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(LEDNÍ STRANA OBÁLKY 
ometa P/Machholz 2 (1994o) -
aímek komety byl pořízen 8. září 
)94 expozicí 60 sekund od 
1h50min41s do Olh51min41s UT 
CD-kamerou SBIG ST-6 v R-fil-
u pomocí zrcadlového dalekohle-
t 570/2950 mm Observatoře Kleř. Nepravé barvy 
Ilišují jednotlivé izofoty. 

(fota - Zdeněk Moravec, Miloš Tichý) 

RUHÁ STRANA OBÁLKY 
rpiter po srážce s kometou 
'Shoemaker-Levy 9 

AHOŘE VLEVO - Detailní pohled 
t dopadové místo fragmentu A, 
erý dopadl 16. července. Snímek byl pořízen kame-
n WFPC-2 umístěnou na kosmickém dalekohledu 
ST, a to asi 45 minut po dopadu fragmentu. 

4HOŘE VPRAVO - Snímek pořízený Hubblovým 
>smickým dalekohledem (HST) ukazuje celkový po-
ed na planetu Jupiter v přizozených barvách dne 
!. července 1994. Na snímku jsou zřetelná dopadová 
ísta po dopadu jednotlivých impaktů - zleva: impakt 
agmentu A (dopadl 16. VII.), komplex E-F (17. VII.), 
(18. VII.) a komplex QI-Q2 (20. VII.). 

(foto - NASA/STScI) 

OLE- Snímky ukazují dopadová 
ísta na Jupiteru po dopadu frag-
entů Ql (vpravo) a Q2 (vlevo, je 
snější protože se překrývá s do-
Ldovými místy dřívějších dopa-
i) pozorované týmem SPIREX 
outh Pole Infrared Explorer) dne 
1. července 1994 ve 22h 20min UT na vinovÉ délce 
36 mikronu. Jednotlivé snímky byly získány ve zhru-
L 5 minutových intervalech a dokumentují tak vývoj 
dnotlivých dopadových oblastí v čase. 

(foto - NASA/STSci) 

TVRTÁ STRANA OBÁLKY 
rstencové zatmění Slunce 10 V. 
t94 

AHOŘE - Snímek J. Pokorné, 
:astnice expedice Hvězdárny a pla-
:tária hl.m. Prahy, byl pořízen 
sedle Col de Khaloua asi 100 kilometrů jižně od 
abatu v Maroku (Kodak Ekmchrome 100, PrakticaLLC). 

PROSTŘED - Prtencové zatmění 
lunce dne 10. V. bylo pozorovatel-

jako částečné i z území Ceské 
publiky jak dokazuje i snímek Mi-
na Kmenta z České Třebové. 

OLE - Snímek od Františka 
einberka z Hradce Králové foto-
rarátem Praktica MTL 50s objek-
vem TAIR 8/300 (+ telekonvertor 
K) na film Konica 400 (přes 
tromový filtr SF 38/80). Snímek 
ii exponován 1/60 s v 18h Osmin 
EČ v Dar-Bouazze v Marokou. 

ADNÍSTRANA OBÁLKY-
[ozaika Kosmická noc je jednou 
mnoha uměleckých děl paní Yony 
test z Kůnigsteinu u Frankfurtu 
4ěmecko) inspirovaných krásou a 
jemnem Vesmíru. Výběr z jejích fotogragií, grafik, 
srazů a mozaik si mohli návštěvníci galerie v 
ažském Karolínu prohlédnout na přelomu letošního 
větna a června. 

OLE - Listopad a znamení Střelce (Sagittarius) 
Říjen'a znamení Kozoroha (Capricornus) 

obrázky ze zvěrokruhu Josefa Mánesa z r. 1866 a 
hvězdného atlasu Uranographia z r. 1690 Jana 

evelia (161 I-1687). 
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CITÁT MĚSÍCE 
Astronomie představuje obor, který mezi všemi vědami vyniká tím, že naplňuje lidskou 
mysl obecnými idejemi, jejichž d arakter je nejvíce vzdálen každodenní zkušeno-
sti. 99íce než jiné vědy takastronomie nutí nespokojovat ses vírou otců. 

Wiomas 9fuxley, angCul4ý lékgř a biolog (1825-1895) 
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REDAKCI DOŠLO 
Z dopisů čtenářů 

® Toulky po hvězdách 
...Pořad v televizi Toulky po hvězdách má dvě vady: 
a) Je uváděn v době, kdy se nikdo nedívá. Pro širokou veřejnost nijak zvlášť lákavý TV pořad 

(a takovým pořady o vesmíru dnes bohužel jsou) má šanci na úspěch pouze mezi 20.00 až 22.00 h. 
Jestliže v tomto vysílacím časovém úseku jde umísťovat celé dlouhé seriály s návody,,/ak vyzrát na toho 
druhého, jak být tvrdý a bezohledný, jak stále střílet, zabíjet, třísnitse krví, vyvolávat stres, rozbíjet auta 
v divokých honičkách a vůbec rozbíjet vše, co lidská ruka vytvořila, proč by zde nešlo umístit 20-
minutový seriál (jako,je např. CEN), který by působil výclwvně, poučně a ukázal člověku, že existuje 
kromě něj a jeho problémů také živý vesmír? Proč se místo amerických návodů na zločinnost (dnes 
říkali v rozhlase, že v Americe každé dvě hodiny zemře jedno dítě zastřelením) nekoupí seriál o letech 
Apollo? Vždyť dnešní mládež o torn nic neví. Můj syn (23 roků) jízdu "roverem" neviděl. 

b) Druhou vadou pořadu je, že se zde zrychleně a celkem nelákavou povrchní formou podává co 
nejvíce pojmů a informací, laikovi nesrozumitelných, ochabujících zájem. Výčet spektrometrů, 
intetferometrů a ostatních -metrů na nějakém kosmickém zařízení je nezajímavý. Zajímavé a po-
učné je vysvětlení, co to je spektrum, jak je vytvořit a jak spektrometr pracuje. Přitom,je nutné stále 
utít na paměti, aby vyřčený pojem nebyl laikovi cizí. 

Kdyby někdo v televizním pořadu poutavě podal (a dovedl nebudit atmosféru senzace) otázku 
srážky Jupitera s kometou v červenci 1994, měl by (£spěch zaručený. Každý týden jeden poutavý 
televizní pořad v hlavním vysílacím úseku! Co na to pan dr. Grygar? 

Felix Koch 
Frýdlant nad Ostravicí 

O popularizaci vědy v České televizi 
Od února 1992 jsem členem Rady České televize a v této funkci mám možnost se trochu podrobněji 
seznámit s mechanismy činnosti naší veřejnoprávní televize. Pracovníci tohoto média nejsou ve své 
většině vědě zvlášť nakloněni, považují ji za příliš těžkou, obrazově málo atraktivní a dokonce ani 
nechtějí rozlišovat mezi skutečnou vědou a různými pavědami, zaštiťujíce se údajnou pluralitou 
demokracie. Jelikož převážná část pracovníků televize má spíše humanitní vzdělání uměleckého 
směru, je jejich spontánní tíhnutí k pavědám zcela zřejmé - nejvíce to postihuje herečky a herce, ale 
i režiséry a dramaturgy. 

Tak ]ze vysvětlit, že třebas kolem velikonoc 1994 měl v České televizi velmi slušnou publicitu -
dokonce i v hlavní zpravodajské relaci - tzv. Astrologický kongres, že zpěvačka Hana Zagorová si do 
svého exkluzivnlho nočního pořadu pozve šamana Kašpirovského, nebo že redakce Teletextu klidně 
vyřadí rubriku Astromagazín (se seriózními astronomickými údaji), ale zato se vehementně brání, když 
naše Rada rozhodla zrušit rubriku Horoskop. Rada České televize se přirozeně snaží tuto neblahou 
situaci napravit, pokud jí to dikce zákona o České televizi umožňuje. Jelikož je cenzura nepřípustná, 
můžeme ovšem spíše jen apelovat na profesionální čest dramaturgů, režisérů či redaktorů. 

Pokud jde o zařazení vědecko-populárních pořadů do tzv. primárního času od 20 do 22 h, i zde 
je naše postavení jen poradní, tj. o skladbě programu rozhodují vedoucí pracovníci televize, kteří se 
řídí diváckým ohlasem. Ten je vskutku pečlivě statisticky podchycen a není důvod výsledkům 
nevěřit. Naprostá většina diváků (včetně vysokoškoláků) si v tomto čase přeje (a vyhledává) 
nenáročnou zábavu. Jistou naději skýtá dobudování vysílačů programu ČT2, kde by se pak mohly 
vědecko-populární pořady uplatniti v primárním čase - v tomto směru by se měla situace v r. 1995 
významně zlepšit. Stále však hrozí riziko, že Parlament tento okruh vzápětí České televizi odejme 
a rozhodne o jeho privatizaci, jak se již koncem r, 1992- dle mého soudu velmi nešťastně - faktic-
ky rozhodlo o okruhu Fl (nyní TV Nova). Veřejnost ani novináři totiž nevěnovali téměř žádnost 
pozornost přípravě příslušného zákona - publicitu dostalo až licenční řízení v Radě České re-
publiky pro rozhlasové a televizní vystlání (ta nemá s naší Radou České televize nic společného!) 

Argumenty naší Rady k výraznějšímu podílu vědy a vzdělání ve vysílání vedení televize velmi 
snadno vyvrací právě rozborem sledovanosti -0 tom též vypovídá relativní úspěch komerční stanice 
Nova, jež si navzdory svému astronomickému názvu neklade už vůbec žádné nároky na serióznost 
a vysílá programy s naprostými šarlatány, nebo[ mají dobrou sledovanost a sponzoři se tudíž jen 
hrnou. Když naše Rada zrušila zmíněnou rubriku Horoskop v Teletextu, dostali jsme přes stovku 
rozhořčených dopisů a sklidili nevlídnou odezvu v denním tisku, a na naši podporu jsme obdrželi 
jen tři dopisy, v tisku ani ťuk. 

Pokud jde o pořad Toulky po hvězdách, recenzenti denního tisku jej kladli výše než např. 
někdejší slovenský seriál Okna vesmíru dokořán. Za stávající situace se prostě člověk musí radovat, 
že vůbec nějaký populárně-vědecký pořad je uveden a neobsahuje hrubé chyby v překladu apod. 
Nicméně pražská tvůrčí skupina paní Zity Drdové se usilovně snaží tuto bariéru prorazit a např. 
právě v astronomii se objevilo několik divácky úspěšných a odborně přesných pořadů, které 
připravuje Zdislav Šíma z Astronomického ústavu AV ČR. 

Přirozeně, že takové snahy Rada České televize ajá osobně vehementně podporujeme, ale zdá se 
mi, že bez stejně hlasité podpory širší veřejnosti bude cesta k rozumné a kladné prezentaci vědy 
v televizi ještě dlouho zaruíbaná. 

Jiří Grygar 

Novátelefonní číslado redakce: te Vtel.záznam.O2/2421.4567-7O1inka347, telJfax-modem 02/2422.6152. 
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Chronologie veřejného působení Ježíše Krista 
a některé související aspekty astronomicko-historické 

Josef Suráň, Zeměměřický ústav, Praha 

~,t° E dvol4 předcltožíclt č/áncích ([I], 12]) byla 
sttztcně pnlednanti prob/eniatika clo x)ru)In- 
~ženarÚzer/iaitá'!í ounúJež/šcKrivta` Nlczi 
a . 
temttadvéma rrrlalasbr/i lcrží cclí jelio po 
~mský „ot, n~oiicí dva i;'ekv jo-chin crrle- 
eŘ;dtikou, a/ 52" 0/ hirtrnickjnr,>fiúta- 
7ťént. Pr'Lrll, de1Ší čL9t 06/ ii  do věku 
élio )nu lc` treilosti, .se ča.Cto ozriuč lrje jako 

>ttat Je 0501' , proto Je o ilí jen 
cimerne r17alO zpr~Zi b 'VOl%e11/ akonc. Drn 

iý. nova uJtcí/L se! setvkápotr,enekolilailet' 
el (J 781"ej1%é clono ti, Tvoř však nej-.
lni e'it ějsi 0bdobí Jeho zivotl. /0 t/ato iul 
ndS kr vzniku kr'estcinvtvť a pod .sturnč ovbv 
ailo c/jarukten s'věloi } c/i déj/n po x áliiku un-
iky; a Ir ‚ taz v too' sb/říí/120;c-uskě ni, ale 
"ku/turtíím a obecrtc civ illžači/ím. V po sled-
urn ohledu jeho e ick-v vliv ;edi ve sv>~ch 
IÍiS/edeÍCl/ t ke vEYllk// rvgbodnc,lsích.s;r)o/eč- 
aosti: jur jaké ~ nul itwovvk 1 hué aiábo- 
0/rr.'ri~ititisklo osobřty'chaiiikter„e/nléii idě- 
'incúlt Evropy a"be, to//oto fénoniénu si anř 
'lob; e m'doi cdenlepředstc/lit e; mk nfocles'/ií 
.ivťli;,aceG'lr'op4kO-1/2207!,l;é  

Př  toto kořeízy a je// Ii stále a' tu/ih/í 
?•tlk~az ,s4 e stal Je :o nefvl"cc litercbi:c liak-

tovanoit pos avou v dějinách lidstva a to 
n0Jta %/lit diska religionistiky. Svědči  torn 
ž 'dnes rad stále se objevujících nových 
pich s/ací, kte,'e se zabývají různý mi /spek 
~l /eho osoŽ'nosti !jelo učení, 

Zasudrlí i', nam jeho veřejné činnosti, 
stiru'u v):(selstvíspásy a jel/o Obět na 

se odrazil i v pojetí evangelií jež se 
O ni/i ni,/ei i'ýlucněJen na toto období. 

Pi otr v nich 1/(/rliáome jen pečeme Jitínk) 
o JÍ' IVt) let civ; a z doby jeho dospívání 
Ze sÍe!;iho důvodu jsou pouze sporadicky 
122 tt/t i/Y t luonologické tídaje (a to jen v nc 
I ti 126/ evangeliích), protože sc /i77/ při-
p!u)vala druhořadá důležitost. 

Co se týká chronologické posloupnosti, 
je !c í šovo i eřejné působení (jak barde ZkOJ-
nie dol)íllo) ě~aspvě soustav/le zac//' cerfp 
jediné lr vangeliuJanově (4. evangebwn) 
Prncf Iii evangelia (synoptická) mají časově 
zkrácenépodánía délka Ježíšova působení 
je dle nich neurčitá. 

Pokusů datovat tento nejdi/le, /UJti filet. 
.Tež(šoua života bylo mnoho. Asi tolik jako 
Uěch, kte'iě se snažily určit rok Ježíšova 
tikl i-ai nk i,'dc v/e .kohsajímezi léty 27- 35, 

7•vka se to i údajlř v rt'jnovějších1ú;bhk, 
cícli: nupř, v fi /,njc// bibhcky~clt at/a-s-ech.

Pie /lilt lte$1 tohoro č/anku je :etanoverzí. 
hřesné cluonologie. [při ře,řcrú POJ/oto píO-
hl 'inu, y k Gtzde itkúrún0, Č e doSrye~t kJed-''
noznaěné a avěřei/é dataci, a to no zfvisle;' 
na riaSani dli ějřlrr datovm III Ježi.čova na-~ 
ro crlí a itki`ižbv á/ií. Kl'on/ě 0/ 1761/L c lu o-`' 

-ruvlogu t élucjerite /o 7'fou pouri:itnst také'~ 
nčktcrwn -vlástním arpekt/inr asironomic-'3 
ko-h/Stoirck iu, soul`'iseficírli s, mysttko,ulj 
(syntbolrko/i) číscl a ličktciwni astr ttó~r' 
nlick5mi Ctiki}, Icteré Se někdy vysk Í"I
i v ni/šiclt clironologickýc/1 tfvcthach. 

Tínuo pojedi/áríiin se Ir 76 712 1/6/ sérir' 
tří(- l//r/ku nčňota liv ív 'a.c )pi sefli ve! vezdl;, 
[l, 21 l c čení ui edené prv))/ent (iii kj'
drobnčj.ří ncelene inforn acc> /ze puk nalézt 
v pťci~<nblí aatorov('pra I  [ .,7-de bude ale 
Ye V2tŠI Jf7ť po; to Í,ifttf, st+LNave'j/li..;vrŘ; 
symboltkII' čísel. Krot,ié toba .r~ t(iké do-'', 
tlateine otctzky pravdépollobneho pin-odli` 
sexa"e.vnitábn".sbia.Ital' a ld///ové Jednotky 
sttg eit (iboji prcdalavtnie piCvodlil. jinde 
tlo ud neíll-ei eJnéns` př ispči et. k tlanci pro-`: 
bleiriatice. 

latování veřejného působení 
ežíšova podle evangelia Janova 

;žtš, nazývaný také Nazaretský, protože 
řichází z Nazareta, zahájil své veřejné pů-
)bení po křtu v Jordánu, když mu bylo asi 
0 let [Lukáš, 3:23]. Začíná v Galileji [Ma-
ruš, 4:12; Marek, 1:14; Lukáš, 4:14; Jan, 
:43], kam se vrací po 40 dnech pobytu na 
oušti [Matouš, 4:1-2; Marek, 1:12,13; 
ukáš, 4:1-2]. Rok této události můžeme 
dhadnout z data Ježíšova narození, přičte-
/e-li k věku 30 let dobu jeho pobytu na 
oušti a dobu potřebnou k návratu do 
Palileje. Protože věku 30 let dosáhl 22. lis-
rpadu roku 21, dostaneme se do roku 22. 
e to bylo opravdu v tomto roce, potvrzuje 
ezávisle evangelium Janovo, z něhož bu-
eme v dalších chronologických vývodech 
lavně vycházet. 

Evangelista Jan se zmiňuje o trojích ve-
konočních svátcích běhe/n Ježíšovy veřej-
é činnosti [2:13,23; 6:4; 11:55; 12:1; 
3:1]. K prvním z nich, kdy vyhnal kupce a 
enězoměnce z jeruzalémského chrámu, se 
ztahuje důležitá chronologická pozná/n-
a [2:20], týkající se jeho stavby. Říká se 
de, že se chrám staví už 46 let. Ve skuteč-

nosti se jednalo jen o jeho přestavbu. Popud 
k ní dal král Herodes Veliký a pokračovala i 
po jeho smrti, až téměř do zničení chrámu 
římským vojevůdcem Titem při obléhání 

Á Obr.1- První pozorovatelný srpek MIscC;name-
nal počátek (1. den) nového měsíce v historickém 
lunárním židovském kalendáři (viz také 721). Byl ofici-
álně vyhlášen Kalendářní radou v Jeruzalémě a začí-
nal večerem, kdy byl srpek Měsíce spatřen, protože 
večer byl počátkem židovských di/á. 

Jeruzaléma v roce 70 n. 1. Chrám byl prak-
ticky nově postaven a došlo i k značnému 
rozšíření celého jeho areálu. Proto se mu 
také někdy říká 3. Chrám nebo Chrám 
1-Ierodův. Vynikal velkolepostí a patřil k nej-
pozoruhodnějším stavbám antiky (1. Chrám, 
Šalomounův, byl zničen babylonským 
Nebúkadnesarem v r. 587 př. n. 1.). Dle 
Josepha Flavia [Židovská válka, I, 21:1], 
uhájil Herodes práce na přestavbě v 15. ro-
ce své vlády. Jelikož Josephus zde udává 
roky jeho panování od dobytí Jeruzaléma 
v roce 37 př. n. l., je 15. rok Herodovy vlády 
rok 23 př. n.1. Takto určený rok se shoduje 
s přepočtem podle jiných roků, pro něž 
byl udán rok jeho vlády (např. podle bitvy 
u Aktia v roce 31 př. n. 1.; nebo inaugurace 
Césareje v roce 10 př. n. 1., a to bez ohledu 
na zlomek roku, k němuž se počátek 
Herodovy vlády vztahoval). V Janově evan-
geliu zmíněný 46. rok stavby Chrámu pak 
připadá na rok 23 n. 1. Vezmeme-li v úva-
hu předchozí události, jak jsou zachyceny 
v tomto evangeliu, musel pak počátek 
Ježíšovy veřejné činnosti připadnout již na 
rok 22; a to pravděpodobně na jeho první 
polovinu, protože podle tradice rané církve 
se Ježíšův křest v Jordánu klade k počátku 
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i 
roku (na leden). Tato datace je v piné shodě 
s naším předchozím odhadem a tím i rokem 
Ježíšova narození (tj. 10 př. n.1.). 

Kromě velikonočních svátků se evange-
lista Jan zmiňuje o několika dalších ži-
dovských svátcích a také o jednom blíže 
nespecifikovaném svátku [5:1]. Je chrono-
logicky významný, protože připadl na so-
botu [5:9-10] a může být přesně datován. 
(Ježíš tehdy uzdravil u rybníka Bethesda 
muže, který byl nemocný po 38 let.) 
Přihlédneme-li k událostem následujícímpo 
velikonocích r. 23 (viz zejména [4:35]) 
v celkové souvislosti, blíže neurčený svátek 
musely být letnice roku následujícího, tj. 
roku 24. Pro stanovení svátku letnic plátilo 
pravidlo farizeů, podle něhož následovaly 
50 dní po 16. nisanu [4, s. 421]. Provede-
me-li rekonstrukci data astronomicko-his-
toricky [2], připadlo v r. 24 datum 16. nisanu 
na 14. duben. Byl to pátek. Jednalo se o rok 
embolismický. První srpek Měsíce o stáří 
1,235 dne, nacházející se na počátku nau-
tického soumraku 16,34° nad obzorem, při-
padl na středu 29. března a 1. nisan pak na 
čtvrtek 30. března. 

Připočteme-li podle pravidla farizeů 50 
dní k datu 14. dubna, obdržíme pro svátek 
letnic datum 3. června r. 24, což byla sku-
tečně sobota. Stanovili jsme taktřetí přesné 
datum z Ježíšova života. Jsou ještě některé 
jiné případy. kdy je uclán tlen (ne ale den 

re~tledn~ 
d 

_ ~ .chr,ot]ole9ié žívó,taR:ležtše sta y~š im„Iťisto č 

rokpř. n. ťj ~u uda[pšY, 
ZáV,eáep~úlián~scc ~~í cafe[tďéié!~1~1fi~tnCaesařétň 
~pádPartiiudo alestin'' ~ 

erodes Veliký korun rt V Ř° 4`áie ŽIďE~ ~bléhání a čiobyt( Je~~Kh~a~ a klecodelp 
~~áte{c~'~~e=íapto'nHe odovy=, 

ra~u'Áktsa~ ~T 
~ég~pt se st$vá římskou piovinčíí 
P'očátek přestavby Jeru šliéhó č'řá' ~ Hero 

-Zav,eďe ~ai~pdrils[cěhokaléFltláre 
ůV/Sataínsnúv sp ~P s li~u V Sýrii (Palestin 

1~auguřace Čěsareje ; 
NarozeníJež(šovo22.list ad[l
KrE€Herodes umírá 

~ ďČ~,~přebtrali~~ib,~šýň
‚

t~emdesAňfipas a'FiŮJ 

rok íi - udáiós, 
Seshzení ArcheTaa ~., $Ij '

ipiúv~š'qupis~lid
,Juds e'dostává pod v4á řnských po'kur,átora- ~ 
Póčátek.Jež(šavy veřejné čiňnostl v CaailJéji~ 
Vy~si~níCirámu vyhnáofliu cú~pe ~žo éneů)
Sváťé~ietnic -  ~ . ° 
(uzd~av~é~`tóčbmutéhom` ,F n1ka'Bétliesda) 
1C'bpts ~ííát"prqkúřátorem'v lúde]i 
UkřižoVáníJež(šoVg22, března~
Zničerí'é, zale - _j a,ý

Á Tab.1 

týdne), které by také mohly být přesně da-
továny. Rámcově mohou být datovány také 
všechny svátky (jejich počátek a konec), 
zmíněné v evangeliu Janově. 

Věnujme ale nyní pozornost pouze ve-
likonocům, násleclujícím po svátku letnic 

Á Obr. 2 - Be/W,,' - lieddm v Judsku, nac/uízejřcř se asi 8 km jiind od Jeruzaldma. Zde se Ječří narndd 
22, listopadu roku 10 př. n. I. (foto převzato z knihy T/te Lund of Israel, Thames and Hudson, reprint 1985) 

roku 24. První, o nichž se evangelista Ja 
zmiňuje [6:4], musely připadnout na ro 
následující, tj. 25. Další pak [12:1; 13:1 
byly již velikonoce Ježíšova ukřižování, ted 
roku 26. Zde se všechna datování uzavíra 
v piném souladu s naším dřívějším určenír 
tohoto data metodou astronomicko-histc 
rické rekonstrukce [2] a v piné harmon: 
všech evangelií. 

Podíváme-li se do [2, s.79, tab.2], zjisti 
me, že další rok, kdy letnice mohly připaé 
flout na sobotu, byl r. 34. Velikonoce Je 
žíšova ukřižování by pak mohly následovt 
až roku 40, kdy 15. nisan připadl na sobott 
což je historicky irelevantní. Janovo.evar 
gelium tak poskytuje další důkazy, že rc 
kern Ježíšova ukřižování byl rok 26 a ne 
mohl jím být rok jiný. 

Po staletích dohadů máme tak nyní k dh 
pozici dostatečný a spolehlivý chronologic 
ký rámec pro různé novozákonní publikac 
a zvláště studie historické, zabývající s 
životem Ježíše Krista. Přehled diskutovan 
chronologie je uveden v tabulce 1. 

Symbolika (mystika) čísel 
a některé astronomické cykly 

Pythagoras (6. stol. př. n. 1.) a jeho žác 
učili, že základem všeho - od vesmíru pře 
společnost k lidskému myšlení - jsou čfsh 
Racionální jádro tohoto učení (jímž vlastn 
značně předběhli svou dobu) je v souladu 
nejmodernějšími trendy fyziky, usilujícím 
popsat přírodu s minimální grupou para 
metrů a konstant v celé šíři od mikrosvět 
(svět atomů) po megasvět (vesmír). Kořen; 
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► Obr. 3 - Akvadukt do Césureje - Nadzenmrí akvadukt, kterým pi itdkala voda z pohoří Karnrel tk, Cesareje. Město nechal vybudovat Herodes Veliký na místě 
itratonovy tvrze. Bylo slavnostně inaugurováno a nazváno k poctě císaře Augusta v roce 10 př n. l., kdy se Ježíš narodil. Stalo .re důležitým středozemním přístavem 
takés (diem římských prokurátorů. Z města ipř(stavu se dochovaly pouze nevýzmianmétrosk,'. (foto převzalo zhti/'TheLandoflsraeJThamesatd Hudson, reprint 1985) 

ohoto zajímavého pohledu na svět však sa-
Lají hluboko před Pythagorovu dobu a geo-
raficky daleko na východ mimo Řecko, až 
lo Babylonie [5, s. 73]. Tam byly v před-
hozích staletích óbjeveny základní cykly, 
imiž se řídí běh ročních dob, fází Měsíce 
. zatmění (mimochodem, Babyloňané zna- 
i Pythagorovu větu více než tisíc let před 
'ythagorem [5, s. 46]). 

Ještě dříve zpozorovali v Egyptě perio-
iičnost záplav Nilu a jejich úzkou časo-
'ou souvislost s cyklicky se opakujícími 
reliakickými východy Sira (Sothis). To vše 
polu s rozvojem abstraktního myšlení při-
pělo k vytvoření názoru, že se přírodní 
:oloběh řídí cykly - čísly. Pythagoras a jěho 
áci pak tuto abstraktní ideu nejzřetelněji 
'yslovili a zobecnili na běh veškerého jsouc-
ia, zahrnujícího i nebesa (hudba sfér). 

Vznikl tak jistý druh kos mogonie, prezen-
ující celkový obraz světa v jakési tajemné 
rarmonii čísel. Byl to pohled filosoficko-
iáboženský, někdy stručně charakterizova-
rý jako mystika nebo symbolika čísel. Jeho 
'znik byl úzce spjati s vývojem astrologie, 
ež v Babylonii dostala podobu astrálního 
táboženství (viz také [1, s. 181-2]). K pů-
'odnímu racionálnímu jádru tak přistupují 
rrvky mystické i mytické (celá astrologie 
'e skutečnosti spočívá na mystice čísel 
r cykličnosti jevů), jež se pak promítají i do 
lobových kultur ve formě tradic, zvyklostí 
pověr, přetrvávajících tisíciletí. Tak např: 

iíslo 13, které bylo pokládáno již ve staré 
3abylonii za číslo nešťastné, je za takové 
nnohdy považováno i dnes. Některá čísla 
zvláště velmi velká) si pak podržela místo 
nystického rázu spíše ráz symbolický nebo 
íraktický jako jednotky. Astrologický způ-
ob myšlení se někdy odrazil také v jazyce, 
/ němž přežívají obraty jako - "to je ve 
ívězdách" aj. 

Vzniklá tradice někdy působila tak silně, 
:e ovlivňuje i chování vládců a řízení stát= 
íích záležitostí. Proto se např. odložil dů-
ežitý státní akt ze dne nepříznivého na den 
příznivý nebo se podřídil určitému cyklu. 
Vliv mystiky čísel pronikl v různé podobě 
io celého tehdejšího světa. Při datování 

Quiriniova soupisu [I, s. 183] jsme se zmí-
nili o 5letém intervalu lustrum, kterým se 
řídily římské soupisy lidu. Uplatňoval se 
však i při jiných důležitých státních aktech 
(např. při nominacích konsulů). Podle toho-, 
to cyklu byly také pořádány veřejné hry, 
např. k poctě Augustově. 

Kromě intervalu lustrum se používaly 
i některé jeho násobky. 101etýmintervalem 
se řídila klasifikace bonity půdy a 15 až 25 
let činil interval mezi soupisy lidu provin-
cie, případně celého impéria. 151etý cyklus 
se objevuje i u pozdějšího indikčního cyklu 
(= římský počet). 

Původ těchto cyklů není známý a vše-
obecně se soudí, že jejich délka byla zvole-
na zcela náhodně. To je však velmi neprav-
děpodobné již z toho, co jsme řekli o mysti-
ce čísel a jejím vlivu na tehdejší svět. S nej-
větší pravděpodobností byly všechny od-
vozeny z 301etého cyklu lunárního. Číslo 
30 bylo posvátné v Babylonii _Patřilo mě-
síčnímu bohu Sin a personifikovalo moud-
rost. V Egyptě tvořilo 30 Siriových let 
alexandrijského kalendáře po 365,25 dnech 
důležitou perioduzv. triakontaeterides. 30 let 
také představovalo jednu generaci pro 
Babyloňany i Egypťany [4, s. 95]. Uvědo-
míme-li si, že Ježíš, á stejně tak i jeho před-
chůdce Jan Křtitel, zahájili své veřejné pů-
sobení, když jim bylo 30 let, zdá se, že 
ani dříve nemohli veřejně působit, dokud 
nedosáhli tohoto respektovaného věku 
moudrosti, Bylo by to proti uznávaným spo-
lečenským tradicím a zvyklostem, jejichž 
nedodržení by bylo posuzováno negativně. 
30 let byl také nejnižší požadovaný věk pro 
službu ve stanu setkávání [Numeri, 4:3; 
4:23; 4:30]. I v dnešní době se dodržují 
určité společenské konvence, případně ome-
zení. Týká se to např. oblečení, vaku poža-
dovaného pro určitá pračovní místa, práva 
volit aj. 

Zmíněný 301etý lunární cyklus byl zřej-
mě cyklus siderických lunárních fází. Za 30 
let se totiž stejné fáze Měsíce opakují ve 
stejných ekliptikálních souhvězdích. U ju-
liánského a alexandrijského (egyptského) 
kalendáře se však ve skutečnosti opakují 

o 1 až 2 dny dříve, neboť platí: 371 syno-
dických period = 10 955,85 d _ 401 side-
rických period = 10 955,99 d _ 401 tropic-
kých period =10 955,95 d a 30 juliánských 
nebo Siriových roků alexandrijského kalendá-
ře po 365,25 dnech činí 10 957 nebo 10 958 
dní, v závislosti na počtu přestupných let 
v periodě (30 tropických let je pak 10 957,27 
d). Uvedená variace nijak nezmenšuje vý-
znam této periody, na niž první upozornil 
Mahler [4, s. 96-97], i když ne ve zde uva-
žovaných souvislostech. 

Rozdělením 301etého cyklu na jednu po-
lovinu vznikne indikční cyklus a jeho 
šestinou je lustrum. Na lunární původ těch-
to cyklů ukazuje i způsob dělení celého 
cyklu. Totiž: během základního subcyklu 
1/6 = 5 let se fáze Měsíce posunou retro-
grádně o'2 ekliptikální souhvězdí. Jiné uží-
vané cykly, jako 1/3 = 10 let, odpovídající 
posunu o 4 ekliptikální souhvězdí, jsou pak 
jeho násobky. 1/2 cyklu =15 let je význač-
ná tím, že znamená retrográdní posun fází 
Měsíce o 6 souhvězdí, tj. o 1/2 ekliptiky. 
Dělení na 1/4 nemá význam, neboť nedá-
vácelistvý násobek roků. Obdobně 1/5,1/7, 
1/8 a menší zlomky pak bud nedávají celist-
vý počet roků nebo souhvězdí. 

O Egyptu je známo, že když se stal řím-
skou provincií (v roce 30 př. n. I. Po bitvě 
u Aktia), soupisy lidu se v něm prováděly ve 
141etých intervalech. Vznik této periody také 
není znám. Je zřejmě solární analogií in-
dikčního cyklu a byla patrně vytvořena  sou-
vislosti se zavedením alexandrijského sluneč-
ního kalendáře. V tomto kalendáři, obdobně 
jako v juliánském, se kalendářní data opakují 
ve stejných dnech týdne v 281eté periodě ("ne-
beském týdnu"), přičemž se Slunce nachází 
na stejném místě ekliptiky. Analogicky k vy-
tvoření indikčního cyklu rozdělením této 
periody na 1/2 vznikne 14letý cyklus egypt-
ského soupisu. Tento vývod podporuje dále 
skutečnost, že novou tradici egyptských 
soupisů můžeme sledovat až v době Au-
gustově, po zavedení alexandrijského ka-
lendáře (byl zaveden v roce 23 př. n.1. - viz 
[3, s. 140-1]), zatímco římské cykly vycháze-

ly' ze starší tradice kalendáře lunárního. 
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Á Obr. 4 - Nazaret - U Naaurtě v Galileji, bile Je íi v VI'ŮMal, ne: začal veřejně pusobit, Je zmínku ponce 
v evangeliích. Z archeologických vykopdvek byla však jeho existence potvrzena nejméně několik století před 
jeho dobou. Dnešní Nazaret je ale nesrovnatelně větší. 

(foto převzato z knihy The Land of Israel, Thames and Hudson, reprint 1985) 

Jednotícím elementem diskutovaných 
chronologických cyklů byl cyklus astrální a 
jejich volba nebyla náhodná. Bylo by také 
podivné, kdyby vládcové, kteří se ve svém 
denním rozhodování řídili dny příznivými 
a nepříznivými, postupovali jinak v zále-
žitostech týkajících se celé země či impé-
ria. 

Také týden je pravděpodobně astrálního 
původu a jako 1/4 synodiekého oběhu 
Měsíce aproximuje optimálně celým poč-
tem dní délku jeho čtyř základních fází. Je 
nepravděpodobné, že by byl odvozen od 
počtu planet, protože planetární týden je 
historicky doložen teprve v době Augustově; 
zatímco, jak je známo, Židé používali tuto 
chronologickou jednotku již o mnoho stole-
tí dříve. 

