ukázal průlet Voyageru 2 - řada atmosférických útvarů se objevovala a mizela, každý z útvarů 

měl jiný pohyb a jejich sledováním nebylo možné určit průměrnou rotační periodu. Průlet 

Voyageru ukázal charakter proudění v Neptunově atmosféře během v podstatě nědlouhého 

časového úseku. Kdybychom postrádali svědectví jiných pozorování, mohli bychom dokonce 

předpokládat, že jsme zachytili atypickou fázi. Několikaletá sledování však ukazují, že dramatic-

ké proměny v Neptunově atmosféře jsou spíše pravidlem, a to nejen co se týká detailů, ale 

i v globálním měřítku. V minulosti zobrazovaly pozemní záběry jeden až dva útvary v severních 

šířkách, kde Voyager zachytil slabé třásliovité struktury. Tyto struktury byly vždy doprovázeny 

výraznějšími jasnými útvary na jižní polokouli. 

V polovině minulého roku se vzhled planety významně změnil. 12. července 1993 jmenovaná 

autorka a graduovaný student R. P. LeBeau sledovali uvedeným dalekohledem Neptuna s užitím 

filtru propouštějícího záření v pásu metanu v blízké infračervené oblasti. Poprvé v průběhu 

programu záběry ukázaly jasnou oblast na severní polokouli planety, zatímco jižní polokouli 

zaznamenaly zřetelně temnější. Předtím na této vinové délce dominovaly jasné útvary v jižních 

šířkách. Detailnější pozorování by Hammelová ráda uskutečnila Hubblovým kosmickým daleko-

hledem. C 

[LPIB] Pavel Příhoda 

Vznikají hvězdy i mimo disky galaxií? 

V naší Galaxii je asi 1011 hvězd, soustředěných většinou v disku. Zde také v prachoplynnýcl 

mlhovinách hvězdy vznikají. Poslední desetiletí se však množí argumenty ve prospěch tvrzení, žt 

hvězdy mohou vznikat i mimo disk, v kulové složce Galaxie - v galaktickém halu. 

Většina hvězd v halu Galaxie, včetně hvězd v kulových hvězdokupách, patří mezi nejstarš 

známé. Halo samo zachovalo velikost a tvar Galaxie z časů, které předcházely období, v němž st 
většina látky soustředila do disku. Naopak mezi nejmladší patří hvězdy spektrálního typu O a B 

které mají velkou hmotnost a vysokou svítivost, více než 10° Sluncí. Především jde o hvězd' 

spektrálního typu B, protože O hvězd je pozorováno asi stokrát méně. Všimněte si: tyto hvězd: 
jsou mladé a velmi svítivé - můžeme je tedy sledovat na velkou vzdálenost. Protože se od míst: 

svého vzniku nemohly při svém nevelkém stáří ještě příliš vzdálit, lze z toho usoudit, v jakýcl 
oblastech se hvězdy tvoří. Určitý počet B hvězd má nízkou zdánlivou jasnost, měly by tedy od ná: 
být daleko. A tady s překvapením podle poloh některých z nich zjišťujeme, že jsou znační 
vzdáleny nejen od nás, alej od disku Galaxie. 

Některé bližší B hvězdy vzniklé v disku se mohly mimo galaktický disk dostat vliven 
náhodných setkání s jinými hvězdami velkých hmotností. Ale vzdálenost některých z nich ot 
disku je tak velká, že takové vysvětlení neobstojí. Vzdálenostjedné hvězdy od disku např. zřejmi 
přesahuje 50 000 světelných roků. Pro tuto hvězdu a několik dalších je pak nejpřijatelnějšín 
vysvětlením, že vznikly vně disku, možná z mezihvězdné látky vyvržené explozemi supernov 
nebo i zjádra Galaxie. 

Musíme však být opatrní. Mohli bychom také přijmout vysvětlení, že nejde o normálu 
B hvězdy, ale o nějaký typ méně hmotných hvězd spektrálního typu B, které by mohly mít menš 
svítivost než jejich masivní protějšky. Pak by byly blíž a mohly by se nacházet i uvnitř disku 
Zatím se s jistotou nevědělo, zda by hvězdy s takovou nižší hmotností nevyhlížely podobni 
včetně spekter. Nebylo proto možné dosud rozhodnout, jde-li o hvězdy velmi svítivé a daleké 
nebo méně svítivé a blízké. 

Tuto nejistotu lze odstranit tak, že se pokusíme nalézt B hvězdy u jiných galaxií. O takoví 
pozorování se pokusila skupina astronomů A. Fitzsimmons, F. Keenan a P. Dufton z univerzit: 
v Belfastu a M. Irwin z greenwichské observatoře. V halu Velké galaxie v Andromedě M 3 
nalezli desítky hvězd, které podle barvy a jasnosti určili jako mladé modré hvězdy. M 31 je pr( 
dnešní přístroje právě na hranici vzdálenosti, z níž můžeme ještě spatřit jasnější objekty galaktického 
hala. Typická jasná B nebo O hvězda má v tomto halu zdánlivou hvězdnou velikost 22 mag 
Autoři pozorovali 2,5-m dalekohledem I. Newtona na La Palma na Kanárských ostrovech 
Detektorem CCD sledovali část hala pod diskem galaxie M 31. Jeden záběr zaznamena 
asi třicetinu čtverečního stupně. Pořídili 26 záběrů, které pokryly (s náležitými překryty; 
0,2 čtverečního stupně. Na každém záběru se dalo zjistit kolem dvou tisíc hvězd a jedna neb< 
dvě z nich byly zřejmě hledané modré hvězdy s vysokou svítivostí. Bude nutné ještě poří-
dit jejich spektra, aby se dokázalo, že jde opravdu o OB hvězdy a ne třeba o kvasary V po 
zadí. Pokud se to potvrdí, bude to jasný důkaz, že hvězdy vznikají i mimo disky spirálních ga 
laxií. 

Pavel Příhoda 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 
Výzkum impaktního kráteru Chicxulub pokračuje 

V současné době pokračuje intenzivní výzkum impaktního krá-
teru Chicxulub na mexickém pobřeží poloostrova Yucatanu. Jeho cílem 
je snaha co nejtěsněji korelovat vznik tohoto kráteru a hromadné 
vymírání organismů, které před 65.106 roky postihlo asi 70 % teh-
dejších druhů. Nejvíce známými oběťmi této katastrofy jsou druhohorní 
ještěři - dinosauři. Tato náhlá změna společenstva organismů - vyhy-
nutí staršího společenstva a nástup společenstva nového, ve kterém 
postupně začali dominovat savci, kteří dostali nový prostor ke svému 
vývoji - geologům dobře posloužil jako konvenčně vymezená hranice 
mezi křídou a třetihorami (německy Kreide a Tertilir - proto hranice 
K/T). 

Místo dopadu kosmického tělesa, nebo podle některých představ 
těles, která vyvolala tuto katastrofu, se hledá již od počátku osmdesátých 
let. Od té doby je totiž na K/T hranici po celém světě soustavně 
zaznamenáván výskyt částic postižených impaktní (šokovou) přeměnou 
a usazené horniny obohacené iridiem. Výzkum se především zaměřil na 
impaktní kráter o stáří 65.106 let. Dále prováděné výzkumy s vysokou 
pravděpodobností doložily, že místem tohoto katastrofického impaktu 
může skutečně být kráter Chicxulub. Výsledky nyní publikovaných 
výzkumů tento předpoklad dále potvrzují. 

K hlavním důkazům patří výsledky studia vrtných jader z vrtu, který 
zastihl podkladové (terčové) horniny kráteru. Jsou to regionálně přemě-
něné granitoidy ("žuloruly") postižené šokovou přeměnou, vyskytující 
se spolu s impaktními taveninami. Zjištěné terčové horniny se svým 
složením shodují se složením šokově přeměněných částic známých 
z různých míst. V impaktní tavenině se zároveň podařilo zjistit až 
stonásobně vyšší koncentraci iridia proti normálu. 

Paleomagnetický výzkum prokázal, že impaktní tavenina tuhla 

Utěšený raný Mars? 

Část odborníků zabývajících se Marsem se dosud shodovala na představě 
planety s významnou hydrosférou i hustým ovzduším, které vykazovalo 
výrazný skleníkový efekt. Taková rajská etapa Marsu byla podle jejich 
odhadu skutečností dosti dávno - v době vzniku života na Zemi, asi před 
3,8 miliardy roků. Toto období je nazýváno Noachisskou érou (Noachian 
Age) podle krajiny Noachis na jižní polokouli Marsu mezi Hellas a Argyre 
I. Dokládá je přítomnost vodních koryt - dávno už ovšem bez vody -
a rozvětvená údolní síť. Představíme-li si atmosféru se silným skleníkovým 
efektem, můžeme předpokládat vodní srážky - deště i sněhové vánice, 
proudící vodou zapiněná vodní koryta, výraznou erozi a tvorbu usazenin. 
Dostáváme tak obraz planety v lecčems podobné Zemi, třebaže v paramet-
rech poněkud skromnějších. Další vývoj k Marsu už tak ohledupiný nebyl 
a kam vedl, ukazují názorně záběry z jeho umělých družic. 

Některé ze stop, které předpokládaná éra zanechala, se asi nedají vysvětlit 
jinak, než jak usuzují specialisté. Jenže míra jejich optimismu kolísá. Ti větší 
optimisté předpokládali hustou atmosféru oxidu uhličitého CO2. Nové modely 
ale ukazují, že tato hustota má svou horní mez, a je-li překročena, začne CO2
kondenzovat a skleníkový efekt se pak už víc nezvýrazní. Změnu v názorech 
přinesly i nové představy o nitru planety. V osmdesátých letech se počítalo, žena 
začátku vývoje bylo nitro Marsu chladné. Nyní se však ukazuje, že muselo být 
velmi horké. Argumenty ve prospěch tohoto názoru lze jen těžko vyvrátit. Část 
povrchových útvarů sedá vysvětlit jako důsledky poměni, za něž nese odpověd-
nost skleníkový efekt, část útvarů se nepochybně formovala v procesech, které 
byly vyvolány vnitřním teplem planety. 

Kombinace obou dokresluje obraz raného vývoje Marsu, který nebyl podob-
ný Zemi v té míře, jak jsme si ještě nedávno představovali, přesto však tu jistá 
podobnost byla. Stále ještě podle současných názorů platí, že během Noachisské 
éry byly podmínky na Marsu významně odlišné od dnešních: 1. atmosféra byla 
výrazně hustší než dnes, 2. tepelný tok z hlubších vrstev planety byl větší, 3. vo-
datam existovalav kapalném stavu, část povrchu byla zaplavena, říčními koryty 
protékala voda, 4. vodní eroze byla významná stejně jako tvorba usazenin. 

El Pavel Příhoda 

v prostředí převrácené polarity magnetického pole (období tzv. chronu 
29 R, který odpovídá časově radioaktivnímu stáří taveniny). 

I když není možno definitivně vyloučit, že na K/T hranici existovaly 
ještě další impakty, větší část vědců předpokládá, že zdrojem globální 
katastrofy byl tento kráter. V tomto názoru je utvrzují nová zjištění 
o rozměrech uvedené struktury. 

Detailní geofyzikální výzkum, zejména magnetická a tíhová měření, 
prokazuje, že kráter, nyní skrytý pod usazenými horninami, má více 
koncentrických valů a depresí, než bylo zjištěno v počátečních fázích 
výzkumu. Poslední měření prokázala čtvrtý, neúpiný val, který by 
indikoval průměr kráteru 240 až 300 km. Původně odhadovaný průměr, 
165 až 180 km, určovaný rovněž z kruhovitého průběhu závrtů - centů, 
se nyní považuje za průměr vnitřní, stabilní části dna kráteru. S pozná-
ním nových rozměrů kráteru podstatně vzrostl i odhad potřebné ekviva-
lentní energie, nutné pro jeho vznik, a to z 10.1012 t TNT na 50.1012 t 
TNT. Znamená to, že Chicxulub je jedním z největších impaktních 
kráterů ve sluneční soustavě. To vysvětluje nesmírně ničivé působení 
tohoto impaktu na biosféru. Je rovněž pravděpodobné, že tak ničivý 
impakt předtím nepotkal Zemi po dobu téměř 1.10' let, od doby vzniku 
mnohobuněčných struktur. 