Je pozoruhodné, že číslo 6, charakteris-
tické pro stále ještě užívaný sexagesimální 
systém, se také vyskytuje u základního dě-
lení 301eté lunární periody na interval 
lustrum. Je známo, že sexagesimální sys-
tém je babylonského původu a jeho vznik 
se datuje více než 2000 let př. n. 1., kdy také 
vzniká babylonská astrologie. Je to první 
známý poziční číselný systém s pozicí čísla 
označující řád (např. číslo 360 by se zapsalo 
jako 60 = 6.60' + 0.60'0, který se používal 
dříve než decimální. Co vedlo k jeho vytvo-
ření, není známo. Někdy se tvrdí, že vznikl 
jako systém jednotek váhy [6, s. 66]. Takto 
se také používal i jako systém peněžních a 
délkových jednotek. Pravděpodobnější však 
je, že je rovněž astrálního původu a jeho 
vznik patrně souvisí s délkou roku a rozdě-
lením ekliptiky. Dvojnásobek čísla 6 totiž 
odpovídá 12 měsícům roku a 12 
ekliptikálním souhvězdím, o nichž je také 
známo, že pocházejí z Babylonie. Vše zřej-
mě souvisí s ročním oběhem Slunce po ob-

loze,jež projde zajeden měsíc jedním sou-
hvězdím. Aproximujeme-li rok jako 360 dní, 
což je optimální aproximace průměrné dél-
ky lunárního a solárního roku, dostaneme 
perfektní číslo, vytvořené jako 6 x 60 nebo 
12 x 30. (Tato aproximativní délka roku 
o 12 městcích po 30 dnech je dokonce his-
toricky doložena z textu'"°`APINzlconce 8. 
století př. n.1. [7, s. 256], přestože tehdy již 
Babyloňané znali dostatečně přesně skuteč-
nou délku roku lunárního i tropického.) 
Denní zdánlivý pohyb Slunce (0,986°) pak 
velmi dobře aproximuje i známou úhlovou 
jednotku stupeň. Úhly však Babyloňané 
měřili v jednotkách ktiš = 2°, rozdělených 
na 24 jednotek si [7, s. 101]. Pak 1 si = 5', 
což je velmi přibližně 1/6 zdánlivého pnI-
měru Slunce a Měsíce. 

I den rozdělili Babyloňané pro astrono-
mické účely na 12 dílů (dvouhodin 

baru) 

a pro občanské účely na 6 částí - 3 noční a 
3 denní [7, s. 32, 254]: Čas pak měřili 
v jednotkách uš = 4 min (= 1°), jež byly 
později rozděleny až na 1/6 uš [7, s. 1011. 
Jak u úhlových, tak časových babylonských 
jednotek je souvislost s jednotkou stupeň 
také zcela patrná. Číslo 12, jež bylo v Baby-
lonii považováno za číslo šťastné, se poz-
ději objevuje i jako jednotka množství 
(tucet) a jako symbolické číslo se nachází 
i v Bibli. 

Celý shora uvedený systém dělení oblo-
hy ,(ekliptiky) a dne i s jeho vzájemnými 
úhlovými vztahy (viz také [8, sv. I, s. 111, 
127]) evidentně vznikl rozdělením a čí-
selnou kombinací periody solární (roku) 
a lunární (měsíce). Kořeny jeho vzniku sa-
hají daleko zpět, více než 4000 letdo minu-
losti, kdy Slunce a Měsíc, ztotožňované 
s bohy Šamaš a Sin, tvořily nejmocněj-
ší starobabylonské božstvo, dopiněné pak 

ještě bohyní Ištar (Venuší). Číselný základ 
sexagesimální soustavy 60 a jeho druhá 
mocnina 3600 se dokonce objevují ješ-
tě dříve jako samostatné znaky u Sumerů 
[6,s.53]. 

Vzniklé jednotky měly své ekvivalenty 
v přírodě - v jejích cyklech - a byly vlastně 
vytvořeny obdobným způsobem, jakým se 
vytvářely i některé moderní jednotky: 
kupř. 1 m jako 1/10 000 000 zemského 
kvadrantu; nebo jeho současná definice po-
čtem vin monochromatického světla; či de-
finice sekundy počtem kmitů atomu cesia, 
což jsou ve své podstatě také jednotky pří-
rodní. 

Kdybychom dnes, neznajíce vůbec sexa-
gesimální soustavu (což je jistě hypotetická 
úvaha), stáli jako staří babylonštíkněží před 
úlohou přehledně a účelně rozdělit nebes-
kou sféru, znajíce přitom již desimální sys-
tém, asi sotva bychom se v našich úvahách 
sexagesimálním systémem zabývali. Nej-
spíše bychom jej ani nevynalezli a ekliptiky 
bychom rozdělili decimálně na 10 souhvěz-
dí, den na 20 hodin a rok na 10 "měsíců" 
o střídavě 37 a 36 dnech, s kruhem úhlovE 
děleným na 100 jednotek, poddělených ješ-
tě dvakrát číslem 100. Základní úhlová jed• 
notka by se potom rovnala našim 3,6° t 
ztratila by přímý vztah k dennímu zdánlivé• 
mu pohybu Slunce. Rok by nesestával zc 
čtvrtletí o celém počtu měsíců, jež by stejni 
již neměly s Měsícem nic společného. I at 
takový systém bychom si časem patrně zvyk. 
li. Babyloňané však začali pozorováním pří• 
rody a vynalezli systém nejen důmyslný 
ale i praktický, který v astronomii používáme 
dodnes. Také chronologie starých, národi 
byla daleko koherentnější, než jak se jev 
pouze povrchnímu pohledu, 

Ještě k "hvězdě betlémské" 
a přesnému datu Ježíšova narození 

Posledními úvahami jsme poněkud odbo 
čili od našeho hlavního tématu. Nyní st 
k němu opět vrátíme ještě několika poznám 
kam! k "hvězdě betlémské" a přesnémi 
datu Ježíšova narození. Získá se tak ucele 
nější pohled i na tuto problematiku. 

Fenomén "hvězdy" byl stručně popsáe 
v [1]. Opíral se o analýzu možnýcl 
astronomických jevů v časovém intervale 
14 až 4 př. n. 1., zahrnující všechny pozoro 
vatelné konfigurace planet blízko konjunkce 
některé jiné planetární aspekty, nové objek 
ty podle čínských pozorování (jednalo se 
jen o komety, protože žádná nova nebyh 
tehdy pozorována), zatmění a některé se 
kundární astronomické jevy. Jako "hvězda' 
byla identifikována série astronomickýcl 
jevů, počínajících dva roky před Ježíšovýn 
narozením v r. 12 př. n. 1. Tehdy se ne 
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ečeritím nebi objevila Halleyova kometa, 
vcházející s planetou Mars, když na zá-
adní straně oblohy právě zapadla v sou-
vězdí Vah trojice planet Jupiter, Venuše 
Merkur. Úkazy končily v r. 10 př. n. 1. 

lanetární konfigurací zahrnující planety 
tenuši, Jupitera a Mars. Interpretovány v ba-
ylonském astrologickém systému se tyto 
:vy skutečně vztahují k 'narození krále-
4esiáše (Saošyanta), jak vyplývá'ze studia 
línopisných tabulek nalézaných v Me-
opotámii. Přitom 21etý interval mezi jevy 
10 a 12 př. n. 1. odpovídá věku dětí zabi-

~ch z rozkazu krále Heroda v Betlémě 
okolí a jejich terminální rok 10 př. n.1. je 
okem Ježíšova narození. 

Na jedinečnost této série jevů ukazuje 
ehni malá pravděpodobnost jejich opa-
ování. Uvažujeme-li pouze trojici planet 
Yferkur byl také' pozorovatelný a byl zrov-
a v největší elongaci) nacházející se v jis-
im souhvězdí se současným objevením 
ového, jasného objektu (komety, novy), je 
ravděpodobnost opakování takové konfi-
uráce asi 10.6, čili jeden případ asi za mili-
n let. (To je jen teoretická možnost, protože 
ik dlouhý časový interval, mnohonásobně 
řesahuje délku lidské civilizace, nehledě 
a precesi, sekulární změny v drahách pla-
et aj.) 
. Protože,žnáme spolehlivě rok Ježíšova 
a~ožení i z jiných, na "hvězdě" zcela nezá-

vislých datování, můžeme místo shora na-
značeného induktivního postupu obráceně 
(deduktivně) vypočítat astronomické jevy 
pro tento rok a také o dvě léta dříve (autor 
však začal od "hvězdy" a tak postupně do-
spěl k celkové chronologii). Dopiníme-li 
takto vypočtené jevy o nové objekty z čín-
ských pozorování, dostaneme stejnou, dří-
ve zmíněnou sérii nebeských jevů. Venuše 
tedy musela svítit nad Betlémem, když se 
Ježíš narodil, a o dvě léta dříve se musela 
objevit popsaná konfigurace planet s kome-
tou Halleyovou. Protože še příslušná nebes-
ká znamení, ať nalezená přímo či nepří-
mo, v základních rysech shodují s "hvěz-
dou" evangelia Matoušova, musela být tato 
zpráva odrazem historické skutečnosti. 

Nemůže se však jednat o shodu jennáhod-
nou? Vezmeme-li v úvahu jedinečnost jevů, 
významovou adekvátnost jejich astrálního 
symbolismu (např. mezi deseti možnými kom-
binacemi trojice planet jen jedna má patřič-
ný astrologický smysl v "zemi na Východě"), 
shodu s 2letým intervalem věku zabitých dětí, 
přesnou chronologickou koincidenci s rokem 
Ježíšova narození (což je vyústění staleté his-
torie), je, nehledě k dalším chronologickým 
a historickým souvislostem, jen náhodná shod-
nost prakticky vyloučena. Je ale udivující, 
uvážíme-li, že astrologie je činnost nevědec-
ká a že se její předpovědi se skutečností sho-
dují jen zcela náhodně. 

Obr. S - Jezeru Genezaretské - Jezero Genezarctské „Je/'O okal! .c stalo „lstem, kde se JežlŠ bčheín .rve 
eřejné činnosti často zdržoval. l dnes, jako před .staletfini, poskytuje obživu rybdřům a zde (v roce 22 n. l.) si 
ežlš vyvolil čtyři rybáře za své učedníky: bratry Šimona (Petra) a Ondřeje a syny Zebedeovy - Jakuba a Jana. 

(foto převzato z knihy The Land of Israel, Thames kind Hudson, reprint 1985) 
í 

Zmínka o dětech do 2 let zabitých v Jud-
sku je také u Macrobia. Podle něho [Satur-
nalia, II, 4:11] se k této události v souvis-
losti s Herodem vyjádřil ironicky i císař 
Augustus: když (Augustus) uslyšel, že mezi 
dětmi do dvou let, zabitými v Sýrii z rozka-
zu Heroda, krále Židů, byl také jeho syn, 
řekl, že "je lépe být Herodovou sviní, než 
jeho synem" (podle této zprávy by mezi 
zabitými dětmi měl být i syn Herodův). 
Způsob podání u Macrobia (který nebyl 
křesťan) naznačuje, že zpráva je nezávislá 
na evangeliu Matoušově. 

Podle čínských análů se také v r.10 př. n. I. 
objevila kometa v souhvězdí Pastevce 
u hvězdy Arcturus. Není ale, bohužel, uve-
deno bližší datum jejího objevení. Ze zá-
znamu pouze vyplývá, že byla pozorována 
v jen poměrně krátkém úseku oblohy (asi 
10°). Hvězda Arcturus představovala v ba-
bylonském astrologickém systému "nebes-
kého pastýře". Pro konkrétnější astrologic-
kou interpretaci však postrádáme další in-
formace. Kometa se ani nemohla podstat-
něji přiblížit k některé z planet, protože se 
již nacházela poměrně daleko od ekliptiky. 
Pokud byla spatřena bybylonskými mudrci, 
její objevení by jen posílilo jejich přesvěd-
čení, že se r. 10 př. n. 1. narodí "nebeský 
pastýř" - jak ostatně naznačují i jiné jevy. 
Možná, že tato kometa byla pro ně dokonce 
i rozhodujícím impulsem, který je přiměl 
k cestě do Palestiny. 

V [I, s. 183] byl krátce vysvětlen způsob 
určení přesného měsíčního data Ježíšova 
narození. To, že toto datum dnes známe, je 
jistě překvapující. Závěr je ale přirozený a 
prostý: skutečným datem Ježíšova narození 
je nejranější historicky známé, avšak zapo-
mínané a opomíjené datum Klementa Ale-
.vandrijského z 2. století. Klement Alexan-
drijský, významná církevní osobnost a au-
torita, působící r tak významném centru 
vzdělanosti a informací, jakým byla v teh-
dejším světě egyptská Alexandrie, tvrdil, 
že jeho datum je správné a jiná data katego-
ricky odmítal (např. data v jarních měsí-
cích). 

Měl zcela pravdu. V průběhu staletí však 
jeho datum zapadlo mezi jinými. Jeho přes-
ná rekonstrukce, úzce související s oprava-
mi juliánských kalendářů oné doby, je ale 
složitou otázkou technické chronologie, jež 
zde nemůže být diskutována (úpiné, jedno-
značné a exaktní řešení je až v [3]). Ve 
shora citovaném autorově článku byly na-
značenykorelace data Klementa Alexandrij-
ského k dalším známým datům, která z to-
hoto data později vznikla přepočtem. 
Takových dat je několik. Zmíníme se jen 
o následujících: 22. listopad (správnérekon-
struované datum Klementa Alexandrijské-
ho), 28. prosinec (původní, neredukované 
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Á Obr. 6 - Jeruzalém - Jeruzalém - mésti clu dnui a po/lnutých dějin. %le suíval 2. Córdm, pi'esaměný 
Herodem Velikým. Byl ohniskem náboženského života Izraele a i Ježíš sem přicházíval o židovských svátcích, 
zvldštěo velikonocích. Den před velikonocemi roku 26, v pátek22. března, po procesu před Pilátem Pontským, 
byl zde ukřižován na kalvárii za tehdejšími městskými hradbami. 

((oto převzato z knihy: The Land of Israel, Thames and Hudson, reprint 1985) 

vánoční datum), 5. a 9. leden arménské círk-
ve. Všechna tato data se nějakým způso-
bem, i když někdy s poněkud transformo-
vaným a posunutým významem, vztahují 
k Ježíšovu narození. 

Těmito aspekty se také nemůžeme blíže 
zabývat; vyžadovaly by několik stránek vý-
kladu. Všimněme si spíše otázky, zda uve-
dené korelace nemohou být rovněž jen ná-
hodné. Předpokládáme-li platnost vzájem-
né korelace dat pouze pro období počátek 
podzimu - počátek zimy (tedy interval asi 
100 dní; při delším intervalu by byla vý-
sledná pravděpodobnost ještě menší), je vý-
sledná pravděpodobnost jejich koincidence 
10 $ (dílčípravděpodobnosti jsou 10'2). Vez-
meme-li ještě v úvahu, že: 

a) v rané církvi se tradovalo, že se Ježíš 
narodil ve stejném datu měsíce, jako byl 
ukřižován (tomu přesné vyhovuje 22.listo-
pad a 22. březen), a že se narodil ve středu 
(22. listopad roku 10 př. n,1. připadl oprav-
du na středu) . 

b) i datum Klementa Alexandrij-
ského, připadající na středu pouze v letech 
3, 10 a 15 př. n. I., je z této trojice roků 

historicky relevantní jen v roce 10 př. n.1. 
(král Herodes zemřel již v roce 4 př. n. 1.) 

c) rozdíl 4 dní mezi 5. a 9. lednem data 
arménské církve (a také sekty Basilidejců 
v Alexandrii) určuje chronologicky jedno-
značně i správný rok Ježíšova narození, tj. 
rok 10 př. n. 1., a to v intervalu let 46 př. n. I. 
až 4 n. l., 

je výsledná pravděpodobnost těchto chro-
nologických koincidencí ještě o několik řádů 
nižší. Je ve skutečnosti tak nízká, že při 
četnosti možných případů je náhodnost vý-
loučena, nehledě k tomu, že pravděpo-
dobnostní úvahy jsou u chronologicky přes-
ných a historicky podložených dedukcí po-
někud absurdní. Pak bychom vlastně mohli 
uvést v pochybnost a považovali za pouze 
pravděpodobnou značnou část historických 
údajů obecně. Jsou totiž velmi často méně 
ověřitelné než diskutované datum. Není tedy 
pochyb, že Ježíš se narodil 22. listopadu 
roku 10 př. n. I. a sotva bychom našli v 
dějinách lidstva jinou osobnost jeho význa-
mu, u níž bylo přesné datum narození 
znovuobjeveno po staletích a zjištěno tak 
zvláštním způsobem. 
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Ing. Josef Šuráň (1929), 
studoval geodezii se specializací na get 
detickou astronomii a vyšší geodezii. N 

'vědeckou aspiranturu se připravoval e~ 
terně u prof Buchara a kandidátskou d 
zertační práci obhájil z oboru astrome 
ne. Byl vedoucím Geodetické observatt 
ře Pecný v Ondřejově a později astronc 
mické skupiny bývalého Geodetickéh 
(nyní Země-měřického) ástavu. Na oc 
borných stážích byl na observatořích 
Postupimi, Moskvě a Pulkově. Účastn 
se mezinárodních měření rozdílů zeme 

,pisných délek mezi observatořemi Peci 
- Postupim - Budapešť - Borowa Gór 
(Polsko) a provcíděl astronomicko-geoile 
tickáměřeníu nás ivzahraničí; vpozdé 
ších letech pak také fotografická pozor' 
vání umělých družic Země. Napsal něk' 
lik původních odborných prací. Je dlot 
holetým (1951) členem České astronc 
mické společnosti. 

Výše uvedený článekje volným dokos 
čením původních autorových článků pul 
lakovaných v Říši hvězd 73 (12/199 
a 74 (4/1993), zabývajících se "hvězdo 
betlémskou" a chronologií života Ježíš 
Krista. 



NOVINKY Z ASTRONOMIE ~ 

Periodická kometa Shoemaker (1994k) Kometa P/McNaught-Hartley (1994n) 
Zatím poslední kometa Karolíny Shoemakerové se ukázala být kometou 
periodickou. Vzhledem k tomu, že její jasnost nepřevýší 16,4 mag, uvádí-
me jen její dráhové elementy. O 

Kometa F/Shoemaker 4 (1994k) , 

1994 X. 15,0190517 
2,9437390 AU 
0,5065311 
5,9653993 AU

= 192;2`4197° 
12 = 92,93719' 
Í = 24,81143° 
P = 14,57 let 

IMPC 23652] 

Další kometa byla objevena 5. Července 1994 na Siding Spring expozicí 
110 minut pomocí 1,2-m U. K. Schmidtova dalekohledu R. H. McNaughtem 
a M. Hartleyem. Při objevu měla deklinaci -42° a vzhledem k tomu, že i nadále 
u nás setrvá pod obzorem, uvádíme jen její dráhové elementy pro J2000.0. O 

Kometa P/McNaught-Hartley'(1994n)' 

T = 1994X1:11,202 
q = 2,60969 AU 
o = 0,61969 
a = 6,86205 AU 0,054831 °/den 

w = 300,216°` 
ft = 38,118° 
i = 17,655° 
P _ 17,98 let 

(ml) [IAUC 6014, 6016, 6037] (mt) 

Kometa Nakamura-Nishimura-Machholz Nová kometa P/Machholz 2 (1994o) 
í1994m) 

)alší kometou roku 1994 se stala kometa Nakamura-Nishimura-Machholz 
1994m), kterou nezávisle objevili Masamitsu Nakamura, Hideo Nishimura 
t Donald Machholz. V době objevu byla v našich zeměpisných šířkách 
;irkumpolámí (deklinace +70°) a měla 10. magnitudu. V srpnu a v září 
)yla v dosahu i menších přístrojů (jasnost kolem 7,5 mag). Pro informaci 
svádíme její dráhové elementy (ekvin. J2000.0). O 

Kometa Nakamura-Nishimura Má'chholz (1994m) 
"W , 

T=1994 VII. 12,902 (n =< 123,005°

12 = 158,960' 
q = 1,14088 AU ; í = 94,388`

[IAUC 6013, 6015, 6036] 

A pak že je 13. špatný den -jak pro koho. Dne 13. srpna 1994 totiž ohlásil 
Donald E. Machholz objev své další komety. Jak se později ukázalo, je to 
jeho druhá periodická a opět u nás cirkumpolární. 

Byla objevena poměrně blízko Země - 0,39 AU - a jak je vidět 
i z elementů, patří mezi komety, které protínají dráhu naší planety. 
Vzhledem k tomu, že je opět v dosahu menších přístrojů, uvádíme jen její 
elementy (ekvin. J2000.0). O 

T1994 ix.  17;82143 TT 
q = 0,7527188 AU 
e = 0,790542 
a = 3;5936558 AU 

(ml) 

w  = 147,54691° 
1? = 247,48372°

= 13;26570°
n = 0,14467696 °/den 
P =, 6!81 let 

(tnt) [IA UC6053, IAUC6054, M.P.E.C. 1994-Q06] 

► Kometa Takamizawa-Levy (1994]) - Snímek komety byl pořízen 31. května Á Kometa McNaught-Russell (1993v) - Snímek komety byl pořízen 7. května 1994 
!994 expozicí 30 s (23h 16min 58s - 23h 17min 28s UT) CCD kamerou SBIL ST-6 expozicí 60 s (20h 12min OOs - 20h 13min 00s UT) CCD kamerou SBIG ST-6 
pomocí zrcadlového dalekohledu 570/2950 mm Observatoře na Kleti. pomocí zrcadlového dalekohledu 5702950 mm Observatoře na Kleti. 

(foto - Miloš Tichý a Zdeňka Vávrová) (foto - Jana Tichá, Zdeněk Moravec a Miloš Tichý) 
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Kdy, kde, co NOVINKY Z ASTRONOMIE 

:• 3. - 6. XI. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studi-
um astronomie (13. běh) - 2. soustředění. 'a Kon-
takt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 
C10651/21.928. 

17. XI. - Planetárium Praha: Astronomie a spo-
lečnost. ® Kontakt: Česká astronomická společnost, 
sekretariát, Královská obora 233,17000 Praha? - Ho-
lešovice; © 02/370.840. 
B• 18. - 20. XI. - Veselí nad Moravou: Setkání členů 
sekce meziplanetární hmoty České astronomické 
společnosti. ® Kontakt: Doc. Vladimír Znojil, před-
seda sekce meziplanetární hmoty ČAS, Elplova 22, 
628 00 Brno. 
♦ 19. - 20. XI. - Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka, Brno: 26. seminář pro pozorovatele pro-
měnných hvězd. Z programu: Změny jasnosti 
interaguj ícídvojhvězdy CX Dra, Zákrytová dvoj hvězda 
RZ Dra, Několik poznámek k hvězdě NSV 5598 -V. Si-
mon; Fyziologie vizuálních pozorování- Z. Mikulášek; 
Sonneberg 1994 - J. Mánek & J. Dvořák; Zpráva 
o činnosti vedení programu za roky 1993-1994 -
M. Zejda; Standardní mapky AAVSO; Co dělat proti 
falešným minimům - J. Šilhán; Projekt PICA po roce 
- J. Mánek; Pozorování proměnných hvězd 1, 11. -
M. Zda; Astrofyzikální aktuality - J. Grygar. ® Kon-
takt: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, 
Kraví hora, 616 00 Brno; © 05-4132.1287; e-mail 
mikulas@csbrmull (bitnet). 
•.• 25. - 27. XI. - Rokycany: Seminář pro majitele a 
stavitele astronomických přístrojů - ASTROFOTO-
GRAFIE. ® Kontakt: Hvězdárna v Rokycanech, 
Voldušská 721,337 11 Rokycany; © 0181/2622; nebo 
Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 118 46 Praha 1; 
© 02/2450.709až10, FAX 02/538.280. 
:• 26. XI. - Valašské Meziříčí: Porada vedoucích 
Qracovntků hvězdáren a astronomických kroužků 
Ceské republiky. ® Kontakt: Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, Vsetínská 78; © 0651/21.928. 

ps`yč'~z••5~~~~is? 

• d• 26. - 31. XII. - Hvězdárna Karlovy Vary: Zimní 
astronomická expedice. ® Kontakt: Hvězdárna 
Kulturního centra Amethyst, Hvězdárna Hůrky, I. P. 
Pavlova 14, 360 01 Karlovy Vary; © 017/25.772, 
FAX 017/23.753. 

♦ 10. I. - Planetárium Pruhu: 2. sněm Sdružení 
hvězdáren a planetárií. ® Kontakt: Dr. Z. Pokorný, 
Sdružení hvězdáren a planetárií, Hvězdárna a pla-
netárium, Kraví hora, 61600 Brno; © 05/4132.1287. 
♦ 26. - 29. I. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní 
studium astronomie (13, běh) - 4. soustředění. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 
78; © 0651/21.928. 

♦ 17. - 19. III. - Velká Úpa: SKI a TELESKOPY 
1995. Tradiční zimní setkání ebicyklistů - astronomů, 
přátel astronomie a cyklistiky - se bude v roce 1995 
konat na stejném místě jako tomu bylo v uplynulých 
dvou letech - na chatě Kovošrotu ve Velké Upě. 
® Kontakt Redakce Řiše hvězd, Vydavatelství a na-
kladatelství Václav Svoboda (NNIII), Vodičkova 34, 
110 00 Praha I. 
423.-  24.111. - Valašské Meziříčí: Společné zasedá-
ní vedení České a Slovenské astronomické společ-
nosti. ® Kontakt: Česká astronomická společnost, 

Vesmír piný diamantů 
Při zkoumání mineralogického složení meteoritů byly zjištěny malé diamanty. Na rozdíl od jejich 
krychlové modifikace, obvyklé na Zemi, se v meteoritech vyskytuje šesterečná. Je známa jako 
lonsdaleit a nese název podle K. Lonsdaleové, vynikající anglické krystalografky. Tento minerál 
byl například nalezen v meteoritech Caňon Diablo v Arizoně, Goalpara v Indii a Allende. U po-
sledního z nich, který dopadl v Mexiku v roce 1969, byla r. 1989 vyslovena domněnka, že by 
vzhledem ke svému izotopickému složení mohl pocházet z materiálu staršího než sluneční soustava 

Zatímco pozemské diamanty vznikaly v hloubce, tedy za vysokého tlaku a teploty, lonsdaleity se 
tvořily v mezihvězdném prostoru, tedy v oblasti, kde je obvykle nízká teplota a tlak. Jejich vznik se 
přepokládal 'při srážkách těles, nebo tlakovou vinou při výbuchu supernov. Nepokládá se zr 
vyloučené, že mohou být starší než sluneční soustava. 

V časopisu Science z 10. dubna 1992 skupina S. S. Russelové oznámila nalezení nového druht 
meteoritického diamantu v enstatitickém chondritu Abee (enstatit = křemičitan hořečnatý, chondrity 
patří k meteoritům s původnějším, chemicky málo změněným materiálem). Diamanty a dalš: 
minerály v meteoritu Abee jsou chemicky a izotopicky rozdílné od předchozích. Poměr izotop( 
uhlíku, dusíku a xenonu je v nich naopak typický pro sluneční soustavu. Jejich výzkum proved. 
R. Seitz. Ukázal, že tyto diamanty jsou podobné syntetickým, které vyrobil Yoichiro Sato sf 
spolupracovníky z horké směsi vodíku a metanu v poměru 1: 25, za tlaku dvacetiny atmosférického 
a teploty 850 °C. Podle Seitze jsou tyto podmínky podobné stavu ve sluneční pramlhovině 
Diamanty mají tvar jehliček délky I µm, zatímco syntetické, které připravil Sato, jsou dlouhé as 
15 µm. 

Pokud jsou tedy diamanty známy z řady meteoritů, nemělo by nás příliš udivit, nalezneme-li je 
i v mezihvězdném prostoru. A skutečně - v poslední době L. Allamandola, S. Sandford a X. Tielen; 
z Ames Research Center, NASA, identifikovali velké množství mikroskopických diamantů pomoc 
spekter pořízených 3-m dalekohledem IRTF pro infračervené pozorování na observatoři Maunu 
Kea. Nalezli je v hustých oblacích mezihvězdné látky, kde probíhá vznik hvězd. V prostoru mez 
oblaky převládají ze sloučenin uhlovodíky a bylo možno předpokládat, že vlivem mísení látky př 
galaktické rotaci budou stejné molekuly i v mezihvězdných oblacích v oblastech tvorby hvězd 
Namísto toho ve všech těchto sledovaných místech zjistili uvedení autoři nečekané množstv 
mikroskopických diamantů o celkové hmotnosti srovnatelné s hmotnostmi planet. Nejsou zd 
vůbec žádnou vzácností, naopak - ukazuje se, že 10 až 20% mezihvězdného uhlíku se vyskytuji 
právě ve formě mikrodiamantů. Je-li to tedy tak běžná součást mezihvězdné látky, nemohou bý 
jejím zdrojem výjimečné objekty, jako jsou masivní mladé hvězdy nebo exploze supernov, nebe 
aspoň nejen ony. Musíme hledat další původce. Pozorování této formy uhlíku a nepřítomnos 
uhlovodíků v hustších mlhovinách jev rozporu se známými teoriemi chemického vývoje v Galaxi 
a bylo tedy značným překvapením. 

V nejhustších částech mezihvězdného oblaku vznikají hvězdy, tlak jejich záření a hvězdný vít 
trhá zbytky mlhoviny a odtlačuje tento materiál do okolí. A právě uhlíkové krystaly mikrodiamanti 
jsou na rozdíl od jiných látek dostatečně odolné, aby se staly blízkými svědky vzniku hvězd 
přečkaly všechno, co jej doprovází, a aby poté neporušeny opustily oblak. Můžeme je tedy očekáva 
jak v hustých oblastech mlhoviny, tak v daleko prázdnějším prostoru v jejím okolí. Výskyt jinýcl 
látek, například ledových krystalů, můžeme předpokládat jen v okolí mlhovin. Pokud by se totii 
vyskytly v hustých částech oblaku, rozloží je obvykle vysoké teploty a silné záření. Přečkat mohot 
jen v prašných chladných oblacích. Molekuly nasycených uhlovodíků nemohou neporušeny pro 
cházet do hustých oblaků. Z uvedeného pozorování plyne, že dosud pině nechápeme, jaké proces: 
doprovázejí vstup látky do mlhovin a její výstup z nich. To také znamená, že naše modely vývoji 
Galaxie trpí řadou nedostatků a budeme-li přísní, můžeme je hodnotit jako chybné. K jejich opravi 
bude potřeba ještě hodně práce. Na druhé straně je docela hezké, že cestičky k lepšímu poznání naš 
Galaxie jsou dlážděny diamanty, byt malinkými. 

Cl Pavel Příhod' 

Supernova 1993J v galaxii M 81 
Clocchiatti a Wheeler se zabývali studiem spekter supernovy SN 1993J pořízených na MCDonalf 
Observatory. Spektra ukazují, že H-alfa emise byla větší než [O I] nebo [Ca II] dublety. Od 4. VI 
bylo maximum intenzity emise H-alfa větší než Ca [II] na 729,1 i 732,4 nm a celkový tok v H-alň 
byl větší než 4,5. To znamená, že supernova by mohla být jasnější v Rc oboru. Pozorován 
naznačují, že tvorba emise H-alfa v expandující obálce byla zastavena jiným mechanismem nei 
radioaktivním rozpadem, pravděpodobně interakcí s mezihvězdnou hmotou. Přítomnost emisi 
H-alfa v tomto pozdějším období znamená, že SN 1993J je odlišná od dřívější SN 1987K, se kteroi 
byla srovnávána. Pozorování na jiných vinových délkách jsou žádoucí, dokud je galaxie M 81 dobří 
pozorovatelná. 

H: U. Zimmermann, B. Aschenbach, G. Hasinger, W. Pietsch, P. Predehl a J. Trumper (Max 
Planck-Institut ftir Extraterrestrische Physik), W. Lewin a E. Magnier (Massachusetts Institute o'. 
Technology), J. van Paradijs (University of Amsterdam), G. Fabbiano (Harvard-Smithsoniat 
Center for Astrophysics), L. Lubin (Princeton University) a R. Petre (NASA Goddard Space Fligh 
Center) oznámili, že SN 1993J byla po roce znovu pozorována rentgenovou observatoří ROSAT 
Expozice 2000 s z 4. IV. 1994 ukázala rentgenový zdroj s frekvencí 0,018 ± 0,003 pulsů.š'v ener 
getickém oboru 0,1 až 2,4 keV (detektor PSPC). Měření ze stejného přístroje pořízená v květní 
1993 (kdy se měkký rentgenový tok ustálil na 0,052 ± 0,002 pulsů.š' po prudkém poklesu běhen 
několika prvních týdnů) a listopadu 1993 (0,035 ± 0,001 pulsů.š') spolu s novými pozorováním. 
naznačují, že tok v rentgenovém oboru spektra klesá lineárně 00,038 pulsů.š'.rok'. C 

[IAUC 6005, 6014] (dli) 

234 Říše hvězd ročník 75 11-12/1994 



NOVINKY Z ASTRONOMIE 
periodická kometa Borrelly (1994/) Planetka 1994 ES1 - další v 

návštěvník poblíž Země 
>pět se vrátila (tentokrát pod označením 19941) periodická kometa Borrelly, 
terá nás potěšila svým vzhledem o vánocích roku 1987. Nezávisle ji 
novuobjevili na observatořích Mount John a Siding Spring. V době 
bjevu (12. a 16. června) měla 16,7 mag. O 

IAUC 6009] (m l) 

Trpasličí průvodci naší Galaxie 
' okolí Galaxie známe dnes deset menších hvězdných soustav, které jsou 
od jejím gravitačním vlivem a můžeme je řadit ke galaxiím, třebaže ve 
ětšině případů zcela miniaturním. Nejrozměrnější a odedávna známá 
;ou obě Magellanova oblaka. Kromě nich bylo dodnes objeveno ještě 
srn dalších sferoidálních trpasličích galaxií, které obíhají kolem naší 
lalaxie. Jejich svítivost nedosahuje ani stotisíciny svítivosti naší hvězdné 
gustavy, jsou tedy nejméně svítivé, jaké známe. Typický rozměr těchto 
minigalaxií" je asi 3000 světelných roků. 
První dvojici těchto objektů objevil roku 1938 H. Shapley v sou-

vězdí Sochař a v Peci (Fornax). Roku 1950 nalezl dvě malé galaxie ve 
,vu (Leo I, Leo II) R. Harrington s A. Wilsonem. Posledně jmenovaný 
)zhojnil v roce 1955 seznam o jednu miniaturní galaxii v souhvězdí Drak 
druhou v Malé medvědici. Sedmý objekt zjistil R. Cannon v souhvězdí 
,odní kýl v roce 1977 a zatím poslední, osmý, zaznamenal v Sextantu 
I. Irwin roku 1990. 

Pohyby hvězd v těchto malých galaxiích se zdají potvrzovat přítom-
ost značného množství temné látky. Část těchto systémů je výrazně 
eformována gravitačním působením Galaxie - to také může zčásti vy-
větlit hvězdné pohyby. Současně se však ukazuje, že tyto galaxie přes 
vůj malý rozměr nejsou nijak jednoduchými soustavami, jak se dosud 
suzovalo. 

Na mítinku britské Královské astronomické společnosti na univerzitě 
Leicesteru v březnu 1993 hovořil M. Irwin o současných výsledcích 

audia těchto objektů. Zdůraznil, že přes svoji nenápadnost mohou právě 
pasličí galaxie představovat klíč k řešení otázek vzniku galaxií, jejich 
`ruktury a vývoje. Mohou být velmi hojné a Irwin dokonce soudí, že by 
tohly obsahovat většinu hmoty ve vesmíru, dokonce daleko víc než velké 
alaxie vysoké svítivosti. Nové studie ukazují, že tyto kulové trpasličí 
ystémy nejsou prostou menší obdobou trpasličích eliptických galaxií, 
teré pozorujeme všude ve velkém počtu. Nepravidelná stavba oněch 
růvodců Galaxie je zřejmým důsledkem gravitačních sil působících mezi 
jmi a naší Galaxií. Pozorujeme tam hvězdy i za hranicí, na níž se 
yrovnávají gravitační síly galaktického trpaslíka a Galaxie. Soustava 
Sextantu je dokonce třikrát větší než jakákoliv mez přijatelná z hlediska 
ůsobení slapových sil. Také soustava v Malé medvědici vykazuje výraz-
ů protažení s několika koncentracemi hvězd. 

Irwin konečně uvádí, že už jen sama existence takovýchto málo hus-
ích hvězdných soustav přináší řadu základních problémů pro teorii. 
oudí, že se trpasličí kulové galaxie vyskytují výhradně v blízkosti vel-
ých spirálních galaxií, jako je naše. Není však dosud jasné, jaký vliv -
okud vůbec nějaký - mají na vývoj naší Galaxie. 

1 Pavel Příhoda 

ťe zbytcích supernov v souhvězdí 
'ýka nalezen pulsar 
. B. Anderson, B. J. Cadwell, A. Wolszczan (Penn State University) 
R. S. Foster (Naval Research Laboratory) oznámili, že se jim poda-
lo detekovat rádiový pulsar s periodou 147 ms, který se nachází 
blízkosti centra známé asociace zbytků supernov G180,0-1,7 (S147). 
ový objekt byl objeven 3. IV. v průběhu rádiové prohlídky oblohy 
J5-m rádiovým dalekohledem v Arecibu. Souřadnice pulsaru jsou 
= 5h35,3'', S = +28°l l' (1950.0). Předběžné měření dává vzdálenost 

~lsaru 1,5 kpc. O 

AUC 6012] (dh) 

smírný 

Velice zajímavou planetku objevil D. Rabinowitz pomocí daleko-
hledu Spacewatch 14. března 1994. Dle pozorování z následující noci 
spočetl B. G. Marsden dráhu a zjistil, že dané těleso minulo Zemi 15,7 
března TT 00,0011 AU a o chvíli později, 15,9 března TT, Měsíc o pou-
hých 0,0009 AU (pro zajímavost níže uvádíme dráhové elementy z 13 
pozorování ze 14. a 15. března). Po dlouhé době to bylo opět těleso, které 
se těsně přiblížilo k Zemi a bylo dalekohledem Spacewatch na observatoři 
KittPeak zaregistrováno. Dle absolutní magnitudy (H= 28,5) jde však jen 
o těleso řádově metrové velikosti. Centrum astronomických telegramů se 
u této planetky poprvé pokusilo zorganizovat okamžitou pozorovací akci, 
bohužel bez valného výsledku ze strany vyzvaných pozorovatelů. Napňldad 
na Novém Zélandu bylo zataženo a v Austrálii měli problémy s výpočtem 
topocentrických souřadnic. Snad někdy příště. O 

~íánetka 1994 ES1 

Epocha 1994 II. 17,0 TT = J®T 2449400;5 

M ''_' 312,25596°
n = 0,60230655°/den" 
a = 1,3886442AU 
e ;= 0,5877842 

_ 1,64 let ; 

w = 279,95343 
52 = -353;41068 

= 1,15432 
H = ?8,5 mag 

[M.P.E. C. 1994-E0S] 

Planetky 1994 JC a 1994 JX 

V květnu byla na observatoři Mount Palomar objevena dvě tělesa se 
sklonem dráhy přes 30 stupňů. Planetka 1994 JC byla objevena 4. května 
E. F. Heljnovou a K. Lawrencem (i = 30,85920", P = 6,21 let), planet-
ka 1994 JX 14. května kolektivem C. S. Shoemakerové (i = 33,02840°, 
P = 4,78 roku). Planetka 1994 JX se přiblížila k Zemi až na 0,152 AU, 
takže se na obloze pohybovala velmi rychle. Rychlost pohybu ukazuje 
i publikovaný snímek planetky (již při epozici 180 s se stopa planetky jeví 
jako velmi protáhlá úsečka). O 

[MPEC 1994-J0S, 1994-J10, 1994-KOJ] (ml) 

A Planetka 1994 JX - Snímek planetky byl pořízen 15. května 1994 expozicí 
180 s (22h 32min 48s - 22h 35min 48.s UT) CCD kamerou SB1G ST-6 pomoct 
zrcadlového dalekohledu 5702950 mm Observatoře na Kleti. (foto - Jana Tichá, 
Zdeněk Moravec a Miloš Tichý) 
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Kdy, kde, co 
Planetárium Praha, Královská obora 233, 170 00 Pra 
ha 7 - Holešovice; ® 02/370.840. 
♦ 24. - 26. III. - Valašské Meziříčí: Astronomický 
seminář- stelární astronomie. ® Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; ® 0651/21.928. 
♦ 25. HI. - Valašské Meziříčí: Porada vedoucích hvěz-
dáren a astronomických kroužků. ® Kontakt Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; íri 0651/21.928. 
♦ 30. - 31. III. - Planetárium Praha: Seminář o vy-
užití výpočetní techniky na hvězdárnách a v pla-
netáriích. ® Kontakt: Planetárium Praha, Králov-
ská obora 233, 170 21 Praha 7; FC 02/371.746až48 
(Ing. Šifner- technické dotazy, M. Lieskovská - orga-
nizační dotazy), TAX 02/375.970. 

♦ 5. - 9. IV. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní 
studium astronomie (13. běh) - 5. soustředění. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 
78; nE  0651/21.928. 
+ O 25. - 27. IV. - ESTEC, Nomdwijk, Holandsko: 
Zdroje záblesků záření gama. Kontakt: E. Ché-
roux, ESTEC - Astrophysics Division, P.O. BOX 299, 
2200 AG Noordwijk, Holandsko - The Netherlands; 
® +31-71653557; FAX ±31-71654690; e-mail 
eslab29@astro.estec.esa.nl. 

♦ 11. - 14. V. - Valašské Meziříčí: Pomaturit-
ní studium astronomie (13. běh) - 6. soustředění. 
® Kontakt Hvězdárna Valašské Mezirici, VseUn-
ská 78; © 0651 /21.928. 
♦ 19. - 21. V. - jižní Čechy: Sudijní tematický zá-
jezd. ® Kontakt: Hvězdárna Valašské Mezinci, 
Vsetínská 78; ů 0651/21.928. 
t• ' 23. -27. V. - Makuhari u Tokya (Japonsko): IAU 
Colloquium No. 153 - Magnetodynamické jevy ve 
sluneční atmosféře. ® Kontakt: Prof. Takeo Ko-
sugi, National Astronomical Observatory, Mitaka, 
181 Tokyo, Japan - Japonsko; ů +81-422-34-3730, 
FAX±81-422-34-3742;e.mailtkosugi@solar.stzuiford.edu. 

♦ 8. -11. VI. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie (13. běh) -7. soustředění. ' Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; OF 0651/21.928. 
♦ 23. - 25. VI. - Valašské Meziříčí: Astronomický 
seminář - sluneční soustava. 4n Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; íd 0651/21.928. 

červěWeč 

♦ 1.- 16. VII. - Hvězchiriia Karlovy Va, : Letní astrono-
mický tábor 1995. Tento letní astronomický tábor je 
určen pro děti od 8 do 13 let.' Kontakt: Hvězdárna Kul-
tumího centra Amethyst, Hvězdárna Hůrky, I. P. Pavlova 
14, 36001 Karlovy Vary; nF 017/25.772; PAX017/23.753. 
♦ 4 18. VII. - 8. VIII. - Králova studila, Slovensko: 
31. mezinárodní astronomický tábor (IAYC). Poprvé 
ve své historii se bude mezinárodní astronomický 
tábor IAYC - Astronomical Youth Camp - konat na 
území Slovenska (tábor pořádá IWA e.V.; The IAYC 
Workshop Astronomy e.V.). Místo pro tento tábor bylo 
vybráno v Nízkých Tatrách na Knífovej studni (poblíž 
Banské Bystrice) - v této lokalitě by měly v době konání 
tábora panovat ideální podmínky nejen pro noční astrono-
mická pozorování, ale i pro vlastní průběh tábora - před-
nášky, práce v odborných sekcích, ale i turistické vyžití 
jeho účastníků. Účastníci tábora mohou strávit tři krásné 
týdny vypiněné nejen astronomií - kromě poznání mnoha 
nových přátel stejného zájmu bude pro účastníky připrave-
no i mnoho neastronomických akcí, jako jsou např. exkur-
ze po historických památkách, výlety do přírody, spole-
čenské hry atp. Na připravovaném běhu tábora se předpo-
kládá účast mladých astronomů ve věku od 16 do 24 let 
z asi 12 zemí z celého světa. Z tohoto důvodu bude 
společným jazykem tábora angličtina - stačí ovšem jeho 
základní znalost. Účastníci tábora budou po celé tli týdny 
pracovat v jedné ze šesti pracovních skupin společně na 
různých astronomických projektech; každý si bude moci 
vybratjakoukoli náplň od nočního pozorování až po čistě 
teore-tické problémy. Jednotlivé pracovní skupiny pove-
dou odborníci z týmu pořadatelů IAYC. Pro 31. ročník 

NOVINKY Z ASTRONOMIE 
18, stelární konference Opava 1.- 4. VII. 1994 

Šlo o první stelární konferenci v nových podmínkách a její název v úpinosti zněl Konference čes 
kýc/i a slovenských asironoinických pracovišť. Uspořádal ji Ustav fyziky Filozoficko-přírodovědec 
ké fakulty Slezské univerzity v Opavě pod vedením doc. Z. Stuchlníka a stelární oddělen 
Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově pod záštitou ČAS a SAV. Zahájení konfereno 
proběhlo v nebývale slavnostním stylu. Svou přítomností poctili účastníky konference děkan fakul 
ty doc. J. Bakala a rektor Slezské univerzity prof. M. Černohorský; v předpremiéře zazněly fanfáry 
které pro Slezskou univerzitu složil Arnošt Barsch. Po zahájení hovořil Z. Stuchlík o světelnýci 
křivkách a profilech spektrálních čar, které vznikají v akrečních discích kolem černých děr. Z akreč 
nich disků masivních černých děr ve středech některých galaxií (např. M 87) vychází záření o vý 
konu až 10"'' W, často rychle proměnné v čase. Je to možné díky tomu, že černé díry jsou mal 
a rychle rotují. Například černá díra o hmotnosti 10" Mo má průměr několik astronomických jednotě 
a periodu rotace řádu hodin. Černou díru přirozeně vidět nemůžeme, pouze disk tvořený hmotou hrnouc 
sek ní, a tenje větší a otáčí se pomaleji. Jsou v něm však nerovnoměrnosti co do hmoty i magnetickéh 
pole, a toto všechno moduluje svým vlivem černá díra. Záření jejejím gravitačním polem ohýbáno a můž 
být nejen jinou částí disku pohlceno, ale také podle okolností naopak gravitačně fokusováno a tudí 
zesíleno. Teorie proto očekává složité světelné křivky a komplikované spektrální čáry s více vrchol) 
Pozorování to potvrzují. Světlo může i několikrát oběhnout černou díru, než se vydá na cestu k pc 
zorovateli, jak ukázal v pokračování tohoto referátu P. Hadrava. 

Dále hovořil O. Semerák o torn, co se děje daleko od rotační roviny masivní černé díry. Tam s 
pozoruje množství hmoty prchající velkými rychlostmi od této roviny. První observační indici 
těchto jevů jsou pozoruhodně staré. Našly se na snímcích centrální galaxie M 87 v kupě v souhvězc 
Panny už v r. 1917. Hubblův kosmický dalekohled nedávno zřejmě podal důkaz, že v centru M 8 
je černá díra o hmotnosti nejméně miliardy Sluncí. V okolí rotační a magnetické osy takové čemn 
díry jsou tak silná pole, že vznikají páry elektron-pozitron. Tyto nabité částice potom unikají podi 
magnetické osy a berou s sebou další hmotu. Vznikající výtrysky (jety) mohou býti tlustší než cel 
disk kolem černé díry, přitom bývají dobře kolimované. Pozorován byl i výtrysk tloušťky 5 Mpc 
vrcholovým úhlem 10°. Kolimujících mechanizmů je navrženo několik: sama metrika kolet 
rotující černé díry má kolimační vlastnosti, usměrňovat může kanál, který se vytvoří v disku pode 
rotační osy, usměrňovací mechanizmy (na způsob Lavalovy trysky) mohou vzniknouti při interak 
výtrysku s mezigalaktickým prostředím. Energie jetu pochází z rotační energie disku a černé dír 
Původ masivních černých děr je na současné úrovni poznání nejasný. Zatím jsou přijatelr 
domněnky v celém prostoru mezi oběma krajnostmi: buď je černá díra primordiální (je tu od velkéh 
třesku) a dala vznik galaxii, a nebo se galaxie do černé díry zhroutila. Poslední relativistick 
příspěvek konference přednesl opět Z. Stuchlík a týkal se kosmologické konstanty. Tu zavedl d 
vzorců obecné teorie relativity Einstein, aby se zbavil nestacionarity v řešení rovnic obecné teor! 
relativity. Potom se ukázalo, že podstatné vlastnosti vesmíru vysvětlují právě dynamická řešen 
a tak Einstein prohlásil kosmologickou konstantu za svůj velký omyl. Nicméně kosmologot 
dodnes občas s myšlenkou nenulové kosmologické konstanty koketují. Funguje to stále stejn 
v prostoru vznikají horizonty, kde se nepadá, kde se dokonce zastaví i fotony. Není divit, že je p 
takových dobrodružstvích radno volit konstantu tak malou, aby se tyto nepřístojnosti děly dalek 
mimo dohled pozorovatele. Ten by potom konstatoval pouze odchylky od vzorců teorie relativity 
velkých vzdálenostech nebo vjiných extrémních situacích. Toje zřejmě i smysl této hry s rovnicen 
- teoretičtí fyzikové chtějí být připraveni na odchylky, až se objeví. 

Konference pak pokračovala referátem A. Skopala o symbiotických hvězdách. Jde o dvojhvězc 
s jednou obří složkou. Obr někdy pulsuje, často ztrácí hmotu a vytváří z ní kolem menší složky dis'. 
Hmota z disku se nakonec po spirále za různých projevů neklidu dostává na menší složku. Dohromac 
to všechno dává dost příležitostí ke vzniku různých efektů ve spektru i na světelné křivce, které jsou pi 
každou hvězdu jiné v závislosti na parametrech soustavy. Slovenští kolegové prostudovali zatí 
nejlépe CH Cyg, gigantickou zákrytovou soustavu s oběžnou dobou asi 16 let. Při dopadu hmot 
z disku na sekundární složku jeví výbuchy. Tyto výbuchy zřejmě přeměňují pouze gravitační energ 
a nezapalují se při nich nukleární reakce (na rozdíl od podobných procesů v nových). 

Krátký příspěvek V. Šimona se týkal interagující dvojhvězdy CX Dra, která má stejný charakt 
jako algolidy, ale nejeví zákryty kvůli malému sklonu dráhy. Na něj navázal D. Hanžl sdělení. 
o objevu proměnnosti hvězdy GSC 4383.0384, použité náhodoujako jedné ze srovnávacích hvě 
při kampani sledování supernovy v galaxii M 81. K. Hornoch získal řadu vizuálních odhadů not 
proměnné a odvodil z nich světelnou křivku hvězdy s přesností, která sklidila obdiv (asi 0,02 mag 
Prakticky totéž naměřil potom Fotoelektrický fotometr. Jedná se o krátkoperiodickou záki•ytovc 
dvojhvězdu. V celé historii hrál klíčovou úlohu pohotový přenos zpráv, zprostředkovaný si 
Expresních astronomických infbr;nací. 

J. Tremko přednesl výsledky mezinárodní kampaně pozorování polaru TT Ari. Polary jsc 
trpasličí podvojné soustavy podobné novám, ale se silným magnetickým polem. To vyvolá[ 
částečnou polarizaci světla (odtud název) a ovlivňuje děje v disku. U polaru TT Ani bylo nalezer 
několik řádově hodinových period, svázaných s orbitálním pohybem a rotací složek, a perioda a 
dvacetiminutová, jejíž původ je zřejmě v disku. 

Více než hodinový příspěvek J. Grygara byl produktem jeho spojitého sledování astronomických aktual 
Zajímavosti mladší nežZeňobjevů 1993 se objevují vŘiTihvězd jako samostatnézprávy anetřeba jeopakovt 

Večer byl pro účastníky konference rezervován studentský klub. Tam promítl M. Navrátil 
Hradce Králové seriál diapozitivů z expedice úpické hvězdárny za květnovým zatměním Slunce 

c 

Maroka. Obrázkem slunečního prstence nemohl posloužit, nepřálo jim počasí, posluchače vši 
nadchl barevně věrnými snímky Antara a hvězdokupy w Centauri. 

236 Říše hvězd ročník 75 11-12/1994 



NOVINKY Z ASTRONOMIE 
M. Vetešník strávil větší část večera na pokoji v osamění se svým 

3očřtačem. Ráno jej instaloval v jednací místnosti a předváděl na něm,jak 
;e dá modelovat přenos hmoty v polodotykové dvojhvězdě. V barvách to 
3ylo velmi působivé. Tím se zahájil blok podobných teoretických referá-
:ů. M. Navrátil modeluje světelné křivky zákrytových dvojhvězd jako 
:éma své diplomové práce. J. Kubát hovořil o modelování sféricky sy-
metrických hvězdných atmosfér. Po přestávce rozebíral P. Škoda energetic-
tou rovnováhu v řídkých obálkách horkých hvězd. Do předmětu jeho zájmu 
íatří i planetární mlhoviny. U nich funguje zajímavý termostatovacf mechu-
ůzmus, který udržuje teplotu plynu v širokých mezích ozařování na hodnotě 
10 K. Tento mechanizmus spočívá ve srážkách s volnými elektrony. 

Živý zájem vzbudil druhý příspěvek M. Vetešníka, příspěvek 
t fulerenech. Je to zvláštní modifikace uhlíku, jejíž záklád tvoří obří 
nolekuly C211 ve tvaru pravidelného dvanáctistěnu. Astronomové se s ní 
etkali, když se pokoušeli vysvětlit původ difuzních absorpčních pásů 
íozorovaných ve spektrech mezihvězdných oblaků. Původně padlo pode-
:ření na zrnka grafitu, nyní se spíš uvažuje nad strukturami s charakterem 
'ulerenů. Matematické modely ukazují, že základní dvanáctistěn je možno 
éměř libovolně rozšiřovat šestiúhelníkovými strukturami, takže jsou možné 
nolekuly C6,,, C7,,, ba i molekuly složené ze stovek atomů. Věci se už 
;hopili i fyzikové a zkoumají fulereny v laboratořích. Mezi jinými 
aplikacemi se např. pokoušejí dopovat jejich molekuly cizorodými atomy 
íodobně jako polovodiče. Jedním z míst, kde se podařilo fulereny vyrobit, 
sou i laboratoře přírodovědecké fakulty brněnské university. 

Nedělní odpoledni program byl z větší části věnován pekuliárním 
wězdám. Úvodní dva referáty J. Budaje a M. Zborila pojednávaly o difuzi 
ívků v atmosférách pekuliárních hvězd a vertikálním rozvrstvení prvků, 
steré tím vzniká. Difuze v ustáleném proudu záření probíhá u všech hvězd. 

a podobné "malé" atomy klesají dolů, atomy většiny těžších kovů 
sou vytlačovány nahoru. Atmosféry většiny hvězd hlavní posloupnosti 
son však promíchávány, u pozdních typů konvekcí a u raných hvězd 
tvězdným větrem. Atmosféry hvězd typu AV se však za určitých okolnos-
í mohou stabilizovat do té míry, že difuze dostane příležitost výrazně 
:měnit chemické složení podpovrchových vrstev. Čáry různých prvků ve 
pektru hvězdy mají potom nezvyklé poměry intenzit a objevují se i čáry 

:xotických prvků, jako je europium a další vzácné zeminy. Vlivem verti-
cální stratifikace prvků může dokonce jádro silné spektrální čáry odpoví-
lat jinému obsahu prvku než průběh jejích křídel (která vznikají hlouběji). 
dobrým stabilizačním faktorem je silné magnetické pole (tzv. CP2 hvěz-
iy). Existuje však velká skupina hvězd spektrálních tříd A4V - F1V se 
zvláštnostmi ve spektru, které měřitelné magnetické pole nemají. Tento 
yp bývá označován Am (metalické) nebo CPl. Většina Am hvězd patří do 
lvojhvězd. Při určité geometrii soustavy (oběžné době) pak zřejmě působí 
ako stabilizující činitel gravitační pole druhé složky. Mechanizmus toho-
.o působení spočívá ve zpomalování rotace: hvězda s rovníkovou rotační 
ychlostí nad 100 km.š' má totiž heliovou konvektivní zónu a k chemické 
liferenciaci v ní dojít nemůže. 

Potom následoval přehled jednotlivých prostudovaných objektů. 
i. Žižňovský se dostal ke svému pozorovacímu materiálu kuriózním 
způsobem: asi deset spekter AR Aur bylo u jednoho špičkového světové-
to dalekohledu exponováno omylem. I to se může stát v dnešní automati-
zované době: stačí zadat chybné souřadnice a dalekohled někam najede 
shledá, dokud něco nenajde... Nedopatření vedlo ke vzniku mezinárodní-
to autorského kolektivu a k rozšíření našich znalostí 

o této pekůliární 
tvězdě. Není příliš stará (rozhodně mladší než 106 let, jinak by neobsaho-
tala galium), v horních vrstvách je o pět řádů zvýšený obsah rtuti. 
4. Zboril hovořilo velmi horké křemíkové hvězdě HD 34452, na jejímž 
3ovrchu jsou podle jeho modelu dvě dvojice křemíkových skvrn. I. Iliev 
c observatoře Rožen v Bulharsku vyzkoušel naši angličtinu při svém 
příspěvku o hvězdách typu A Bootis. Jsou to metalické hvězdy populace I 
í obálkami; patří k nimi Vega. Zajímavá je závislost na charakteru obálky: 
)okud je v obálce prach, je těch pekuliarit méně. V. Štefl se zabývá obřími 
ivězdami typu K. Netypické chemické složení konstatuje i on, konkrétně 
iadbytek manganu u ct Cas. 

Tím byl denní programu konce a bylo nutno využít poslední příležitosti 
ce klidné prohlídce vývěsek. Bylo jich jen asi pět, samostatnou zmínku 
zasluhují dvě. V. Šimon popsal chování FG Sge od té doby, co v září 1992 
začala slábnout. Pokles činil 4 mag za 90 dnů, od té doby se však o 2 mag 
zjasnila, takže teď je na úrovni 11. mag. Je v centru planetární mlhoviny 
a tudíž obklopena plynem, změny však byly způsobeny nejspíš prachem, 
protože se nezměnilo její spektrum. P. Hadrava několika obrázky ukázal 
relativistické efekty při odrazu světla na akrečním disku (modelová situa-
:e: na disk kolem černé díry dopadá světlo nedegenerované složky 

A Obr. 1- Or. Petr Hadrava, doc. dr. Zdeněk Stuchl:k, prof. Miroslav Vetešnik 
(vědecký organizační výbor konference). (foto. Vojtěch Bartek) 

dvojhvězdy). Na přibližující se části disku dochází ke zjasnění, ale na 
vzdalující se části se světlo zeslabuje. 

Poslední půlden zahájil P. Hadrava videoklipem o dvoumetro-
vém dalekohledu. Pásek začínal zajímavou vzpomínkou prof. Plavce, 
která si zaslouží odlít do tiskařské černi: největší zásluhy o přípravu a pro-
sazení stavby našeho největšího dalekohledu měl podle jeho vzpomínek 
doc. Luboš Perek. Potom se na záznamu ujal slova P. Koubský a ukázal 
nám dnešní podobu dvoumetru a jeho pomocného zařízení. Nejvýznamnější 
modernizací, ke které během posledních dvou let došlo, bylo nahrazení 
fotografické emulze Reticonem. To je systém 1872 fotodiod, umožňující 
získávat spektra hvězd pouze do 6. mag a navíc jen v okolí čáry H-alfa. 
Obojí omezení je často předmětem kritiky, ne však zcela právem. Dřívější 
dosah, v mezních případech i pod 10 mag, byl totiž vykupován snižováním 
disperze a mnohonásobným prodlužováním expoziční doby, což nyní 
není možné. Naopak, výhodou je, že dnešní výstupy jsou 2-krát méně 
zašuměny než nejlepší spektra pořízená fotografickou technikou (lze tudíž 
studovat tenčí čáry), a také to, že data jsou hned k dispozici v podobě 
čitelné pro počítač. Na změnu je proto možno nahlížet také tak, že dnes 
není uživateli dalekohledu dovoleno spokojit se s méně kvalitním spek-
trem. Navíc jde o stav dočasný a k opětovnému zvýšení dosahu by mělo 
dojít po instalaci matice CCD, která je objednána z Dánska. Instalací CCD 
má být modernizován i druhý ondřejovský dalekohled o průměru 0,6 m, 
na čemž pracuje skupina R. Hudce z oddělení meziplanetární hmoty. 

Z. Mikulášek potom přednesl výsledky svého studia atmosférické 
extinkce v Brně a na Skalnatém Plese za 30 let. Je to vedlejší produkt 
fotoelektrických měření na obou místech. Kromě očekávaných výsledků 
dostal i překvapující. Podle charakteru závislosti extinkce na vinové délce 
usuzuje, že jde o rozptyl na prachových částicích, kdežto dřívější velmi 
sporá měření ukazovala kupodivu spíše na opar. Množství prachových 
částic dosáhlo na obou místech minima v druhé polovině 70. let, v rozporu 
s všeobecným povědomím o monotónně se zhoršující ekologické situaci. 
Konečně zcela záhadný je prudký pokles extinkčního koeficientu, 
zaznamenávaný každoročně začátkem podzimu v Brně. 

Posledním příspěvkem byla informace M. Zejdy o práci amatérské 
skupiny pozorovatelů proměnných hvězd. Tato skupina na počátku čtvrté 
desítky let své existence začala vystupovat pod názvem Brno Regional 
Network of Observers, zkráceně B.R.N.O. Čerstvě vydala 1. díl příručky 
Pozorováníprotněnných hvězd, před vytištěním má 14. soubor svých dat 
(výsledky pozorování asi 200 zákrytových dvojhvězd) a připravuje 2. díl 
své příručky. 

Konference skončila pozváním k 19. repríze na září 1995 do Tater, 
které jménem našich slovenských hostí tlumočil J. Žižňovský. Právě 
skončený 18. ročník stelární konference totiž jeden menší stín přece jen 
měl, a tím byla menší účast než v minulých letech (napočítal jsem něco 
přes 30 účastníků). Zčásti to zřejmě vypovídá o malé vhodnosti 
prázdninového termínu, zde ovšem vynuceného ubytováním v koleji. I tak 
byl program zajímavý a tentokrát má mít trvalejší platnost, protože organi-
zátoři jsou tak pracovití, že se chystají vydat z konference sborník. 

O Jindřich Šilhán 
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Kdy, kde, co ZPRÁVY Z OBĚŽNÝCH DRAH . 
tábora jsou vybrána následující zaměření pracovních sku-
pin: astrofyzika, nebeská mechanika, počítače a astrono-
mie, kosmologie, pozorování objektů vzdáleného vesmí-
ru, spektroskopie. ' Kontakt: IWA e.V., c/o Erwin van 
Bailegoij, Dirke Matiastrant 17 bis, NL-3551 SK Utrecht, 
The Netherlands - Holandsko; © ±31-30-434276. 
♦ 22. VII. -4. VIII. - Hvězdm a Karlovy Vary: Expedice 
pozorovatelů proměnných hvězd. Expedice je zaměřena 
výhradně na pozorovací aktivity a je určena účastníkům 
z řad děti do 14 let ® Kontakt: Hvězdárna Kulturního 
centra Amethyst, Hvězdárna Hůrky, I. P. Pavlova 14, 
36001 Karlovy Vary; © 017/25172; FAX 017/23.753. 
♦ 28. VII. - 6. VIII. - Valašské Meziříčí: Pomaturi-
tní studium astronomie (13. běh) - 8. soustředění. 
' Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín-

ská 78; © 0651/21.928. 

f 
♦ 10. VIII. - 29. VIII. - Hvězdárna Karlovy Vary: 
ASTROGATE `95. V termínu od 10. do 29. srpna se 
uskuteční další ročník putovního tábora s astronomickou 
tematikou ASTROGATE '95. Součástí odborného pro-
gramu bude i práce v odborných programech Astropatroly 
'95. ® Kontakt Hvězdárna Kulturního centra Amethyst, 
Hvězdárna Hůrky, I. P. Pavlova 14, 36001 Karlovy Vary; 
© 017/25.772; FAX 017/23.753. 
♦ 11. - 25. VIII. - Valašské Meziříčí Astronomický 
tábor. ® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín-
ská 78; © 0651/21.928. 

+8.. 10.  IX. - Valašské Meziříčí: Celostátní praktikum 
pro pozorovatele Slunce. ® Kontakt Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, Vsetínská 78; ©0651/21.928. 
♦ 14. -17. IX. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie (13. běh)  -9. soustředění. ® Kontakt: Hvězdár-
na Valašské Mezincr, Vsetínská 78; © 0651/21.928. 
♦ 29.IX. -4.X. - Valašské Meziříčí: Seminář k 40. výročí 
hvězdárny Valašské Meztncr. ' Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; © 0651/21.928. 

♦ 8. -12. XI. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie (13. běh) -10. soustředění. ® Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; © 0651/21.928. 
♦ 24. - 26. XI. - Valašské Meziříčí: Seminář 
o kosmonautice ® Kontakt: Hvězdárna Valašské Mezi-
říčí, Vsetínská 78; © 0651/21.928. 
♦ 25. XI. - Valašské Meziříčí: Porada vedoucích hvěz-
dárenaastronomických kroužků. ®Kontakt Hvězdárna 
Valašské Mez!nci, Vsetínská 78; © 0651/21.928. 

♦ 7. -10. XII. -Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie - 11. soustředění 13. běhu ' Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; © 0651/21.928. 

Bez fanfár jsme pokročili do dalšího, již 38. roku kosmické éry, zahájené 4. X. 1957. Americká US 
Space Command v Colorado Springs nyní sleduje dráhy více než 7 tisíc objektů a počet všech 
registrovaných těles a tělísek v jejich katalogu přesahuje 23 200. Celkový počet úspěšných startů 
překročil 3630 a v průměru každý čtvrtý den se uskutečňuje další. Rusové "oslavili" výročí svým 
31. letošním startem - družicí Kosmos 2292 pro kalibraci vojenských radarů. 

Ty tam jsou časy, kdy se úspěšnost kosmonautiky měřila především mohutností užitečného 
zatížení (a to nejen ve stranickém tisku). Jistě, pro stavbu velkých stanic nebo pro kosmické sondy 
bychom potřebovali spíše ještě větší rakety, než jsou nyní k dispozici, o letech člověka na Měsíc či 
k Marsu nemluvě. Ale mikrominiaturizace a rozvoj elektroniky nás dovedly k éře malých družic, 
jejichž zlatý věk nyní nastává. Jsou jednoduché, výrobně levné a pro jejich starty stačí také levné 
nosiče (získané např. konverzí vojenské techniky). Úzká specializace výzkumných úkolů nemusí 
být nedostatkem a je vyvážena kratším technickým vývojem a vyšší operativností. A pokud snad 
dojde k havárii či závadě během letu, nepředstavuje to stamilionové ztráty. U projektu MESUR se 
dokonce se selháním nejméně dvou levných sond předem počítá. Levněji může tedy znamenat 
rychleji a tudíž dvojnásobně lépe... 

Novému trendu se přizpůsobuje i terminologie. Dnes jsou za velké družice považovány funkční 
komplexy o hmotnosti nad dva tisíce kg, družice kolem tisíce kg řadíme mezi střední a tělesa 
o hmotnosti několika set kg mezi malé družice. Hmotnost kolem stovky kg stačí jen na označeni 
minisatelit a za mikrosatelity jsou považovány družice o hmotnosti do cca 50 kg... Obě posledně 
jmenované kategorie se výborně hodí jako přívažek k hlavnímu užitečnému nákladu. 

Tento trend předznamenaly už kdysi dávno radioamatérské družice Oscar, které rovněž ukázaly, že 
fungující jednoduchou družici lze v případě mimořádného nadšení postavit doslova jen za několik 
stovek či tisíc dolarů, nikoliv ovšem na koleně. O tom že, mikrosatelity mohou udělat pořádný kus 
vědecké práce, přesvědčili odborníky spolupracovníci dr. Třísky svými Magiony. Škoda, že se 
jim nepodařilo o tom přesvědčit také své krajany a vývoj jedné z nejlevnějších (kdo jiný dovede 
postavit družici za pouhý milion korun?) a nejefektivnějších družic na světě zřejmě skončí rokem 1994. 

Pozici, kterou jsme mohli mít my, zaujala britská University of Surrey. Po prvních úspěších 
s modulově koncipovanými mikrosatelity UOSAT o hmotnosti kolem 50 kg univerzita vybudovala 
samostatné laboratoře (Surrey Satellite Technology Limited), které pracují na komerčním základě. 
Tam by se měli podívat ti, kteří rozhodují o koncepci naší (t)e)účasti v kosmonautice. Středisko už 
spolupracovalo na řadě dalších projektů a za své první družice mu vděčí Jižní Korea i Portugalsko... 

O co mají zájem odborníci, to rádi nabídnou obchodníci. Trh s malými družicemi v ceně několika 
milionů dolarů se rychle rozrůstá. V USA patří mezi přední firmy, které mají jejich vývoj ve svém 
programu, Orbital Sciences Corp. - a jistě ne náhodou mezi jejími specialisty dnes najdeme jednohc 
z našich krajanů, který se pro tzv. minimální projekty, jak jsme jim říkali, nadchl už v době, kdy 
jsme společně sedávali v pražském Planetáriu nad studentskými programy... 

Už před deseti lety jsem na kongresu IAF upozorňoval na to, že vývoj mikrosatelitů je skvělou 
příležitostí pro studentské týmy jako jeden z vrcholů praktické výuky na vysokých školách. Vývoj 
nám dává za pravdu: University of Surrey, Advanced Institute of Science and Technology v Soulu, 
Ecole Secondaire des Ingenieurs de Electronique v Paříži... Technische Universitht v Berlíně letce 
vypustila už svou druhou družici TUBSAT, BREMSAT - a další je budou brzy následovat. 

V Evropě nyní nejdynamičtěji vystupuje mnichovská firma Kayser-Threde GmbH, která 
mikrosatelity nabízí na čistě komerčním základě. Model Blackbird Microsat je stavebnicově 
koncipovanou družicí ve tváru krychle o straně 0,45 m a hmotnosti do 50 kg, která na přáni 
zákazníka může být vybavena CCD kamerami pro dálkový průzkum Země (rozlišení až 50 m) nebe 
pro telekomunikaci v pásmu UHF a VHF. První realizovanou družicí byl TEMISAT, objednaný 
italskou společností Telespazio v roce 1992 a vypuštěný již rok poté, v červenci 1993, pro spojoví 
účely. V příštím roce bude z Miru vypuštěna další družice této firmy, kterou si letos v létě objednanc 
Geo-Forschungs Zentrum v Potsdamu (pasivní geodetická družice kulového tvaru o průměru 0,2 n 
a hmotnosti asi 20 kg s koutovými odražeči). Malé družice jsou klíčem k mnohem širším aplikacím 
kosmonautiky, než tomu bylo v minulosti. 

O (mg, 

PROSLECHLO SE VE VESMÍRU 
Důkladný pohled zkrátka nezaškodí 

eTato hodnota prodloužení oběžné periody systému 
se na první pohled zdá příliš velká. Rovněž na druhý 
pohled vypadá stále veliká. Teprve na třetí pohled se 
sní smíříte, neboť odpovídá pouze 1 % původní délky 
zmbtěné periody.» 

L. Hric referuje o skoku v oběžné periodě symbiotické 
dvojhvězdy V 1329 Cyg 

Nepodceňujme regionální tisk! 

eLetos koncem únoru jsem si přečetl v deníku Sloven-
ský východ, že v souhvězdí Labutě vzplanula jasná 
novu. Tuk se stalo, že když o tři dny později přišel 
na hvězdárnu příslušný telegram JAU, měli jsme 
už zpracované první pozorování jasnosti fotomet-
rem.» 

D. Chochol hovoří o Nově Cygni 1992 

Umění přestat včas 

eTuto hvězdu pozoruji již asi čtvrt století, a jelikož 
jsem nepřestal včas, tuk s ní mám problémy.» 

J. Zverko o chemicky pekuliámí dvojhvězdě 53 Aur 

Variace na předešlé téma 

eS touto hvězdou žiji již 20 let a čím déle ji poznávdm, 
tín méně jí rozumím. Její ,světelné křivce užnero-
zumím vůbec.» 

Z. Mikulášek o chemicky pekuliári dvojhvězdě CQ 
UMa 

Inspirace lidovým popěvkem 

cElt sem, bit tam - a už je spektrum zašumělé.» 