Nové výzkumy zároveň vyvrátily, že by místem tohoto ničivého 
impaktu byl kráter Manson v Iowě. Tento kráter je poněkud starší 
(radioaktivní stáří podle poměru izotopů A" a A40 je (73 ± 0,3).106 let). 
Rovněž nevyhovuje svým průměrem 35 km. Není však vylóučeno, že by 
tento kráter mohl být vysvětlením "dvojité K/1 vrstvy" známé z Colorada. 
Zda tomu tak skutečně je, ukáží další výzkumy. 

O Mojmír Eliáš 

Družice OARS pokračuje v mapování 
stratosféry 

Dr. Joe Waters a jeho kolegové z Laboratoře tryskových pohonů (JPL, 
Jet Propulsion Laboratory) a Univerzity v Edinburghu zpracovali údaje 
získané družicí UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) a své 
výsledky publikovali v časopise Nature. 

Družici UARS vypustila NASA 12. září 1991 z raketoplánu 
Discovery. Tato družice zkoumá horní vrstvy atmosféry. Vědci po-
rovnávali denní mapy ozonu a dalších plynů a teplotní mapy hor-
ních vrstev atmosféry. Jedno z nejdůležitějších je měření množství 
oxidu chlóru, který narušuje ozon. Největší koncentrace oxidu chlóru 
byla v zimě 1992-1993 nad Arktidou ve výšce 20 km nad povrchem. 
Koncentrace ozonu v této vrstvě se snižovala o 0,7 % denně od polo-
viny února do začátku března 1993. V předchozích letech se naopak 
úroveň ozonové vrstvy zvyšovala. Bylo zjištěno, že během zimy 1992-
1993 byla ozonová vrstva na severní polokouli o 10 %, v některých 
místech až o 20 % menší než vrstva naměřená ve stejném období 
předchozího roku. 

Chlór ve stratosféře chemickými reakcemi v mracích, které se 
tvoří při nízkých teplotách, přechází na oxid. Ačkoli podmínky v roce 
1993 byly v Antarktidě stejné jako v roce 1992, bylo v únoru 1993 
v severních polárních oblastech naměřeno tolik oxidu chlóru jako na 
jižním pólu v roce 1992 předtím, než se vytvořila antarktická ozonová 
díra. 

Podle Waterse však nebylo možné oblast úbytku ozonu na severní 
polokouli popsat jako arktickou ozonovou díru, protože její tvar nebyl 
jasně definován. Vyvstala však otázka, zda se může ničení ozonu rozši-
řovat na další rozsáhlejší oblasti. 

p Ivana Zelená 
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Kdy, kde, co NOVINKY Z ASTRONOMIE 
(. 10. -11. IX. - Vlašim: VIII. seminář O mezních otázkách 
astronomie. 'a. Kontakt: Vlašimská astronomická společnost, 
B. Martinů 1341, 258 01 Vlašim; O 0303/42.923, 0303/ 
44.098, 0303/42.568, FAX 0303/44.400. 
(. 10.- 1L IX. - Hvěz4dma a planetdrium BMZ VŠB v Ostra-
vě: Ostravský astronomický víkend -životní dráhy hvězd. 
ca Kontakt: Hvězdárna a planetárium BMZ VŠB, tř. 17.listo-
padu, 708 33 Ostrava - Poruba; O 069/691.1006 nebo 7, 
FAX 069/691.1009, e-mail martin.vilasek@vsb.cz. 
v 12.. 14, IX. - Hvězdárna a planetárium Mikuláše Knpendka 
v 13rně: Astronomické soustředění '94. Kontakt: 
). Petrželová, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Kopentíka, 
Kraví hora, 616 00 Brno; O 05.4132.1287; e-,nail 
mikulas@csbrmul l (bitnet). 
++ 15. - 18. IX. - Valašské MeziřhčC Pomaturitní studium 
astronomie (13. běh) -1. soustředěni. ®Kontakt. Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; O0651/21.928. 
++ 23. - 25. IX. - ValašskěMeziřiči: seminář Člověk a vesmír. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 
@0651/21.928. 

řQen 
• od října • Ostrava-Poruba (VŠB - TU, Irvězdárna a pla-
nerárium): Univerzita 3. věku. Když se v roce 1992 vrátila 
na akademickou půdu řady vysokých škol myšlenka poskyto-
vat zájemcům možnost tzv. •'celo₹ivotního vzděláváni' pod 
názvem Univerzita 3. věk«, nabídlo I planetáriumjako součást 
VŠB - TU dvousemestrální cyklus přednášek v oboru Zdklady 
astronomie. Ve školním roce 1992/1993 tento obor úspěšně 
absolvovalo 19 studentů. Na rok 1993/1994 byly již připrave-
ny dva obory: Základy astranon,ie a Praktická astronomie. 
První obor nebyl pro nízký počet přihlášených otevřen. 
Praktická astrnnomie se nyní chýlí ke svému závěru. 
Závěrečnou práci předložilo v polovině letošního června 
6 studentů. Navíc projekt Univerzity 3. vaku získal grantovou 
podporu z FR VŠ, která umožnila pozvat přednášející 
z pracovišť celé republiky. Část prostředků bude věnována na 
nákup softwarového vybavení pro výukové účely, což dále 
zkvalitní výuku v dalších ročnících Univerzity 3. věku. Na 
školní rok 1994/l995 je připraveno otevření oborů: Základy 
astronomie a Praktická astronomie. Zatím, obdobně jako 
v minulých letech, nejsou kladeny požadavky na předchozí 
vzdělání. Přednášky Univerzity 3. věku probihaji jednou týdně 
v rozsahu dvou vyučovacích hodit[ a k tornu přistupuji prak-
tická cvičení, která začínají až ve večerních hodinách u dale-
kohledu. Na přesném časovém termínu se účastníci sami 
dohodnou -většinou se jedná odpolední dobu v průběhu pra-
covního týdne. "a Kontakt: Univerzita 3. věku, VŠB-TU, Stu-
dijníodděleníHGF-U3,70833 Ostrava-Poruba; @069/691.1005 
či 7. 
•4.X.  -Planetáriu,,, Praha: Kosmonautický kurz. rta Kon-
takt: Ing. M. Grün, Planetárium Praha, Královská obora 233, 
170 21 Praha 7 - Holešovice; O 02/371.746 až 9; 
FAX 02/375.970. 
+4 4.- 6, X.-Prešov, Slovensko: Přehled forem popularizace 
v astronomických zařízeních. ® Kontakt: Hvezdáreň Prešov, 
Dilongova 17, 080 01 Prešov, Slovensko; O 091/33.218, 
091/22.065, FAX091/22.065. 
•t• 5. X. - Planetáriu,,, Praha: Astronomický kurz - zahá-
jení I. ročníku. Kontakt: Ing. P. Příhoda, Planetárium 
Praha, Královská obora 233, 170 21 Praha 7 - Holešovice; 
O 02/371.746-9, 02/377.069; FAX 02/375.970. 
4 C. - 9. X. - Valašaké Mezihčh. Pomaturitní studium astro-
nomie (12. běh) 'závěrečné zkoušky. ran Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsethrská 78; @0651/21.928. 
4 21, - 23. X. - Hvězdár,,a a planetárium bin'. Prahy: 
3. demonstrátorský seminář. Kontakt: Mgr. P. Najser, 
Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 118 46 Praha I; 
@02/2450.709 a₹ 10, FAX 02/538.280. 
♦ 27.- 30. X. - Hvězdárna Karlovy Vary: Setkání dopisova-
telů Astropatroly '93. Třídenní miniexpedice pozorovatelů, 
kteří publikuji« Astropatrole'93. Akceje určena všem zájem-
cům o Astropatrolu. Kontakt: Astropatroly Karlovy Vary, 
klub dětských astronomů ČR, c/o Michal )svorka, DDM Kar-
lovy Vary, U trati I, 36004 Karlovy Vary - Bohatice. 

listopad _ _ '94 
(.3.  .6. XI. - Valašrkě Meziříňí Pomaturitní studium astro-
nomie (13. běh) - 2. soustředění. e  Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78;@0651/21.928. 
♦ 17. XI. - Planetáriu,,, Praha: Astronomie a společnost. 
Česká astronomická společnostje tradičním pořadatelem vel-
mi úspěšných panelových diskuzí na různá astronomická té-
mata. Téma nadcházející panelové diskuze A.Urnanntie a spo-
lečnost bude rozděleno do tří částí: 1) Hlrtnrie krdlovakjclt 
ast,nnomá, 2) Mají či nenmji přírodtti vědy vnucovat společ-
nosti výsledky své/to bádá,'!?, 3) Věda - nradernínábaženrtví? 
Panelová diskuse se bude konat v odpoledních hodinách 
v astronomickém sále pražského Planetária. +a Kontakt: Česká 
astrono,nická společnost, sekretariát, Královská obora 233, 
17000 Praha 7 - Holešovice; @02/370.840. 
♦ 18. - 20. Xl. - Veseli nad Moravou: Setkání členů sekce 
meziplanetární hmoty České astronomické společnosti. Ve 
dnech 18. a₹ 20. listopadu se uskuteční ve Veselí nad 

Alfa Kentaura v roli katapultu komet 

Čtvrtletník Královské astronomické společnosti (RAS) - Quarterly Journal of the RAS - uveřejnil 
v čísle z března 1994 práci R. Matthewse, který studoval vliv hvězd v okolí Slunce na pohyb 
kometárních jader v Oortově oblaku komet. Do vzdálenosti 50 světelných roků známe na 
50 hvězd. Autor shromáždil dostupné údaje o polohách, vzdálenostech a pohybech těchto hvězd 
a počítal jejich minulé a budoucí pozice vzhledem ke Slunci. Výpočty ukázaly, že v příštích 45 ti-
síciletích se nejméně 6 z okolních hvězd ke Slunci přiblíží víc než Proxima Kentaura, která je 
dnes vzdálena 4,22 světelného roku. Většina jich však patří k trpasličím hvězdám nízké hmotnosti 
- asi 0,1 Mo- a jejich gravitační působení na Oortův kometární oblak nebude významné. Vliv 
dvou z nich se však projeví -jde o známou dvojici a Cen A, B jménem Toliman nebo Rigil Kent. 
Každá z hvězd má hmotnost srovnatelnou se sluneční, se spektrálním typem O2 V a Kl V 
a oběžnou dobou 80 roků. 

Podstatné je, že tyto hvězdy sek nám přibližují, první rychlostí 25 km.š t (a uvádí se, že jde 
o spektroskopickou dvojhvězdu), druhá 21 km.š t (také ovšem ne zcela konstantní rychlostí), až 
posléze dosáhnou nejmenší vzdálenosti 3,12 světelných roků. Gravitační vliv obou těles by se 
podle Matthewse měl projevit zejména na kometární jádra ve vnější části Oortova oblaku, který 
dosahuje do vzdálenosti až 2 světelné roky od Slunce. Oběžná rychlost mnoha kometárních jader 
se zde zpomalí a jejich dráhy s malou výstředností se změní na dráhy s výstředností velkou. 
Nasnadě je tedy špatná zpráva: řádově 105 komet zamíří do blízkosti Slunce a zvýší se ovšem 
riziko srážek s planetami včetně Země. A ta dobrá zpráva? Autor počítá, že kometární příval 
kolem středu sluneční soustavy by se měl dostavit nejdříve za 20 milionů let. 

Navíc dodejme, že podobná i daleko těsnější přiblížení hvězd musela ovšem nastat v historii 
sluneční soustavy mnohokrát a s příslušným zpožděním katapultovala do blízkosti Slunce četné 
komety. Událost, s níž počítá Matthews, bude tedy jen jednou z mnoha podobných epizod 
a ochudí Oortův oblak komet asi o miliardtinu jeho zásob. O 

[RAS News, PN 94/4] (pří,) 

Nova Sagittarii 7994 
Objev novy v souhvězdí Střelce oznámil Minoru Yamamoto (Okazaki, Aichi) a její polohu popsal 
souřadnicemi a =18h47"'40`, S = -21'28' (1950.0). Existenci nového objektu potvrdil K. Hirosawa 
(Aichi) a upřesni] polohu: a = 18°47"30, 6 = -21'21,0' (1950.0). K 30.111. 1994 byly k dispozici 
jen následující odhady jasnosti: únor 24,85 UT, 8,9 (Yamamoto, P-MAX 400 film); 25,84, 8,5 
(Yamamoto); 25,85, 8,4 (Hirosawa, vizuálně); 13,85 UT, 8,9 (Y. Sakurai, Mito, Ibaragi, Japon-
sko, Fuji Super G400 Color film; předobjevový snímek) 17,84, 8,7 (Sakurai); 22,83, 8,3 
(Sakurai); 27,68, 8,7 (A. F. A. Jones, Nelson, New Zealand, vizuálně); 27,81, 8,1 (Sakurai). 