P. Hadrava informuje o stelárním oddělení Astrono-
mického ústavu v Ondřejově 

Od Petra Velikého k těm ostatním 
eAstronomové v našem oddělení mají společnou 
adresu elektronické pošty, takže když nám nedávno 
přišel vzkaz, začínající rovnou 'Milý Peter', musela 
sekretářka oddělení rafinovaně zjišťovat, který Peter 
je ten nejmilejší. Nakonec se ukázalo, že nejmilejš 
příjemce nebyl ten den vůbec v práci. 

P. Hadrava v témže proslovu 

o teoreticích 

eTeoretikové jsou lidé, kteří, když jim zadáme něja• 
ký problém, tuk ho vždycky nějak vyřeší. My jimi 
musíme ddt takové vodítko, aby vybudovali tu správ-
nou teorii, protože oni jsou schopni vybudovatjakoukoli.s 
Z. Mikulášek referuje o úskalích teoretických studií 
Na stelárním semináři 16. IX. 1992 ve Valašském Me-
ziříčí zaslechl Jiří Grygar. 
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Úvahy o koróne 
síni jedna jej fotografia nic je čo 
Cen pribíižne taká jasná ako obraz, 
ktotý sa mi zjavuje, a(e to platí len 
do ckvífe, kým sa ho nepokásim 
zachytit na papier. 

Mihaiío LeCič 

Milan Rybanský, Astronomický ústav Slovenské akademie věd, Tatranská Lomnica, Slovensko 
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iúčasný stav koróny 

(oránu obyčajne definujeme ako oblak 
>lazmy nad slnečným telesom. Ťažko si 
tšak můžeme predstavií nehomogénnejší 
lstronomický objekt, ako je slnečná korána. 
)ajú sa v nej pozorovat protuberancie a 
;pikule, v ktorých žiari prevažne neutrálny 
sodík, teda můžeme im prisúdit charak-
eristickú teplotu okolo 104 K. Avšak vy-
;kytujú sa v nej aj erupčně slučky, žiarenie 
ctorých svedčí o teplote 108 K. Teploty 
nedzi týmito (extrémnymi) hodnotami sú 
;harakteristické pre výskyt koronálnych 

OCTOBER 24, 1989 15:23     OCTOBER 24, 1989 1809 
_.

~ . . 

Á Obr. 1 - Tranzient zo SMM (Soku' Maximum Mis-

sion). 

lúčov, tranzientov (spojité spektrum, vzni-
kajúce roz6ptylom na volných elektrónoch; 
teplota 10 =10' K) a koronálnych konden-
zácií - lokálnych zjasnení v žiarení emisných 
čiar iónov s vysokým stupňom ionizácie s 
teplotou 105 =10' K. Časové a priestorové 
rozloženie týchto úkazov nie je náhodné, 
ale podlieha určitým pravidlám, za ktorými 
tušíme odpovedajúce zákonitosti. Početnost 
všetkých úkazov súvisí s fázou cyklu slneč-
nej aktivity a to tým, výraznejšie, čím je 
vyšší energetický výdaj sledovaného úka-
zu. Erupcie a koronálne kondenzácie s váč-
šou mohutnostou sa vyskytujú iba v páse 
výskytu slnečných škvtn. Rozloženie vý-
skytu protuberancií v šírke má niekofko 
maxím, s různou polohou v různej fáze cyk-
lu slnečnej aktivity. Tieto maximá sú totož-
né s miestami zmeny znamienka poza-
dového magnetického pofa. Rozloženie 
aktivity v dlžke považujú niektorí autori 
tiež za nerovnomerné, sú presvedčení o exis-
tencii tzv. aktívnych dlžok. Táto otázka je 
však stále otvorená a taká aj bude, pokiaP sa 
nám nepodarí presnejšie preskúmat spósob 
rotácie korány. 

Uvedené poznatky holi získané inter-
pretáciou pozorovaní v celom dostup-
nom rozsahu elektromagnetických vin a 
ten je dnes poriadne velký: od tvrdého ránt-
genového žiarenia po kilometrové rádiové 
viny. 

Protuberancie můžeme pozorovat už viac 
ako 100 rokov pomocou spektrografov a 
viac ako 50 rokov pomocou úzkopásmových 
filtrov v Lyotových koronografoch. Pozoro-
vala ostatných úkazov v koróne vyžadujú 
viac intelektuálnej a technickej námahy, ale 
aj tak sa nedá povedat, že by sme o nich 
nemali aspoň základné pozorovacie údaje. 

Problémy 

V čem sú teda problémy? Možno pove-
dat, že ich je viac ako dost. Sústredím sa 
však iba na jeden z nich, riešenie ktoré-

Á Obr. 2 - Promberanctefotografované z Lomnického 
Štítu. 

Á Obr. 3 - Protuberancie fotografované z Lomnického 
Štttu. 

Á Obr. 4- Protuberancie fotografované z Lomnického 
Štítu. 
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Á Obr. 5- 5'peku'um i'iary 530,3 nm l'iX1V a 569,4 mn CaXV. 

ho může byt rozhodujúce aj pre mé. Vychádza 
z týchto faktov: 

a) Šklovskij vo svojej monografii o ko-
róne dokazuje, že je nemožné pozorovat 
v koróne čiarové emisie vodíka. Pozorovania 
z kozmických sond však ukazujú perma-
nentně žiarenie koróny v čiare L-alfa. 

b) Analýza vodíkových čiar vedie k te-
plote protuberancií okolo 104 K. V nie-
ktorých poerupčných slučkách můžeme však 
pozorovat popri čiarach Balmerovej série 
vodíka aj čiary CaXV, z čoho vyplýva tep-
lota okolo 10 K. 

c) Z družicových pozorovaní poznáme 
také, ktoré ukazujú na súčasný výskyt čiar 
vodíka a jónu FeXXVI, tj. jónu železa, 
v ktorom je iba jeden elektrán. 

Obecne povedané, v tomto prípade je 
problémom vysvetlit súčasný výskyt takých 
čiar na tom istom mieste v koróne, o ktorých 
si myslíme, že můžu vznikať iba za celkom 
rozdielnych podmienok. 

Tu sa začínajú pochybnosti a otázky: 
1) Vychádza žiarenie naozaj z jedného 

miesta? Aké je velké to "miesto"? 
2) Je teplota tým správnym parametrom, kto-

rý může charakterizovat stav hmoty v koróne? 

Á Obr. 6- (podrobnosti v textu) 

3) Možno hovorif o hmote korány ako 
o plazme (tj. o ionizovanej hmote, ktorá 
sav objemoch váčších, ako vyplývajú z De-
bayovho polomeru, prejavuje ako neutrálna, 
tj. bez elektrického náboja)? 

Tieto otázky vzájomne súvisia. Rozho-
dujúca je odpoved na prvá otázku. 

Velkost "miesta" je daná rozlíšením pri 
pozorovaní. Pri koronálnych pozorovaniach 
je v súčasnosti toto rozlíšenie rádu 0,5", či 
už jde o pozemské alebo kozmické pozo-
rovania. Táto hodnota uhlového rozlíše-
nia predstavuje lineárne na Slnku približne 
350 km. Neznamená to však, že pozorovania 
nám poskytujú informácie o oblasti s prie-
merom 350 km. Pozemské pozorovania 
korány poskytujú údaje iba o oblastiach 
nad slnečným djskom. Ak uvážime, že pro-
cesy, ktoré vedú k žiareniu emisných čiar, 
prebiehajú vo vrstvičke hrubej iba 30", tak 
žiarenje, ktoré analyzujeme, sa integruje po 
dlžke 370 000 km (obr. 6). V skutočnosti 
může byt táto dlžka ešte o niečo váčšia, 
lebo intenzita emisných čiar korány klesá 
na jednu desatinu na výške približne 3'. 
Takmer všetky pozorovania s lepším 

rozlišením ukazujú, že koránu tvoria nifovité 

štruktúry, ktoré majú prevažne radiálny 
smer. Nie je preto reálne považovat koránu 
za stibor gulových vrstiev, vo vnútri ktorých 
sú homogénne fyzikálne podmienky, tak, 
ako sa to často doteraz modeluje. Lepším 
priblížením je korána zložená z radiálnych 
lúčov, priemer ktorých je pod hranicou sú-
časného rozlíšenia a ktorých výška (v emis-
ných čiarach korány) je najmenej 3' (pozni 
obr. 7). Z toho však vyplýva, že aj žiarenie 
korány, ktoré pozorujú kozmické aparáty 
pred slnečným diskom, sa integruje po dlžke 
najmenej 100 000 km. Teda "miesto" v ko-
róne, z ktorého prichádza žiarenie, nesúce 
informáciu o podmienkach v nej, je vlastne 
válec s priemerom okolo 350 km a výškou 
30 až 100-krát váčšou. 

Teplota, podla mójho názoru, nemůže 
byt vhodným parametrom na charakteri-
zovanie koronálnej hmoty. Dalo by sa o nej 
hovorif, keby jedinými silami, ktoré póso-
bia na častice hmoty, holi: gravitácia a zo-
trvačnost chaotického (štatisticky izotrop-
ného) pohybu. Už pozorovanie róznych 
štruktúr však napovedá, že podstatné stí mé 
sily, pravdepodobne elektrické a magnetic-
ké. V prítomnosti takých síl už nemůžeme 

To~ no 

Ý 

(kresba - Pavel Příhoda) A Obr. 7- (podrobnosti v textu) (kresba - Pavel Příhoda) 
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~ovoriť o maxwellovskom rozdelení rých-
ostf častíc. 

Rovnako nevhodným pojmom by bol 
pojem teploty búrkového mraku. Vfeme, 
íe sa v ňom nachádzajú ladové kryštálky 
> teplotou okolo 250 K, s rozmerom od 
nikrometrov do centimetrov, a aj blesk, 
teplotou hmoty v ňom okolo 104 K a roz-

nerom okolo 10 cm. Boli by sme postavení 
)red velmi ťažkú úlohu, ak by sme malí 

teóriu búrkového mraku na 
%áklade pozorovaní s rozlišením horším ako 
l00 m. 

Odpoved na tretiu otázku, tj. Čije hmota 
coróny plazmou, nemčže byť má než neur-
:itá, ale skór záporná. Debayov polomer 

koronálnych podmienkach má hodnoty 
~d 1 mm po 1 m. Ak však chceme vysvetlif 
pohyby a premeny róznych štruktúr, musí-
ne pravdepodobne pripustiť, že kvázi-
reutrálnosť neplatí pre objemy daleko váč-
lie, ako je objem daný Debayovým polo-
nerom. 

Aké je východisko z takýchto rozporov? 
~dpoveď je zdanlivo jednoduchá: zvýšenie 
rozlišovacej schopnosti pozorovaní. V súčas-
nosti sa pripravujú kozmické experimenty, 
ktoré sa majú uskutočniť koncom 90. rokov 
a majú mať rozlršenie až 0,01". Zvýšenie 
rozlíšenia je dóvodom aj pre snahy o po-
stavenie pozemského zrkadlového korono-
grafu s priemerom niekolko metrov. 

Výsledky tohto úsilia určíte prinesú po-
krok vo výskume, ale ťažko móžeme od 
nich očakávať konečné riešenie. Je celkom 
možné, že rozhodujúce mechanizmy pre-
biehajů rádove v metrových rozmeroc 
a v tom prípade nemáme ani predstavu 
o tom, ako by sme ich v koróne mohli 
pozoroval. (Aj s ohladom na integráciu 
pozdfž zorného lúča.) Tento smer je pre nás 
nepriechodný aj s ohladom na velké 
finančně nároky. 

Je však aj má cesta, ťažisko ktorej je 
v teórii. Móžeme predpokladaf, že existuje 
nejaký mechanizmus, ktorý je príčinou po-
zorovaných javov. Potom je potrebné takýto 
mechanizmus navrhnúť a teoreticky vypra-
coval jeho dósledky vo velkých objemoch 
dostupných pozorovaniu a takto overiť ich 
platnosť. 

♦ Obr. 8 - (podrobnosti v textu) 
(kresba - Pavel Příhodu) 

Už niekol'ko rokov sa pohrávam s myš-
lenkou, že by takým mechanizmom mohol 
byť elektrický výboj. Už samotný popis 
výboja vo vákuu, v laboratorných pod-
mienkach, hovorí pre to, aby sme ho uznali 
za-kandidáta, schopného ohnal hmotu ko-
róny: "... výboj medzi elektródami postupu-
je rýchlosfou okolo 20 km.š' a počas 10'' s 
sa teplota zmení z izbovej na 15.104 K. 
Výboj v koronálnych podmienkach vyžadu-
je elektrické polia rádove 105 =10' V.m t, 
ktoré mažu vzniknůl, ak je približne 1/100 
z celkového počtu častíc nevyrovnaná 
nábojom opačného znamienka. Mechaniz-
mus rozdelenia nábojov je nejasný, ale móže 
súvisieť s ,velkými relatívnymi rýchlosťami 
prúdenia pod fotosférou, alebo na jej hrani-
ci s korónou. Takýto mechanizmus by vy-
žadoval, aby časť hmoty bola neutrálna, čo 
by viedlo k zníženiu vodivosti ajej nerov-
nomernému rozdeleniu. Zatial nemáme 
žiadny rozumný nápad, ako experimentálne 
preukázať existenciu takejto hmoty. 

Zdokonalenie nášho obrazu korány by 
mohol priniesť aj iný prístup ku diagnostika 
koronálnej hmoty. Použitie teórie ionizačnej 
rovnováhy sa mi zdá byť nekorektným 
postupom. Ako sa taká diagnostika vlastne 
robí? Predpokladá sa, že v nejakom objeme 
korány sú zastúpené ióny róznych prvkov, 
ktoré sa prejavujú emisiou čiar. leh inten-
zita sa v časovom rozpžtí asi 103 s nemení. 
Z toho sa usudzuje, že procesy ionizácie a 
rekombinácie sú v dynamickej rovnováhe 
v 1'ubovol'ne malom objeme a relatívne 
zastúpenie iónov určujeme zo zisteného 
relatívneho rozdelenia intenzit čiar róznych 
iónov. Porovnaním s teóriou určíme fy-
zikálne parametre takejto hmoty. Z úvahy 
vyplýva, že predpokladáme, že procesy 
ionizácie aj rekombinácie prebiehajú v tom 
istom objeme. Je však celkom 1ahko pred-
stavitelné, že procesy ionizácie prebiehajú 
prevažne v určitých oblastiach, odkial sa 
hmota dostatočne rýchlo presúva pod 
vplyvom elektromagnetických sil do mých 
oblastí, kde zase prevláda rekombinácia. 
Podkladom pre takýto myšlienkový po-
stup sú pozorovania korány pred diskom 
v róznych emisných čiarach, štruktúry kto-
rých sú velmi podobné siločiaram dipólu 
(obr. 8). 

Načrtnuté postupy sú dosť odlišné od 
postupov, ktoré používa klasická astrofyzi-
ka, aplikovaná na koránu. Pri nich sa 
apriórne predpokladá, že poznáme skutočný 
rozmer štruktúr z pozorovania. Tomuto 
rozmeru prispósobujeme aj fyzikálne 
vysvetlenie pozorovaných javov. V sku-
točnosti pozorujeme iba stredné hodnoty 
veličin. Vzniká tak akási svojrázna "fyzika 
stredných hodnót", ktorá m8že byť tak 
áaleko od skutočnosti ako blud od pravdy 
(pozn i hore uvedený pníklad o búrkovom 
mraku). 

Naše teoretické plány súvisia s rozvíjením 

Á Obr. 9 - Konina pred slnečným diskom v rlint-
genovom žiarení. 

a o verovaním podobných myšlienok. V ob-
lasti pozorovania si vel'a slubujeme od,no-
vých experimentov pomocou nového fo-
toelektrického fotometra spojeného so 
spektrografom na Lomnickém Štíte, ktorý 
umožnil približne 100-krát zvýšil časové 
rozlršenie pozorovaní zmien v emisných 
čiarach korány. 

Na záver ešte jedna poznámka. V spo-
mínanej knihe Linka a Švestku je opísaný 
Lyotov polarimeter, ktorým určoval inten-
zitu zelenej koronálnej čiary priamo v Parfži, 
bez koronografu, a iba predčasný skon mu 
prekazil zdokonalil ho tak, aby ním bolo 
možné merať intenzitu tejto čiary aj pred 
slnečným diskom. Potrebný pomer uži-
točného signálu k šumu je v tomto prípade 
okolo 1:105. Od tých čias (1952) ostáva 
tento problém stále výzvou pre experimen-
tátorov. Som presvedčený, že problém je 
pri súčasnej úrovni techniky riešitel'ný a ak 
by sa na tento účel použila nepatrná časti 
prostriedkov, ktoré boli investované na po-
dobný účel v kozmickom výskume, mali by 
sme už dávno vyriešené otázky vzťahu 
prejavov slnečnej aktivity v koróne a v nižšie 
ležiacich vrstvách. O 

RNDr. Milan Rybanský, DrSc. (fit 1937). 
Je vedoucím vědeckým pracovníkem Astro-
nomického ústavu Slovenské akademie věd 
v Tatranské Lomnici. Jeho kmenovým pra-
covištěm je Koronálnístanice na Lomnickém 
Štítu, kde pracuje od r. 1963 ve výzkumu 
slneční korony. Je autorem více než stovky 
původních vědeckých prací. 
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Jak jsme pozorovali zatmění Slunce 10. U 1994 
na Kanárských ostrovech 

José Antonio Bonet Michal Sobotka*, Manuel Vázquez*
+Instituto de Astrofísica de Canarias, *Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, *Instituto de Astrofásica de Canarias 

Zatmění Slunce je unikátní příležitostí nejen pro pozorování sluneční 
korony (při úpiném zatmění), ale i pro velmi přesná měření jasů těch 
nejdrobnějších útvarů ve fotosféře (v tomto případě stačí částečné zatmě-
ní). K dosažení co největšího prostorového rozlišení v obrazu Slunce 
i jiných nebeských těles potřebujeme vyloučit nepříznivý vliv zemské 
atmosféry, označovaný krásným českým slovem seeing, a vliv samotného 
přístroje, daný konečným průměrem objektivu a nedokonalostmi v optice. 
Pro přístroj lze tento nežádoucí efekt teoreticky odhadnout, pro neklidné 
ovzduší Země zatím ne. Výjimkou je právě zatmění, kdy z "rozmazání" 
okraje Měsíce promítnutého na sluneční disk můžeme odvodit rozptylovou 
funkci popisující jak vliv atmosféry, tak přístroje a pozorovaný obraz po-
mocí této funkce matematicky zrestaurovat. Dostaneme tak obraz, v němž 
se jasnosti granulí, slunečních skvrn, pór a ostatních jevů ve fotosféře blíží 
skutečným hodnotám na Slunci. 

Proto jsme byli velmi rádi, když se naší mezinárodní skupině z Instituto 
de Astrofísica de Canarias (J. A. Bonet a M. Vázquez) a z Astronomického 
ústavu AV ČR (M. Sobotka) podařilo získat v den prstencového zatmění 
Slunce 10. května 1994 pozorovací čas na "Švédské věži". Švédský va-
kuový sluneční dalekohled, jak se správně nazývá, je snem všech sluneč-
ních fyziků, kteří touží po co nejvyšším prostorovém rozlišení. Věž stojí 
na hraně kilometr a půl hluboké sopečné kaldery na ostrově La Palma pod 
průzračným a klidným kanárským nebem a dokáže svým půlmetrovým 
objektivem zobrazit jevy na Slunci o velikosti pouhých 220 km. Zatmění 
na La Palmě nebylo prstencové, protože Kanárské ostrovy ležely jižně od 

A Obr. 1 - Švédský vakuový sluneční dalekohled, Observatorio Roque de los Muchachos, La Palma. 
V pozadí je kopule 4,2-m reflektoru Williama Herschela. (foto - M. Sobotka) 

pásu totality, ale velmi slušné částečné, se 70 % zakrytí v maximální 
fázi. 

První naší starostí bylo prostudovat efemeridu zatmění v místě pozoro-
vání. Začátek měl nastat 2h 5min a maximální fáze pouze 53min před 
západem Slunce. To znamenalo, že výška Slunce nad obzorem bude 
nanejvýš 23°a v průběhu zatmění bude stále klesat. Nic potěšujícího, ale 
naděje na dobré pozorování tady byla, pokud by ovzduší nebylo piné 
vodní páry nebo jemného saharského prachu, vytvářejícího nepříjemný 
závoj při obzoru. Doufali jsme také, že nám Slunce, počátkem května až 
příliš klidné, poskytne nějakou aktivní oblast. 

Naše skupina se schází 7. května na Tenerife, kde sídlí Instituto de 
Astrofísica de Canarias, a den před zatměním přelétáváme na La Palmu. 
Švédská věž se teprve probouzí ze zimního klidu do nové pozorovací 
sezony. Dělníci ji zvenku natírají a cosi kutí také uvnitř. Je tu stálá 
"posádka" pozorovatelů, R. Kever a G. Hosinsky, a ještě programátor 
D. Canada, který "učí" nový počítač DEC-Alfa ovládat dalekohled. V po-
zorovací místnosti stojí nový optický stůl, na němž si musíme rozestavit 
součásti naší pozorovací soustavy - sekundární objektivy, clony, filtry 
a elektronické kamery. 

Jedna kamera bude snímat "živý" obraz pozorované oblasti a přenášet 
ho na pomocný monitor, zatímco hlavní kamera, napojená přímo na 
počítač, bude získávat vlastní pozorování, která se v číslicové podobě 
uloží na paměťový disk. Hlavní kamera ještě chybí, má ji přivézt kolega 
Wang Wei večer ze Stockholmu. Zato s potěšením zjišťujeme, že funguje 
malý televizní hledáček zobrazující celý sluneční disk. Taje pro nás dost 

důležité, protože hlavní dalekohled má velmi 
malé zorné pole (asi 2,5'x 2') a orientovat se na 
slunečním kotouči bez pomoci hledáčku by 
nebylo právě jednoduché. Slunce je téměř "čis-
té", až na skupinku pór (malých skvrnek bez 
penumbry) nedaleko středu disku. Kéž by nám 
do zítřka vydržely. 

Den D nás vítá průzračnou oblohou od ob-
zoru k obzoru. Wang Wei je už na svém místě 
a ladí program ovládání hlavní kamery. Ta leží 
na stole a čeká, až ji zabudujeme do naší optic-
ké soustavy. Přichází čas konečné montáže a 
seřízení celého systému. Nedostatek vhodných 
držáků některých součástek řešíme rafinovaně 
pomocí lepicí pásky. Tři hodiny před prvním 
kontaktem jsme konečně hotovi a počítač také 
vypadá, že ví, co od něho budeme chtít. Sku-
pinku pór ze včerejška nám Slunce zachovalo; 
stane se hlavním předmětem našeho zájmu. 
Navíc se na východním okraji slunečního ko-
touče objevuje nová aktivní oblast. 

V 17h 53min UT vidíme na monitoru tele-
vizního hledáčku první kontakt. V pozorovací 
místnosti se shromáždili všičhni přítomní a 
napjatě sledují, jak se Měsíc zakusuje do slu-
nečního disku. Navádíme okraj Měsíce do zor-
ného pole hlavního dalekohledu a spouštíme 
program automatického výběru obrazů: během 
desetisekundových intervalů snímá hlavní ka-
mera po 80 obrázcích, z nichž počítač vybere 
vždy dva nejlepší a uloží je. Částečně se tak 
zbavíme vlivu neklidu ovzduší. Sledujeme po-
stup okraje Měsíce po sluneční granulaci. Máme 
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itěstí. Obraz je klidný a ostrý. Měsíc se 
pomalu blíží ke skupině pór. Trochu 
to dalekohledem předběhneme, najde-
ne póry a snažíme se je "usadit" na 
tejvýhodnějším místě zorného pole. 
iotva se to podaří, okraj Měsíce je tu! 
2ychle spustit automatický výběr ob-
azů - á póry jsou naše, dokud je Měsíc 
Během tří minut nezakryje. A tak spolu 
o krajem měsíčního disku kloužeme po 
)ceánu sluneční granulace, dokud Slun-
:e na své pouti k západu nedosáhne 
týšky, pod kterou je dalekohled už 
iemůže sledovat a musí se zastavit. 
?atmění pro nás skončilo. Na discích 
počítače je zaznamenáno přes 400 sním-
ců, jsme spokojeni. 

Závěrem nutno dodat, že po tomto 
tzrušeném dni následoval zcela pro-
zaický měsíc vypiněný zpracováním 
t rozborem pěti nejlepších snímků 
pór (viz obr. 2) a další týdny strávené 
psaním příslušného odborného člán-
cu. Takový už je život astronoma... 

O 

Á Obr. 1 - SYiimek skupiny slunečních pór spolu s okrajem měsíčního disku, pořízený během zatmění Slunce 10. R 
1994 na Švédskétn vakuovém slunečním: dalekohledu, La Palma. V levé části je originální snímek, v pravé části 
matematicky restaurovaný obraz. (foto - J. A. Bonet, M. Sobotka, M. Vázquez) 

Staronová kometa Spitaler 
Jiří Bouška, Astronomický ústav Univerzity Karlovy, Praha 

Dne 24. X. 1993 objevil James V. Scotti na hvězdárně Kitt Peak v Arizoně 
kometu nedaleko nepravidelné spirálové galaxie M 74 v souhvězdí Ryb. 
Nalezena byla pomocí 0,91-m dalekohledu (Spacewatch Telescope + ka-
mera CCD), používaného astronomy Arizonské univerzity hlavně k hle-
dání planetek. Ve dnech 26. a 27. X. ji pozoroval také S. M. Larson (Lunar 
and Planetary Laboratory). Kometa se pohybovala zvolna souhvězdím 
Ryb poblíž rozhraní s Beranem. Šlo o poměrně slabý objekt, celková 
jasnost byla asi 17 magnitud, jasnost jádra 19,6 mag; průměr kómy byl 18" 
a kometa měla krátký ohon o délce jen 0,76' v pozičním úhlu 234°. 
Kometa dostala předběžné označení 1993r a ukázalo se, že jde o krát-
koperiodickou kometu Spitaler, která nebyla pozorována více než 100 let. 

Tuto kometu objevil R. Spitaler 0,67-m refraktorem na Univerzitní 
hvězdárně ve Vídni 16. XI. 1890 při pozorování krátce předtím objevené 
komety Zona (1890e = 1890 IV). Spitalerem objevená kometa dostala 
předběžné označení 1890f, definitivní 1890 VII. Vzhledem k nepříznivé-
mu počasí po objevu a také pro chybu v telegramu o objevu, poslaném 
do Ameriky, nebyla kometa pozorována až do 4. XII., kdy ji nalezl opět 
Spitaler. Pak byla pozorována až do 4. II. 1891 (její jasnost byla 12 až 
13 mag). 

V Tab.1- Elementy dráhy periodické komety Spitaler 

Výpočty dráhy komety provedené záhy po objevu Spitalerem a pak 
v r. 1973 B. G. Marsdenem (Harvard-Smithsonian Center for Astro-
physics) ukázaly, že prošla přísluním 27. X. 1890, tedy ještě před objeve-
ním, ve vzdálenosti 1,818 AU od Slunce, a že jde o kometu krátkoperiodic-
kou s oběžnou dobou 6,37 roku (patřící tak k Jupiterově rodině). Příští 
průchod perihelem tedy podle výpočtu nastal 1. III. 1897, další pak v le-
tech 1903, 1910, 1917, 1924, 1931, 1938, 1944, 1951, 1958, 1965, 1972, 
1979 a 1986. Při žádném z těchto čtrnácti návratů do přísluní však nebyla 
kometa nalezena. 

Poslední průchod komety P/Spitaler perihelem měl nastat podle japon-
ského astronoma S. Nakana 4. X. 1993, podle B. G. Marsdena nastal 28. I. 
1994. Skutečný průchod komety přísluním se tedy opozdil oproti 
vypočtenému o 108,7 dne, tedy téměř o čtyři měsíce. Na první pohled se to 
zdá být hodně, ale je nutno uvážit, jak dlouho kometa nebyla pozorována. 
Kromě toho se po značnou část doby svého oběhu kolem Slunce (ve 
vzdálenosti 1,82 až 5,25 AU od něho) pohybuje poblíže dráhy Jupitera. 
Pohyb komety je tedy nutně výrazně ovlivněn gravitačním působením této 
planety, jehož důsledkem jsou značné poruchy ve dráze komety. Především 
asi ty zavinily, že kometa nebyla po více než sto let pozorována. 

Jak velké změny ve dráze P/Spitaler působí gravitační vlivy Jupitera, je 
nejlépe vidět z elementů dráhy pro průchody komety přísluním v r. 1890 
a 1994 (viz tab. 1). Na první pohled by asi hned tak někoho nenapadlo, že 
jde o jednu a tutéž kometu. Nyní je však dráha P/Spitaler natolik dostateč-
ně přesně známa, že lze očekávat, že při následujícím průchodu perihelem 
v r. 2001 i dalších bude kometa nalezena. O 

Doc. Jiří Bouška (*1925). Docent astronomie na pražské 
Karlově univerzitě, dlouholetý vedoucí redaktor časopisu 
Říše hvězd. Zabývá se hlavně studiem komet. 
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Hvězdná obloha v 6h hvězdného času. Obzor mapky 
odpovídá stanovišti na rovnoběžce 50° severní šířky 
a poledníku 15° východní délky. Pozice Marsu odpovídá 
polovině ledna. Zakresleno je postavení Měsíce v první 
čtvrti a úplňku s uvedením dat. 

(mapky -© Pavel Příhoda) 
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LEDEN 1995 
Všechny časové údaje uvádíme ve středoevropském 
čase SEČ. 

Merkur 

Venuše 
Mars 
Jupiter 
Saturn 
Uran 
Neptun 

Fáze Měsíce 

Viditelnost planet 
- v polovině měsíce večer 

nad jihozápadním obzorem 
- na ranní obloze 
- kromě večera celou noc 
- na ranní obloze 
- na večerní obloze 
- nepozorovatelný 
- nepozorovatelný 

Kalendář úkazů 
4. 1. 2h 

5. 1. 19h 

13.1. 4h 

13.1. 18h 

14. 1. 10h 

15. 1. 23h 

16.1. 18h 

17.1. 1h 

19.1. 19h 

23. I. 3h 

25. 1 13h 

27.1 14h 

28. 1. 19h 

Mars v zastávce 
(začíná se pohybovat zpětně) 

Saturn v konjunkci s Měsícem 
(Saturn 6,2° jižně) 

Měsíc v konjunkci s Aldebaranem 
(Aldebaran 2,5° jižně)) 

Neptun v konjunkci se Sluncem 

Venuše v konjunkci s Jupiterem 
(Venuše 2,8' severně) 

Venuše v konjunkci s Antarem 
(Venuše 8,2' severně; seskupení Venuše, 
Jupitera a Amara na ranní obloze) 

Měsíc v konjunkci s Polluxem 
(Pollux 12,2° severně) 

Uran v konjunkci se Sluncem 

Mars v konjunkci s Měsícem 
(Mars 10,0° severně) 

Jupiter  konjunkci s Antarem 
(Jupiter 5,4° severně) 

Merkur v zastávce 
(začíná se pohybovat zpětně) 

Venuše v konjunkci s Měsícem 
(Venuše 0,6' severně; seskupeni Jupitera, 
Měsíce a Venuše na ranní obloze) 

Mars v konjunkci s Regulem 
(Mars 6,0° severně) 

~ 

i 



NOČNÍ OBLOHA - leden 1995 
(!KAZY NA OBLOZE 
Časové údaje uvádíme ve středoevropském čase (SEČ). Okamžiky výcho-
du, průchodu poledníkem 'a západu Slunce a planet platí pro místo 
o souřadnicích 15° východní délky a 50° severní šířky. Polohy uvádíme 
pro 0h terestrického času (Ti'). Tento okamžik je totožný s 0h 59min SEČ. 

SLUNCE -4.1.  ve 12h je Země v přísluní, středy obou těles jsou 
vzdáleny 147 099 900 km. Do znamení Vodnáře Slunce vstupuje 
20. I. ve 14h OOmin; tehdy dosahuje ekliptikální délky 300°. 

Casová rovnice je po celý měsíc záporná (pravé Slunce kulminuje po 
slunci středním) a její hodnota klesá z -3min 24s na -13min 25s (viz též 
tabulka). 

MĚSÍC- k pozorování okrajových oblastí můžeme využít vhod-
né librace 6. I., kdy vidíme nejlépe západní (pravý) okraj srpku, 
18.1. severní okraj a 20. I. východní (levý) okraj kotouče. 

MERKUR dosahuje 19.1. největší východní elongace 18 °44' od 
Slunce a nejlépe je viditelný od 10. I. do 25. I. na večerní obloze 
blízko jihozápadu kolem 17h ve výšce 5° až 10° nad obzorem. 

VENUŠE je od časného rána ještě za tmy viditelná nad jiho-

~TTJ' východem jako výrazná jitřenka, 13. I. dosahuje největší západní 
elongace 46 °58' od Slunce. V dalekohledu spatříme fázi, která se 

během ledna mění od 0,58 do 0,81. Planeta se vzdaluje od Země, její 
úhlový průměr klesá z 29"na 21" a viditelnost se začíná koncem ledna 
zvolna zhoršovat. 

MARS v souhvězdí Lva vychází ve večerních hodinách a pozo-
rovatelný je po zbytek noci. Blíží se jeho opozice se Sluncem, 
která nastane 12. II. Půjde o afeliovou, z hlediska vzdálenosti 

nevýhodnou opozici. V lednu průměr kotoučku roste z 11" na 14, na 
severní polokouli planety je jaro. 

JUPITER prochází souhvězdím Štíra a od 15. I. Hadonošem. 
Spatříme ho na ranní obloze nad jihovýchodním obzorem a doba 
jeho viditelnosti se prodlužuje. 

SATURN ve Vodnáři svítí nad jihozápadním obzorem ve večer-
ních hodinách jako objekt jasnosti 1 mag. 

KOMETY- V prvém čtvrtletí roku neprochází žádná očekávaná 
periodická kometa perihelem (taková "mezera" vzniká nyní po-
prvé po více než 10 letech). Jedinou jasnější kometou ledna by 

tak měla být P/Borrelly, která prošla přísluním v listopadu 1994. (Infor-
mace nejen o nově objevených kometách přináší Říše hvězd v rubrice 
Novinky z astronomie) 

METEORY - V lednu, zvlášť počátkem měsíce, bývá sice u nás 
dost nepříznivé počasí, ale pokud pozorovací podmínky vyjdou, 
bude to stát za to. Dominanta měsíce ledna, meteorický roj 

Kvadrantid, má letos mimořádně příznivé pozorovací podmínky: maxi-

mum roje je očekáváno mezi 2. až 4. hodinou po půlnoci z 3. na 4.1., kdy 
bude cirkumpolární radiant roje již dost vysoko nad obzorem (v prvé 
polovině noci je v dolní kulminaci) a úzký srpek Měsíce ve stáří pouhé 
3 dny zapadá již brzy zvečera. Tak příznivá souhra pozorovacích podmí-
nek nastává jen jednou za mnoho let. Frekvence roje bývají v maximu 
kolem 100 meteorů za hodinu i víc. Roj je v činnosti jen krátkou dobu, asi 
4 dny, a jeho maximum je ostré. Souvisí s kometou P/Machholz, která 
cyklicky prochází velmi zajímavými změnami dráhy (dalšími jejími roji 
jsou S-Akvaridy). Roj je zajímavý také rozdělením meteorů v proudu; 
maximum slabých meteorů nastává asi o hodinu dříve než maximum 
meteorů jasných při rozdílu jasností 3 mag. Radiant roje má polohu 
a=230°,5=49°. 

Po téměř celý leden jev činnosti roj Komaberenicid, slabý roj s velmi 
plochým maximem v dráze dlouhoperiodické komety. Patří již k "horní 
hranici" slabých rojů a jeho frekvence se běžně pohybují kolem 5 meteorů 
za hodinu. V době maxima Kvadrantid má radiant roje polohu: a = 180°, 
5=47°. 