A. C. Gilmore získal 27,68 UT 
I-1 ' února první fotometrická pozoro- 

vání novy 0,6-m f/16 dalekohle-
•   - • dem typu Cassegrain na Mount 

' John University Observatory. Pro-
' tože nova byla nízko nad.obzorem 

• . i • i. a rušil svit Měsíce, je nejistota fo-
tometrie poměrně velká, ± 0,1 mag: 

• J V=8,53,U-B=+0,97,B-V=+1,44, 
• • V-R = +0,84, V-I = +1,55. Zatím 

• nejpřesnější polohu Novy Sgr 
• • 1994 určil P. M. Kilmartin na zá-

. kladě dvou fotografických desek, 
• Sgr Sco • které pořídil Gilmore 0,15-m 

f/15 astrografem (Mount John) 
  2,62 UT března: a =18547t"37,29`, 

. • • •  •  6 = -21°27'01,4" 
. •• 1a , i •• . (1950.0). O 

• . • • • . • (Jasnosti srov-- - -
. mávacích hvězd k map-

• • • • • • ce pro Novu Sgr 1994 
(podle SAO katalo-
gu): a: 9,3; b: 8,7; 

• • c: 8,5; d: 9,1; e: 9,4; 
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f: 9,1; g: 9,0; h: 9,4; 
i: 9,8;j: 9,8; k: 9,9; 
1: 9,7; m: 8,5; n: 8,7; 
o: 9,2; p: 9,2; q: 9,5) 

(mapky Jan Mtínek) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 
)ruhá kletšká planetka typu Amor 
5797) = 1980 AA 
'oměrně přesného určení dráhy a tedy zařazení mezi číslované planetky 
e po čtrnácti letech dočkala druhá kleíská planetka typu Amor - 1980 
A. Objevil ji 13. ledna 1980 na snímku pořízeném velkou Maksutovovou 

omorou 630/850/1870 mm hvězdárny na Kleti A. Mrkos (viz Říše 
vězel 3/1980) jako osmdesáté klefské nově objevené těleso. Od února 
980 však nebyla na Kleti ani jinde pozorována. Teprve 21. ledna 1993 
alezli E. Helinová a P. Rose na snímcích z 0,46-m Schmidtovy komory 
a Mount Palomaru rychle se pohybující těleso. Dostalo sice nové 
ředběžné označení 1993 BC2, ovšem téměř okamžitě jej G. V. Wil-
ams zidentifikoval s třináct let nepozorovaným tělesem 1980 AA 
(AUC 5695, 5697]. Podle upřesněných efemerid jej dále sledovali na 
moha observatořích po celém světě a opět i na Kleti, jednak fotografic-
y velkou Maksutovovou komorou a jednak CCD kamerou SBIG ST-6 
mpůjčenou na testy R. Hudcem) na reflektoru 570/2950 mm. 

Na základě téměř 150 přesných poloh, z nichž byla více než třetina 
ořízena na Kleti, spočetl G. V. Williams zpřesněné elementy dráhy (a = 
,8923180 AU, e = 0,4441771, i = 4,18862°, P = 2,60 roku [MPG 
2936]) a planetce bylo přiděleno definitivní číslo (5797) = 1980 AA. 
yl tak docela úspěšně zahájen nový klefský projekt (J. Tichá a kol.) na 
přesnění drah na Kleti sice objevených, ovšem od té doby 
epozorovaných planetek. Letos už s vlastní CCD kamerou pokračuje za 
odpory Grantové agentury ČR a Okresního úřadu v Českých Budějo-
icích sledováním zatím několika desítek takovýchto těles. 

l (tnt) 

'ekuliámí proměnná v souhvězdí Střelce 
ne 28. III. oznámil T. Hirayama, National Astronomical Observatory, Tokyo, 
bjev M. Wakuda (Ryuyu, Shizuoka) z 14,825 UT března. Jde o objekt, 
;hož jasnost byla asi 10,7 mag (určeno z T-Max 400 filmu, zelený filtr) na 
)uřadnicích a =18h51"'43`, S = -19°45' (ekvin. =1950.0, nejistota 10). 

T. Kato, Kyoto University, hlásí, že M. Yamamoto (Okazaki, Aichi) 
iá fotogragické záznamy, které ukazují, že jasnost objektu se mění 
rozmezí 10,5 až 11,5 mag (POO filtr) od 29. března 1993, ale před tímto 
atem nebyl zaznamenán (a zcela jistě nebyl od roku 1992 jasnější než 
2,5 mag, podle Wakuda). Předběžně redukovaná fotometrie A. C. Gil-
mora, Mount John Observatory, z 30,72 UT III. 1994 dává jasnosti 
= 10,61, U-B = -0,23, B-V = +0,50, V-R = +0,35, V-I = +0,60 (ne-

stota obecně ± 0,05, ale pro U-B do ± 0,1). 
E. K. Grebel, European Southern Observatory a H. W. Duerbeck, 

.stronomical Institute, Munster, oznamují spektroskopická pozorování 
30,4 UT března ESO/MPI 2,2-m dalekohledem a EFOSC-II. Spektrum 
nízkým rozlišením (obor 340-920 nm, rozlišení 0,85 nm) ukazuje 
nisní čáry H-alfa, H-beta a infračervený triplet Ca II (2) na poněkud 
ívojovaném kontinuu pozdního K-obra. Spektrum s vysokým rozliše-
ím (obor 352-547 nm, rozlišení 0,19 nm) ukazuje absorpční čáry Ca II 
: a K stejně jako úzké emisní čáry H-beta a Fe II (multiplety 41, 42, 48 
49). Nepřítomnost absorpčních čar posunutých k modré a užších emis-
ích čar naznačuje, že se jedná o symbiotickou novu v poněkud pokroči-
:m stadiu. O 

AUG 5961] 

Konfeta Takamizawa-Levy (1994f) - Dne 25. června 1994 byla konfeta 
Takamizawa-Levy (1994D na návštěvě u galaxie NGC 4102 v souhvězdí Velké 
medvědice. Snímek tohoto setkání byl pořízen expozicí 120 s pomocí CCD kamery 
SBIG ST-6 dalekohledem 570/2950 mm Observatoře Kleí ve 21lt 46nfin 31.s UT. 

(foto Jana Tichá, Zdeněk Moravec a Miloš Tichý) 

Znovuobjevená kometa P/Brooks 2 (1994j) 
Periodickou kometu P/Brooks 2 (1994j) znovuobjevili japonští astrono-
mové A. Nakamura a T. Sekl 8. a 12. května 1994. V době objevu měla 
kolem 19. magnitudy a komu o průměru 7". O 

[IAUC 5988] 

Nová kometa Takamizawa (19941) 

(ml) 

Další letošní novou kometou je kometa Takamizawa (1994i). Jak je 
u tohoto japonského pozorovatele obvyklé, objevil ji 6. května pomocí 
0,1-m fotografické komory (/14). V době objevu měla 11. magnitudu 
a komu o průměru I'. Byla objevena necelé dva měsíce před průchodem 
přísluním ve velice výhodné poloze pro pozorování. 

/Cbmeta Takamizawa (19941) 

T= 1994 VI- 28,87673 IT 
q =1;9521352 AU 
e= 1,0 

(dh) [IA UC5986, MPEC 1994-J06] 

♦ Kometa Takamizawa (1994i) - Snímek komety byl pořízen 16. května 1994 SEČ 
expozicí 60 s (00/t 41 min 01 s - 0l h 42min 01 s UT) CCD kamerou SBIG ST-6 pomocí 
zrcadlového dalekohledu 5702950 nim Observatoře na Kleti. (Pozorovatelé - Jana 
Tichá, Zdeněk Moravec a Miloš Tichý). . 

Kometa P/Shoemaker-Levy 9 (1993e) - Snímek komety byl pořízen CCD kamerou 
51G ST-é v primárním ohnisku dalekohledu Cassegrain 5702950 nun v Kopemíkově 
rpuli Observatoře Klef dne 15. května 1994 expoůcí5 minut (23h 22min 37s - 23h 27min 
7s UT). Zobrazené pole nul rozměr 10'x 7,5', severje nahoře, východ vpravo. Celkem lze 
¢lišit 11 jader, nejjasnější z nich (jádro Q) má 18,5 mag. Retízek jader má délku 6'. 
'ozorovatelé - J. Tichá, Z Moravec, M. Tichý). 

w = 191,69318° 
I2 = Sí,11629°

= 136;00203°

(nit) 
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Kdy, kde, co NOVINKY Z ASTRONOMIE 
Moravou další seíkání členů jedné z nejaktivnějších sek« 
České astronomické společnosti - sekce meziplanetární hmo 
ty. Program bude koncipován obdobně jako při loňském se 
tkání: večer prvého dne (pátek) proběhně neformální diskuze 
na hvězdárně, v sobotu bude seminář zaměřen především na 
výsledky pozorování komety P/Shoemaker-Levy 9. V neděli 
pak proběhne diskuze o dalších směrech činnosti sekce na 
nejbližší dva roky. Kontakt: Doc. Vladimír Znojil, předseda 
sekce meziplanetární hmoty ČAS, Elplova 22, 62800 Brno. 
♦ 25. - 27. XI. - Rokycany: Seminář pro majitele a stavitele 
astronomických přístrojů - ASTROFOTOGRAFIE. (Vzhle-
dem ke konání komunálních voleb byl původní termín konání 
akce změněn.) ®Kontakt: Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 
721, 33711 Rokycany; 8 0 1 81/2622; nebo Štefánikova hvězdárna, 
Petřin205, 11846Praha 1;( 0J24.50.709ažl0, FAX02/538.280. 
♦ 19. - 21). XI. - Hvězdárna a planerr6iunl Mikuláše Koper-
ntka, Brna: 26. seminář pro pozorovatele proměnných hvězd. 
® Kontakt: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, 
Kraví hora, 616 00 Brno; t 05-4132.1287; e-mail 
mikulas@csbrmull (biťnet). 
L 26. XI.- Valašská Meziříčí: Porada vedoucích pracovní-
ků hvězdáren a astronomických kroužků České republiky. 
aa Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 
8 0651 /21.928. 
♦ 30. Xl. - 2.XII. - Planetárimn Pralo: Seminář o využiti 
výpočetní techniky na hvězdárnách a v planetáriích. 
Seminář pořádá Hvězdárna a planetárium hl.nt. Prahy z pově-
ření Sdružení hvězdáren a planetárií. Těžiště semináře bude ve 
výměně informací o využívání výpočetní techniky pro popu-
larizaci astronomie a kosmonautiky, a tojak z hlediska meto-
dického, tak i technického. Menší část semináře bude věnová-
na využití výpočetní techniky při astronomických pozorová-
ních ajejich zpracování. Vítáni jsou i zájemci z oblastí mimo 
hvězdárny a planetária (učitelé, firmy, individuální zájemci). 
'm Kontakt: Planetárium Praha, Královská obora 233, 170 21 
Praha 7; O O2/371.746a₹48 (Ing. Šifner - technické dotazy, 
M. Lieskovská - organizační dotazy), FAX 02/375.970. 

prosinec '94 
♦ 26. - 31. XIL - Hvřzdárna Korinty Vnr3•: Zimní astrono-
mická expedice. Kontakt: Hvězdárna Kulturního centra 
Amethyst, Hvězdárna Hůrky, I. P. Pavlova 14, 36001 Karlo-
vy Vary; m 017/25.772, FAX 017/23.7.53. 

duben '95 
♦ O 25. - 27. IV. . ESTEC. Naordwijk, Hnlandskn: 
Zdroje záblesků záření gama. Oddělení kosmického vý-
zkumu západoevropské kosmické agentury (ESA) pořá-
dá v pořadí 29. ESLAB sympozium Zdroje záblesků zdřeni 
gawa, které se bude konat 25. a₹ 27. dubna 199.5 v Ev-
ropském středisku pro kosmický výzkum a tech-
nologii (ESTEC, European Space Research and Technology 
Centre) v holandském Noordwijku. Dle předběžného 
programu se bude sympozium skládat ze tří tematických 
částí: Pozorování z'U,lesků triřest gautrt (pozorovací pro-
gramy, spektrální pozorování, identifikace protějšků zdrojů 
záření gama v jiných spektrálních oborech, jejich 
prostorové rozložení,...), Teorie záblesků gama záření (ga-
laktické a extragalaktické modely, energetická spektra....) 
a Výhledy dn budaucnosli výzkrumr. Kontakt: E. Cltě-
roux, ESTEC - Astrophysics Division, P.O. BOX 299, 
2200 AG Noordwijk, Holandsko - The Nether-
lands; O +31-71653557, FAX +31-71654690, e-mail 
eslab29@astro.estec.esa.nl. 

květen '9$ 
♦O 23. - 27. V. - Mnktdta ri u Tokio (Japonsko): 
IAU Colloquium No. 1.53 - Magnetodynamické jevy 
ve sluneční atmosféře. Coloqutum se bude zabývat diskuzí 
nad dřívějšími i nejnovějšími výsledky pozorování mag-
netické aktivity Slunce a hvězd z pozemských observatoří 
i z oběžná dráhy Země. Magnetická aktivita je charakte-
rizována produkcí velmi horkého plazmatu a vysoce ener-
getických částic a tyto zase se zdroji rentgenového a rá-
diového záření - všem těmt oblastem astronomie bude věno-
vána velká pozornost. Q2 Kontakt: Prof. Taken Kosugi, 
National Astronomical Observatory, Mitaka, 181 Tokyo, 
Japan- Japonsko; +81-422-34-3730, FAX +81-422-34-3742, 
e-mni!tkosugi@solar.stanford.edu. 

červen '95 
♦ L- 16,  VII. - Hvězdárno Karlovy Vary: Letní astronomic-
ký tábor 1995. Tento letní astronomický tábor je určen pro 
děti od 8 do 13 let. es' Kontakt: Hvězdárna Kulturního centra 
Amethyst, Hvězdárna Hůrky, L P. Pavlova 14, 36001 Karlo-
vy Vary; (D017/25.772, FAX 017/23.753. 
♦ 22. VII. - 4. VIII. - Hvězddraa Karlovy Vary: Expedice 
pozorovatelů proměnných hvězd. Expediceje zaměřena vý-
hradně na pozorovací aktivity a je určena dětem do 14 let. 
~s Kontakt: Hvězdárna Kulturního centra Amethyst, Hvěz-
dárna Hůrky, 1. P. Pavlova 14, 360 Cl Karlovy Vary; 
41017/25.772,  FAX 017/23.7.53. 

6000 číslovaných planetek 

Letos v červnu překročil počet číslovaných planetek šest tisíc. Planetku (6000) =1987 UN objevi 
27. října 1987 P. Jensen na observatoři Kodaňské univerzity v Brorfelde. Jde o planetku hlavníhi 
pásu (a = 2,6035 AU, e = 0,1855, i = 14,436`, P = 4,20 roku). Planetky s "kulatým" číslem mívaj 
zajímavá pojmenování - (1000) Piazzia, (2000) Herschel, (3000) Leonardo, (4000) Hipparchus 
(5000) IAU - většinou související s pokrokem v astronomii. Uvidíme, jak bude pokřtěna planetk. 
(6000). Návrhy na pojmenování přijímá XX. komise IAU. C 

[MPC 23661 ] (lni 

Hubblův kosmický dalekohled nalezl skupinu 
interagujících galaxií 

Při pozorování Hubblovým kosmickým dalekohledem (HST) objevili astronomové malou skupi 
nu dříve neznámých a navzájem splývajících galaxií, jejichž vzdálenost se odhaduje na tř 
miliardy světelných let. Vzdálenost největší z těchto galaxií byla změřena pomocí MMT v Arizoně 

Kosmický dalekohled zachytil galaxie v raném stadiu jejich vývoje, což přispěje k lepším) 
poznání vývoje galaxií v čase. Téměř polovina galaxií zachycených na snímku HST interaguj 
s jinými galaxiemi. To podle astronomů naznačuje velice rychlý vývoj galaxií a skupin galaxií z 
vcelku krátké časové období. Některé teorie předpokládají, že galaxie se vyvíjejí rychleji než s 
dříve soudilo, snad vlivem skryté hmoty - neviditelné nebo neidentifikované látky prostupujíc 
vesmír. Snímky z HST potvrdily, že mnohé rané galaxie se vyskytují ve dvojicích. Alespoň jedu 
z dvojice je modrá - "mladá" galaxie, v níž probíhá intenzivní tvorba nových hvězd pravděpodob 
ně vlivem interakce se sousední galaxií. Interakce a splývání uvnitř skupin galaxií je zřejmě spíš 
pravidlem než výjimkou. 

Největší galaxie na snímku HST je asi tak velká jako naše Galaxie, ale většina zachycený:] 
galaxií je mnohem menších. Podle Richarda Griffithse z Univerzity Johna Hopkinse v Baltimor 
se mohly tyto menší galaxie případně spojit a vytvořit tak množství velkých galaxií, které vidím 
ve vesmíru dodnes. Uvedené závěry jsou výsledkem projektu snímkování vzdálených oblast 
vesmíru širokoúhlou kamerou WF/PC Hubblova kosmického dalekohledu, prováděného astra 
nomy z USA a Velké Británie. Kamera zobrazuje část vesmíru obklopující hlavní cíl, např. kvasů 
nebo galaxii, který je pozorován jiným Hubblovým přístrojem. 

Zvláště po opravě kosmického dalekohledu dovoluje jeho vysoká rozlišovací schopnos 
odhalit bizarní variace tvaru a struktury ve vzdálených galaxiích, které se dříve jevil; 
v pozemních dalekohledech jen jako rozmazané skvrnky. C 

(viz též obr. na IV.straně obálky) Ivana Ze/cit 

Á Interagující galaxie - srovnání snímků získaný pozemskými dalekohledy a kosmickým 
dalekohledem. - Snímek vlevo byl pořízen pontocí2,3-m dalekohledu na Steward Observator 
v Arizoně. Na .snímku je vyznačen výřez, který" odpovídá zornému poli při pozorování téže oblast 
pomocí Hubblova kosmického dalekohledu - viz pravý snímek. Zorné pole pravého snímku je 44' 
což odpovídá 600 000 světelným rokeiim ve vzdálenosti pozorovaných galaxií. 

(foto - John Hopkins University/NASA 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 
Zprávy Evropské astronomické společnosti 

:vropští astronomové jsou čím dál více znepokojeni rozdíly ve způsobu 
inancování základního výzkumu v Evropě a v USA. Jde zejména 

dlouhodobé projekty kosmického výzkumu, které jsou v Evropě při-
>ravovány organizací ESA (Evropská kosmická agentura), případně 
luskou kosmickou agenturou. Jakmile tyto organizace přijmou usnesení 
> podpoře určitého projektu, je tato podpora dlouhodobě zajištěna nejen 
to okamžiku vypuštění přístroje na dráhu, ale i pokud jde o sběr 
i zpracování dat, popřípadě jejich archivaci. To se bohužel čím dál tím 
píce liší od amerického systému, kdy se finanční podpora získává pouze 
>a daný rok a projekty v různém stupni rozpracovanosti bývají měněny 
h dokonce rušeny kvůli zastavení finanční podpory. Činí to obecný 
lojem, že základní výzkum v USA byl podporován hlavně kvůli prestiži 
i dokladům moci v době studené války, a tato motivace nyní zmizela. To 
>ohužel zvláště tvrdě postihuje astronomii a evropská věda na to bude 
nuset přiměřeně reagovat. 

ESA již vybrala zbývající klíčové projekty pro nejbližší dekádu -
>rojekt ROSETTA (setkání s kometou a její dlouhodobý průzkum) 
i projekt FIRST (pozorování v daleké infračervené a submilimetrové 
>blasti spektra). Sonda ROSETTA má startovat v r. 2003 a FIRST 
2006. V současné době se pod vedením L. Woltjera zpracovávají plány 

:líčových projektů pro další dekádu. Mezitím úspěšně pokračuje přípra-
+a vypuštění pokročilé infračervené observatoře ISO s plánovaným 
startem v září 1995. 

Na oběžné dráze stále pracuje kosmický veterán, družice IUE, pro 
>ltrafialovou spektroskopii s nízkým a středním rozlišením. Prakticky 
>ezchybně se chová sonda Ulysses, která v listopadu 1993 dosáhla 
l3° jižní heliografické šířky ve vzdálenosti 4 AU od Slunce. Od května 
1993 se sonda nachází v té části heliosféry, kterou ovládá jižní polární 
toronální díra. 

Pokud jde o pozemní astronomii, těžiště prací se postupně přesouvá k 
>břím dalekohledům nové generace, jejichž prvním představitelem je již 
lokončený 10-m Keckův dalekohled na Mauna Kea. Složený dalekohled 

ESO na Cerro Paranal bude dokončován pomaleji, než se původně 
>ředpokládalo, zvláště pokud jde o jeho interferometrickou sestavu. 
ato však bude přidána adaptivní optika do všech čtyř Nasmythových 

>hnisek. Do konce století by měly být ještě dokončeny 8-m dalekohledy 

na Mauna Kea a Cerro Pachon v Chile (projekt Gemini) a stejně velký 
japonský dalekohled Subaru na Mauna Kea. Lze očekávat, že díky 
rozmanitým zlepšením budou tyto přístroje více než čtyřikrát výkonnější 
než jejich předchůdci ve třídě 4-m dalekohledů. 

Pokroky ve vývoji detektorů a kamer pro blízkou a střední infračer-
venou oblast zřejmě způsobí, že tato obří zařízení budou po značnou část 
doby využívána právě v tomto dosud málo zkoumaném spektrálním 
pásmu. Zatímco průkopnickou práci v pásmu 12 až 100 µm vykonala 
r. 1983 družice IRAS, hlavním nedostatkem těchto měření byla poměrně 
malá rozlišovací schopnost (řádově obloukové minuty). Nyní lze 
z povrchu Země pořizovat velmi kvalitní snímky v pásmu 1 až 5µm na 
maticové detektory, jejichž kvalita a výkon se blíží optickým detekto-
rům CCD. Dnešní matice HgCdTe nebo InSb dosahují kvantové účin-
nosti přes 70% a mají rozměry 256 x256 pixelů. Zobrazují pásma 0,8 až 
5,5 µm. V blízké budoucnosti se rozměry matic zvětší dokonce na 
1024x1024 pixelů, což už je pině srovnatelné s prvky CCD pro optický 
obor. 

V polovině ledna 1994 se konala řádná konference Americké astrono-
mické společnosti (AAS) ve Washingtonu. Zúčastnilo se jí na 2000 
astronomů, což je absolutní rekord v dějinách AAS. Přestože na konfe-
renci zaznělo velké množství nesmírně zajímavých referátů, vrcholem 
se stalo první předvedení snímků z Hubblova kosmického dalekohledu 
(HST), pořízených jednak novou širokoúhlou a planetární kamerou 
WF/PC II a jednak kamerou FOC (kamera pro sledování slabých objek-
tů) s korekční optikou COSTAR. Potlesk shromážděných odborníků 
sklidil nejen výtečný snímek galaxie M 100, ale zejména grafické 
znázornění rozptylové funkce pro bodové zdroje před opravou HST a po 
ní. Autorka referátu M. Greenwoodová, která je v současné době zá-
stupkyní ředitele Úřadu prezidenta USA pro vědu a techniku, však 
současně prohlásila, že federální podpora základního výzkumu se bude 
kvůli jiným prioritám spíše zmenšovat a že hodně záleží na tom, aby 
astronomové dokázali svůj obor popularizovat v široké veřejnosti. Stejně 
tak se bude spíše zmenšovat rozpočet NASA, a to jsou poměrně černé 
zprávy nejen pro americké astronomy. O 

[EAS Newsletter č. 7 (leden 1994)] 

Jak se nám prodlužuje den 

V uplynulých 2700 letech délka dne postupně roste o 1,7 milisekundy 
ca století. Ze záznamů starých pozorování k tomuto výsledku dospěli 
F?. R. Stephenson z univerzity v Durhamu a L. V. Morrison z greenwichské 
)bservatoře. Teleskopická pozorování z posledních 350 roků ukazují, že 
Iélka dne kromě uvedeného celkového trendu kolísala o několik 
milisekund. Pozorování před vynalezením dalekohledu tento závěr pod-
porují. Nebylo však možné detailně sledovat dlouhodobé variace, zejmé-
ia pro nedostatek údajů z prvního tisíciletí našeho letopočtu. Oba autoři 
iyní použili a analyzovali daleko více záznamů ze starší doby a kombi-
iovali je se svými předchozími výsledky. Dospěli tak k daleko přesněj-
iím údajům o dlouhodobých změnách délky dne. 