Během ledna jsou v činnosti ještě další slabé roje: především 
a-Orionidy (kolem 10., a = 89° S = +8°), Aurigidy (velmi slabé, maxi-
mum kolem 14., a = 90°, S = 53°), S-Kancridy (14., a = 128°, S = 20' 
a R-Bootidy (16., a = 226', S = 44°); jejich pozorování bude ale vesměs 
silně rušeno Měsícem kolem úplňku. 

PLANETKY a PROMĚNNÉ HVĚZDY - viz tabulky. 

I~ř-í~1 54< 

~1 34
11. I. 554,8 • }2203
21.L 546,5 ±2230
31. 1. 541.0 ±2256 1<7-sn';". '
PromHá sen rozhraní Blížencú a Onona' 17.1. vstoupť Z. "}~q"~<O 

~---- do Býka. ~ ~ 7.,,z. ...,7( 

den 

(l99š 

~?-' 3. I. 4 24,5 
8. 1. ,p4~22,9 

13. L ~ ,~22.4 
18. 1. 422,8 
23. 1. 4 24,2 
28 L. ,4,26,5„ 

,y~l'~Opo~žír,á~~``oASt aK(I; 

(3) 1 1ora 

+16 37 
+17 02 
±1729 
±1757 
+13 26 
.+1855 

c. ~ - 
ýP[em mez''" 

[nag. 

1,139 
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NOČNÍ OBLOHA - leden 1995 

Slunce 

den

(1995) timJ . [ >,
1

východ 

[h mínJ 

pravé 
poledne 
[h min sJ 

1.L 1843,9;:. -2303. . 759 12O324 
5.L' 1901,5 2241: 758~ . , .12O516 

1O. I. ' 1923,5 -22O3 '. 756 s 12 O7 27 
15. L' ' 1945,1 2115 ~ 753 12 O9 19 
2O. 7. . 2O O6,4 -2O 16 749 + 121O56 
26.1. 2O 27,5 -10 O8 743:'~ ` 121216 
31.1. , 20 52,3 -17 34 736` 121325 

'. západ A 

:'!. [h min] ,[ J 

 ~ ~ -1fiO8 54 
 1513 54 
- . 1619 56 

1626 57 
! 1634 . . 59 

1642 61 
' 1652'° 63 

Planety 

den>> eve Ssss 
(1995) (

l,"]
4' 

[AU]

19 29,8 -24 01 1,341 
6.1. -~ 2OO4,3 -2228 1,270 

11.1. 2036,9 -2019 1,177 
16.7. 2105,3 -1743 1,O62 
21,'.1: 21 25,8 -15.O3 O,929 
26.1. 21 32,6 -13'O1 O,796 
31.1. 2122,0 -1224 O,695 

1: I.  15296 -1514 0,579 
1L 1. 16O8.6 -1718 0,654 
21.1. 16 51.3 -19 08  O,731 
31. I. . ~ 1737.O <-2O 26 O,8O6 

d f m - 
(ma] 

východ 
[h min[ 

Merkur 

5,O . ~ O,95 -O,9 853 
5,2 0,90 -0,8.. ~  858 
5,8 . 0;82  -0,8 857 
6,4 O,69 =.-O,7 85O. 
7,2 O,49 -0,4 836 

,8,4 0,25~ '.+0;6 812 
9,6 O,O6 +2;7 738 

Venuše 

28,8 . O,43 -4,5 401 
25,4 t O,49 4,5 412 
22,8  O,54 -4;4 4 26 
20,6 O,59 -4,3 4 4O 

Mars 

průchod západ 
°; [h min] (l mill) 

 1251 1648 
13O5 1714 
1318 1740 
1326 18O3 

!- 1328 r. 1816 
1311 1811 

~~ 1239 174O 

849 1338 
548 1325 

~~... : 8 52 1318 
.: 858 13 17 

1. t. ~~~ 1O 23,8 +1346 O,846 11,O O,94 ',.-O,4 2O28 ". 342 1O53 
11.1. .'1O22,5:-+1416 0,780 12O O,96 -O,6 1944 <: 1302 1O15 
21,1. .1O16,4 +1512 0,727 12,8 ;, O,98 -0;9 1853 ` ~217 935 
31.!. 1OO6,2 ~ +163O 0,691 13,6 O,99 -.1;1 1755 1.26 851 

Jupiter 

76117 -2020 ir6,152 3O,O 
11. 1. 7619,9 -2040 ;$,O47 3O,4 .. 
21.1 1627,6 -2O58 "5;926 31,O; 
31. I. ~'~'d634,6 -2113 ;5,790 31,8:.

511 
4 42 
412 
341 

9 3O 
8 59 
8 27 
7 55 

1349 
1315 
1242 
12O8 

Saturn 

1. 1. P'2241,3 -1O14 1O168 14,6  
II. . ~~   22 44 6 -954 1O,3O1 14,4 
21. I. ~~. :. 22483  -93O  10;416 14,2 
31, i. 2252,1 -;9 O5 1O;51O 14,O 

+1,O 1O`45 
+1,O 1OO7 
+1,O 93O 
+T,O 8~52 

1558 
1522 
1447 
1411 

2112 
2O37 
2OO4 
1931 

Uran 

1. !. ~~~ ~ 195O,1 -21 32 2O,638 3;4' 
21 19 65,1 . -21 19 >`2O,676 3,4'. 

+5,9 25O "'" " 13O8 1719 
+5,9 741 1154 16O7 

Neptun 

I1. 1. 1937,1 =2100` 31133 2,2 " 
21<I. 194O,3 -2O53 31,149 2,2 " 

,48,O ~. ~ ~84O 1254 17O9 
!+8,0 :.7.24 1139 1554 

Pluto 

1. I. ' ~76 OO,7 -7 O1 3O,534
21:~I. 1503,0 _-702~ 30;278 . 

+1.3;8.~ 35O 9 19'~~ 1445 
~.+13j8 233 $02. 1331 

Minima zákrytových proměnných hvězd 

noc proměnná hvězda 

1J2. 1. XTn 19;5h;~ 
2./3. 1. r:XTri 18;8h; ~_. ~ 
3J4 I. XTr)t8,lh;~ . 

s-~(3 Pa 5,5h
4./S. !. 
5./6.1: ~ ~AI Ora 19,4h 
6J7. I. Al Dra O,18; 
7J8. 1. IZ Por 1,86; 
8/9. 1 RZ Cas 21,6h 

9./1O. 1. ;(3 Per 23,18; 
1O.111.1. TV Cas 0,4h  - 
11J12. i. Z Per 18,38, Al Dra 19,28;

> U Cep 5,36 
12./13.! ~ ̀  (3 Per 19,98; -<'  TV Cas 19,9h; ' 

' Al Dra 24,08
13./14. 1. ... Al Dra 4,88~. . 
14./15. 1. RZ Cas 21.,Oh' 
15./16. I. RZCas 1;78 : 
18/17. !. U CQp 5,O6: ' 
17./18..1. Al Dra 19,18
18./19. !. Al Dra 23,86' 
19./20:1: TV Cas 1,98; 
2O./21. 1.. RZ Cas 20,56 
21./22. !, IV TV Cas 21,48;: RZ Cas 1;1h; 
22./231. IZ Per 19,88; RW Tau 0,4h; 
23/24. !. Al Dra 18,96; TW Dra 2;96 . 
24./25. I. Al Dra 23;78 
25.128. 1, RW Tau 18,88; Al Dra. 4;5ti  ' 
26/27. !. RZ Cas ',1,9,9h; TW Dra 22,21; 

U Cep 4;36 
27./28. . RZ C O,66 
28./29. I. TY. U a 19;46; TV Cas 3,4h; 
29./3O.1.  Al bra 18,86; X Tri 23,58, 
3O,/31. 1. TV Cas 22,96; X Trfi23,0h; 

IZ Per 4,81 
31./1.i1. TXUMa20,9h; X 1112236; 

. Al Ora 4,38  

noc 

IZ Per 3,36 
Al Dra 4,66 

TV Cas 22,98; 
RZ Cas 22,2h . 

'OJ Cas 18,4h; 

Al Dra 5,O6 

RZ Cas 2,96; 

)3 Per 2,36; U Cep 5;76' 
AI Dra 4,96 -
RW Tau 4,16; TV Cas 4,96 
TWDra 2,O8; RZ Cas 2,36 

U Cep 4,76 
RZ Cas 5:86 

(3 Per 4-08; 

RZ Cas 5,36 
(3 Per O,811 
Al Dra 23,6h; 

.11,x... 
U Cep 

proměnná hvězda 

2./3. 1. ':RTAur23,96 
9,/1O.1.   S:Cep 23,O8 

13./14.3 RTAur 4,3h < 
16.117.1 `ý Gem 21,46 
17./18. 1. ~ RTAur21,88:. 
25./26.1; 5Cep 1,48' .':. 
26/27. !. Gem 1,O8 !
28./29. 1. RTAur 2,26 <. 

Maxima`'dlouhoperiodických proměnných hvězd 

den 
(1995) 

RT Cyg <.'.....T UMa 
T Cop 
R Cyg, 

Ráno Celou noc........ Večer 

L

~-, ~,-•- <,, -.. 

__ ~ 
; ro

v .y 
7 
C 
9) 

,>4 8.28 
ř. • • . • . , 

% 

. . ) 1~,  , ~ h : 1. 

16 •. • ~ ^\•~~ ( 8 ~ ~° ~ /' %5 
~.18 

• 1 ~ 
_  -}~, 1.~i^\~ .---., ~

í
. l •

7~7w • • •'~—• ~ 

1n 
fU 
~ 

I 

7 

50 3 . 

1 
(JO 

i.e. \4 

Kozoroh Střelec Štír r: Váhy Lev -Lev Rak Blr₹enci,: :. . Býk Beran Ryby Vodnář Kozoroh ,Střelec Štír 

'4 Mapka ekliptiky - Po-
lohy planet a Slunce 
v souhvězdích zvířetní-
ku během ledna 1995. 
Značky Slunce a planet 
odpovídají poloze dne 
1. 1. Ddle jsou vyneseny 
polohy Měsíce pro jeho 
první čtvrt, úpiněk a po-
slední čtvrt pro daný oka 
mžik. Rysky s čísly značí 
polohy Měsíce v daném 
datu v Oh TT Nahoře je 
uvedena doba viditelnosti 
objektů, dole jsou zvířetní-
kovdsouhvězdí Uvnitř map-
ky je uvedena stupnice 
deklinace (-30' až +50'). 
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NOČNÍ OBLOHA - leden 1995 

OBJEKTY VZDÁLENÉHO VESMÍRU 
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c ® _::« 

( l~l~ \ \ 
III4t -i:: \ 

~ 
~~ '•. 

/ 

I 
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\ 

~ 
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/ 
1 
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/ 

l• 

~ 
J 

► 

♦ Úkazy měsíců Jupitera a Saturna - • Jupiter - Grafické znázornění poloh čtyř 
nejjasnějších, tzv. galileovských měsíců Jupitera ( I: In, II: Europa, III: Ganymed, IV: 
Callisto) vzhledem k planetě při pozorování v převracejícím dalekohledu (západ 
na světové sféře vlevo, východ vpravo). Na vodorovné ose je nanášena úhlová 
vzdálenost měsíců ad Jupitera, na svislé ose dny v měsíci. Vodorovnými úseč-
kami je vyznačena poloha satelitů pra Oh TT každého dne. Svislé rovnobězky 
znázorňují okraje Jupiterova kotoučku, vzdálenost měsíčků od planety je ve 
stejném měřítku. V případu že křivka pohybu měsíce je mezi svislými rovnoběžkami 
přerušena, prochází satelit za planetou, v opačném případě před planetou. 
• Saturn- Grafické znázornění poloh čtyř nejjasnějších měsíců Saturna (III.: S 111 
- Tet/mys, IV: S IV - Dione, V: S V - Rhea, VI: S VI - Titan) vzhledem k pla-
netě při pozorování v převracejícím dalekohledu. Průsečíky křivek s vodorovný-
mi úsečkami vyznačují elongace satelitů pro oh TT každého dne. Širokd svislá 
čára znázorňuje zdánlivý rovníkový průměr kotoučku planety, dvě rovnoběžky 
po stranách vymezují zdánlivý vnější rozměr velké osy prstenu A; vzdálenost 
měsíců od planety je ve stejném měřítku. Roviny drah Jupiterových mestců 
procházejí v blízkosti Země, naproti tomu roviny drah Saturnových satelitů jsou 
více skloněny - podobně jako rovina prstenů. Poziční úhel satelitu vůči planetě 
zjistíme pomocí elips nahoře na grafu tuk, že pro daný okamžik přeneseme ze 
sinusovky polohu na elipsu, a to svislou přímkou. Pohybuje-li se satelit doprava 
(k východu), přeneseme polohu na spodní část elipsy, pohybuje-lise satelit 
doleva (k západu), přeneseme polohu na horní část elipsy. 

Přichází místo pro vás, kteří chcete lépe poznat krásy nočního nebe, anebo 
si alespoň představujete výlety do vzdálenějších končin vesmíru. Jistě, pro 
astronomii není nijak zvlášť důležité to, jak ten či onen objekt na obloze 
vidíme v malém dalekohledu - vždyť každá fotografie a zejména stále 
dostupnější CCD-kamera dokáže podat informaci mnohem objektivněji 
a citlivěji než lidské oko, ovlivněné ještě navíc nevyzpytatelnou fantazií. 
Aleje asi v lidské přirozenosti touha vidět na vlastní oči to, co nás obklo-
puje. A snad když děláme něco jen pro radost sobě a ostatním lidem, je to 
svým způsobem také důležité. Teď už ale zanechme filozofování a vy-
dejme se na cestu zimní oblohou, kde stále zůstává mnoho nového pro náš 
zrak. 

Začněme od Persea. Po h a X Per je poněkud slabší NGC 1245 asi 
nejbohatší otevřenou hvězdokupou v tomto souhvězdí. V Sometu ji vidíme 
jako středně velkou mlhavou kulatou skvrnu bez koncentracejasu ke středu. 
Několik otevřených hvězdokup se zapletlo mezi skupinu jasných hvězd na 
východ od x Per.' Vévodí jim NGC 1528, kterou jako mlhavou skvrnu 
můžeme obdivovat už v triedru, větší zvětšení odhalí skupinu středně 
jasných a slabších hvězd, které jsou uspořádány do jakéhosi víru. V soused-
ství leží malý mlhavý flíček hvězdokupy NGC 1496 a několik slabých 
hvězd rozházených na pozadí jasné dvojhvězdy-to bymělabýtNGC 1545. 
Jižněji najdeme ještě NGC 1513, která v malém dalekohledu vypadá jako 
slabší zrnitá skvrna kulatého tvaru. Dále na sever od tohoto seskupení, už 
v souhvězdí Žirafy, se zatoulala slabá otevřená hvězdokupa IC 361. Je tc 
hodně slabý, mírně podlouhlý mlhavý obláček. Zajímavější je rozlehl 
hvězdokupa NGC 1582 v Perseovi (najdete ji na obr. 2). Řetízek jejíct 
jasnějších hvězd je zkroucený do »S« ana západní straně má i mlhavé pozad: 
většího počtu slabších hvězd. Postoupíme-li odsud směrem na východ 
překročíme hranice souhvězdí Vozky a narazíme na otevřenou hvězdokupt 
NGC 1664. Je větší, souměrná, bohatá na stejně slabé hvězdy, které si 
trochu koncentrují ke středu. Na její jihozápadní okraj se promítá jasnu 
hvězda. Ve větším dalekohledu by mohla vypadat zajímavě. Nápadnější ji 
malá hvězdokupa trojúhelníkového tvaru NGC 1778. V Sometu si můžeme 
povšimnout několika středně jasných hvězd s mlhavým pozadím slabších 
V NGC 1857 je větší množství slabších hvězd uspořádáno do podlouhle 
skupinky, kterou však přezařuje jasná hvězda promítající se jen kousel 
vedle jejího středu. Známou hvězdokupu M 38 na jihu doprovází velm 
malá a také celkem jasná NGC 1907. Její hvězdy se koncentrují ke středt 
jako v kulových hvězdokupách, v Sometu však jednotlivě vidět nejsou. Je"sti 
více na jih odsud, u řetízku hvězd, které vidíme už pouhým okem alespoi 
jako mlhavou čárku, je rozházeno několik jasných hvězd řídké, velké a nijal 
zvlášť nápadné hvězdokupy IC 410. Mezi nimi se dají tušiti slabé hvězdy 
které snad patří hvězdokupě NGC 1893. IC 410 je zahalena v mlhovině 
kterou asi nemáme šanci vidět. 

Vraťme seještě na chvíli do Persea. Nachází se tu také obrovské množstv 
galaxií. Většina z nich je velmi slabá a pro malé přístroje nedostupná 
Celkem dobře se však dá vidět NGC 1023 jako malá, mírně podlouhl 
mlhavá tečka. Na jihu se na ni lepí dvě hvězdy podobně jasné jako tati 
galaxie. Nenápadné souhvězdí Žirafy může překvapit ty, kterým se lb 
planetární mlhoviny. Pro NGC 1501 uvádí katalog 13 mag, ale u poměrní 
velkých planetárních mlhovin, jako je tato, je tento údaj velmi zavádějící 
NGC 1501 uvidíme už v Sometu jako malinkou slabou mlhavou plošku 
A ve větším dalekohledu? Přesvědčte se raději sami. 

Otevřené hvězdokupy 
S co .~ Z.; 

, 
rozměry' jasnost~~~ ~. souhvěžďl 

[,hm 1. [° i~.l. [ 'j [mág)

~ 
NGC 1245 314,75 +4715: 10,0 8,4 r Per 
NOC 1496 404,4 +5237 6,0 10p Per
NGC,1513 ~. . 4.10,0 +4931 9,0 84 Per 

: lC.. 1, 419,0 +5818 6,0 11,7 Cam 
NG 5' 420,9 +5015 18,0 6,2 Per 
NGCfi582~ 432,0.,. +4351 37,0 : . 7 p Per 
NOC 1654 451,1 ;. +43 42 ::18,0 7,6 Aur 
NGC 1778' 508,1 +3703-= '7,0 7,7
NGC 1857 520,2': '+3921 '. 6,0 7,0 Aur 
IC 410 ~ 52263 '+3331 40,0 Aur 
NGC 1893 522,7 +3324 :11,0 7,5 AuC 
NGC 1907 ':- 528,0 +3519 7,0 8,2 Aur. 

Planetární mlhoviny 

'~. NGC 1501 407,0 -x60,55 0;9. 13 p fC 

Galaxie 

+< NOC 1023 ~240~,4 ±3904 8:7~ 9,5 : <.~Per  

248 Říše hvězd ročník 75 11-12/1994 



NOČNÍ OBLOHA - leden 1995 
ÚKAZY NA OBLOZE 

x 
2] 

•
rz
22 

p ., ' .  , '1023 •UY . • 
~•15 • . 

'. 
, ' 1° flŠ ••' . • • 

• • 
• ♦ • 2o• ‚i,2'tff . . ! ' • , • . 

♦ Obr.1 - Neijasnější galaxie v Perseovi, NGC 1023, leží zhruba 4° na jih od 
otevřené hvězdokupy M 34 (NGC 1039), kterou za dobrých podmínek uvidíme 
i bez dalekohledu. . 

., r urna, 
Nejjasnější objekty zimní oblohy ' 

(Koitieotáře k jednotlivým objektum - viz Říše hvězd 74 (9,10;11/1993)) 

Otevřené hvězdokupy 
1'(eLc f ozoeo rozměry jasnost. souhvězdí -].n m~ :[ a 

...] í' r] . tuny] 

NGC 869 02,190 +5709 ;-30,0 43 `.'Per '..
NGC 884 02"22,4. ~ +57 07 .30,0 4,4 sr . .. Per
NGC 1039, M34 02 42;0 +42.47 35,0. 5,2 Per ~.
NGC 1502 . 0407,7 ±6220 

8,0.-.,.. 
5;7 Cam

NOC 752 0157;8 +37 41 50,0, 5.7 And '.
NOC 1342 .0331;6 +3720 14,0.` S,í '~~... ~Per
NGC 1432, M45 .: ::03 45,8. +24 22 110,0 ': . Tau
NOC 1528 0415,4 +51 14 24,0 5,4 Per
NGC 1912,t.138~~  `0528,7 .+35~50 21,0 .:: 6;4 Aur 
NOC 1960.M36 0536,1 .+3408 12;0 5,0` 'Aur ~.. . 
NGC 2099, M 37 '.05 52,4 ~'+32 33 24,0 5~,6 Aur '.
NGC 2281 06493 :+41 04 15,0 ~~: . 5;4_. Aur
NGC 1647 4 46,0 +19 04  45;0 . 6,4 ' Tau
NGC 1746 ~ ~ ~ 05 03,6 +23 49 . 42,0" ~ 6~,0 ~ ~ ~ Tau
NOC 1807 0510;7 +16.32 17,0::~. 7,0 Tau '.
NOC7817 ~ 05~12;1 :±1642 16,0". 7,7 Tau~ ~..
NOC '2168, A.1 35 0508,9 +2420 .~ 28;0~~ 5,1 Gem
NOC ̂ 287, M 41 06 47[0 20 44 38;0 ,4,5 CMa ~ 
NOC 2360 ~0717,8 -1537 13,0.: d=7,2 . ,.:.CMa '..
NOC 2362 0718,8 . 2457 8;0' '4,1~ ~~ ~CMa' '...
NGC 2323, M 50 07 03;2 :-08 20 16;0 ~ ~5,9 ~ ~ ̀ Mon
NGC 2244 06 32;4 +04 52 24'.;0, 4,8 d. ., . Mon '~..
NOC 2264 06 41,1 +09 53 50;0  3,9 Mon '...
NOC 2301 ~ . 06 51 8 . ~ +00 28 12;0 6,0 '.:  Mon ~.
NOC 2324 07 04,2 +0103 8,0 8,4 ~.~~... Mon 
NOC 2194 . 0613,8 +1248 10;0 85 ~~. ~ ~-On 
NOC 2169 0608,4 +13 57 7,0 5,9 " ~ ~Ori
NGC 2141 06`03,1 +10:26. .10,0 9,4 : On~ 

Difuzní mlhoviny 

NOC 1976, M 42 05 35(4 -05:27 ;66,0..
NGCG1982, M43 ~` 05356 -0516 200.'  . 
NGC 2058 M 78 ... s05 46,7 +00.03 "B4O 

Planetární mlhoviny 

Tau 

Od 
Od 
Od 

NOC 1952 ~~. M~ 1 .05;34,5 +2201 '.; 6,0 8,4 

Kulové hvězdokupy 

NGC 1904, M 79 =` 05 24;5 24 23 8,7 

Galaxie 

Ad 
And 
Cet 
Cet 

.NGC 772 01 59,3 +19:'01 7,1 ; 10.3 :.. . 
NGC 891 0222,6 +4221 13,5 '.; 10.0
NOC 936 -02 27.6 - 1-09 5,2' 10;1 
NGC 1068, M77 02427 --001 6,9 ,` 8,.8. 
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10' Obecná teorie relativity, černé díry 
Ke klasickým astrofyzikálním testům obecné teorie relativity (OTR) -
stáčení pericentra eliptických drah planet či hvězd, gravitačnímu červené-
mu posuvu ve spektru hmotných hvězd a ohybu světla v gravitačním poli 
hvězdy či galaxie - přibyl před čtvrtstoletím čtvrtý - tzv. Shapirův jev. Jde 
O gravitační zpoždění signálů, probíhajících v blízkosti mezilehlé těžké 
hmoty. Shapirův efekt byl úspěšně pozorován při radarových sledováních 
Venuše (v malé úhlové vzdálenosti od Slunce) a při komunikaci 
s meziplanetárními sondami. Nyní uvádějí F. Camilo aj., že Shapirův 
jev ]ze pozorovat u loni objeveného binárního milisekundového pulsaru 
PSR 1713+0747, který vykazuje impulsní periodu 4,57 ms á oběžnou 
dobu hvězdného průvodce 67,8 dne. Jde o systém zhruba stejně starý jako 
Galaxie, vyznačující se nízkou hmotností průvodce pod 0,2 M®. Nicméně 
vysoká stabilita "hodin" na milisekundovém pulsaru dovoluje určit 
Shapirovo zpoždění v době, kdy se obě složky těsné dvojhvězdy dostávají 
téměř do zákrytu. Tím se poprvé zdařilo pozorovat Shapirův efekt daleko 
mimo sluneční soustavu. 

A. Gould uvádí, že efekty OTR byly dosud potvrzeny v rozme-
zí vzdáleností od 10 do 102! metrů a v intervalu hmotností od 10"' do 
i0'3 M0. Nyní přináší nové možnosti astrometrická družice HIPPARCOS, 
která již dle M. Perrymana dokázala ověřit předpověď OTR pro velikost 
ohybu světla v okolí Slunce s výtečnou přesností 0,7 %. Družice však 
nabízí možnost rozšířit ověřování efektu ohybu světla o dva řády ve 
stupnici vzdáleností a o tři řády ve stupnici hmotností, jelikož je schopna 
změřit velikost efektu v okolí Země. Podle OTR činí tento ohyb v blízkosti 
Země asi 40 obloukových mikrovteřin, a přesnost měření Hipparcose (pro 
velký soubor hvězd) dosahuje 5 obloukových mikrovteřin. 

P. Davies rozebral populární otázku, zda lze uskutečnit stroj času, 
který poprvé uvažoval spisovatel sci-fi H. G. Wells v r. 1895. Jistým 
náznakem, že by se stroj času mohl realizovat, se stala speciální teorie 
relativity (STR) Zr. 1905, v níž se poprvé přesně definoval efekt dilatace 
času a známý paradox dvojčat. Po vzniku OTR uvažoval K. Schwarzschild 
již r. 1916 o speciálním případu časoprostorových zkratek, nazvaných 
později červi díry. V r. 1948 objevil H. Casimir efekt negativního tlaku 
v úzkých mezerách mezi shodně nabitými vodivými deskami, jenž je 
nepřímým důkazem existence mikroskopických červích děr o rozměrech 
řádu Planckovy délky 10"35 m. Teorii červích děr pak rozpracoval zejména 
J. Wheeler (rovněž autor termínu černá díra). 

V r. 1985 napsal C. Sagan vědecko-fantastickou novelu Kontakt, v níž 
se využívá červích děr jako tunelů či mostů při cestování časem. Touto 
novelou se dali inspirovat K. Thorne aj. k rozboru podmínek, za nichž by 
se Saganův nápad mohl fyzikálně uskutečnit. Jejich odpověď zní, že by to 
v zásadě bylo možné, i když technické podmínky pro realizaci stroje času 
jsou nesmírně obtížné. J. Gott dokonce teoreticky ukázal, že existují 
jednoduché prostory, v nichž mohou vznikat časové smyčky - rovněž 
populární rekvizita autorů literatury sci-fi. Nicméně S. Caroll aj. tvrdí, že 
prakticky nelze stroj času realizovat, jelikož v otevřeném kosmologickém 
modelu vesmíru nemá žádný podsystém dost energie, aby vznikla uza-
vřená časová smyčka. Toto tvrzení je obsahem teorému S. Hawkinga 
a F. Tiplera, kteří tím koncepci stroje času vlastně fyzikálně pohřbili. 

Pro ty, kdo se cítí zklamáni zákazy teoretické fyziky, mohu nabídnout 
studii R. Nemiroffa, který se zabýval gravitačními deformacemi obrazů 
v okolí neutronových hvězd a černých děr. Ukázal, že za speciálních 
podmínek může takto umístěný pozorovatel vidět sám sebe! Dalším 
takovým paradoxním objevem je zjištění M. Abramowicze, že zkušební 
objekt, obíhající v těsné blízkosti černé díry, pociťuje odstředivou sílu 
směřující dovnitř černé díry, což má zajímavé astrofyzikální důsledky 
zejména pro akreční disky černých děr. Autor uvádí, že efekt poprvé 
studoval v r. 1975, ale jeho piný význam pochopil až v r. 1985. Připomíná 
též, že v poslední době dosáhl při studiu výše zmíněných paradoxů 
důležitých výsledků náš fyzik Z. Stuchlík. 

Konečně W. Hiscock a C. Callan aj. rozebrali podrobně otázku, co se 
vlastně děje s informacemi, které se spolu s nějakou hmotou zhroutí do 
černé díry. Pro vnější vesmír jsou v tu chvíli tyto informace ztraceny, a to, 
i tehdy, když se zhroucená černá díra posléze začne vypařovat Haw-
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kingovým procesem. Podle Hawkinga má totiž vystupující záření přesně 

tepelný charakter a nenese jinou informaci než o okamžité hmotnosti 

černé díry. Jelikož kvantová teorie gravitace zatím neexistuje, můžeme jen 

hádat, co se se skrytými informacemi nakonec stane. Je například myslitel-
né, že se ve skutečnosti objeví nějaké odchylky od dokonale tepelnéhc 
Hawkingova záření, které tak do vnějšího vesmíru přece jen skrytou 
informaci nakonec vynesou. Další možností je, že těsně před explozivním 
koncem Hawkingova vypařování zůstane pod horizontem elementárni 
kvantum hmotnosti - tzv. Planekova hmota řádu 10"8 kg a rozměru 10'35 tr 
- které se už nevypaří. V tom případě se nashromážděné skryté informace 
stěsnaly do nejmenšího myslitelného objemu ve vesmíru a tam zůstanou 
navždy nedostupné. Třetí možnost je pak vcelku klasická, tj. černá díra se 
vypaří beze zbytku, žádné odchylky od tepelného spektra pozorován} 
nebudou a ukryté informace jsou dokonale zhaceny. 

Poslední poznámka v podkapitolce o paradoxech STR a OTR se týkí 
otázky, zda existence vztažné soustavy, v níž je reliktní záření izotropní 
není v rozporu s relativitou. Odpověď zní, že nikoliv, jelikož princil 
relativity tvrdí, že fyzikální zákony platí pro fyzikální systémy nezávisle 
na vztažné soustavě; nikoliv, že jsou nezávislé stavy těchto systémů 
Existence reliktního záření tedy nikterak neohrožuje platnost postuláti 
OTR resp. STR. 

E. Antochinová aj. uvádějí, že nejnadějnějším kandidátem na hvězd• 
nou černou díru je těsná dvojhvězda V 404 Cygni s funkcí hmotnost 

1(M) = 6,3 M® a orbitální periodou 6,47 dne, jejíž světelná křivka vy 
kazuje silný efekt elipticity. Průvodcem je obří hvězda spektrální tříd1 
G-K, která přenáší hmotu na relativisticky degenerovaný objekt. Podl! 
C. Haswella aj. je nejbližším kandidátem na hvězdnou černou díru rentgenoví 
nova A 0620-00 ve vzdálenosti 1 kpc. Na její optické světelné křivce lz! 
rozpoznat tečný zákryt průvodce akrečním diskem, obklopujícím kom 
paktní složku. Jelikož hmotnost průvodce nepřesahuje 0,8 Mo, plym 
odtud hmotnost kompaktní složky v rozmezí od 4,2 do 5,6 Mo. 

A. Tutukov a A. Čerepaščuk shrnuli ve své studii parametry pěti v sou 
časnosti nejnadějnějších kandidátů na hvězdné černé díry, z nichž jede! 
je extragalaktický: 

Hmotnosti degenerovaných složek - černých děr- se pohybují v rozme 
zí od 5 do 18 Moa rentgenový zářivý výkon od 1030do 1031 W. 

K. Brecher se domnívá, že existuje jakýsi přechodný objekt mez 
neutronovou hvězdou a "pravou" černou dírou. Mělo by jít o mimořádn 
kompaktní a hmotné neutronové hvězdy s hmotností od 5 do 10 Mo, kter 
gravitačně zachytí valnou část záření ve svém okolí, takže jsou zvenč 
téměř neviditelné - do vnějšího prostoru se dostane jen 0,4 % zářivéh 
výkonu neutronové hvězdy. Pro tyto přechodné objekty, které by s 
mohly vyskytovat v některých rentgenových dvojhvězdách, navrhuj 
termín "šedé díry". 

Jak známo, z OTR vyplývá existence gravitačních vin, o jejich: 
detekci se snaží - zatím bezúspěšně - už druhá generace fyziků. Intenzit 
gravitačního záření z rozličných astrofyzikálních procesů je totiž ta] 
nízká, že se případný signál utopí v šumu. C. Kochanek a T. Piran považuj 
za nadějné kandidáty detekce procesy splynutí dvojhvězdy, vyvolaní 
obvykle ztrátou energie systému prostřednictvím téhož gravitačního záře 
ní. Splynutí by však mělo být doprovázeno gravitačním zábleskem, jen: 
by dle míněn[ autorů následoval po vzplanutí v oboru záření gama. T 
prakticky znamená, že vzápětí po zjištění vzplanuti zábleskového zdroji 
záření gama (GBS) bychom měli v daném směru objevit přechodný zdro 
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;ravitačních vin, což by detekci gravitačního záření usnadnilo. Citlivost 
laně aparatury by se tím asi dvakrát zvýšila a počet zaznamenaných 
:drojů by vzrostl asi třikrát. Z intervalu mezi příchodem paprsků gama 
. gravitačních vin by se dokonce dala odhadnout geometrie jevu. 

J. Anderson aj. hledali kandidáty splynutí supermasivních dvojhvězd, 
:teří by podle teorie měli vysílat milihertzové gravitační viny, a ty by se 
!aly odhalit z jakéhosi "zvinění" dráhy některé meziplanetární kosmické 
ondy. Pokud totiž na sondě pracuje rádiový vysílač se známou frekvencí, 
'rojeví se průchod gravitační viny dopplerovským "zhoupnutím" frek-
ence, což lze změřit s vysokou přesností přijímačem na Zemi. Zmínění 
utoři sledovali v r. 1988 rádiové vysílání kosmické sondy Pioneer 10 
Lepřetržitě po dobu 10,5 dne, a nenašli přitom žádný frekvenční posuv na 
rovni 7.10 15. Jde sice o dosud nejostřejší horní mez pro amplitudu 
;ravitačního záření v uvedené oblasti frekvencí, alej tato hodnota je skoro 
:rčitě vysoko nad úrovní očekávaných gravitačních signálů. 

Obdobný pokus zopakovali koncem března a počátkem dubna 1993 
. Armstrong aj., kteří současně sledovali sondy Galileo, Mars Observer 
Ulysses. Základní mikrovinný signál o stabilní frekvenci byl přitom 

'ysílán ze Země radioteleskopy sítě DSN, zachycen sondami a navrácen 
: Zemi. Tím se dosáhlo citlivosti 1.10 15, ale ani v tomto případě se nic 
enašlo. 

S poněkud kuriózním návrhem přišli P. Das Gupta a J. Narlikar, kteří 
ycházejí z již zmiňované Hoylem oprášené hypotézy ustáleného stavu 
'esmíru s "malými velkými třesky", při nichž vzniká hmota. Průvodním 
:vem těchto malých velkých třesků by měly být silné záblesky gravitační-
‚ozáření, zcela snadno zjistitelné stávajícími gravitačními detektory typu 
.IGO. Kdyby se tak stalo, byl by to dle obou autorů silný důkaz, že nebyl 
ádný počáteční velký třesk - jinými slovy, vesmír by neměl počátek 
čase. 
J. Chandler aj. zkombinovali výsledky měření umělých družic Země, 

meziplanetárních kosmických sond, laserových ozvěn od retroreflektorů 
a Měsíci a radiointerferometrů soustavy VLBI k určení horní meze 
asové proměnnosti gravitační konstanty. Na úrovni G ± (1.10"".rok"1) 

ienašli žádné změny, takže je docela pravděpodobné, že gravitační 
:onstanta se během dosavadního stáří vesmíru vůbec nezměnila. Paradoxně 
!osud příliš dobře neznáme absolutní hodnotu konstanty, kterou fyzikové 
učují v laboratorních pokusech - na vině je již připomínaná "slabost" 
;ravitační interakce. Loni uveřejnili G. Gillies a A. Sanders výsledky 
atím nejpřesnějších měření, podle nichž G = 6,6725.10 11 m3 kg' s 2. 

Fyzikové také loni změřili zatím nejdelší známý poločas rozpadu radio-
aktivního nuklidu 12"Te, totiž 7,7.1024 let. V porovnání s tím je dosavadní 
táří vesmíru od velkého třesku pouhým okamžikem. K tomu poznamená-
á významný nestor světové fyziky V. Weisskopf, že napodobení podmí-
tek, které ve vesmíru panovaly v prvních minutách po velkém třesku, je 
tepředstavitelně nákladné - tak, že se lidstvo možná nikdy neodhodlá 
akový projekt financovat. 