Především využili časových údajů ze zákrytů hvězd Měsícem. Z doby 
před vynalezením dalekohledu jsou pak nevhodnější zejména záznamy 
satmění. Mnoho jich pochází z Babylonu z let 700 až 50 př. n. 1. Jsou 
aaznamenány na hliněných tabulkách a zahrnují četné časové údaje 
různých fází měsíčních i slunečních zatmění. Zachovala se také řada 
enných pozorování, kdy zatmění probíhalo při západu nebo východu 

Měsíce či Slunce. Několik významných záznamů úpiných a téměř úpl-
ných slunečních zatmění se dochovalo z Babylonu a staré Číny. Hodně 
nově použitých materiálů spadá do let 500 až 1300 n. 1. Z tohoto období 
bylo nalezeno mnoho čínských zápisů slunečních i měsíčních zatmění 
s velmi pečlivými časovými údaji, stejně jako arabská a evropská 

(/g) 

pozorování zatmění. Nespočet babylonských zápisů pozorování dalších 
úkazů bylo možno také využít jako dopiněk. 

Od nejstarších záznamů uplynulo do dneška přes milion dnů. Přestože 
změna v trvání dne je malá, přesné hodiny spuštěné na začátku tohoto 
období by nyní vykazovaly chybu několika hodin v porovnání s časem, 
který by se řídil podle polohy Slunce nebo hvězd. Tento rozdíl se dá 
snadno určiti z hrubých starých pozorování. Všechny použité údaje 
ukazují na průměrné prodlužování dne o 1,7 ms za století během posled-
ních 2700 let, od tohoto celkového trendu se zde však rovněž projevují 
odchylky v délce dne asi o 4 ms během minulých 2500 roků. 

Příčinou těchto dlouhodobých změn je jak známo především tření 
způsobené slapy oceánů i pevného zemského tělesa. Kdyby šlo jen 
o tento vliv, měla by délka dne narůstat o 2,3 ms za století, tedy víc, než 
bylo zjištěno. Fluktuace jsou hlavně připisovány elektromagnetické 
interakci mezi tekutým jádrem a plastickým pláštěm Země. Prav-
děpodobně také přispívá postupné izostatické vyrovnávání - stoupání 
pevnin, zbavených ledovců, které je pokrývaly v poslední ledové době -
a dále se projevují globální změny úrovně mořské hladiny, které s tím 
souvisejí. Stará astronomická pozorování představují tedy až překvapivě 
významný příspěvek geofyzikálnímu výzkumu dvacátého století. O 

[RAS News, PN NAM93/1 ] Pavel Příhoda 
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SLUNLČNÍ AKTIVITA ZPRÁVY Z OBĚŽNÝCH DRAH 

Během dubna sluneční aktivita poklesla na 
nejnižší úroveň od roku 1988 a bylo zachyceno 
pouze šest menších erupcí. Minimum nastalo 
mezi 5. až 13. dubnem, kdy záření v rentgenové 
oblasti záření činilo pouhé 1 % obvyklé hodno-
ty v čase slunečního maxima. Během tohoto 
období nebyla na slunečním povrchu viditelná 
žádná aktivní oblast. Současně však směrem 
k Zemi byla natočena mohutná koronální díra 
způsobující rychlý sluneční vítr, v němž byly 
unášeny i nabité částice pohybující se rychlost-
mi vyššími než 700 km.š 1 a narušující sta-
bilitu ionosféry. Právě to vyvolávalo kolísání 
v kvalitě krátkovinného rádiového příjmu; kte-
rý je založen na odrazech signálu od ionosféry. 

Od poloviny měsíce se Slunce stalo zajíma-
vějším i v oblasti rentgenového záření. Napří-
klad snímky z japonského satelitu Yohkoh na 
něm ukázaly mohutnou erupci, rozkládající se 
v blízkosti jižního pólu, která začala kolem 2 h 
14. W. UT. Její trvání bylo delší než den 
a délka dosáhla hodnoty více než milion kilo-
metrů. V oblasti viditelného světla však tento 
relativně mohutný úkaz neměl žádný protějšek, 
ať už v podobě sluneční erupce či filamentu. 

, ...,,. 
(predbě~riá pru"mě"rň 
A. Koecke!cnb: r7he Aa ±.' _ 
C:enter ídlícíhc? ‚ bclmickéinBruselu) 

den v dekáilé 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9: 1®. ,1 
1: dekáda 17 7 0, 7 7 0 0 8 8 9' 
2. drkáda 11 1O13 I I 9 16 17 17 21 ^8': 
3. dskáda 31 3S 27 40'20 70 31 1 9 15; 

Průměr za duben: 16.7 

Předpovčd' hodnoty vyrovnaných relativních' 
čísel (dle KÓC kelenhubha). i at, 2; nlcn, 20. 

O Karel Halíř 

ČASOVÉ SIGNÁLY 
Odchylky ~~~ý„ ~ ~~" ~ . , W ,,,~,~; ~~ na 

červen 1994 

den 
(1994) 

T9-signál 

[s] 
U'4'2_signál

[s] 

1. VI. -0,1692 -0,1390 
6. VI. -0.1783 -0,1489 

11. VI. -0,1856 -0,1573 . 
16, VI. -0,1948 -0,1681 
21. VI. -0,2048 -0,1801 
26. VI. -0,2126 -0,1920 

O 

Předpověď (neurčitost ±0.010 s a±0,016 s): 

1. X. 1994 ;-0,626 ;-0,597 
1. 1.1995 +0;389 +0,384 

MĚSÍC zůstává na okraji současného zájmu politiků a zřejmě i veřejnosti, kterou reprezen-
tují. Pro USA bude zřejmě obtížné zajistit do konce století financování alespoň dvou 
malých družic Lunar Scout a sondy Artemis, která by přistála s několika malými vozítky. 
Aspoň že Japonsko chystá na srpen 1997 start družice Měsíce Lunar-B pro výzkum 
tepelných vlastností jeho povrchu. Jako strategie bez koncepce, nyní vypadá americký 
měsíční program. 

V květnu 1986 tým vedený bývalým ředitelem NASA doporučil jako jeden z hlavních 
cílů pro příští století návrat na Měsíc. V srpnu 1987 byla zveřejněna studie týmu S. Rideové 
(Leadership and America's Future in Space), který se s těmito záměry ztotožnil a předpoklá-
dá, že nejpozději do roku 2005 se Američané na Měsíc vrátí a už tam zůstanou. Po roce 
2010 by tam mohl pracovat už třicetičlenný kolektiv: bádat, začít vyrábět kyslík z hornin 
a připravovat postupnou industrializaci Měsíce. 

20. VII. 1989, na slavnosti k 20. výročí Apolla 11, se pokusil dát událostem nový spád 
prezident G. Bush: "A potom, v novém století, návrat na Měsíc, návrat do budoucnosti 
a tentokrát návrat trvalý. Pak cesta k zítřkům, cesta na další planetu, pilotovaná expedice na 
Mars." 

Během roku se komise vedená bývalým kosmonautem T. Staffordem pokusila sjednotit 
1700 nejrůznějších návrhů do deseti doporučení, jak konkretizovat tzv. kosmickou vý-
zkumnou iniciativu. První pilotovaná expedice se měla na Měsíc vydat roku 2004 a za-
čít budovat pozvolna se rozšiřující pracoviště, v němž po čtyřech rocích už mělo působil 
1$ osob. Vyčíslila také finanční potřeby: zpočátku by byly náklady 5 miliard USD ročně na 
jednoho člověka na Měsíci, ale do roku 2015 by klesly pod 300 milionů ročně na člověka. 

Tým expertů navrhoval zkonstruovat novou raketu o nosnosti 150 až 250 tun s modifi-
kovanými motory F-1 ze Saturnu 5 v prvním stupni a kyslíkovodíkovými (odvozenými od 
SSME raketoplánu) v horních stupních. Tedy koncepci připomínající ruskou Energiji. Jiný 
nápad: postavit modifikovaný dvoustupňový Saturn 5! Výroba starých motorů nynějši 
technologií by znamenala u F-1 zvýšení tahu o 1,5 MN, u J-2 zvýšení tahu o 0,25 MN. Prc 
firmu Rocketdyne by to nebyl problém, výrobní dokumentace k oběma motorům v rozsahu 
40 svazků je v archivech a cena jednoho F-lA by byla kolem 16 milionů USD. Kdyby 
startovaly dvě rakety a druhý stupeň jedné z nich se na oběžné dráze znovu napinil palivem, 
bylo by možné vypravit k Měsíci zařízení o hmotnosti 275 tun! 

Měsíční příbytek Lunar Habitant by mohl být sestaven z podobných modulů jako 
mezinárodní orbitální stanice, za dne by využíval slunečních baterií a v noci palivových 
článků, jaké má raketoplán. 

V roce 1990 IAA navázala na dávnou aktivitu F. Maliny a připravila koncept Inter. 
national Lunar Base. Během prvních 15 let by se muselo na zřízení základny vydával 
přes 6 miliard USD ročně, provozní náklady na stanici by byly zpočátku kolem 5 mi. 
liard USD a pozvolna by se snižovaly. K řízení programu by bylo nutné zřídit kolem roku 
1997 Lunar Development Agency, do roku 2004 postavit orbitální stanici na cirkumlu-
nární dráze a pak povrchovou laboratoř (do roku 2010). V dalších 15 letech by vznikla 
velká produkční zařízení a koncem 21. století by na Měsíci mohlo být téměř soběstačné 
sidlistě... 

Záhy se však podstatně změnilo světové politické klima, Kongres USA projevil 
mnohem menší nadšení než jeho prezident a po roce 1992 zcela utlumil jakékoliv nové 
"měsíční aktivity". Na světovém kosmickém kongresu (1992) snad už nikdo neočeká-
val brzkou realizaci měsíčních snů, ačkoliv jí byla věnována stovka referátů. Převažo-
val střízlivý realismus: je to nákladný program, nestal se (zatím) středem pozornosti 
a bez amerického vedení nepřichází po dlouhou dobu v úvahu ani jako mezinárodni 
akce... 

Nastalo období hospodářské stagnace a cílem se stalo snížení federálního deficitu USA;
přesahujícího už 300 miliard USD! Hlavní koncepcí americké kosmonautiky 25 let po 
Apollu je šetřit "aí to stojí, co to stojí". NASA zápasí s restrikcemi už tak nedostateč-
ného rozpočtu, který má být poprvé po 20 letech dokonce snížen. Jestliže porovnáváme 
nynějších 14 miliard USD s minulostí, musíme si uvědomit, že jeden dolar z doby Apolla 
má hodnotu šesti dnešních dolarů! Podle výzkumu veřejného mínění dvě třetiny Američanů 
považují rozpočet NASA za přemrštěný. Inu, "hlas lidu - hlas boží". Co na tom, že většina 
Američanů se zcestně domnívá, že na kosmonautiku jde ročně 200 i víc miliard! Po výměně 
šéfů Bílého domu už patetická slova bývalého prezidenta nemají hodnotu ani popsaného 
papíru. 

Nic naplat. Je jasné, že měsíční projekty půjdou do šuplíku a uplyne delší doba, 
než nastane jejich čas. To, co chybí, jsou finanční prostředky i bezprostřední moti-
vace. Příslib skvělých vědeckých výsledků je málo a industrializace Měsíce bude aktuální 
zřejmě až poté, co vyčerpáme všechny možnosti nabízené orbitálními stanicemi kolem 
Země... 

Vladimír Ptáček O (mg) 
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KNIHY ČÁSOPISY - SOFTWÁRE 
zter Miller 

~ternwarten in Bildern 
architektur und Geschichte der Stemwarten von den Anfángen bis ca 1950) 
architektura a historie hvězdáren od počátků až asi po 1950) 

~ringer-Verlag,1992, váz. 257 str., 276 převážně bar. fotografií 
BN 3-540-52771-0 

stronomická literatura je čas od času obohacena o publikaci, vníž se 
tronomové dočtou, jak vypadají a jak jsou vybaveny hvězdárny, 
eré budou mít sami sotva příležitost navštívit. Jednu z posledních 
kových knih napsali astronomové z Jeny, S. Marx a W. Pfau: 
ernwarten der Welt. Po dvaceti letech vychází perfektně technicky 
ovedená obrázková kniha z pera a fotoaparátu Petra Millera, 
ažského rodáka německé národnosti. V autorově osobě se spojuje 
>lyhistorické vzdělání v architektuře a umění (autor pracuje v archivu novin v Kolíně nad 
ýnem), láska k astronomii a jejím dějinám, preciznost a fotografický um. Po technické stránce 
kniha dokonalá, v textu není snad žádná chyba a obrázky mají vysokou kvalitu typickou pro 

rkladatelství Springer. 
Obsahem je popis 82 hvězdáren počínaje stavbou Stonehenge z mladší doby kamenné a konče 

rpř. Mount Palomarem. Často je uveden i půdorys nebo část stavebních výkresů. Autor tyto 
tězdárny navštěvoval, což bylo ušlechtilým cílem mnoha cest po celém světě (např. Machu 
.echu v Andách, Jaipur v Indii atd.). Z domácích hvězdáren zde najdeme Klementinum, 
:efánikovu hvězdárnu na Petříně i Ondřejov. P. Müller je první, kdo u hvězdáren zdůrazňuje 
architektonickou cenu, vývoj stavební dispozice a přizpůsobení typu pozorování v dané době. 
aždá hvězdárna je totiž jedinečná účelová stavba a návrhem jsou často pověřováni vynikající 
chitekti. Příkladem z architektonických čítanek je Einsteinova věž v Postupimi, vybudovaná 
letech 1920-1924 architektem Erichem Mendelsohnem ke studiu Einsteinova gravitačního 
.dého posuvu na podnět Erwina Freundlicha. Méně známé je, že krásné secesní budovy na 
ndřejově projektoval Josef Fanta, jinak autor projektu pražského Wilsonova nádraží. 

Kniha tak potěší nejen astronomy amatéry a profesionály, ale i milovníky umění, a staví mezi 
mi elegantní spojovací most. 

Peter Mull,-.-
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Martin Šolc 
Astronomický ústav UK, Praha 

/yužití počítačů IBM PC XT/AT v astronomii (I/.) 
'LANETS (verze 3,4) (celkem 868 KB) 
rogram vyčerpávajícím způsobem informuje o efemeridách těles sluneční soustavy jak 
umericky, tak i graficky. Zobrazuje zejména: 
pohyb planet podle Keplerových zákonů; Mars a jeho satelity (program MARSEGA); postavení 
nitřních planet; poměrnou velikost těles sluneční soustavy; postavení vnějších planet; polohu 
planetek a Halleyovy komety 
Všechny údaje se skutečně počítají, proto je k dispozici i velké časové rozpětí ±32 000 roků. 
Velmi snadno se tímto programem nastavují pozice planet pro potřebné datum. Například 

ledáme dobu, kdy bude Halleyova kometa křížit dráhu Země při příštím přiblížení. Stiskneme 
lávesu «+» a počkáme, dokud nebude kometa křížit dráhu, zmáčkneme klávesu «enter» 
program ukáže nejen žádaný čas, ale i efemeridy Země a komety včetně vzájemné vzdálenosti. 

Výhoda - časové rozpětí ±32 000 roků, promyšlené předvedení Keplerových zákonů, možnost 
olby rychlosti pohybu těles v rozsahu (±). 

Zvláštní funkce - možnost dopinění nově objeveného tělesa (komety či planetky), nastavení 
bovolného úhlu pohledu na ekliptiku. 

Nevýhoda - program je určen pro grafickou kartu CGA atomu odpovídá i "hrubý rastr" obrazu 

Zdeněk Tarant 
4 Obr. 6- Program PLANETS - Ve 
své poslední knize uvádí pan Erich 
van Dítniken, že ke zkáze Atlantidy 
došlo dne 5. června roku 8498 před 
naším letopočtem v důsledku velké 
konjunkce vnitřních planet, které 
svou gravitační silou vychýlily ze 
své oběžné dráhy některou planetku 
a ta při dopadu na Zemi zničila 
kvetoucí Atlantidy. Snímky postave-
ní vnitřních i vnějších planet k tomu-
to datu jasně dokazují, že k takové 
konjunkci NEDOŠLO! (na obrázku 
s polohou vnitřních planet je 
zakreslena i dráha Halleyovy kome-
ty). 

a monitoru. 
okračovánív 
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ČASOPISY 

AstRotvo~nr ASTRONOMY-březen 
1994-Hubblůvkosmic-

ký dalekohled je v porádku - R. Talcott (26), 
Hyperobři - J. B. Kaler (32), Sedm záhad kolem 
galaxií-jak se galaxie tvoří a vyvíjejí - J. Gal-
langher a J. Keppel (38), Kráter Koperník 
a Mare Insularum - M. T. Kitt (56). 
ASTRONOMY - duben 1994-100 let Marso-
výeh kopečků - B. Bond (28); Odpočítávání 
velké kometá rnísrážky -o srážce komety Shoe-
maker-Levy 9 s Jupiterem - D. Bruning (40); 
Cesta podél kvasarů - i osmipalcovým daleko-
hledem je možné vidět několik `krásných` 
kvasarů - P. Harrington (56); Třpytivá říše letní 
Mléčné dráhy - D. J. Eicher (62). 

MERCURY MERCURY- březen/ 
/duben 1994 - Mode-

lování kometám .srážky - o srážce komety 
P/Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem - S. Stephens 
(6); Automatizované dalekohledy - R. M. Genet 
(12); medailon - Walter S. Adams - J. S. Tenn 
(20); Idin měsíček - C. R. Chapman (22); 
Objevování neviditelného vesmíru: počítačové 
zpracování obrazu ve výuce astronomie- LuAnn 
E. Dahlman (24). 
MERCURY - květen/červen 1994 - Útok na 
zemskou atmosféru - o výzkumu zemské atmo- 
sféry pomocí laserů - K. Davidson (6); 
Astronomický program observatoře Mount Wil-
son pro astronomy amatéry, kteří chtějí pozoro-
vat galaxie - S. Stephens (24); Pojem Vesmíru 
v povědomí studentů - H. P. Coyle (28) 

SKY 
& TELESCOPE 

SKY & TELESCOPE - leden 
1994- Výzkum temné vesmírné 
hmoty-M. Mateo (20); Utajené 
světy: hon za vzdálenými kome-
tami a bludnými planetami -

F. J. Dyson (26); Rok 1993 - rok meteoric-
kého roje Perseid - P. Brown & J. Rendtel; 
Srážka se blíží - o srážce komey Shoe-
maker-Levy 9 s planetou Jupiter - K. Beatty 
& D. H. Levy (40). 
SKY & TELESCOPE - únor 1994 - Nova 
Cygni - nova století- nova Cygni 1992 se stala 
nejlépe pozorovanou novou v historii astrono-
mie - S. N. Shore (20); Tajetnství pozemských 
impakutích kráterů odhaleno - americké špio-
nážní družice odhalily další impaktní krátery na 
Zemi - K. Beatty (26); Planetárium Eise Eisingy 
- článek k 250. výročí narození dánského 
astronoma Eise Eisingy - G. Schilling (28); Kos-
mické rakety pro 21. století- R. H. Ressmezer (36). 
SKY & TELESCOPE - březen 1994 - Poselství 
Velkého třesku - C. J. Beatty & R. T. Fienberg (20); 
Pochází život z hvězd? - Komety a planetky mohly 
být v dávné minulosti nositeli organické látky 
z mezihvězdného prostoru a tudíž i nositeli života -
Z. J. Pendleton & D. P. Cruikshank (36). 

umvE'~un 
UNIVERSUM 13 
(březen 1994)-Východní 
mysticismus a údaj-
né paralely s fyzikou -
E. R. Scerri (3). 
UNIVERSUM 14 
(červen 1994) - Umě-
lá inteligence a expert-
ní systémy - B. Irrgang 
(18). 
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• 1 VII. - Ivan Michajlovič SIMONOV 
(1. VII. 1794 - 22. I. 1855) -
200. výročí narození. Ruský astro-
nom. Věnoval se pozorování 
hvězdokup, především pak Ple-
jád. Vykonal též mnoho pozo-
rování nově objevené planety 
Neptun (1846) a zabýval se 
zdokonalováním astronomic-
kých přístrojů. . 
• 3. VII. .Ján Alojz WAGNER (3. VII. 1864 
- 18. X. 1930) - 130. výročí narození. Slovenský 
astronom. První významný slovenský popularizátor 
astronomie. Jeho hlavní díla ve slovenštině jsou 
Nebo a Zem (1890), Človek a hviezdy (1904), 
Vzduchopkwba (1918), Hviezdnaténebo (1931). 
• 7. VII. - Nikolaj Aleksejevič MOROZOV 
(7. VII. 1854- 30. VII. 1946) -
140. výročí narození. Ruský 
přírodovědec, od r. 1918 ředi-
tel Přírodovědeckého ústavu 
P. F. Lesgafta. V r. 1912 pozo-
roval prstencové zatmění Slun-
ce z aerostatu. Je autorem ori-
ginálních hypotézo gravitaci, 
vzniku sluneční soustavy a nov. Teoreticky před-
pověděl existenci inertních plynů. 
• 13. VII. - Jindřich SVOBODA (13. VII. 
1884 - 12. V. 1941) - 110. výročí narození. 
Český astronom, zakladatel teoretické astrono-
mie v Československu. 
• 13. VIL - Aristarch BELOPOLSKIJ 
(13. VII. 1854- 16. V. 1934) 
140. vý-ročí narození. Ruský 
astronom; ředitel Pulkovské 
observatoře (1916-1919). Prů-
kopník ruské moderní astro-
fyziky. Zabýval se zejména vý-
zkumem Slunce, rotace planet. 
dvojhvězdami a spektrálním 
výzkumem proměnných hvězd. Rozvíjel tech 
niku měření radiálních rychlostí hvězd. 
• 17. VII. - Georges Edouard LEMAYTRE 
(17. VII. 1894-20. VI. 1966) 
- 100. výročí narození. Bel-
gický astronom. Zabýval se 
především kosmologií, nezá-
visle na A. A. Friedmanovi 
odvodil v r. 1927 relativistic-
ké nestacionární modely ves-
míru s počátečním velkým 
třeskem. Tyto modely pak da jako první do 
přímé souvislosti s expanzí vesmíru, kterou 
objevil E. Hubble (1929). Na základě jeho teo-
retických prací vypracoval G. Gamov teorii 
velkého třesku - proto se L. často nazývá otcem 
velkého třesku (big bangu). 
• 20.VIL-25.výročípřistáníprvníchlidínaMěsíci. 
• 22. VII. - Friedrich Wilhelm BESSEL 
(22. VII. 1784- 17. III. 1846) -
210. výročí narození. Německý 
astronom, fyzik a matematik. 
Pracoval zejména v oblasti 
astrometrie, změřil přesné po-
lohy více než 50 000 hvězd. 
V r. 1838 jako první změřil 
u hvězdy 61 Cygni její trigo-
nometrickou paralaxu a tedy i ejí vzdálenost. 
V r. 1844 předpověděl přítomnost neviditel-
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Z jadérka strom vyrůstá aneb S troškou do mlým 

»Doc. Luboši Perkovi k 75. narozeninám« 

Tenhle nadpis, který považuji za trochu poetický, se bude mladší generaci asi zdát naivn 
archaický. Zavrhly jej ostatně Lidové noviny už v r. 1959, kdy jsem tam nadšeně napsalo tom 
že československá vláda právě schválila stavbu dvoumetrového dalekohledu na Ondřejově 
Psal jsem to tehdy hlavně proto, abych tímto neoficiálním uveřejněním vládního usnesen 
zabránil tomu, že by jej vláda zase zrušila - naivňoučká to víra... Lidové noviny tehdy změnil; 
název mého článku na "Cesta k hvězdám" - což nezní špatně a vlastně i lépe vystihuje to, o čen 
bych chtěl psát dnes. 