. Weisskopf se obává všeobecného odlivu zájmu veřejnosti o podporu 
:ákladnfho vědeckého výzkumu a doporučuje, aby tomu vědci čelili 
oustavnější a agresivnější popularizací vědy v masových sdělovacích 
trostředcích. Pokud jde o fyziku, známý ruský fyzik J. Pomerančuk nabízí 
lefinici, která je určitě široce srozumitelná. Podle něho je totiž fyzika 
'ědou o vakuu. Skládá se z fyziky klasické, tj. nauky o pumpách 
t manometrech, a dále z fyziky moderní, tj. teorie kvantového vakua... 

I 1. Život na Zemi a mimozemské 
civilizace 

f. Kasting aj. se pokusili odhadnout výskyt a rozsah oblast[, příhodných 
pro rozvoj života v okolí hvězd - tzv. ekosfér. Jak známo, jde fakticky 

o mezikoulí, jejichž vnitřní hranici určuje fotolýza vody působením záření 
mateřské hvězdy, zatímco vnější hranice je dána bodem mrazu vody. Šířka 
mezikoulí je přímo úměrná hmotnosti životodárné planety a parciálnímu 
tlaku dusíku v atmosféře planety. Pro sluneční soustavu a planetu o hmot-
nosti Země činí současné hranice ekosféry 0,95 a 1,37 AU. Jelikož 
vzdálenosti planet od Slunce se během věků nemění, kdežto zářivý výkon 
Slunce přece jen roste (viz kapitola 3 tohoto přehledu), jsou historické 
hranice ekosféry užší - totiž mezi 0,95 a 1,15 AU. 

Hvězdy spektrální třídy G jsou ideálními mateřskými hvězdami pro 
dostatečně široké a trvanlivé ekosféry, ale v zásadě lze s ekosférami 
počítat i u hvězd spektrální třídy F, které pobývají na hlavní posloupnosti 
déle než 2 miliardy let - tyto ekosféry přirozeně začínají dále od mateřské 
hvězdy, ale jejich objem je zato největší. Naopak pro hvězdy tříd K a M 
začínají ekosféry blíže k mateřské hvězdě a jejich objem je poměrně malý. 
Navíc se zde patrně dost často stává, že rotace planety je zabrzděna slapy 
mateřské hvězdy natolik, že se synchronizuje s oběžnou dobou, což je pro 
existenci života krajně nepříznivé. 

R. Teske uvádí, že Země je specifickou planetou díky tomu, že zde 
probíhají geologické procesy, směřující k výrazné koncentraci kovů. 
Pokud existují mimozemské civilizace, patrně takové štěstí neměly a ná-
sledkem toho zápolí s nedostatkem kovů, což prý dokonce znemožňuje, 
aby vysílaly do kosmického prostoru průzkumné sondy! C. Sagan aj. se na 
příkladu průletu kosmické sondy Galileo v blízkosti Země dne 8. prosince 
1990 pokusili stanovit kritéria, jež by prozradila přítomnost života na 
planetě. K těmto kritériím údajně patří nalezení absorpčních čar kyslíku 
v červeném oboru spektra, objevení metanu v termodynamické nerovno-
váze, průkaz přítomnosti tekuté vody a ovšem rádiové vysílání inteligent-
ních bytostí. Za těchto podmínek by sonda Galileo bez problémů zjistila, 
že na Zemi život opravdu je. 

Podstatně složitější je to ovšem s hledáním života jinde ve vesmíru, 
zcela ve smyslu někdejšího Šklovského výroku: "Když dychtivě čekáš na 
svého přítele, nesmíš považovat tlukot vlastního srdce za dusot kopyt jeho 
koně". Zatímco široká veřejnost s pozoruhodnou důvěřivostí hltá poví-
dačky rozličných Hessemannů (a také domácích šamanů) o častých ná-
vštěvách mimozemšťanů na Zemi, paradoxně klesá zájem o seriózní 
programy hledání mimozemských civilizací (programy SETI). Markantně 
se to projevilo v říjnovém rozhodnutí amerického Kongresu zastavit 
podporu desetiletého programu HRMS americké NASA, kterou týž Kongres 
o rok předtím schválil v úhrnné výši 104 miliony dolarů. Program 
HRMS začal v říjnu 1992 na osmi velkých radioteleskopech v USA a 
Austrálii ve dvou směrech. Jednak jako cílený průzkum vybraných hvězd 
slunečního typu a jednak jako soustavná rádiová přehlídka celé oblohy. 
Během prvního roku projektu sledovala J. Tarterová aj. v Arecibu 25 
vybraných hvězd slunečního typu po dobu 200 hodin, ale nyní je celý 
prógram téměř u ledu. Také ambiciózní programy na území bývalého 
Sovětského svazu vzaly za své a budoucnost je neveselá: rostoucí úroveň 
civilizačního rádiového rušení patrně již v blízké budoucnosti zcela 
znemožní naslouchání případným umělým signálům z vesmíru, i kdyby se 
našly potřebné finanční prostředky. 

V současné době tedy fungují již jen dva projekty, financované 
ze soukromých zdrojů. Univerzita v Berkeley v Kalifornii řídí pro-
jekt SERENDIP, v němž se pomocí radioteleskopu v Arecibu sleduje 
obloha jedinečným přijímačem se 4 miliony kanálů s frekvenčním rozliše-
ním 0,6 Hz v pásmu 424 až 435 MHz. C. Donnelly aj. dokázali během 
3600 hodin prohlédnout 75 % oblohy viditelné z Areciba a přitom odhalili 
několik kandidátů na umělé signály, které budou nyní podrobněji sle-
dovat. 

P. Horowitz a C. Sagan shrnuli pět let provozu programu META, 
který využívá přijímače s 8,4 miliony kanálů s rozlišením 0,05 Hz na 
frekvenci 1,42 GHz. Zatím byla jednou prohlédnuta obloha v rozmezí od 
-30° do +60° deklinace a přitom se podařilo odhalit 37 kandidátů umělých 
signálů, z nichž však ani jeden nebyl pozorován podruhé, takže autoři 
soudí, že jde o vzácné chyby v mikroprocesorech mnohokanálo-
vého přijímače. 
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72. Astronomické přístroje 

Mezi astronomickými přístroji zřetelně dominoval Hubblův kosmický 
dalekohled (HST; Hubble Space Telescope), jenž navzdory sférické 
aberaci primárního zrcadla patřil v mnoha směrech k nejvýkonnějším 
přístrojům na světě. Jeho využití stouplo na 33 %, z toho přímá expoziční 
účinnost na 20 % času na oběžné dráze. V polovině listopadu 1992 byla již 
pořízena 10 000. expozice širokoúhlou kamerou WFPC-1, z čehož ovšem 
piná polovina padla na rozličné kalibrace. Archiv HST obsahoval na konci 
r. 1992 téměř 1 TB údajů na 550 optických discích. 

V r. 1993 se horečně připravovala první servisní mise k HST, jejíž 
nutnost podtrhlo též selhání již třetího gyroskopu v listopadu 1992 -
případná porucha čtvrtého gyroskopu by znamenala přerušení astrono-
mických měření. Jak známo, oprava během prosincového letu raketoplánu 
Endeavour byla naprosto úspěšná - kromě rozličných technických operací 
se zejména zdařilo vyměnit širokoúhlou kameru za typ WFPC-2 s podstat-
ně lepšími parametry a instalovat korekční optiku pro zbývající vědecké 
přístroje COSTAR - za cenu obětování velmi rychlého fotometru HSP. 
Oprava kulové vady primárního zrcadla přišla na 86 milionů dolarů a celá 
mise stála americké daňové poplatníky čtvrt miliardy dolarů. K úlevě 
čelných funkcionářů NASA a samozřejmě k velké radosti všech profesio-
nálních astronomů se opráva povedla "více než na 100 %", takže od 
počátku r. 1994 pracuje HST zcela bezchybně, na mezi přesnosti difrakční 
optiky. Zejména se zvýšila asi dvakrát úhlová rozlišovací schopnost 
a mezná hvězdná velikost přístroje vzrostla o 2 mag. 

Do konce r. 1992 klesla výška dráhy HST nad Zemí z původních 
611 km na 590 km, ale o zvýšení dráhy se uvažuje až při přespříštím 
servisním letu v dubnu 1999, zatímco nejbližší plánovaný servis v březnu 
1997 bude věnován výměně zastaralých přístrojů a běžné údržbě. Také 
v r. 2002 bude asi nutné zvýšit dráhu HST s ohledem na budoucí maxi-
mum sluneční činnosti, a konečně v dubnu 2005 se uvažuje.o návratu 
celého HST na Zemi. Jak známo, NASA zatím vůbec neuvažuje o sestro-
jení kosmického teleskopu II, generace, takže řada astronomů již vyslovila 
znepokojení nad možností, že po r. 2005 nebude na oběžné dráze (či na 
Měsíci!) žádný velký optický přístroj. 

Úspěšná funkce HST je dobrou příležitostí k rekapitulaci rozvoje 
optické astronomie od časů Galileova dalekohledu, který měl průměr 
čočky 16 mm, ohnisko 960 mm a zvětšení 20-krát. Ironií osudu neměl ani 
nejmenší sférickou aberaci a dokonce ani barevnou vadu. Efektivní zorné 
pole bylo ovšem jen 9', ale když pozorovatel pohyboval okem ve výstupní 
pupile, mohl tak přehlédnout až 10. 

Ve 20. století začala éra velkých zrcadlových dalekohledů v r. 1908 
zbudováním 1,5-m reflektoru na Mount Wilsonu v Kalifornii. Na téže 
observatoři byla zásluhou G. Haleho vybudována sluneční věž a v r. 1917 
obří 2,5-m (Hookerův) dalekohled, který byl fakticky až do r. 1952 nej-
větší na světě. Dalekohled byl v provozu až do r. 1985, kdy byl pro 
nedostatek financí zakonzervován. 

V r. 1991 byl jmenován ředitelem observatoře na Mount Wilsonu 
známý americký astronom R. Jastrow, který se nyní pokouší o znovu-
vzkříšení slávy tohoto "rodinného stříbra" americké astronomie. Navzdo-
ry vysokému jasu pozadí z megalopole Los Angeles (s výjimkou krátkých 
chvil po velkých zemětřeseních, kdy je oblast bez proudu) je totiž na 
Mount Wilsonu výtečná kvalita obrazu (seeing), často lepší než 1"! Obno-
va 2,5-m reflektoru přijde na pouhý půl milion dolarů a podle Jastrowa by 
se měl využívat jednak k interferometrickým měřením a jednak by měl být 
vybaven systémem adaptivní optiky. Odhaduje, že difrakční mez 
renovovaného dalekohledu dosáhne ve spektrálním pásmu 500 nm hodno-
ty 0,06. Na téže observatoři byl instalován optický interferometr Mark III 
o proměnné základně od 3 do 31 m, jenž dosahuje rozlišení až 0,002. 

Prakticky současně s 2,5-m reflektorem na Mount Wilsonu zbudovali 
Kanaďané 1,8-m reflektor ve Viktorii na Vancouverově ostrově, který je 
od té doby nepřetržitě v provozu a průběžně se modernizuje. Od oslav 
75. výročí uvedení do chodu v červnu 1993 nese jméno význačného 
kanadského astronoma J. S. Plasketta. 

Z iniciativy G. Haleho byl ve třicátých letech rozběhnut projekt 5,1-m 
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dalekohledu na Mount Palomaru, jenž byl téměř dokončen již r. 1939, ale 
II. světová válka odložila uvedení do chodu až na červen 1952, i když tzv. 
první světlo bylo k vidění již v lednu 1948 (dalekohled byl k uctění 

Haleovy památky nazván jeho jménem). Podle D. Hamiltona aj. dostane 
Cassegrainovo ohnisko Haleova dalekohledu mnohoobjektový spektro-
graf, vybavený 176 světlovody. Robot nastaví jedné vlákno na pozici 
objektu v ohnisku za 5 s, spektra všech 176 objektů vzorném poli 20 se 
současně zaznamenávají na matici CCD 2048x2048 pixelů. Tak lze za 211 
expozice naráz získat spektra galaxií s červeným posuvem až z = 0,5. 

Podle J. Frieda aj. byl obdobný mnohoobjektový spektrograf instalo-
ván u 3,5-m reflektoru na observatoři Calar Alto ve Španělsku. Systém 
umožňuje současné snímání spekter 35 objektů, přičemž robotu trvá 
nastavení objektů 40 minut a expozice na polovodičovou matici pak 
zabere 1 h, čili za necelé 2 h máme tři tucty spekter prvotřídní kvality. 

C. Butler referoval o iniciativě pracovní skupiny IAU pro koordinova-
ná pozorování, nazvané MUSICOS. Cílem iniciativy je koordinoval 
vysokodispersní spektroskopická pozorování na celém světě tak, aby se 
posléze vytvořil dokonalý přehled o spektroskopickém sledování každéhe 
astronomického objektu, podobně jako v projektu WET (Whole Earth 
Telescope) se již daří koordinovat fotometrická pozorování. 

Současný pokrok technologie ve výrobě obřích dalekohledů i přídav-
ných zařízení je opravdu až zázračný, ale stejně zázračné se zdá, že o vět-
šině těchto inovací uvažoval již ve 30. letech tohoto století vynikající 
americký optik W. Ritchey, který chtěl vybudovat lehká skleněná zrcad-
la s nepatrnou tepelnou roztažností a s buňkovou strukturou o průměru 
8 m, uvažoval i o aktivní optice a revolučních typech montáže - zkrátka 
výrazně předběhl dobu. 

Celková sběrná plocha dalekohledů roste rychleji než počet obyvatel 
na Zemi, jak plyne z tabulky: 

"Naneštěstí" počet astronomů roste dvakrát rychleji než plocha velkýcl 
dalekohledů, a v USA roste rozsah vědeckých publikací dokonce třikrát 
rychleji. Podle I. Bowena je však ekonomicky i vědecky výhodnější budova 
větší počet dalekohledů třídy 5 m než jedno obří zařízení. Např. Čtyři pětimetr) 
dokáží ve fotometrii a snímkování totéž jako jeden desetimetr a ve 
spektroskopii jsou dokonce dvakrát rychlejší. Jejich zbudování je přitop 
podstatně levnější a rychlejší. 

Vskutku se v poslední době prosazují vícezrcadlové systémy, jejichl 
průkopníkem byl 4,4-m na Mount Hopkinsu v Arizoně, dokončen} 
r. 1978. Skládá se ze šesti zrcadel o průměru 1,8 mna společné montáž 
v budově zcela netradičního tvaru, která se otáčí vcelku. Tím se ušetřilo 
75 % nákladů v porovnání s klasickým dalekohledem téže mohutnosti 
Podle M. Lloyda-Harta aj. se systému dá užít jako optického interfero 
metru se základnou 6,9 m a v infračerveném oboru na 2,2µm umožňujt 
systém adaptivní optiky rekordní úhlové rozlišení 0,075. Provoz přístroje 
přinesl překvapující zjištění, že kvalita obrazu jednotlivých zrcadel st 
během doby výrazně lišila, což prakticky znamená, že za neklid obraze 
může vnější atmosféra jen asi zpoloviny - druhou polovinu neklidu obsta• 
rává bezprostřední okolí zrcadla. To vedlo k podrobnému studiu příčir 
neklidu a k návrhu technologie výroby tenkých zrcadel, jejichž tvar st 
během pozorování neustále dolaďuje aktivní optika. 

Spojení obou přístupů lze spatřit v úspěšném provozu nedávno 
dokončeného největšího dalekohledu světa - Keckova 10-m dalekohledu 
na Mauna Kea. Jak známo, sběrná plocha přístroje se skládá z 36 šestibo• 
kých asférických segmentů o průměru 1,8 m, jež jsou během pozorováni 
dolaďovány systémem aktivní optiky. Vědecký provoz Keckova daleko• 
hledu byl započat v březnu 1993, kdy byla do chodu uvedena infračervení 
kamera pro pásmo 1-5 µ m. Kvalita obrazu se pohybuje v průměru kolem 
téměř neuvěřitelných 0,55" a výjimečně dosahuje až 0,25". V současné 

252 Říše hvězd ročník 75 11-12/1994 



ŽEŇ OBJEVŮ 1993
J►ří Grygar  

době se pod vedením hlavního konstruktéra J. Nelsona dokončují další 
přídavná zařízení, a to ešeletový spektrograf vysokého rozlišení, nízko-
rozlišující spektrograf pro optický obora kamera pro střední infračervené 
pásmo. 

V budoucnu se i u tohoto přístroje počítá s využitím systému adaptivní 
optiky (tj, úpravy tvaru optiky v závislosti na okamžitém stavu atmosféry). 
V r. 1995 vyroste ve vzdálenosti 95 m od Keckova dalekohledu jeho přesná 
kopie a oba přístroje pak budou pracovat spřaženě jako obří optický 
interferometr. Jelikož v mezidobí vyvinuli optici metodu přesného iontového 
obrábění povrchu zrcadel, probíhá v současné době výměnná operace, kdy 
iontově opracované segmenty pro dalekohled Keck II jsou vkládány do 
přístroje Keck I; vyjmuté segmenty budou rovněž iontově opracovány a pak 
umístěny do přístroje Keck II. Keckova nadace vložila do projektu celkem 
145 milionů dolarů, zatímco provoz obou obrů hradí kalifornská univerzita. 

Podle R. Bungeho budou do konce desetiletí uvedeny do chodu další 
velké dalekohledy: japonský SUBARU o průměru 8,2 -m, GEMINI (iden-
tické 8-m reflektory pro Mauna Kea do r. 1998 a Cerro Pachón v Chile do 
r. 1999), arizonské dvojče 8-m zrcadel Columbus, 6,5-m Magellan, ino-
vovaný 6,5 -m MMT a konečně obr mezi obry - 4 x 8-m VLT na Cerro 
Paranal v Chile. 

Projekt VLT (Very Large Telescope) v ceně 275 milionů dolarů začal 
r. 1988 zadáním zakázky na čtyři 8,2-m zerodurová zrcadla německé firmě 
Schott. V červnu 1993 bylo první zrcadlo od Schottů předáno francouzské 
firmě REOSC k vybroušení, které zabere piné dva roky. Toto zrcadlo bude 
v Chile instalováno r. 1997 a podle finanční situace observatoře ESO pak 
budou dokončována další hlavní zrcadla s úhrnnou sběrnou plochou jako 
jeden 15-m reflektor. Kromě toho rozhodla vědecká rada VLT o pořízení 
tří pohyblivých 1,8-m zrcadel, která z VLT učiní největší optický 
interferometr na světě. 

Podle A. Moorwooda se počítá s využitím VLT zejména v infračerveném 
oboru nad 2µm, kde bude k dispozici i systém adaptivní optiky v ohnisku 
coudé (kromě toho bude mít VLT Cassegrainovo a Nasmythovo ohnisko). 
V tomto pásmu bude možné jak přímé zobrazení obří maticí 1024 x 1024 pi-
xelů, tak infračervená spektroskopie s vysokým rozlišením. Kvantová účin-
nost chlazených infračervených detektorů sej iž blíží nejlepším optickým maticím 
CCD a roste i počet pixelů v matici. V současně době se vyvíjejí první matice 
Ga:Si pro střední pásmo 10 až 20µm s rozměrem 64x64 pixelů. 

D. Durand aj. poukázali na zcela netradiční využití stávajících daleko-
hledů tím, že se postupně vytváří úpiný archiv všech (tedy i kalibračních) 
měření, který je po určité ochranné lhůtě přístupný po elektronických 
sítích všem kvalifikovaným astronomům na světě. Od září 1992 jsou tak 
archivována veškerá pozorování francouzsko-kanadského 3,9-m daleko-
hledu na Mauna Kea. Data ve standardním formátu jsou do archivu 

A Obr. 12.1- Rozložení intenzity záření gama po obloze, jak vyplynulo změření 
přístroje EGRET na kosmické observatoři COMPTON. Difnzní záření gama 
přichází zejména z oblasti disku a galaktického centra C. Nejintenzivnější bodo-
vé zdroje záření gama představují některé mladé pulsary (KM - Krabí mlhovina). 
Nejsvítivějšími zdroji záření gama jsou však některé blízké kvasary, nacházející 
se daleko od hlavní roviny Mléčné dráhy -jejich poloha je vyznačena čísly z kata-
logy₹ 3C resp. PKS. (Podle D. Kniffena.) 
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vkládána již 6 h po ukončení expozice, ale externí zájemce obdrží jen 
katalogovou informaci, jelikož první dva roky jsou data přístupná výlučně 
autorům pozorovacího programu. 

Poněkud futurologicky znějí zprávy o kanadských pokusech s rotujícími 
kapalnými rtuťovými zrcadly. P. Hickson aj. experimentují se zrcadlem 
o průměru 2,7 m, světelnosti f/1,9 a tloušťce rtuťové kapaliny pouze 
2 mm, takže ke zhotovení zrcadla stačí pouhých 10 litrů rtuti. Tvrdí, že 
přístroj se hodí jako zenitteleskop k přehlídkám v pruhu o šířce téměř 0,5°. 
Ve spojení s velkou maticí CCD by bylo možné dosáhnout mezné hvězdné 
velikosti 21 mag a za noc tak získat asi 2 GB údajů. Celkem by bylo v do-
sahu tohoto levného zrcadla (cena pod 200 000 dolarů) na 2000 kvasarů 
a 100 000 galaxií. Borra aj. na základě pokusů s 2,5-m kapalným zrcad-
lem o světelnosti /fl,2 ‚Při nichž dosáhli přesnosti plochy na 1/20 vinové 
délky (!), soudí, že by nebylo problémem zhotovit o něco méně světelné 
kapalné zrcadlo s průměrem 4 m. 

J. Rozelot aj. se v úsilí o zhotovení rozměrných zrcadel aktivní optiky 
vracejí až k technologii W. Herschela, který r. 1778 experimentoval s ko-
vovými zrcadly ze slitiny 71 % mědi a 29 % cínu. V projektu LAMA 
užívají slitiny hliníku a niklu a prokázali, že přesnost opracování povrchu 
dosahuje 7 nm. Kovové zrcadlo je o 50% levnější než stejně velký kotouč 
optického skla, vykazuje lepší teplotní stabilitu ajeho teplota se vyrovná 
s okolím během několika minut. Autoři zatím zhotovili kovové zrcadlo 
o průměru 1,8 m, které by dle jejich názoru bylo zvlášť vhodné pro 
kosmické aplikace, jelikož výtečně odolává vibracím. 

V radioastronomii se podařilo aktivovat interferometrický mikrovinný 
systém VLBI, tvořený třemi přesnými radioteleskopy typu IRAM. Podle 
T. Kirchbauma aj. je po uvedení 30-m radioteleskopu na Pico Veleta do 
provozu systém schopen úhlového rozlišení lepšího než 0,0001na frekven-
ci 43 GHz, což např. u kvasaru s červeným posuvem z = 1 znamená lineární 
rozlišení 0,4 pc. Ve Spojených státech se zřítil další radioteleskop; tentokrát 
to byla 26-m parabola v Hat Creek v Kalifornii, vyrobená r. 1962 a nedávno 
modernizovaná. Konstrukce antény o hmotnosti 200 t se zhroutila 21, ledna 
1993 při silném větm za zimní bouřky; naštěstí sej tato událost obešla bez zranění. 

Podle L. Magnaniho se u velkého 305-m radioteleskopu v Arecibu 
instaluje Gregoryho napáječ pro pásmo 5 GHz, takže v blízké budoucnosti 
bude tato neustále zdokonalované zařízení schopné sledovat rádiové záře-
ní v intervalu frekvencí od stovek megahertzů až po 10 GHz. V Indii se 
pod vedením G. Swarupa dokončuje obří systém GMRT pro metrové 
viny. Skládá se ze 30 parabol o průměru 45 m a dosáhne rozlišovací 
schopnosti jako souvislá anténa o průměru 25 km. Přístoj za pouhých 
15 milionů dolarů ("u nás totiž nikdy nesněží", poznamenává Swarup) 
bude pracovat v intervalu frekvencí od 30 do 1500 MHz. Jeho prvním 
úkolem bude hledat vzdálená mezigalaktická mračna neutrálního vodíku, 
v nichž je známá vodíková čára 211 mm posunuta do oblasti metrových 
vin. Swarup očekává, že tak bude možné řešit otázku, jak vypadal vesmír 
před vznikem prvních galaxií. 

Pro studium záření gama o extémně vysoké energii se začala používat 
vyřazená "sluneční pec" v Perpignanu v Pyrenejích v nadmořské výšce 
1650 m. Pomocí 18 zrcadel ze sluneční pece se totiž nyní registrují 
záblesky Čerenkovova záření, vznikající při sprškách kosmického záření 
gama v pásmu energií od 3 do 20 TeV. 

Jinak je ovšem registrace záření gama nyní téměř výlučnou doménou 
mimořádně úspěšné obří družice COMPTON, vypuštěné 5. dubna 1991 
na nízkou oběžnou dráhu ve výši asi 450 km, která do září 1992 ukončila 
základní přehlídku oblohy (viz obr. 12.1) a od té doby se věnuje podrob-
něji mnoha zajímavým objektům, jak o tom již byla zmínka v předešlých 
částech přehledu. Jistým problémem se stalo selhání palubního magneto-
fonu, takže data lze získávat jedině v reálném čase přenosem přes družice 
systému TDRSS - to umožňuje využít asi 65 % měřených údajů. Na další 
problém narazili technici v polovině r. 1993, kdy vlivem odporu atmosfé-
ry klesla družice do výše 350 km nad Zemí a měla být manévrem motoru 
družice znovu vyzdvižena do původní výše. První manévr musel být 
přerušen a druhý v říjnu se povedl jen zčásti. Teprve koncem roku bylo 
zažehnáno nebezpečí, že družice klesne příliš nízko a bude ztracena. 
Mezitím rozhodla evropská kosmická agentura ESA, že uskuteční projekt 
INTEGRAL, kdy v r. 2001 vypustí ve spolupráci s NASA ruskou raketou 
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Proton aparaturu pro pozorování záření gama s citlivostí asi 50-krát lepší 
než má COMPTON. 

Japonská agentura ISAS vypustila 20. února 1993 rentgenovou družici 
ASCA na kruhovou dráhu ve výši 600 km. S. Zhang aj. vyvinuli metodu 
zobrazování tvrdých (nad 5 keV) zdrojů rentgenového záření pomocí zá-
krytu zdrojů Zemí. Jde o jistou analogii metody apertumí syntézy v ra-
dioastronomii nebo počítačové tomografie. Když se totiž družice na nízké 
dráze pohybuje kolem Země, slouží kotouč Země jako stínítko, které postup-
ně zakrývá různé části oblohy. Při následujících obletech se zdroj zobrazuje 
opakovaně tak dlouho, ažje k dispozici úpiná mapa. Během jednoho obletu 
družice se tak může zobrazit kterýkoliv zdroj na 70 % oblohy. 

Přehlídka družice EUVE v pásmu od 5 do 36 nm odhalila stovky 
diskrétních zdrojů extrémního ultrafialového záření, mezi jinými i kvasar 
QSO 0239-591 v souhvězdí Hodin ve vzdálenosti 3 Gpc a 10 aktivních 
jader galaxií (AGN), ale především horké bílé trpaslíky. Družice též 
sledovala difuzní EUV pozadí a poprvé tak odhalila výskyt He II 
v mezihvězdném prostoru, čímž se ukázalo, že piná čtvrtina mezihvězdného 
helia je ionizována. 

V červnu 1993 skončila činnost astrometrické družice HIPPARCOS, 
která překročila plánovanou životnost o půl roku a spinila jedinečným 
způsobem plánovaný cíl získat obří katalog poloh, vlastních pohybů, 
paralax ajasností hvězd v Galaxii. Ukazuje se, že přesnost paralax dosáh-
ne 0,001" a prostorové rychlosti některých hvězd budou známy s přesností 
na stovky m.š'. Družice také odhalila tisíce nových dvojhvězd a získala 
údaje o proměnnosti stovek tisíc hvězd. Očekává se, že úpiný katalog -
největší v dějinách astronomie - bude zveřejněn v r. 1996. 

Z kosmických sond se ocitla nejblíže k Zemi sonda GALILEO, která 
8. prosince 1992 proletěla ve výši 304 km nad jižní částí Atlantiku, aby 
tak zvýšila svou heliocentrickou rychlost o dalších 3,7 km. š' na celkových 
39 km.š'. Předtím proletěla asi 110 000 km od Měsíce a pořídila na 3000 
snímků oblasti severního pólu Měsíce, která nebyla dostatečně pokryta 
předešlými mapovacími projekty. Pořídila také snímky And v Jižní Ame-
rice s rozlišením 100 m. Přiblížení k Zemi využili technici z JPL k urych-
lenému přenosu snímků, které sonda získala při průletu kolem planetky 
Gaspra. Ukázalo se tak, že planetka má významné zastoupení kovů a je 
slabě magnetická. Po celý prosinec a ještě v polovině ledna 1993 se 
technici pokoušeli krátkými impulsy raketových motorků na družici uvol-
nit zčásti rozevřenou hlavní anténu pro telemetrii, leč bezúspěšně. To 
značí, že veškerá další telemetrie pomocí záložní antény bude asi o dva 
řády pomalejší. Přílet k Jupiteru dne 7. prosince 1995 přivede sondu na 
vzdálenost pouhých 1000 km k Jupiterově družici Jo, což by mělo dát 
jedinečný pohled na tento vulkanický minisvět. 

Nešťastný osud potkal americkou sondu Mars Observer, která starto-
vala k Marsu koncem září 1992 a po 11 měsících letu se bez problémů 
dostala až do blízkosti rudé planety, kde však těsně před přechodem na 
parkovací dráhu došlo k náhlé ztrátě spojení se sondou a přes hektické 
úsilí techniků se už sonda znovu nepřihlásila. Tento velmi drahý projekt 
v ceně bezmála jedné miliardy dolarů nejspíše doplatil na improvizaci 
s odpálením ventilů tlakových nádrží. Původní plán počítal s jejich uvol-
něním již u Země, ale na poslední chvíli byl změněn a ventily byly 
odpáleny až těsně u Marsu. Odpálení ventilů zřejmě vyvolalo tlakovou 
vinu a elektrický impuls, který poškodil palubní elektroniku natolik, že 
sonda musela být odepsána. 

Spekulace o tajemných kosmických silách, jež zhatily misi, které se 
v této souvislosti objevily, jsou přirozeně zcela pošetilé - vždyť na Marsu 
byly již od r. 1976 mimořádně úspěšné americké Vikingy, sestávající 
jednak ze dvou oběžných modulů, které pracovaly až do r. 1980 resp. 
1978, a jednak ze dvou přistávacích modulů, jež byly funkční až dor. 1982 
resp. 1980. Deky nim je zmapováno s výtečným rozlišením 97 % povrchu 
Marsu, přistávací moduly pořídily dalších 4500 snímků svého blízkého 
okolí. Navzdory neúspěchu sondy Mars Observer se počítá s výzkumem 
Marsu jak ruskou, tak americkou stranou v letech 1995-1997. 

V porovnání se zmíněnými technickými problémy tím více vyniká téměř 
neuvěřitelná výdrž americké kosmické sondy Pioneer 10, která byla v po-
lovině loňského roku 8,8 miliardy km od Země a zjejíchž 11 přístrojů stále 
ještě 5 pracuje. Díky tomu víme, že sonda dosud není na hranici heliopauzy, 
jejíž hranice se nyní klade do vzdálenosti nejméně 90 AU od Slunce. 

Po "odpočinku" na parkovací dráze se znovu vydala na dalekou cestu 
japonská sonda Sakigake, vypuštěná ze Země již v r. 1985, která v r. 1986 

zkoumala Halleyovu kometu. Pomocí gravitačních manévrů v blízkosti 
Země, které se uskutečnily v červnu 1993, byla navedena na dráhu k pe-
riodické kometě Honda-Mrkos-Pajdušáková, s níž se setká v únoru 1996. 
Mezitím rozhodla agentura ESA o uskutečnění projektu ROSETTA, kdy 
r. 2003 bude vypuštěna kosmická sonda ke kometě Schwassmann-
Wachmann 3,s níž se setká r. 2008 a potom se stane její oběžnicí až do 
průletu perihelem v r. 2011. Počítá se též s vypuštěním přistávacího 
modulu, ale bez odběru vzorku materiálu z jádra komety. 

ESA též plánuje infračervenou družici EDISON pro pásmo 3 až 100µm 
se zrcadlem o průměru 1,7 m, která by měla navázat na družici ISO, 
k jejímuž vypuštění dojde na podzim r. 1995. Infračervená měření mohou 
přispět ke studiu vlastností hvězdného prachu, jenž vniká dovnitř sluneční 
soustavy na retrográdních hyperbolických drahách rychlostí 30 km.š', jak 
podle E. Grůna aj. nedávno zjistila kosmická sonda ULYSSES. 

Japonská sonda HITEN ukončila činnost řízeným dopadem na Měsíc, 
ale Japonci již plánují sondu LUNAR A, která by měla startovat v r. 1996 
a nesla by na své palubě i tři penetrátory měsíčního regolitu. Japonci též 
vážně uvažují o sondách k Marsu a Venuši. NASA plánuje projekt NEAR, 
kdy v lednu 1998 odstartuje sonda k planetce (4660) Nereus, k níž doletí 
r. 2000 a u níž se usadí na parkovací dráze. V březnu 1993 však NASA 
zrušila kancelář pro pilotované lety na Měsíc a k Marsu, čímž fakticky 
rozhodla o tom, že se takové lety v první třetině příštího století neuskuteční. 

NASA je v poslední době silně kritizována mnoha americkými vědci 
za neefektivnost a plýtvání prostředky. Poukazuje se na vážné technické 
závady HST, na omezení výkonu sondy Galileo, ztrátu sondy Mars 
Observer a vyhazování miliard dolarů na stálou orbitální stanici. Zejména 
se pak ukázalo, že vypuštění 1 kg užitečného nákladu raketoplánem přijde 
mnohonásobně dráž než vypuštění raketou - navíc bez rizika pro lidskou 
posádku. NASA na to v poslední době reagovala spuštěním "středně 
levných" projektů v ceně kolem 150 milionů dolarů, které by se daly 
uskutečnit do tří let od zadání. K tomu je třeba poznamenat, že téměř ve 
všech zemích se na vědecký výzkum kosmu vydává jen malý zlomek 
peněz určených pro kosmonautiku - většinou jde asi o jednu osminu. 
Česká republika, která v současnosti vydává na kosmonautiku 250-krát 
(!!!) méně než sousední Rakousko, je v tomto směru relativně i absolutně 
zcela na chvostu - vždyť vinou malého zájmu vládních činitelů nemáme 
dodnes ani vlastní kosmickou agenturu, a téměř se již prohospodařil 
nadějný začátek kosmických výzkumů v mnoha akademických i resortních 
ústavech a průmyslových podnicích, na který jsme mohli navázat. 

Na konferenci v Darmstadtu se loni sešlo 250 odborníků ze 17 zemí, 
aby se zabývali oceněním rizika kosmického smetí pro další rozvoj 
kosmonautiky. Dospěli k názoru, že i když nebezpečných úlomků (a 
průměru nad 10 mm) je asi 25 000, není praktické je přímo likvidovat, ale 
je v našich silách bránit vhodnými technickými opatřeními dalšímu pří-
růstku kosmického smetí, zejména ve výškách od 300 do 500 km. 

Důležitá data poskytla podle L. Murra a W. Kinarda specializovaná 
družice LDEF, která obíhala Zemi ve výšce od 476 do 333 km v letech 
1984-1990 a po 34 000 obězích se v raketoplánu vrátila na Zemi k po-
drobnému studiu účinků kosmického prostředí na materiál družice. LDEF 
měla tvar válce o rozměrech 4,4 m x 9,2 m a na jejím exponovaném po-
vrchu byla nalezena piná miliarda (!) impaktních kráterů s průměrem 
nad 0,01 µm. Ukázalo se, že kosmické smetí se v prostoru vyskytuje 
ve shlucích a že průměrná rychlost nárazů je překvapivě vysoká: asi 
16,5 km.š'. Podle S. Loveho a D. Brownleeho ]ze z impaktů na družici 
LDEF též určit roční přírůstek meteoritické hmoty na Zemi, jenž činí 
okrouhle 40 000 tun. 