Ta mírně poetická věta je napsána na původní hlavní budově observatoře v Ondřejově. Kdy 
se tam rozhlédnete kolem a uvidíte, jak z původní skromné soukromé hvězdárny bratří Frič 
vyrostla velká moderní observatoř, uznáte, že své heslo zvolili vskutku prorocky. Zažil jser 
ondřejovskou hvězdárnu ještě v jejím skoro původním "fričovském" stavu. Dostal jsem se tar 
za války, r. 1943, způsobem dosti originálním. Toho roku si nacisté usmysleli, že rozrui 
souvislé české osídlení středních Čech, a pod záminkou zřízení cvičiště SS vystěhovali velk 
oblasti kolem Sedlčan a Neveklova. Obyvatelé se měli nastěhovat nouzově kam mohli. Pr 
většinu rodin to bylo neštěstí, ztráta majetku, půdy, živnosti, přátel... Já to zařídil tak, abychor 
se mohli přestěhovat do Ondřejova. 

V té době už jsem byl nadšený astronom amatér. Bylo nás za války poměrně hodni 
a každého přitáhlo k astronomii asi trochu něco jiného. Já jsem se zájmem okukoval hvězdokup} 
mlhoviny a dvojhvězdy. Ale dostalo se mi poučení, že amatér v tomto oboru nic nesvede; a ta 
jsem - trochu méně nadšeně - pozoroval meteory a proměnné hvězdy. Pracoval jsem v početr 
sekci ČAS pod vedením doc. Linka, kde jsme dokonce občas řešili jednoduché problémy z 
stelární astronomie. Příchod na ondřejovskou hvězdárnu přes všechnu radost přinesl i maličk 
zklamání, když jsem zjistil, že tamní profesionálové vlastně nedělají skoro nic jiného ne 
amatéři. Dnes vím, že se nebylo čemu divit, vždyť ti dva profesionálové byli obklopeni štáber 
sestávajícím z mechanika, zahradníka a jeho dvou pomocných dělníků. Dr. Vladimír Gut 
skoro výlučně spoléhal na amatérská vizuální pozorování meteorů v České astronomick 
společnosti (ČAS); doc. František Link měl přece jen samostatnější agendu, zabýval se studier 
vysoké atmosféry Země a slunečními vlivy na ni. Mnoho z toho byly statistické studie, protož 
přístrojové vybavení hvězdárny bylo ubohoučké: dva dvaceticentimetrové refraktory a k nil 
skoro žádné pomocné přístroje. 

Přišel konec války a přešel jsem do Prahy na Karlovu univerzitu. Zde mne čekalo zklamár 
trojnásobné. Slyšel jsem přednášky z klasické nebeské mechaniky (Tisserandovy prác 
z r. 1896 byly v nich označovány za nejnovější výsledky), o výpočtu drah planetek a kome 
o prehistorii astronomie - a to bylo skoro vše. Doc. Link jako externí učitel občas přednášel jist 
základy astrofyziky, ale rychle přešel na své zamilované pole vysoké atmosféry Zemi 
O soudobém pokroku hvězdné astronomie a astrofyziky se bylo možno dovědět jen z populái 
nich přednášek dr. Šternberka na schůzích ČAS na petřínské hvězdárně. Není tak moc divu, ž 
původní amatérská pozorovatelská činnost zůstala i nadále naším údělem. 

Nebylo však všechno špatné. Naopak, většině z nás se spinil sen stát se profesionálnín 
astronomy. Poválečná československá vláda podporovala základní vědecký výzkum nepoměl 
ně lépe než vlády předválečné a toto příznivé ovzduší spolu s neobyčejnou průbojností doc 
Linka vedlo k založení Astronomického ústavu ČSAV. Je celkem přirozené, že doc. Link jak 
ředitel dále rozvíjel obory, které ho zajímaly a pro které už tu byla určitá základna. Ti z mýc 
kolegů, kteří Linkovo zaměření přijali bud ze skutečného zájmu nebo víceméně z nutnost 
postupně vybudovali dvě vynikající výzkumné skupiny, sluneční a meteorickou, které prosy 
vily československou astronomii po celém světě. 

Bylo mi přece jen stále trochu líto, že naše astronomie končila sluneční soustavou. Spás 
přišla, jako kdysi křesťanství, z Moravy. Na Masarykově univerzitě tam učil stelární astronom 
prof. Josef Mikuláš Mohr. Když po létech přešel do Prahy, byl to již unavený a zřejmě nemocn 
člověk. Ale předtím vychoval několik výborných odborníků. Postupně přišli do Prahy dv 
moravští věrozvěstové: prof. Vladimír Vanýsek na Karlovu univerzitu a doc. Luboš Perek d 
Astronomického ústavu ČSAV. Perkův příchod r. 1957 naráz změnil ovzduší na ústavu: byl zd 
vynikající vědecký pracovník s nepochybnou kvalifikací uznávanou i mezinárodně a naví 
vynikající diplomat.v tom dobrém smyslu. Zakládání stelárního oddělení se nemohlo obejít be 
třenic s odděleními, která byla už solidně ustavena; znamenalo dalšího uchazeče o čá: 
rozpočtového krajíce, který se časem spíše zmenšoval. Sebevědomý, ale rozvážný způsob, jím 
si Perek počínal, ulomil mnohé nejhorší hroty. 

Rok nato, r. 1958, přišel doc. Perek s návrhem postavit dvoumetrový dalekohled - ar. 196 
byl dalekohled slavnostně dedikován u příležitosti sjezdu Mezinárodní astronomické unic 
Dnes se mi zdá skoro neuvěřitelné, že se ta věc podařila. Jisté je, že bez doc. Perka by 
chom dvoumetr neměli. Patrně by nás ani nenapadlo takový návrh podat. Perek mě 
zkušenosti s velkými americkými dalekohledy, schopnost jednat s Zeissovými . inženýr. 
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Jeny a v neposlední řadě i tech-
cké znalosti konstruktérské, získané 
válečného "totálního nasazení" u Jun-
rse. 
Jen pouhý fakt, že vláda projekt 

hválila, už léta před jeho dokončením 
nožnil několika z nás věnovat se pro-
ctům, po kterých jsme toužili: byly to 
ězdokupy, planetární mlhoviny, těs-
dvojhvězdy. Konečně se u nás začala 
stovat astronomie i astrofyzika hvězd-
ho vesmíru. 
Nakonec bude snad i dobře, když 
do trochu osobní. Stává se totiž, že 
jeden vynikající vědec sice posune 
ůj obor daleko dopředu a umožní 
roha jiným spinění jejich tužeb, ale 
)vna nevyniká v chování ke spolu-
xcovnííkům. Soukromé poznámky, kte-
jsem slyšel třeba o osobnostech jako 
to Struve, Bart Bok a jiných, zněly 
leko hůře než oficiální články o nich. 
k povím svůj příběh. Roku 1969 mne 
tlifornská univerzita v Los Angeles 
zvala k jednoročnímu přednášení 
ěhem toho roku se kolegové rozhodli 
bídnout mi trvalou profesuru. Tu ale 
ivaluje univerzitní komise a pak sbor 
lentů, a jak jsem se později jako člen 
cových komisí mnohokrát sám pře-
ědčil, to řízení není žádná formalita. 

pořádně tuhá "prověrka" (hrozné to 
)vo!). Vyžádali si, jako vždy, 15'po-
dků z celého světa; naštěstí všichni 
suzovatelé byli ke mně hodní, jak 
:m dodatečně mohl zjistit jako ředitel 
tavu. Ty posudky totiž posuzovaný nevidí a některá individua si tak skutečně vyřizují osobní 
ty, jenže to ta komise obyčejně dobře pozná, ke škodě posuzovatelovy pověsti spíše než 
škodě posuzovaného. Rozvážné a věcné negativní posudky, třebas jen ojedinělé, vedou 

šem k zamítnutí, protože výběr uchazečů je vždy velký (mívali jsme i přes 100 dobrých 
dosti). 
V mém případě měla tajná posudková komise jednu námitku: chyběl jakýkoliv posudek 
ateřské země. Ředitel ústavu George Abell za mnou přišel, že musí někomu napsat do 

;skoslovenska. Doc. Perek byl samozřejmou volbou: nejlépe známý mezinárodně, byl tehdy 
cé ředitelem Astronomického ústavu a po léta předtím byl stejně mým bezprostředním 
dřízeným. Vyložil jsem Abellovi, že to bude pro Perka velmi problematické: dopisy se 
ividelně cenzurují, zejména v jeho případě, protože se tehdy ucházel o funkci v OSN. Dalo se 
ekávat, že Perek na dopis vůbec neodpoví, nebo odpoví vyhýbavě, nebo i negativně, bud' 
trpkosti nad potížemi, které asi měl následkem mé emigrace, a ovšem měl i piné právo 
povědět negativně ze skutečného přesvědčení. To vše kolega Abell chápal alespoň v rozsahu, 
kterém Američani mohli chápat diktaturu, kterou nikdy nezažili. Nakonec to vyřešil tak, že 
žádosti o posudek mne nejmenoval, jen mlhavě psal o bývalém spolupracovníku, který je 
ní na UCLA. Připadalo mi to dost naivní, pochyboval jsem, že by to Perkovu pozici moc 
nadnilo, ale nedalo se nic dělat. 
Za necelý měsíc přišel George Abell s rozjásanou tváří a ukazoval mi dopis od Perka, který 

čítal: "Dr. Miroslav Plavec byl můj milý spolupracovník..." a byl vlídný až do konce. Kdo nežil 
d vládou Stalina a Brežněva, nepochopí ovšem Perkovu odvahu a charakter. Aleje ještě dost 
:h, kdo to pochopí. "Podle činů poznáte je.....- to snad stojí někde v Písmu. 
Vida, umístil jsem do článku i citát. Přecejen jsem dítětem své doby, i když pramen citátu by 

byl tehdy uznán za vhodný. Už si na žádný politicky kdysi správný citát nemohu vzpome-
ut, jen na ten, který radil předně učit se, a pak dvě další důležité činnosti, ale na ty už si 
vzpomenu. Místo toho budu citovat muže méně známého, který zato neměl ruce od krve, ale 
solidní práce s kovy. Pan Aladár Kiss býval mechanikem na Skalnatém Plese; půvo-

m Maďar, měl občas velmi květnatou slovenštinu. Budu ho citovat, Luboši, pro Tebe, 
přáním hodně zdraví a dobré pohody do dalších let. On by řekl: "Pane Perek, 75 let není 
:Iná veka!" 

Mirek J. Plavec 

ných průvodců Prokyona a Síria na základě 
vyhodnocení jejich vlastního pohybu. Neméně 
významné jsou i jeho práce v geodezii - na 
základě přesné triangulace velmi přesně určil 
parametry zemského sféroidu (Besselův sféroid), 
který se používal v geodezii po celé století. 
• 25. VII. - Mohamed N. TUSI (17. II. 1201 
- 25. VII. 1274) - 720. výročí úmrtí. Ázer-
bájdžánský astronom a matematik. V r. 1254 
naložil v Magaru největší astronomickou obser-
vatoř té doby. 
• 25. VII. - Aleksandr Andrejevič ČIKIN 
(27. IX. 1865 -25. VII. 1924) -70. výročí úmr-
tí. Ruský optik. Jeden ze zakladatelů Ruského 
svazu astronomů amatérů. Pod jeho vedením 
začali pracovat také známí konstruktéři a optici 
astronomických přístrojů, jako byl Maksutov 
a Ponomarjov. 

• 9. VIII. - Frank C. POWRLL (6. XII. 1903 
- 9. VIII. 1969) - 25. výročí úmrtí. Anglický 
astronom. Zabýval se výzkumem kosmického 
záření - za výsledky tohoto studia se stal nosite-
lem Nobelovy ceny za fyziku. 
• 11. VIII. - Nicolaus Cusanus (1401- 11. VIII. 
1464) - 530. výročí úmrtí. Německý filozof. Ve 
svých pracech předpokládal pohyby Země a zem-
skou rotací se snažil vysvětlit různé nebeské úkazy. 
• 12. VIII. -Dmitrij Maksutov (23. IV. 1896 -
12. VIII. 1964) -30. výročí úmrtí. 
Ruský optik. Zabýval se stavbou 
a konstrukcí astronomických da-
lekohledů, přístrojů ajejich optic-
kých součástí. Je autorem optic-
kého systému zrcadlového dale-
kohledu s meniskovou čočkou -
tzv. Maksutovův dalekohled. 
• 13. VIII. - Anders JSns :‚N( l RO'l 
(13. VIII. 1814-21. VI. 1874) 
- 180. výročí narození. Švéd-
ský astronom a fyzik. Jeden 
z průkopníků spektroskopie. 
V r. 1862 objevil ve sluneč-
ním spektru vodík. V r. 1868 
podrobně popsal spektrum 
Slunce, ve kterém nalezl více 
než 1000 spektrálních čar - pit tomto popisu 
použil pro vinovou délku jednotku, která byla 
později nazvána podle jeho jména - AngstrSm. 
• 16. VIII.. Piérre MÉCHAIN (16. VIII. 1744-
20. IX. 1804) - 250. výročí narození. Franc, astro-
nom. Jeobjevitelem (r. 1871) spirálnígalude M101. 
• Christian MAYER (20. VIII. 1719 - 16.1V. 
1783) -275. výročí narození. Zabýval se observační 
astronomií, určoval polohy Slunce, Měsíce a planet. 
Byl mezi prvními, kdo začali systematicky pozo-
rovat dvojhvězdy; je autorem prvního katalogu 
dvojhvězd. 
• 23. VIII. - Georges CUVIER (23. VIII. 1769-
13. V. 1832) - 225. výročí narození. Francouzský 
astronom. Věnoval se studiu historie astronomie. 
Jeho jméno nese jeden kráter na Měsíci. 
• 27. VIII. - William A. HILTNER (27. VIII. 
1914) - 80. výročí narození. Americký astronom. 
Zabýval se zejména hvězdnou spektroskopií a elek-
trickou fotometrií, společně s Williamsem vytvořil 
známý Fotometrický atlas hvězdných spekter. 