Mezitím však M. Beech a P. Brown upozornili na občasné riziko 
poškození či zničení družic zásahem částice meteorického deště. K této 
úvaze je inspirovala rostoucí činnost meteorického roje Perseid, kde se 
dokonce takový déšť či spíše "přeháňka" na loňský rok předpovídal. Při 
rychlosti Perseid 60 km.š' a hmotnosti meteoroidu 2,5 mg (což odpovídá 
meteoru 2,5 mag) je kinetická energie při srážce s družicí kolem 4,5 kJ, 
což vytvoří na kovovém povrchu impaktní kráter o průměru asi 50 mm 
a může družici poškodit i zničit. V éře kosmonautiky zatím došlo k jed-
nomu skutečně intenzivnímu meteorickému dešti Leonid dne 17. listopa-
du 1966, kdy po dobu 40 minut stoupla frekvence očima pozorovatel-
ných meteorů na 40 kusů za sekundu! Tehdy k žádné havárii družice 
nedošlo, ale potenciálních terčů bylo málo a měly poměrně malý účinný 
průřez. Nyní je aktivních družic nesrovnatelně více a jejich průřezy jsou 
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inohem větší - z tohoto hlediska hrozí největší riziko obřím družicím 
rpu HST nebo COMPTON či rovněž budoucí orbitální stanici. Podle 
ýpočtu autorů vzroste při meteorickém dešti riziko poškození velké 
ružice až na 0,1 %. Nejbližší déšť Leonid se očekává v listopadu 1999. 

V závěru kapitoly o přístrojové technice si připomeňme projekty na 
etekci kosmických neutrin. Japonci budují dokonalejší verzi úspěšného 
lubinného detektoru slunečních neutrin v podzemní dutině v dole na 
inek a olovo, který bude tvořen nádrží 50 000 tun čisté vody, v níž budou 
ozorovány záblesky Čerenkovova záření sítí 11 200 velkoplošných 
)tonásobičů. Aparatura KAMIOKANDE II v ceně 95 milionů dolarů 
ude dokončena v r. 1996 a měla by registrovat denně 30 slunečních 
eutrin, zatímco současná aparatura zachytí jedno sluneční neutrino za 
dny. V USA zkoušejí T. Miller aj. pilotní projekt AMANDA, jehož 
odstatou je registrace vysoce energetických slunečních neutrin 
rtonásobiči,spouštěnými na svislých řetězcích do hloubky několika set 
retrů pod hladinu oceánu. Záblesky Čerenkovova záření by měly odpoví-
at neutrinům s energiemi nad 1 TeV. 

Rovněž S. Barwick aj. chtějí zachytit Čerenkovovo záření od vysoce 
aergetických neutrin, ale tentokrát v polárním ledovci. Kromě toho by 
lad bylo možné v ledu zaznamenat i vysokofrekvenční rádiové záření, 
yvolané elektromagnetickou kaskádou sekundárních částic po rozpadu 
eutrina v ledu. K registraci je zapotřebí plochy asi 1 km2 ledovce a ener-
ie neutrin by se mohly pohybovat od 1 TeV až po l EeV. Astrofyzikové 
,k neváhají zapojit do detekce částic čím dál rozsáhlejší oblasti zemského 
ovrchu či podzemí. 

►3. Astronomie a společnost 
roce 1993 ztratila česká i slovenská astronomie řadu svých význam-

ých představitelů: Zdeňka Kopala (zákrytové dvojhvězdy, výzkum 
fěsíce, numerická matematika), Jána Štohla (meteorické roje, stelární 
atistika), Zdeňka Kvíze (meziplanetární hmota, proměnné hvězdy), 
'ladimíra Padevěta (meziplanetární hmota, kosmogonie sluneční sou-
:avy) a Jaromíra Širokého (vyučování astronomie). V Německu zemřeli 
:. Walter (zákrytové dvojhvězdy) a A. Weigert (vývoj těsných 
vojhvězd), v Kanadě H. S. Hoggová (kulové hvězdokupy) a v Austrálii 
,. E. Ringwood (stavba a vznik Měsíce, kosmogonie sluneční soustavy). 

Mezi astronomy, odměněnými prestižními cenami, zaujímají loni prv-
í místo Američané Joseph Taylor a Russell Hnise, kteří obdrželi Nobe-
rvu cenu za fyziku za objev prvního binárního pulsaru PSR 1913+16 
r. 1974 a následný nepřímý důkaz existence gravitačního vyzařování 
tohoto kompaktního systému v r. 1978 (viz obr. 13.1). Britský astrofyzik 
současný předseda britské Královské astronomické společnosti prof. 

lartin J. Rees dostal jako dárek k padesátinám prestižní medaili C. Bru-
eové Pacifické astronomické společnosti. Britská Královská astronomic-
á společnost udělila zlaté medaile D. Lyndenovi-Bellovi (výzkum hrou-
ení hvězdných soustav, jader galaxií a kvasarů a dynamiky místní sousta-
y) a L. Mestelovi (fyzika bílých trpaslíků, magnetosféra pulsarů, akreční 
isky). Ceny Americké astronomické společnosti obdrželi mimo jiné 
Peebles (nukleogeneze vraném vesmíru, původ reliktního záření, objev 

kryté hmoty v halech galaxii), J. Mather (konstrukce družice COBE), 
1. Dicke (experimentální astrofyzika) a C. Sagan (popularizace vědy). 
1. Giaconni dostal při svém odchodu z funkce nejvyšší ocenění NASA -
aedaili za službu veřejnosti. Jeho nástupcem ve funkci ředitele Ústavu pro 
:osmický dalekohled (STScI) v Baltimore se stal R. Williams, dosavadní 
éf observatoře CTIO v Chile. Vědeckou ředitelkou NASA se stala 
Cordovová. 
O popularitě teoretického fyzika S. Hawkinga svědčí nebývalý nával 

a jeho populárně-vědecké přednášce v kanadském Edmontonu, kde si ho 
řišlo poslechnout 3000 posluchačů. Mezi objeviteli komet je suverénně 
Lejpopulárnější Carolyn Shoemakerová, která vystudovala dějepis, poli-
ologii a anglickou literaturu, ale pod vlivem svého manžela, planetologa 
i. Shoemakera, začala na Mount Palomaru v r. 1980 hledat komety na 
nímcích ze Schmidtovy komory. Do května 1993 tak objevila ve 
tereomikroskopu již 30 komet a je na nejlepší cestě překonat historický 

rekord J.-L. Ponse z XIX. století, který nalezl 37 komet. Její spolupra-
covník Kanaďan D. Levy obdržel za svých 18 objevených komet cenu 
Pacifické astronomické společnosti, určenou pro astronomy amatéry. 
V historické tabulce je nyní Levy na 4. místě za W. Brooksem a před 
E. Bamardem a W. Bradfieldem. Dále následuje L. Swift a na 8. místě je 
A. Mrkos se 13 objevy. 

Jak známo, v říjnu 1992 byl prohlášením papeže Jana Pavla II. 
a z iniciativy francouzského Paula kardinála Pouparda rehabilitován ital-
ský přírodovědec Galileo Galilei. Stalo se tak bezmála 360 let po neslavně 
proslulém procesu, který však měl jiný podtext, než se mu v široké 
veřejnosti přikládá. Jak uvádí známý americký historik astronomie 
O. Gingerich, nebyl tehdy Galileo odsouzen pro kacířství, nýbrž pro 
neposlušnost. Ve skutečnosti neměl tehdy Galileo požadovaný důkaz, že 
se Země pohybuje kolem Slunce. Důkazy, které uváděl, nebyly správné. 
O správný důkaz se zasloužil až J. Bradley koncem 18. štoletí, když 
objevil aberaci světla hvězd, a definitivní důkaz přinesl až objev hvězd-
ných paralax koncem třicátých let XIX. století. 

Galilea by zajisté potěšilo, že již přes sto roků funguje Vatikánská 
observatoř, nejprve v Římě, dále od r. 1935 v letním sídle papežův Castel 
Gandolfo a od r. 1981 též v Arizoně. V r. 1976 byla reorganizována 
Pontifikální akademie věd, která má v současné době 80 členů z celého 
světa a jejímž prezidentem byl nedávno jmenován italský částicový fyzik 
Nicola Cabibbo. 

Poněkud kousavý P. Robertson si všiml, že "při vzniku vesmíru to Bůh 
zlomyslně uspořádal tak, že nejzajímavější partie Galaxie umístil na jižní 
polokouli, kdežto všechny astronomy usadil na polokouli severní". Snad 
právě proto pronikli italští astronomové nedávno do Antarktidy, kde na 
základně Terra Nova Bay na 74,4° jižní šířky zřídili koncem r. 1990 
observatoř pro infračervenou a submilimetrovou astronomii se světelnými 
zrcadly o průměru 1,5 a 2,6 m. Výhodou stanice je možnost nepřetržitého 
pozorování objektů na jih od -35° deklinace. 

Pro Evropskou jižní observatoř (ESO) v Chile skončila třicetiletá 
idyla, když vypršela původní smlouva s chilskou vládóu, kterou dnešní 
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Á Obr. 13.1 - Kumulativní změna oběžné fáze F (v sekundách) pro binární 
pulsar PSR 1913+16 v porovnání s předpovědi obecné teorie relativity pro ztrátu 
energie systému vyzařováním gravitačních vin. (Podle J. Taylora.) 
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chilské vedení považuje za diskriminační. V nové smlouvě Chilané požadují 
řadu úprav, zejména poskytování technických a vzdělávacích služeb, 
vyšší platy pro chilské zaměstnance ESO a zejména zaručený podíl na 
pozorování. Vypadá to tak, žena budoucím obřím dalekohledu VLT bude 
mít Chile 5 % podílu na pozorovacím času, na dalekohlech v La Silla 
dokonce 10%. To jsou značné ústupky, když uvážíme, že v současné době 
převyšují požadavky na pozorovací čas trojnásobně kapacitu dalekohledů 
observatoře. Mezitím uspořádalo ESO v Evropě národní kola soutěže pro 
mládež na téma Pozorovací noc u teleskopu VLT a vítězové byli pozváni 
jednak do Garchingu, jednak přímo do Chile. 

Francouzi chtějí získat prostředky pro financování výstavby VLT 
v Chile tím, že postupně zruší významné observatoře na francouzském 
území - téměř šokující zpráva říká, že v r. 1998 bude uzavřena proslulá 
vysokohorská observatoř ve francouzských Pyrenejích Pic du Midi 
a následovat budou observatoře v Nancy, Haute Provence a na Azurovém 
pobřeží! 

Přední světový vědecký časopis Ikarus, určený výzkumům ve sluneční 
soustavě a založený Z. Kopalem a A. Wilsonem v r. 1962, oslavil koncem 
r. 1992 malé jubileum, když vyšel již 100. svazek této prestižní publikace. 
O rozkvětu astronomie nepřímo svědčí i fakt, že nejvýznamnější americký 
astronomický časopis The Astrophysical Journal redigoval před třiceti 
lety S. Chandrasekhar se třemi spolupracovníky, kdežto dnes má šéfredaktor 
H. Abt k ruce 22 stálých zaměstnanců a na zpracování rukopisů musí ještě 
najímat externisty. Rozsah tohoto časopisu roste v průměru o piných 5 % 
ročně. 

H. Abt srovnal zastoupení různých vědeckých žánrů ve třech hlavních 
amerických astronomických časopisech po dekádách od r. 1962 do 
r. 1992. Poměr čtyř hlavních žánrů (nová pozorování, přehodnocování 
publikovaných údajů, teorie, laboratorní data a přístroje) se v celém 
období nezměnil a činí 57:12:28:4. Jestliže však v r.1962 bylo 79% prací 
založeno na výsledcích optické a 20 % prací na výsledcích rádiové 
astronomie, je dnes toto rozčlenění složitější. Podíl optické astronomie 
klesl na 46 %, radioastronomie si svůj podíl zachovala, zato ale výrazně 
vzrostlo zastoupení infračervené astronomie na piných 15 % a rentgenové 
astronomie na 9 %. Následuje 6 % pro ultrafialovou astronomii a 1 % pro 
astronomii záření gama. Práce založené na údajích z více spektrálních 
oborů představují 6 %, přičemž nejčastějšími kombinacemi jsou data 
z optického a infračerveného oboru a z rádiového a optického oboru. 

Týž autor hodnotil též výkonnost 38 amerických astronomických insti-
tucí podle počtu publikovaných vědeckých prací v dekádách 1952 až 
1992. Před čtyřiceti lety vzniklo na všech ústavech za rok jen 278 prací, 
kdežto v r. 1992 již 2305 publikací. V současné době se na špičce drží 
Astrofyzikální centrum Harvardovy univerzity, následované Goddardovým 
centrem pro kosmické lety v Greenbeltu, Kalifornským technologickým 
institutem v Pasadeně a Ústavem pro kosmický teleskop v Baltimore. 
Obecně jsou nejúspěšnější čistě výzkumné ústavy, jejichž pracovníci 
nemají pedagogické nebo organizační povinnosti. Jak autor uvádí,,nachá-
zelo se těžiště americké astronomie v r. 1952 v západní části státu Kansas 
a do r. 1992 se posunulo východním směrem do jihozápadní části státu 
Missouri průměrnou rychlostí 0,4 mm.š'. 

Jak patrno, nechybí dlouholetému šéfredaktorovi časopisu The Astro-
physical Journal smysl pro humor. Ten rovněž nepostrádali pracovníci 
známého ústavu MIT, když loni v říjnu udělili IgNobelovu cenu za 
literaturu 972 spoluautorům vědecké práce v prestižním lékařském vě-
deckém časopise New England Journal of Medicine. Podle výpočtu 
IgNobelovy komise napsal každý ze spoluautorů do této práce přesně dvě 
slova... 

Do statistik astronomických prací přispěla rovněž V. Trimblová, která 
se zabývala citacemi prací členů Americké astronomické společnosti zá 
r. 1990. Průměrný roční počet citací kolísá od 0,5 (!) do 908 citací. Nejvíce 
citací měl teoretický astrofyzik W. Press, za nímž následoval senior 
světové astrofyziky S. Chandrasekhar (797 citací) a kosmolog A. Sandage 
(679). Dalšími v pořadí byli C. Mooreová-Sitterlyová (651), G. de 
Vaucouleurs (566), I. Iben (415) a J. Bahcall (413). Nejvíce citovaný 
Evropan měl r. 1988 jen 229 citací a evropský průměr 16 citaci ročně je 
podstatně nižší než americký -49 citaci do roka. Autorka prozrazuje recept 
na to, jak získat hodně citací. Musíte být starším mužem, zabývajícím se 
převážně teorií a ověnčeným prestižními cenami. Ideálním oborem zájmu 
vám budiž kosmologie, popřípadě astrofyzika vysokých energií. 
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Prof. Trimblová uveřejnila počátkem r. 1993 přehled o pokrok 
astrofyziky v r. 1992. Přehled zahrnuje práce, uveřejněné před koncet 
září 1992 ve 21 vedoucích astronomických časopisech na světě. Nejvíc 
mne ovšem uzemnilo, že autorka dodala rukopis článku do redakce ji 
12. října 1992 (mně zabralo sepisování letošního přehledu přesně půl rok 
- navzdory ústním i písemným "pohrůžkám šéfredaktora Říše hvězt 
ostatně nepoukázala táž prof. Trimblová na podstatně vyšší produktivit 
práce amerických astronomů v porovnání.s evropskými?). 

0 tom, že informační exploze není jen lidský problém, svědčí studi 
R. Treumanna, který se zabýval nárůstem informace ve vesmíru po ve 
kém třesku. Podle autora byl informační obsah ve vesmíru v Planckov 
čase 10 s pouhých 7 bitů, avšak rostl tempem 104ď b.š díky inflačr 
fázi. Dnes, tj. 10" s po velkém třesku, je vesmír přímo nabit 101° bit 
informace. Veškeré vědomosti lidstva jsou ukryty v pouhých 24 milic 
nech knih. Kdybychom dokázali zapsat každý bit takto mamotratn 
uchovávaných informací prostřednictvím pěti atomů, pak by k záznam 
veškerého lidského vědění stačilo jedno zrnko prachu... 

Naneštěstí takovými technickými dovednostmi lidstvo nevládne. Přest 
je pokrok v záznamu a zpracování informací téměř pohádkový. V r. 196 
zřídilo americké ministerstvo obrany vojenskou informační sít ARPANE7 
z níž se později odvodila otevřená civilní sít, vrcholící současným celt 
světovým systémem INTERNET. Počátkem r. 1993 bylo na Intema 
napojeno asi 1,5 milionu počítačů, z toho 400 000v Evropě, a z toho 300 
v České republice. Odhaduje se, že sít Internet používá asi 15 milion 
uživatelů ve 21 000 institucí. Internet umožňuje přenos datových soubc 
rů, výměnu informací systémem elektronické pošty, přístup do vzdálí 
pých počítačů a vstup do veřejných archivů, jichž je toho času na 200( 
Přenosová rychlost se zvýšila z 1,5 Mb.š na 43 Mb.š', ale ve výhled 
dosáhne až 1 Gb.š'. Zní to vše opravdu neuvěřitelně, když uvážíme, ž 
zmíněného roku 1969 byl vržen na trh první 4-bitový mikroprocesor jak 
výkřik hi-tech elektroniky! 

Není divu, že se najdou snílci, které tento pokrok inspiruje k úvahám n 
první pohled zcela ztřeštěným, jako je myšlenka teleportace v podár 
T. Sudbera. Jelikož je zřejmé, že každý objekt je ekvivalentní s informac 
potřebnou k jeho sestrojení, lze vskutku uvažovat o teleportaci. To znamt 
ná, že bychom objekt přenesli prostě tak, že přeneseme informaci potřel 
nou k jeho sestrojení. To zní velmi abstraktně, ale takový přístroj už běžn 
používáme - je to obyčejný telefax. Problém vzniká teprve tehdy, když s 
při přenosu "objektů" dostaneme na kvantovou úroveň - při přenos 
informací o objektech mikrosvěta narazíme na proslulý Heisenbergů 
princip neurčitosti. "Nelze klonovat jedno kvantum" - připomínají teort 
tičtí fyzikové W. Wooters a W. Zurek. Autor se však domnívá, že tut 
nesnáz lze obejít využitím dvou pomocných objektů při přenosu informt 
ce o třetím - klíčovém - objektu. 

Zatímco teleportace vzrušuje v tuto chvíli úzký okruh teoretiků, širok 
veřejnost patrně nedokáže vůbec rozlišit, které spekulace patří do věd 
a které jsou jen libovolným tlacháním. Svědčí o tom deprimující výsledk 
ankety M. de Robertse a P. Delaneyho, uspořádané mezi 1500 kanadský 
mi vysokoškoláky. Podle výsledků jejich šetření 45 % studentů humanit 
ních oborů a 37 % studentů přírodních věd se domnívá, že astrologie j 
věda, a ještě větší procento studentů nedokáže odlišit astronomii o 
astrologie. Podobně Gallupův ústav v USA zjistil, že přes 50 % mladýc 
lidi věří astrologickým věštbám. Jde o nejvyšší popularitu astrologie o 
počátku 17. století, a tak se člověk pomalu přestává divit, že se lidé n 
celém světě odvracejí od vědy zpět k podobným zhůvěřilostem. Přitor 
přece stále platí bonmot amerického filmového magnáta S. Goldwynt 
"Předvídání je neobyčejně obtížné - zvláště pak, jde-li o budoucnost". 

Američtí astronomičtí vtipálkové se přesto o takovou prognózu pokusili 
a to na piných dvacet let dopředu. Hle, co nás tedy čeká a nemine v r. 2013 

1. Parabolické antény obří antény VIA v Socorro v Novém Mexiku budu 
pokračovat v tradici, zahájené radioteleskopy v Green Banka Hat Creek, a hro 
madně se zhroutí v průběhu natáčení LXXiV. dílu televizního seriálu StarTrek, 

2. kosmická stanice ALPHA se srazí se satelitem, určeným pro retranslac 
videoher, přenášených do kabin automobilů, uvízlých v dopravních zácpách, a 

3. trosky obou družic se zřítí na obří supravodivý supersrážkovač části' 
v Texasu, jehož dostavbu za 100 miliard dolarů Kongres konečně povolil 
a to během slavnostního uvedeni urychlovače do chodu. 
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Výzva k redaktorům a novinářům 
Na ledulíc€ výzva byla sep14riapracovniky Štarnhcrgova st4ttifho astronom(ckého ústavu (GAI~} ' 
Moskevské stáfif umverzíty J. N. lefremovem; V. G. Surdutem a~dalšfmí >v březnu 1442 ' 
a podepsána vice než sto astronomy z Mosksy, PetrobrasJu. K ji:va, Kazaně, Yekatěrinbut 
po a Rigy, Jsou jiic7i nimi napXiklad D. S. Kardaiov, V. G, Kurt, A. M. 'erepaščuk. P. V. 
ščegloý, N. P. Gru§in9ký, V: í Ivanay, K, V. Cholačevtúkov, V, G. Gorbackij, V. V. Vitjazáv 

N. :Sachibulin. 
Redakce časoplsu Řised tč 

se pod ni podepsali. Vskutku, 
nabádá, abychum'si v pond lii 
ostražitosti: je-li tohle zavzkiq 
siny sinpro humor těchto ldí' 
brát vážně? Má pak vůbec cern, 
ječlě záplava podobně zaměreníc 
brožury; knihy, buHetmy atd'. 

i"ázory a pocity autor7'jVýxvy" c p3hpojuje sek těm, ktest 
e=napřfklad "astrologická piedpo'ěď na touto dezř' noh 
Esa ., 

li stdhat vlasy, musí to soudněho.čl`o'sčka věsí k 
iověho televizního veden, jaká je asi úroveň 

ámfuvlt, žebýčhom podobné prognózy snad měli 
rmacim, která pňwházeJt a obrazovky? Navíc tu je 
s novinách a časopisech, speciálňf astrologické 

«Podepsaná skupina astronomů se k vám 
obrací v .souvislosti s ostrou změnou vztahu k 
vědě a mystifikaci, kníž došlo v posledních něko-
lika letech v naší zemi. Čím dál vzácněji se běžný 
čtenář a televizní divák .setkává s vědci, a na-
opak stále častěji sek němu obracejí astrologo-
vé a chiromanti, kouzelníci, mágové, čarodějni-
ce a ufologové. 

V tomto směru není naše země výjimečná. 
Podobně tomu bylo i v dějinách jiných zemí, 
obvykle v dobách krizí. Připomeňme vznícení 
zájmu o astrologii v USA po začátku ropné 
krize v roce 1973. Právě tento zvýšený zájem 

donutil v roce 1975 velkou skupinu známých 
americký' h vědců, aby se obrátili k vašim kole-
gům na Západě s vyhlášením, kde se mimo jiné 
říkalo: ,Jsme obzvláště znepokojeni pokračují-
cím nekritickým rozšiřováním astrologických 

karet, předpovědí  horoskopů prostředky mna-
sové komunikace, zvláště novinami, časopisy a 
nakladatelstvími s pochybnou pověstí. To vše 
jenom napomáhá růstu iracionality a 
nevzdělanosti. Domníváme se, že přišla doba, 
kdy musíme nedvojsmyslně napadnoutsebevědo-
má tvrzení šarlatánů - astrologů.' 

Prohlášení bylo přijato s nadšením mnoha 
vědci a kulturními lidmi vůbec. Vzbudilo zájem 
specialistů o popularizaci vědy, o těsnější spolu-
práci s novináři. Objevily se nové spisy, driento-
vanéna intelektuální čtenáře, nové televizní pořa-
dy a seriály pro kriticky myslícího diváka (napří-
klad znamenitý seriál "Vesmír" Carla Sagana). 

Je zřejmé, že mystika a pavěda v rozvinutých 
zemích nezmizely s konečnou platností. Obojt je 
populární mezi jistými méně vzdělanými skupi-
nami obyvatelstva, u některých mladých lidí 
a národnostních .skupin. Jsme daleci názoru vy-
zývat k boji s těmito jevy v duchu nesnášenlivého 
ateismu. Naštěstí to už u nás nehí množné. Chtěli 
bychom vás však varovat před lehkomyslným 
přístupem k .šíření mnystlftkact a pavědy, přede-
vším vrak té nejvíce rozšířené- astrologie. Jestliže 
se na Západě popularizací astrologie zabývají 
pouze některá nakladatelství a televizní či roz-
hlasové společnosti, u nás je to v současné době 
naopak příznakem "dobrého tónu "; jakousi mód-
ní záležitostí většího počtu novinářů. 

Snad je množné pochopit ty, kteří chtějí pro 
tato média získat takto větší publicitu nebo fi-
nanční prostředky (peníze, jak známo, nesmrdí). 

Jakmile je však astrologie pokládána za vědu, 
která se vynořila z podzemí, pak jde o hluboký 
omyl! Jej[ osud v žádném případě nemá nic 
společného s genetikou a kybernetikou, na které 
.se astrologové. oblibou odvolávají. Ve skuteč-
nosti je astrologie .stará veteš - za poslední dvě 
tisíciletí absolutně ve svých metodách věštění 
z hvězd nezměněná - ničím se tedy nelišící od há-
dání z karet nebo kávové sedliny. Pokusy doká-
zat vědeckou způsobilost astrologie skončily vždy 
neúspěchem. Předpovědi astrologů neobstojípři 
základní statistické prověrce a nemajížádný pro-
gnostický význam. Příklon k astrologii pouze 
dále vyprazdňuje již beztoho tak hubené peněženky. 

Věda o vesmíru nemá s astrologií naprosto 
nic společného. Sama o sobě je totiž natolik 
přitažlivá pro veliký okruh lidí, že nepotřebuje 
přikrašlování mystifikacemi. Astronomové -
amatéři objevují každoročně nové komety, na-
lézají meteority, pozorují proměnné hvězdy a 
ve spolupráci s profesionály hledají signály 
mimozemských civilizací. Samotná astronomie 
je v mnoha zemích doslova "lidovou" vědou: 
do žádného jiného vědního oboru nevnášejí 
amatéři takový osobní vklad jako právě do 
astronomie. Bohužel, naše země je v tomto 
směru zcela pozadu. Astronomické znalosti 
obyvatelstva pokulhávají a na tomto pozadí se 
pak lehce šíří jakékoliv šarlatánstvt, zaměřené 
především na ždímán(peněz od důvěřivých lidí. 

Obracíme .se k těm novinářům, režisérům a 
redaktorům, kteří pracují nejenom pro dnešek, 
ale myslí na budoucnost: zabývejte se osvětou 
širokých mas ve .spolupráci s vědci - posílí to 
nejenom prestiž vědy samotné, ale i prestiž vaši! 
Pouze duchovně vyspělý lid může vybudovat sil-
nou ekonomiku. Mystifikace a pavěda nepřines-
ly duševní sílu žádné společnosti.» O 

[Priroda, 8/1992, s. 108] (Ik) 

Pomozte českým astronomům 
... vzpomínám si na ostře formulovaný článek o nedávné slavné 
npeniově ve Velkém Magellanově oblaku, že je to "supernova 1978 A" 
ne "supernova Shelton", jak někteří novináři psali. Když se komety 

nohou jmenovat po objevitelích, proč ne supernovy? Mys/tni, že by se 
zělo slevit z hesla Tycltona Bralze "Ni zisk ni slávu". Trocha poezie, 
'oclza zisku, trocha slávy nikoho nezabije! ... . 

... A co by mo/zla dělat česká astronomie, profesionální i amatérská, 
řipřechodu k tržnímu hospodářství? 1,1(1, přizpůsobit se nové situaci co 

cjryc/zleji. Ani v USA nebylo dost peněz na velký desetimetrový daleko-
led na Havaji. Až vdova po panu Keckovi se rozhodla zajistit slávu 
vého manžela tím, že dala 70 m ilionů na "Keckův dalekohled", který 
révě začíná zkoumat stříbrné hlubiny vesmíru. Tržní hospodářství 

s sebou nese i negativní stránky, jako reklama a honba za penězi. ... 
A tak čeští ,astronomové, přesvědčujte o krásách vesmíru spíše než vládní 
činitele své bohaté a bohatnoucí .soukmenovce. V historii ČAS by se jistě 
našly příklady. Nemnysiínz, že by se astronomové měli znovu dát na 
/toroskopy, pornografii či pašo vámi í drog, ale jít tana, kde peníze,jsou a ne 
tani, kde nejsou. A tak hyclz rád zakončil výzvou: Milionáři českého 
původ,' všech zenit s jakýmkoliv počasím, spojte se a pomozte českým . 
astřononzůnz se špatným počasím postavit observatoř v nějaké zemni 
sdobrývz počasí,,'. Pojmem,ujeme po Vás dalekohled, hvězdárny plm,etku 
či cokoliv jiné/m a Vaše sláva hvězd ř kva.sarů dotýkati se bude!» 

Zdeněk Kvíz: Říše lwězd 73 (11/1992) 
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A Obr. L8.1. - HR diagram podle Russel/a. 

d► Obr. L8.2. - Četnost hvězd v Galaxii 

Důležité astrofyzikální diagramy 

(8. lekce) 

Výsledkem nesčetných astronomických pozorování jsou rozsáhlé soubory dat o vzdálenostech 
hmotnostech a velikostech hvězd, jejich zářivých výkonech, povrchových teplotách apod 
Astronomové hledají mezi těmito fyzikálními veličinami souvislosti, neboť ty pak pomáhaj 
pochopit zákonitosti stavby i vývoje kosmických objektů. Nejčastěji se tyto souvislosti vyjadřují 
grafické podobě - vznikají tak astrofyzikální diagramy. V osmé lekci budeme rozebírat dv 
nejznámější a nejdůležitější - diagram Hertzsprungův-Russellův a vztah mezi periodou světelnýcl 
změn cefeid a jejich zářivým_ výkonem. 

Úvodem několik historických poznámek: koncem 19. století byly změřeny vzdálenosti řad 
hvězd a tak byly známy také jejich zářivé výkony. Podařilo se najít teplotní posloupnost spektrálníc 
tříd O-B-A-F-G-K-M. Tehdy se všeobecně mělo za to, že jde o posloupnost vývojovou: hvězd 
vzniká jako žhavé, zářivé těleso a během vývoje chladne, zahušťuje se a vyhasíná. 

V roce 1905 upozornil Ejnar Hertzsprung (vyslov [hercšprung]) na skutečnost, že vedle malýc; 
červených hvězd (malých rozměry i výkony) existují i červené hvězdy s velkým zářivým výkoner 
a rozměry. Hertzsprung použil přirovnání, že jde o velryby mezi rybami. 

Hertzsprungův objev potvrdil a zobecnil v roce 1913 Henry Russell (vyslov [rasi]). Sestroji 
diagram, který znázorňuje závislost mezi absolutní hvězdnou velikostí a spektrální třídou hvězc 
Tento diagram nazýváme Hertzsprungovým-Russellovým (zkráceně HR) diagramem. 

Hvězdy nezaplňuji plochu HR diagramu rovnoměrně, ale soustřeďují se v několika oblastect 
nejvíce hvězd se nachází v pásu, který probíhá úhlopříčně celým diagramem - od oblasti horkýc 
a zářivých hvězd do míst, kde jsou hvězdy chladné a s malým výkonem. Jde o hlavní posloupnost 
obsahuje asi 91 % všech hvězd. Mezi hvězdy hlavní posloupnosti patří i Slunce. 

Další hvězdy jsou v oblasti relativně nízkých povrchových teplot, ale vysokých výkonů. Jd 
o obry (červené obry). V horní části diagramu, v oblasti nejvyšších zářivých výkonů, najdem 
veleobry. Obrů a veleobrů je jen asi 1 % všech hvězd. 

Ve spodní části HR diagramu, v oblasti malých zářivých výkonů a relativně vysokých povrche 
vých teplot, se nacházejí bílí trpaslici. Jejich asi 8 % z celkového počtu hvězd. Poznamenejme, ž 
hvězdy v pravém spodním konci hlavní posloupnosti (hvězdy spektrálních tříd K, M s malýr 
zářivým výkonem) označujeme jako červené trpaslíky. 

Když do HR diagramu vyznačíme geometrická místa bodů zaujímaných hvězdami stejnéh 
poloměru R, vidíme už na první pohled, že označení "obři", "veleobři" a "trpaslíci" jsou zcel 
přiměřená. 

Jak známo, absolutní hvězdná velikost je mírou zářivého výkonu hvězd, spektrální třída úzc 
souvisí s povrchovou teplotou hvězd. Z fyzikálního pohledu je tedy HR diagram závislostí zářivéh 
výkonu na povrchové teplotě hvězd (všimněte si, jak je orientovaná vodorovná osa se spektrálním 
třídami; tento způsob orientace je dán historicky). 