O (k) 
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I INZERCE HVĚZDÁRNY * PLANETÁRIA * ASTRONOMICKĚ KLIJBY 
■ Koupím knihu Kleczek-Švestka Astronomický 
aastronautickýslovntk(nakl.Orbis), C.Flammarlon. 
Astronomie Populaire, Q. Friedrich: Rukovět křen 
ťanské chronologie (vyd. filosofická fakulta UK 
1934) a J. Kleczek: Vesmír kolem nás (vyd. Alba-
tros). - Zn.: «dopinění knihovny» [10-94 
■ Prodám zrcadla na Gregoryho dalekohled 

hlavního zrcadla 180 mm, f = 776 min s otvorem 
v disku, odrazovézrcadlo 085 mm'f=200 mm, obě 
zrcadla pohliníkovaná s ochrannou silikonovou vrst-
vou. Celkový fokus dalekohledu 2237 mm. 3ks oku-
lárůf=45 mm, 25 mm, 10 mm. Dále tubus s hrubým 
a jemným zaostřováním, stojan s vidlicovým uchy-
cením dalekohledu, šneková kola, šneky a hranol na 
boční a přímý pohled. Celková váha se stojanem asi 
70 kg. Vše za 3500 Kč. Antonín Pivnicka, K hájen-
kám 355, 76321 Slavičín. [11-94] 
■ Prodám astronomické zrcadlo t 150 mm, 
f= 1250v objímce za 1500 Kč, odrazové zrcátko 
za 250 Kč a astr. okulár f = 10 mm za 700 Kč. 
Radomil Kudela, Družební 174, 72526 Ostrava -
Krásné Pole. [12-94] 
■ Koupím SOMET 25x100 do 6000 Kč. 
Miroslav Brož Benešova 1557, 500 12 Hradec 
Králové, © 049/622.784. [13-94] 
■ Prodám Říši hvězd - ročníky 64 až 73. 
Jen kompletní. Zbyněk Binar, Žižkov H č 1269, 
58001 Havlíčkův Brod [14-94] 
■ Prodám optiku pro Maksutov-Cassegrain, 
meniskus 12) 160, zrcadlo 0 170, f = 2050 za 
8000 Kč. L Dubny', Purkytlova 14, 75002 Přerov, 
© 0641/52 281. [15-94] 
■ Věnuji začínajícímu vážnému zájemci o astro-
fotografii malou paralaktickou montáž pro fotoapa-
rát, s ročním pohonem po časové stupnici. Úspěšně 
používáno. Upevnění konstruováno pro fotoaparát 
Flexaret, umístění na stativ. Jen osobní odběr. 
Jos. Korbel, Símá, Ostravská 3056, 272 02 
Kladno 2. [16-94] 
■ Prodám levně kompletní zařízení na výbrus 
zrcadel. Obsahuje stolek s el. otočnou podložkou, 
hloubkoměr, brus, prášky včetně mikro M3 (dovoz), 
voštiny, opt. smolu, červeň i ceriumoxid a přísluš-
nou literaturu. K. Kubát, Za nádražím 205, 38101 
Č. Krumlov, © 0337/2030. [17-94] 
■ Ponúkam jednotlivcom, prípadne záujmovému 
knížku amatérsky BINAR - SYSTEM 2x NEW-
TON f7i 200/1200 F 1 : 6. Farebné foto a popis 
zašlem proti známke. Cena dohodou. Ing. ladislav 
Fico, Pod Katrašou 15, 94905Nitra, © 087/415.320 
nebo 087/513.246 až8. [18-94] 
■ Prodám tuto literaturu: Slouka H.: Astronomie 
v Československu od dob nejstarších do dneška 
(vyd. Osvěta, 1952); Hlad, Očenáš, Pavlousek, 
Procházka: Návod ke zhotovení amatérského 
astronomického dalekohledu (Štefánikova hvězdáma, 
1971); Ze j onc I.: Stavba amatérskych astronomických 
dalekohladovafotokomdr(Slov. ústredie amatérske 
astronómie Hurbanovo, 1985); Kolář, Procházka, 
Zahálka: Amatérské astronomické přístroje 
(Hvězdámaaplanetáriumhl.m.Prahy,1988);Erhart 
V., Erhart J.: Amatérské astronomické dalekohledy 
(SNTL Praha, 1989); Sadil J.: Planeta Mars (Orbis, 
1956); Sadil J.: Měsíc (Orbis, 1953); Klepešta J., 
Sadil J.: Vesmír (Orbis, 1959); Jeans J.: Prostorem a 
časem (Děl. naklad., 1947); Pacner K.: Na obou 
březích vesmíru (Čs. spisovatel, 1968); Valníček B.: 
Moderní technika vastronomii (NČsAV Praha,1964). 
Dále Řřse hvězd(, roč. 1970 až 1989, vázané do 
tvrdých desek, cena 25 Kč za I ročník. Ing. Jan 
Bradna, Horská 450, 54102 Tngnov2. [19-94] 

Den otevřených dveří na Hvězdárně v Jindňchově Hm 4a 

Po záchraně hvězdárny se Astronomický kroužek společně s jindřichohradeckým gymnáziem 
pustil do potřebných příprav k zahájení provozu. Všechny práce musely být hotovy do 14. V 
1994. Vše se nakonec stihlo a v ono slunečné sobotní odpoledne se na hvězdárně sešli příznivc 
astronomie z Jindřichova Hradce i kolegové z jiných podobných zařízení. Pan František Kozelsk 
z Ostravy, jenž je "otcem" - konstruktérem montáže hlavního dalekohledu, se přijel podívat n 
své nyní již zkompletované dílo, na kterém koncem loňského a začátkem letošního roku provádě 
generální opravy. Spolu s panem Ladislavem Schmiedem z Kunžaku, známým díky dlouholeté 
mu zakreslování fotosféry Slunce, pak vzpomínali na výstavbu hvězdárny a její první otevřen[ pr 
veřejnost v roce 1961. Dalším pamětníkem byl současný zástupce starosty Ing. Pavel Pavlovsk} 
jinak člen původního astronomického kroužku, působícího na hvězdárně v 60. letech. Právě o 
a starosta Ing. Josef Eder mají mimořádné zásluhy na tom, že hvězdárna byla v Jindřichov 
Hradci zachována. 

Velkou atrakcí pro místní občany byl bezesporu předseda České astronomické společnos 
dr. Jiří Grygar. Účastnil se nejen slavnostního otevření, ale posléze na gymnáziu přednášel o hit 
letošního léta - srážce komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem. Zajímavých hostů se sešl 
mnohem více. Někteří s sebou přinesli i pěkné dárky - např. manželé Tichých z hvězdárny v Če: 
kých Budějovicích věnovali fotografie pořízené přístroji observatoře na Kleti. 

Mezi všemi zúčastněnými vládla velmi přátelská nálada. Náštěvníci se mohli volně pohybovu 
po celé budově, "okukovat" známé osobnosti a diskutovat s nimi. Někteří hned na místě necha 
své děti zapsat do astronomického koužku. 

Jak řekl dr. Grygar: "...vše dopadlo jako v pohádce...". Astronomický kroužek v Jindřichov 
Hradci dokázal to, co se zatím nepodařilo ve Vlašimi, Jičíně a jinde. Budova byla vrácena svém 
původnímu účelu a navíc obsazena jedním profesionálním pracovníkem. Členové kroužku jso 
velmi vděčni všem, kteří je během posledního roku podporovali, ať už to byli bezejmenní občar 
Jindřichova Hradce, někteří představitelé města, poslanci... Je však smutné, že z astronomick 
obce zareagoval na žádost kroužku o pomoc pouze předseda ČAS, zatímco Sdružení hvězdáre 
a planetárií mu poskytlo jen lekci lhostejnosti. 

O Eva Neureiterová-Šafdřov 

PŘEČETLI JSME PRO VÁS 
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Velká kulová díra 
Ve Spojených státech byl ohlášen vývoj jaderné paměti o kapacitě 10"" bitů s vybavova 
dobou kolem 3 ns 

«1 u nás se zabýváme pracemi na tomto typu paměti... Pro účely tohoto sdělení postačí předp~ 
klad, že jeden každý bit je uložen právě v jedné jaderné částici. Velmi výhodné je použít neutrot 
nejen kvůli jeho stabilitě a elektrické neutralitě, ale zejména z důvodu ceny... Jisté potíže vš° 
působí sestavit dohromady takových 1040 neutronů, nebol každý váží přibližně 1,67.10'17kg, tet 
blok jadernépaměti váží 1,67.1013 kg a bude-li její hustota =1, pak vytvoří kouli o poloměru 1600 r 
Problém spočívá v tom, že vybavovací doba nemůže pak být (díky malé rychlosti .světla) řádoi 
3 ns. Řešení spočívá v tisícinásobné komprimaci paměti z původní velikosti malého asteroidu c 
velikosti koule o poloměru 1,6 m o hustotě = 109-krát větší... 

Toto řešení je velmi výhodné především ze stavebních důvodů. Používat nezhuštěný bk 
paměti by si vyžádalo značné stavební úpravy výpočtových středisek (jež jsou vždy kamene 
úrazu), a rovněž tak by takový paměťový blok hyzdil krajinu - i když na druhé straně by se mo, 
stát významnou turistickou atrakcí, a to nejen pro odbornou veřejnost. 

Zdálo by se, že tedy použití komprimovaného bloku o poloměru 1,6 m je zcela ideální, neboť! 
lze instalovat téměř všude a ihned - avšak není tomu tak! Vzhledem k tomu, že i komprimovat 
blok má hmotu 1,67.1013 kg, začínají se uplatňovat již navenek jisté gravitační vlivy. Tak napři 
vzdálenosti 10 m je paměťové gravitační zrychlení rovné zemskému. Operátor by v tomto mís 
musel stát nakloněn 45' směrem od paměti, a kdyby uklouzl, byl by stržen paměťovým blokem, r 
který by během okamžiku dopadl rychlostí kolem 130 km/ft... Další nepříznivou skutečnostíje t 
že na povrchu paměti bude panovat zrychlení asi 37G. Stržený operátor nemůže být za dnešní< 
znalostí odtud vymaněn (ani jeho ostatky); nicméně mu lze spouštět nezbytné předměty. 

Ve výpočetních střediscích, kde se úzkostlivě nedbá bezpečnostních předpisů, by to čase 
znamenalo hromadění operátorů na paměťové jednotce. 

Problémem se rovněžjeví efektivní využití jadernépaměti. Kdybychom např. renášeli data' 
paměti rychlostí 1 Tbit/s, pak k úpinému napinění by bylo potřeba 3,2.10 'let. Pořizová; 
dat zůstane rovněž velkým problémem. Uvážíme-li, že pilná děrovačka vyděruje za celý život a 
3.109 bitů, bude potřeba 3,3.103° děrovaček (pokud se jejich píle či životnost podstatně nezvýš 
Země je však schopna poskytnout do konce století pouhých 6 miliard zaměstnanců. Z toho, 
hlediska se jeví účelné pátrat po mimozemských civilizacích 'děrovačkového' typu, tedy 1 
bytostech alfabetických, leč ochotných. 

O Výběr 1/1973, s. S 
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