V HR diagramu se může silně uplatňovat výběrový efekt. Spočívá v tom, že jasné hvězdy jso 
pozorovatelné zdaleka, zatímco slabé zaznamenáme jen v bezprostředním okolí Slunce (naví 
mnoho takových hvězd nebylo dosud objeveno). Výběrový efekt se projeví nadměrným zastoupe 
ním obrů, veleobrů a hvězd z horního konce hlavní posloupnosti, zatímco červených a bílých trpas 
líků vidíme relativně málo. Kdybychom do HR diagramu vynášeli jen hvězdy z určitého ornezenéh 
prostoru, převládaly by zcela jednoznačně hvězdy hlavní posloupnosti (a z nich červen( trpaslíci) 

Dalším důležitým astrofyzi 
kálním diagramem je závislo 
mezi periodou světelných změn 
a zářivým výkonem u cefeid 

• 1 Cefeidy jsou pulzující proměnn 
S  . 1 hvězdy, dochází u nich k pero 

dickému rozpínání a smršťová 
ní atmosfér. První cefeida byl 
objevena r. 1784 Johnem Good 
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♦ Obr. L8.5. - Okol hvězdy S Cephei (W. Tirion, Sky Atlas 2000.0). 
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celé skupiny proměnných hvězd) 
Cefeidy patří mezi veleobr 
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Obr. L8.3. - Hertzsprungův-Russelldv diagram. 
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Á Obr. L8.4. - HR diagram pro nejjasnějšia nejbližší hvězdy. 

pých kulových hvězdokupách (z naší Galaxie) a v nejbližších cizích galaxiích. Světelná křivka 
feid je výrazně periodická, amplituda světelných změn činí většinou asi 1 magnitudu. Maximální 
snostodpovídá nejrychlejšímu rozpínání, minimální jasnost nejrychlejšímu smršťování. Relativní 
věny poloměru nejsou u cefeid nijak velké, dosahují asi 10 %. V maximu a minimu jasnosti jsou 
iloměry cefeidy přibližně stejné. S periodou světelných změn se mění i povrchová teplota (a tedy 
pektrální třída): maximální povrchová teplota je při nejvyšší jasnosti, minimální při nejnižší. 
V roce 1912 zjistila Henrietta Leavittová (vyslov [levltová]) z Harvardské observatoře, že mezi 

°ední absolutní jasností (středním zářivým výkonem) a periodou světelných změn cefeid existuje 
razná závislost. 
Leavittová studovala cefeidy v Malém Magellanově oblaku (SMC), o nichž ]ze říci, že jsou od 

is všechny přibližně stejně daleko. Rozpoznala, že mezi pozorovanou jasností a periodou světel-
ch změn je jistý vztah: čím delšf je perioda, tím vyšší je pozorovaná jasnost a tudíž tomu odpovídá 
ři stejné vzdálenosti všech cefeid ze SMC) i vyšší zářivý výkon. Problém byl jen v kalibraci 
lezeného vztahu (v určen( tzv. nulového bodu), neboť i nejbližší cefeidy jsou od nás natolik 
leko, že nelze změřit jejich paralaxy. Hertzsprung proto odvodil nulový bod statisticky z vlastních 
shybů nejbližších cefeid. 
Empiricky nalezená závislost mezi zářivým výkonem a periodou světelných změn u cefeid byla 

rzději podpořena i teoreticky. Z teorie stavby hvězd totiž plyne, že perioda pulzací P závisí na 
`ední hustotě hvězdy p tak, že P—lHp. Jasnější a větší hvězdy mají nižší střední hustotu než 
'ězdy méně jasné a menší, proto je jejich perioda pulzací delší. 
Pulzujících proměnných hvězd, u kterých existuje výše uvedená závislost, je více druhů. Kromě 

asických cefeid, jejichž představitelem je hvězda S Cep, pozorujeme cefeidy typu W Virgins 
rvní sledovanou hvězdou této skupiny byla právě W Vir). Jsou to hvězdy starší generace než 
ězdy typu S Cep. Jejich nulový bod v závislosti "výkon - perioda světelných změn" je proti 
asickým cefeidám posunut o 1,4 mag. 
Pulzujícími hvězdami jsou i hvězdy typu RR Lyrae. Jsou to rychle pulzující obři spektrálních 

dB až F, jejichž absolutní jasnost prakticky nezávisí na periodě světelných změn. To je výhodné 
o určování jejich vzdáleností - stačí znát pozorovanou jasnost. Nevýhodou je; že oproti veleobřím 
feidám je jejich absolutní jasnost o několik magnitud menší, takže je nemůžeme sledovat z takové 
:dálenosti jako cefeidy. 
Závislost "zářivý výkon - perioda světelných změn cefeid" má značný praktický význam pro 

čování vzdáleností ve vesmíru. Stačí znát periodu změn jasnosti cefeidy, abychom zjistili její 
:dálenost (a tím i vzdálenost hvězdokupy či galaxie, kde se případně nachází). Je to další, velmi 
itečná a relativně spolehlivá nepřímá metoda určování vzdáleností kosmických objektů. 

resby - Pavel Příhoda) Zdeněk Pokorný 

i 
—►ěas 

vettko t 

(a»cplttuda pro rl5Ror'ost zvětš u) 

Á Obr. L8.6. - Změny některých veličin u cefeid. 
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♦ Obr. L'.7. - Závislost zářivého výkonu rta periodě 
světelných zrně,' pro některé pulzující proměnné hvězdy. 
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ASTRONOMICKÁ KRONIKA SPOLEČENSKA KRONIKA 

• 1. XI. - sir Herman BONDI (1. XI. 1919) - 75. 
výročí narození. Rakouský kosmolog. Generální ředi-
tel mezinárodní organizace pro výzkum vesmíru ESRO 
(1967-1971). V r. 1948 společně s T. Goldem publi-
koval kosmologickou teorii steady state. Významné 
jsou i jeho práce z teorie gravitačního záření a vnitřní 
stavby hvězd. 
• 3. XI. - Herman ZANSTRA (3. XI. 1894-2. X. 
1972) - 100. výročí narození. Holandský astronom. 
Zabýval se teorií záření plynových mlhovin; vypraco-
val novou metodu pro určování teploty sluneční 
chromosféry. 
• 5. XI. - Carl Wilhelm Ludwig CHARLIER 
(1.1V. 1862-5. XI. 1934) -60. výročí úmrtí. Švédský 
astronom, ředitel observatoře v Lundě (1897-1929). 
Zabýval se nebeskou mechanikou, kosmologií a 
stelární statistikou. Je autorem modelu hiearchicky 
uspořádaného vesmíru odstraňujícího kosmologické 
paradoxy.' 
• 8. XI. - Vesto Malvin SLIPHER (11. XI. 1875-
8. XI. 1969) - 25. výročí úmrtí. Americký astronom, 
ředitel Lovellovy observatoře (1916-1952). Zabýval 
se především spektroskopií a extragalaktickou 
astronomií. Jako první změřil radiální rychlosti gala-
xií na základě červeného posuvu jejich spektrálních 
čar. Objevil též rotaci galaxií; studiem reflexních mlho-
vin dokázal přítomnost prachu v mezihvězdném pro-
středí. Pomocí spektroskopie určil rychlost a periodu 
rotace planet Marsu, Jupitera, Saturna a Neptuna. 
• 8. XI. - Johann C. F. ZOLLNER (8. XI. 1834-
25. IV. 1882) - 160. výročí narození. Německý astro-
nom. Položil základy moderní astrofotometrie, posta-
vil první hvězdný fotometr (1861). Jeden z prvních 
pozorovatelů slunečních protuberancí pomocí 
spektroskopu. 
• 9. XI. - Stepan Jakovlevič RUMOVSKIJ (9. XI. 
1734- 18. VII. 1812) - 260. výročí narození. Ruský 
astronom. Zabýval se pozorováním Slunce, zúčastnil 
se mezinárodního programu určení paralaxy Slunce 
při pozorování přechodu Venuše před slunečním dis-
kem (1761-1769). 
• 9. XI. - Annibale de GASPARIS (9. XI. 1819 -
21. III. 1892) -175. výročí narození. Italský astronom. 
Zabýval se výpočty drah planet a komet. Je objevite-
lem 7 planetek (v r. 1849 objevil planetku Hygiea). 
• 17. XI. - Tadeusz A. BANACHIEWICZ (13. II. 
1882- 17. XI. 1954) -40. výročí úmrtí. Polský astro-
nom a matematik, ředitel hvězdárny v Krakově (1919-
1954). Zabýval se výzkumem Měsíce, proměnných 
hvězd a nebeskou mechanikou. Zdokonalil Gaussovu 
metodu pro určení eliptických drah planet a komet. 
Významné jsou jeho práce z numerické matematiky. 
• 18. XI. - Boris GARFINKEL (18. XI. 1904) -90. 
výročí narození. Americký astronom. V roce 1944 
vytvořil novou moderní refrakční teorii. 
• 19. XI. - Dmitrij Danilovič GEDEONOV 
(19. XI. 1854- 24. IX. 1908) - 140. výročí narození. 
Turkménský geodet a astronom. Je autorem metody 
pro určování opravy času podle hvězd (tzv. Gedeonova 
metoda). 
• 20. XX. - William deSITTER(6.V.1872-20.XI. 
1934) -60. Výročí úmrtí. Holandský astronom a mate-
matik; ředitel observatoře v Leidenu. Zabýval se po-
ziční astronomií, nebeskou mechanikou (zpracoval 
výsledky 250 let dlouhé řady pozorování Galileiho 
měsíců Jupitera) a kosmologií (Einsteinův - de Sir!erův 
model vesmíru). 
• 22. XI. - sir Arthur Stanley EDDINGTON (28. 
XII. 1882- 22. XI. 1944) - 50. výročí úmrtí. Anglický 
astronom; od r. 1914 ředitel observatoře v Cambridge. 
Je znám především jako autor teorie vnitřní stavby 
hvězd; objevil vztah hmotnost-svítivost (1924), vy-
pracoval teorii bílých trpaslíků, pulzujících proměn-
ných hvězd atd. Byl významným propagátorem 
Einsteinovy teorie relativity a její aplikace v kos-
mologii; v r. 1919 vedl expedici na ostrov Principe 
(záp. pobřeží Afriky) na pozorování úpiného zatmění 
Slunce - úspěšným pozorováním potvrdit relativistic-
ké zakřivení světelných paprsků v gravitačním poli 
Slunce. Byl též vynikajícím popularizátorem astrono-
mie. 

K 60. narozeninám ředitele Hvězdárny a planetárii 
hl. m. Prahy 
Dne 30. prosince 1994 oslavuje 60. narozeniny RNDr. Oldřich Hlad, dlouholetý ředitel HaP a čit 

redakční rady Říše hvězd. Kdo se s ním setkal třeba jen jednou, ví, že oslovit ho "velebný kmete 
zkrátka nelze - jednoduše proto, že by to nikoho nenapadlo ani v žertu (nechápu, jak na něho mohc 
vnoučata volat: dědo!). Jeho životopisná data lze najít třeba v příručce Kdo je kdo v ČR a proto, kdy 
jsem byl redakční radou požádán o "článek k jubileu", rozhodl jsem se pro rozhovor. 

Přišel jsi Ty k astronomii - nebo astronomie přišla k Tobě? 

To je jednoduché. Pokud se rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že polovina světa jsou strom 
ornice, psi, lidi a podobně a druhá jsou bud' mraky, neboje vidět cosi, co svítí a je to strašlivě pěkn 
Na to se člověk dívá už od útlého dětství, a tak přichází astronomie k nárt. 

První souhvězdí jsem se naučil znát, když mi byly čtyři roky. Bydleli jsme ve staré zástavbě 
v Břevnově. Při cestě na pavlač, kam bylo nutno si v noci občas odskočit, jsem si všiml nad jižní 
obzorem překrásných hvězd. Babička nti vysvětlila, že to je Orion. Pak jsem znal ještě Velký vi 
a Mléčnou dráhu. 

V rodinné knihovně utne zaujaly především knížky o hvězdnéobloze, třeba Andělova o souhvězdíc, 
a pár čísel Říše hvězd. Asi se tam dostaly přes mého otce, poštovního úředníka nebo přes strýčk 
profesora matematiky, fyziky a deskriptivy na gymnáziu v České Třebové - ten zněl a.stronontži nim 
rád a dokonce se měl .stát Nušlovým 
asistentem. 

Takže astronomii máš v genech? 

To by bylo sporné, ale já jsem k ní 
přišel jinak. Už, jako kluk jsem poznal, ž" 
se mi docela daří vysvětlit spolužákům, 
co ve škole nepochopili. Tak jsem se 
poměrně brzy rozhodl: půjdu tímto smě-
rem, vystuduji matematiku a fyziku a budu 
učit. 

Do fyziky patří i astronomie - a ve 
mně se probudily zážitky z dětství kdi 
jsem cítil krásu při pohledu na oblohu. V 
15letechjsem začal chodit na hvězdárnu, 
kde jsem se později stal demonstrátorem. 
Vystudoval jsem a pak šel učit do Žatce. 

Není nelogické, že jsem se potom do-
stal do nově zřízeného Planetária a kon-
kursem v roce 1965 zpět na hvězdárnu 
jako ředitel. 

Na škole jsi byl poměrně krátce - cítíš se dodnes kantorem? 

CJtápusvoje zaměstnání když ne výlučně, tak především jako vzdělávací. Naše instituce je urče? 
hlavně k těmto úkolům. 

Jak bys stručně popsal svůj běh astronomickým životem? 

Je to prosté, žádné velké zněny. Nic výjimečného: vlastně jsem pořád pokračoval v tom, co se t 
líbilo od dětství. Když jsem zjistil, že mi ve vzděláníještě něco chybí, doučil jsem se to - sám nebo? 
přednáškách doc. Gutha a doc. Linka, které jsem si zapsal. V Planetáriu jsem se věnoval hlavt 
systému školních přednášek, jehož zavedení se mi ve spolupráci .r Výzkumným ústavem pedagogi 
kým a pražským metodikem podařilo. 

A jako direktor? Nejprve je nutno se postarat o peníze pro instituci a ,její lidi, obklopit. 
co nejlepšími spolupracovníky a .s nimi, jako s kolegy pak prožívat, co život přináší. Zaměřit sem 
něco konkrétního, na to zbývá, jen vel?nž málo času. Moje práce - zcela v souladu se zaměřeni 
podniku - vždycky směřovala k něčemu, co bylo učební pomůckou či názornou encyklopedií: map 
přehledy, články. Patří sem i budování databanky, případně její využití pro vytvoření hvěz' 
ného atlasu. Je ale nutno podporovati další obory - kosmonautiku, geografii, výzkum a samozřejn 
i všeobecně vzdělávací činnost. To všechno stojí čas, práci i nějaké to zlobení. Při ředitel 
vání se dá zblbnout, ne zbohatnout. Spousta času se zbytečně ztrácí na prosazení úpině norntálnít 
věcí... 

Co Tě na Tvé práci nejvíc baví? 

Asi jako každého - když je něco úspěšně vyřešeno nebo dokončeno. To vystačí na nějakou dob 
než člověka někdo namíchne nebo než se objeví další problém, který se zdá být neřešitelný. A tak 
jde pořád. 
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'rožiljsi nějaký "hvězdný" okamžik? 

Nevím -já věcí neberu zas tak vážně a nestává se tni, že bych měl z něčeho podobně velkou radost. 
,le stačí to na kompenzování neáspěchů, takže ani z těch si moc nedělám. Nemám rád krajnosti -
adši sérii drobných hvězdných okamžičíčků. 

4yslíš tedy, že člověk potřebuje pocit úspěšnosti, aby byl spokojený? 

Jak řekám: chvilka radosti z hotového znamená odpočinek. Stačí malá příjemnost, ta se víc 
ychutná. Příliš velký pocit se vychutnat nedá, tím by se jeden spíš rnolal zalknout 

L eo takhle se vším praštit? 

Když člověk nebude dělat tohle, bude dělat něco jiného. Ale bez astronomie jsem si to nepředsta-
oval. Takové pocity přijdou občas na každého, na ředitele nejčastěji. Ale nesiní si to příliš brát, 
statně může být vykopnut snadněji než kdokoliv jiný. Nejlepší způsob jsem viděl v jednom 
věrákově jilmu. Tart je malý chlapeček, který se naštve, vezme čepici, praští s ní - a jde pryč do 
tkového rozlehlého pole... Já sice už nejsem malý kluk, čepici ani klobouk nenosím - ale občas si 
ěco podobného představuju a to sni pomáhá. 

ři Tvé energii není šedesátka žádný věk. Co bys chtěl ještě všechno stihnout udělat? 

Úměrně svému věku - tak třeba netoužím jet do Antarktidy. Už nerad lezu na vysoké kopce, 
čkoliv dřív mne lákaly. Podobně je tomu i v ostatním. Pokud ,ještě nějakou dobu budu moci 
racovat - a to záleží jak na zdraví, tak na mých nadřízených, chci dokončit to, co jsem začal. Taky 
iárn představu o tom, co bych ještě chtěl napsat a věřím, že se najdou laskaví čtenáři, kteří .si to 
řečtou - stejně jako to někoho jiného naštve, ale dobře mu tak. A pokud by šlo o chytání ryb na 
enzi, tak pouze pstruhy: ve studené vodě a přímo do ruky! 

Za redakční radu Říše hvězd, jejímž členem jsi od roku 1968, za čtenáře i za všechny přátele 
stronomie Ti přeji, aby Tě Tvůj elán a nezdolné zdraví neopustily ani v budoucnosti. 

S jubilantem rozmlouval Marcel Grün 

OSOBNOSTI ASTRONOMIE' 

R. G. Giovanelli (1915-1984) 
a jeho přínos ve sluneční fyzice 

Ronald Gordon Giovanelli byl první, kdo upozornil nu 
úlohu elektrických polí a jejich umístění v prostorové 
magnetické struktuře slunečních skvrn a při vzniku erupcí. 
Měl velmi široký pracovní záběr, který zahrnoval přístroje 
a optiku, zatmění, sluneční aktivitu ve vztahu k pozem-
ským dějům, studoval přenos tepla a excitaci a ionizaci slu-
nečních atomů, magnetická pole a cykly slunečních skvrn. 
Publikoval přes 80 prací. 

Giovanelli začal pracovat ve sluneční fyzice na Com-
monwealth Solar Observatory (nyní Mount Stromlo Ob-
servatory; Austrálie) v letech 1937-1939, v letech 1940-
1941 byl na National Physics Laboratorý v Londýně, poté di roku 1958 V australské National 
Standards Laboratory CSIRO (= Commonwealth Scientific and industrial Research Organiza-
tion) u Sydney. Byl vedoucím v oddělení fyziky CSIRO (1958-1974) a do r. 1984 jejím 
členem. V letech 1971-1972 byl předsedou australské astronomické společnosti a v posledních 
letech své činnosti vedoucím národního komitétu pro fyziku vztahů Slunce-Země. 

Giovanelli byl v r. 1975 v Praze v době mezinárodního sympozia o Slunci. Byl ve vědeckém 
styku s některými našimi pracovníky ve sluneční fyzice. 

Jeho prioritní práce o povaze erupcí v souvislosti s určitou konfigurací elektrických polí ve 
sluneční zmagnetizované plazmě Magnetic and electric phenomena in the Sun's atmosphere 
associated with sunspots vyšla v Month. Not. Roy. Astr. Soc. 107, 1947, 338. Byl první, kdo 
teoreticky i na základě tehdy omezených obšervačních údajů uvažoval o rozložení elektric-
kých proudů v prostoru magnetické struktury s výskytem neutrálních bodů či čar pro vznik 
erupcí. Dnešní poznatky dokládají, že v těchto prostorech se odehrávají procesy s velký-
mi výrony energie (1026= 1027 J). Giovanelli předběhl obdobné úvahy již více doložené o 15 až 
20 let. 

O Ladislav Křivský 

• 23. XI. - Thomas HENDERSON (28. XII. 1798 -
23. XI. 1844) - 150. výročí úmrtí. Skotský astronom. 
Společně se Struvem s Besselem vykonal v letech 
1835-1840 první měření paralaxy hvězd. 
• 23. XI. - Vasilij Jakovlevič STRUVE (15. IV. 
1793 - 23. XI. 1864) - 130. výročí úmrtí. Ruský 
astronom a geodet. Pod jeho vedením byly vypraco-
vány velmi přesné metody na určování souřadnic 
hvězd. 
• 25. XI. - Ismael BOULLIAU (28. IX. 1605 - 25. 
XI. 1694) -300. výročí úmrtí. Francouzský astronom. 
Zabýval se výzkumem hvězd typu Mira Ceti. 
• 30. XI. - Andrej Ivanovič LEKSEL (24. XII. 
1740 - 30. XI. 1784) - 210. výročí úmrtí. Ruský 
astronom. Dokázal, že komety mění vlivem gravitač-
ního působení Jupitera svou dráhu. Zjistil, že nový 
objekt objevený Herschelem v roce 1781 není kome-
ta, ale planeta Uran. 

• 1. XII. - Michail Anatolievič VILJEV (1. IX. 
1893 - 1. XII. 1919) - 75. výročí úmrtí. Ruský astro-
nom. Zabýval se teoretickou astronomií a dějinami 
astronomie. Zvláštní zájem věnoval především zatmě-
ní nebeských těles (mj. je autorem Kánonu ruských 
slunečních zatmění (1915) zachycujícího období X. -
XVIII. století) a astronomickou chronologií. 
• 2. XII. - Hugo von SEELINGER (28. IX. 1849 -
2. XII. 1924) -70. výročí úmrtí. Německý astronom,. 
polského původu; ředitel observatoře v Mnichově 
(1882-1924). Zabýval se stelámí atronomii, astrofy-
zikou a nebeskou mechanikou. Objevil fotometrické 
zvláštnosti Saturnových prstenců a zjistil, že se sklá-
dají z malých pevných těles. Formuloval jeden z kos-
mologických paradoxů (tzv. Seeligerův teorém). 
• 12. XII. - Oleg Vasilřevič DOBROVOL'SKIJ 
(12. XII. 1914) - 80.:wýwiá.ztarození. Ruský astro-
nom; v letech 1971-1978 ředitel Astrofyzikálního ústa-
vu v Dušanbe. Jeho vědecká práce se tyká výzkumu 
zejména v oblasti fyziky komet a meteorů a stelární 
statistiky. 
• 13. XII. - MAIMONIDES (1135- 13. XII. 1204) 
- 790. výročí úmrtí. Židovský filosof. Patřil mezi 
první kritiky Ptolemaiova Ahnagestu. 
• 17. XII. - Franz V. HESS (24. VI. 1883- 17. XII. 
1964) - 30. výročí úmrtí. Americký astronom rakous-
kého původu. Nositel Nobelovy ceny za fyziku za 
objev kosmického záření (1936). 
• 25. XII. - Georgij Nikolajevič DUBOŠIN (25. 
XII. 1904) - 90. výročí narození. Ruský astronom. 
Věnoval se nebeské mechanice - je autorem 
dvojsvazkového díla Nebeská mechanika (1962,1964); 
pod jeho vedením byla vypracována analytická teorie 
meziplanetárních drah. 
• L XII. - Robert Grant AITKEN (31. XII. 1864-
29. X. 1951) - 130. výročí narození. Americký astro-
nom; v letech 1930-1935 ředitel Lickovy observatoře. 
Zabýval se zejména výzkumem proměnných hvězd a 
dvojhvězd - v r. 1932 uveřejnil velký katalog 17 180 
dvojhvězd, z nichž sám objevil více než 3000. Provedl 
první mikrometrická měření poloh komet. 
• 31. XII. - John FLAMSTEED (19. VIII. 1646 -
31. XII. 1719) - 275. výročí úmrtí. Anglický astro-
nom; člen Londýnské královské společnosti, první 
královský astronom (od r. 1675) a ředitel observatoře 
v Greenwichi (od r. 1675). Zasloužil se zejména 
o rozvoj poziční astronomie; uskutečnil tisíce pozičních 
pozorování, na jejichž základě sestavil hvězdný kata-
log, který byl vydán až po jeho smrti pod názvem 
Historia Coelestis Britannica (1725). Byl prvním, 
kdo použil dalekohled na přesné určení poloh Slunce, 
planet a hvězd. 
• 31. XII. - Georg W. RITCHEY (31. XII. 1864-
4. XI. 1945) - 130, výročí narození. Americký astro-
nom a konstruktér astronomických dalekohledů. Vy-
pracoval techniku leštění, pokovování a zkoušení op-
tických kvalit velkých parabolických astronomických 
zrcadel. V roce 1928 sestrojil podle návrhu H. Chrétie- . 
na dalekohled - tzv. Ritcheyho-Chrétienův daleko-
hled. V roce 1917 objevil dvě novy v souhvězdí 
Andromeda. 
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KNIHY- ČASOPISY -  SOFTWARE
Využití počítačů IBM PC XT/AT v astronomii (Vl.) 

COSMOS (verze 15,06) 
(celkem 411 KB) 

Počítačové planetárium COSMOS je program se 
všemi prvky pro názorné zobrazení oblohy. 
Zkoušená verze byla demo-ukázka, která obsa-
huje efemeridy planet jen na 4 roky (1988-1992). 
Z hlavního menu je možno nastavit celkem 9 
funkcí s různými atributy: 
1 - hvězdná mapa při horizontálním pohledu 
2 - hvězdná mapa okolo zenitu 
3 - hvězdná mapa - rovníkové souřadnice 
4- oběh planet sluneční soustavy (pohled kolmo 

na ekliptiku) 
5 - oběh planet sluneční soustavy (pohled v ro-

vině ekliptiky) 
6 - poměrná velikost těles sluneční soustavy 
7 - vzdálenosti těles sluneční soustavy 
8 - efemeridy 
9 - efemeridy 
0 - nápověda, seznam kláves pro ovládání 

Žádný z ostatních programů neumí předvést 
vznik smyčky (a zpětného pohybu) planet na 
pozadí hvězd. Program COSMOS toho dosahuje 
zdánlivou maličkosti - tzv, trasováním pohybu. 
Při zvoleném režimu pohybu a nastavené rych-
losti během času zůstávají zobrazeny předchozí 
pozice planet nebo hvězd. 

Přímo ze zobrazení hvězdné oblohy je možno 
si nechat vyhledat a zobrazit celkem 19 známých 
periodických komet s dráhou eliptickou i para-
bolickou. 

Výhoda - zobrazení souřadnic zvolených 
hvězd á planet, uživatelsky příjemné ovládání 
myší, možnost tisku, velmi názorné, podporuje 
matematický koprocesor. 

Zvláštní funkce - trasování pohybu. 
Nevýhoda - malá databáze hvězd, nezobra-

zují se souřadnice horní hrany obrazovky. 

SATELIT 
(celkem 31O KB) 

Program v BASIC, který umí spočítat všechna 
aktuální data satelitů planet i satelitů umělých. 
Po zadání potřebných dat se mj. dozvíte údaje 
o apogeu či perigeu, délce oběžné doby apod. 
Grafika zde není žádná. 

APOLLO 
(celkem 300 KB) 

Je simulátor přistání lunárního modulu na po-
vrchu Měsíce, které si uživatel řídí z prostředí 
velmi věrné napodobeniny pilotní kabiny lunár-
ního modulu. 

Závěr 

Kromě programů uve-
dených v tomto seriálu 
je možno setkat se ještě 
s některou verzí astro-
nomického programu 
typu "SKY". Jsou to 
např.: 
DEEPSKY (230 KB) 
LOGSKY (302 KB) 
NEWSKY (198 KB) 
OLDSKY (218 KB) 

Tyto programy jsou 
vesměs určeny pro gra-
fické karty CGA a jsou Á Obr. 7 - Program COSMOS - Na snímku je ukdzdna smyčka, kterou n 
psány v programova- obloze vytvořila Venuše v roce 1990. Je zvýrazněna šipkou; tiskem tlačítka my: psány

jazyku progrIC.Ja- sev levém horním rohu objevila žnfonnaceojejích parametrech ifdzi.Podobný, cím
jich popis neuvádím, 

zpfesobem je možno identifikovati ostatní tělesa na obrazovce. 

s určitou dávkou nadsázky je možno je zařadit mezi "počítačový dějepis", už jenom proto, ž 
zobrazují hvězdy ve velikosti ořechu... 

I když je v tabulce uvedeno, že data programů nelze tisknout, rozuměj - nelze tisknout přím 
z programu. V těchto případech je nutno použít některý rezidentní program pro tisk, ktet 
obrazovku vytiskne v grafickém režimu, barevně a v požadované velikosti a kvalitě tisku. Nejlepi 
výsledky dává program PIZZAS+ (mj. umí dělat výřez). Zdarma, resp. shareware, je progral 
HIJAAK a INSET, kterými lze obrazovku ještě dodatečně editovat a popisovat. 

3a:19í 209 Dee:-14 30' 

PU9aet 133.30 174.31) 
359011tUdt: -3.9 

atlet[: terreatrlal Planet 
Mana: Vefwa 

:20:23 osr 2/11/1990 9:a9:ae . ~ 

VA, , 

ln 36n 
Printing 

200 00" 

Updating: 1 On 

aSal' 
11ra ' 
Nep ' 
Plu ' 

*14 37• 

-4S 23• 
140 249 

O Zdeněk Tara, 

Tab. 2 

v"erze:: 

STAR U 
IG 

MOOťf,  _ 
KYGLC11 

PTA N,É ~S~ 
COSMbS) 
SATEL`!?~°

P„,OLLf 

Gtk~bŠK>fc 

celková dél 
[Ke] 

ok výrobY, ~ 
si 

~ p~~4.NJž3~r„w,,4`l't ť~1883) s 262ti 
1_ 18,93), s 286~ 
4'l€~9Á), s. 99; ~ 
,-8l1994),

11-12 994)‚s.z~ 
'11-12/1 9 ) s.
1f'12/19  Sa' 

♦ Tab. 3 

262 Říše hvězd ročník 75 11-12/1994 



v 

KNIHY - ČASOPISY -SOFTWARE
Cnížky pro astronomický potěr 
kdávno mi přátelé ukázali knížku pro děti. Na stránce, kterou jsem náhodou otevřel, byl obrázek 
:emě, jak běží kolem Slunce. Nahoře na zeměkouli (asi v Evropě) stál človíček na zemi. V Austrálii 
yl také človíček a byl stejně orientovaný jako Evropan - tedy hlavou u Země a nohama v 
meziplanetárním prostoru. Protože autor(ka) zřejmě nemá potuchy o směru zemské tíže, Australánek 
e držel Země a plápolal volně ve "esmírném prostoru. Zkrátka horor, který by otřásl i otrlým 
lověkem. Taková nesmyslná astrom etická hanebnost by se dětem (ani dospělým) neměla vůbec 
ostat do rukou. 
Napsat populární astronomickou knížku pro malé děti je těžké, velmi těžké. Je to umění. 

tutor(ka) musí mít nejen základní znalosti o vesmíru, ale musí si také s dětmi dobře rozumět. 
'akové knížky u nás, zaplať pán Bůh, také vycházejí. Dvě z nich se mi dostaly do rukou. 

:arole Stottová 

Voční obloha 
angl. orig. Eywitness (Dorling Kindersley Limited, London 1993) přeložil 

:. Bochníček. Vyd. Vydavatelstvo Slovan v edici Zvídavý pozorovatel. 
Iratislava 1994, váz., 64 ilustr. str. ISBN 80-7145-145 

h-atislavské nakladatelsví Vydavatel'stvo Slovart vydalo v sérii Zvídavý pozo-
vvatel knížku Carole Stottové Noční obloha (Jak pozorovat a porozumět 
tjemství noční oblohy). Do češtiny ji přeložil Dr. Záviš Bochníček, docent 
stronomie na bratislavské univerzitě. Překlad je bezvadný. Čtenář (od deseti do osmdesáti let) se 
mnoha názorných ilustrací (perokreseb i fotografii) provázených stručným srozumitelným textem 

oví ovšem, co je na noční obloze: o hvězdách, Měsíci, meteorech, planetách, mlhovinách, galaxiích atd. 

Noční obloha 
iex~mro 

ňóln of ie oxý 
t3 

.uzana Večeřová . . 

Sluníčko a my děti 
tyd. Luxpress, s. s r.o., Praha 1993, váz., 64 ilustr. str. ISBN 80-7130-028-4 

) denní obloze a o Slunci vypráví naše autorka Zuzana Večeřová v knížce 
'luníčko a my děti, vydané Nakladatelstvím Luxpres v Praze (knihu bohatě 
istroval R. Roštapil). Je určena pro nejmenší čtenáře ("astronomický potěr"t 
ministerstvo školství ji doporučilo jako četbu pro základní školy. I když je 
rčena dětem od 6 do 9 roků, dovědí se i jejich rodiče o tom, proč sluníčko 
vití, jak je daleko, z čeho je, proč je obloha modrá, jak vzniká duha, proč je 
ominík černý, sněhulák bílý a růže červená, jak sluníčko pohání naše auta, svítí a hřeje v našich 
omovech, jak se jeho energie dostává s potravou do našich svalů... Zkrátka všechny základní 
oznatky, které by měl znát každý člověk od první obecné. 

Obě knížky - o noční obloze pro větší děti i o Slunci pro nejmenší čtenáře - by měly být nejen 
každé školní knihovně, ale v každé domácnosti; zvláště tam, kde jsou děti.. 

J Josip Kleczek 
Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov 

150 Years of The Doppler Principle 
15O let Dopplerova principu) 

teta Polytechnica 33 (2/1993), ed. M. Vrbová, ČVUT, Praha 1993, 134 str., 
ngl. s čes. souhrnem ISSN 1210-2709 

amostatné číslo sborníků, vydávaných ČVUT v Praze pod souhrnným 
ázvem Acta Polytechnica, je věnováno příspěvkům, které zazněly na mezi-
árodním interdisciplinárním Dopplerově sympoziu, jež se konalo v Praze ve 
nech 8.- 10. září 1992 při příležitosti oslav 150. výročí Dopplerova objevu. 
borntk obsahuje celkem 14 příspěvků našich i zahraničních autorů, psaných anglicky (s českým 
ouhrnem). Z obsahu sborníku je patrné, že Dopplerův jev dnes pokrývá širokou oblast využití 

základním i aplikovaném výzkumu; nicméně astronomie představuje oblast historicky první 
dosud mimořádně aktivní. . 

V astronomické části sympozia byly předneseny příspěvky: G. Wolfschmidt (Mnichov): Dopplerův 
ev v astronomii 19. století; P. Hadrava (Ondřejov): Dopplerův princip v astronomii; J. Novotný 
Brno): Může být kosmologický rudý posuv vykládán jako Dopplerův jev?; V. Karas (Praha): 
)opplerův efekt v astronomických výtryscích; C. Thykier (Taastrup): Roemerova měření rychlosti 
větla: šlo o Dopplerův princip? 
Nejvíce příspěvků se týkalo využití Dopplerova jevu v soudobé fyzice, další práce byly 

'ěnovány historii, spektroskopii, technice a lékařství. Naneštěstí ve sborníku nejsou zachyceny 
šechny přednesené příspěvky - z astronomických tak chybějí referáty V. Karase a C. Thykiera. 
'řesto je však sborník užitečný pro orientaci astronomů, fyziků, historiků a specialistů dalších 
borů při studiu či aplikacích tohoto jedinečného fyzikálního jevu. 

] Jiří Grygar 

ČASOPISY 
~77a nV1~I~11~!11 I 

ASTRONOMY - květen 
1994 - Návrat na Měsíc? 

Před 25 lety stanul poprvé č ověk na Měsíci - vrátí se tam 
e."stě?-D. F. Robertson (32); Zpopele do popele a z prachu 

do prachu - nové pohledy na vývoj hvězd - D. J. Eicher 
40); Pozorováno na rádiových vinách - pohled na oblohu 

90-m radioteleskopem NRAO -R. Talcott (50); Nabídkový 
katalog artrontnnického software - příloha. 
ASTRONOMY - červen 1994 - 100 let Matsových 
kopců - B. Bond (28); Odpočítávání velké srážky -
o srážce komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem -
D. Bruning (40); Putování za kvasary - o pozorování 
kvasarů malými dalekohledy - P. Harrington (56); 
Třpyt letní Mléčné dráhy - D. J. Eicher (62). 
ASTRONOMY - červenec 1994 - Měsíční pionýři -
25.výročí přistání prvního člověka na Měsíci - A. Chai-
kin (26); Kosmická sonda Clementine mapuje Měsíc -
D. Bruning (36); Měsíc - dárek od kosmických lodí 
Apollo - G. Ryder (40); Optické testy pro dalekohledy 
astronomů amatérů - D. Bruning (56); CCD fotografie 
přináší revoluci v poznávání vesmíru - R. Berry (62); 
Rekni, jestli to ještě vidíš - na obloze je možné spatřit 

malým dalekohledem kvasary... - J. Spevak. 

MERCURY MERCURY - červenec/ 
srpen 1994 - Kometární 

ohony - D. H. Levy (6); Velká událost - G. Musser 
(13); Ve slunečnísoustavě objeven nový pás asteroidů 
- D. Durda & S. Jayaraman (16) 

SKY 
& TELESCOPE 

SKY&TELESCOPE-duben 1994 
- Snúnky z opraveného Hubblo va kos-
mického dalekohledu - snímky z opra-
veného kosmického dalekohledu jsou 
lepší než se předpokládalo - R. T. 

Fienberg (20); fotoreportáž o opravě Hubblova kosmické-
ho dalekohledu při letu raketoplánu Endeavour - R. T. 
Fienberg (24); Zpracování obrazu v astronomii - využití 
počítačů při zpracování astronomických snímků - R. Beny 
(30); Výzkumná mise kosmické sondy Clementine -
S. Nozette & E. M. Shoemaker (38). 
SKY & TELESCOPE - květen 1994 - Kouzelná 
optiku dalekohledu Statfire - reportáž o dalekohledu 
s adaptivní optikou - R. H. Ressmeyer (20); Hvězdy, 
které se netřpytí (L) - o pozorování hvězd dalekohle-
dem vybaveným systémem adaptivní optiky - R. Q. 
Fugate & W. J. Wild (24); Miliardy hvězd, několik 
milionů galaxií- o digitalizaci Palomarské přehlídky 
oblohy - R. Humphreys & P. M. Thurmes (32); Sluneční 
zatmění, která změnila svět - B. E. Schaefer (36). 
SKY & TELESCOPE - červen 1994- Hvězdy, které 
.re netřpytí (IL)- o pozorování hvězd dalekohledem 
vybaveným systémem adaptivní optiky - R. Q. Fugate 
& W. J. Wild (20); Hvězdné oči - o pozorování oblohy 
pouhým okem a o jeho hranicích - B. Parkyn (30); 
Cesta do Tunguzky - o cestách vedoucích k místu a ob-
jasnění pádu tunguzského meteoritu - R. A. Gallant (38). 
SKY & TELESCOPE - červenec 1994 - Srážka se 
blíží - o srážce periodické komety Shoemaker-Levy 9 
s Jupiterem - J. K. Beatty & D. H. Levy (18); Vizuální 
impakt - impaktní jev očima umělců a malířů - S. J. 
Goldman (24); Pozorování planety Jupiter v období 
její srážky s kometou P/Shoemaker-Levy 9 - C. R. 
Chapman (31); "Dálková" astronomie na Mount Wil-
sonu - i astronomové amatéři mohou pomocí teleko-
munikačních sítí na dálku pozorovat dvacetipalcovým 
dalekohledem na observatoři na Mount W ilsonu v Ka-
lifornii - M. Ratcliffe (38). 

SPEKTRUM SPEKTRUM 1- březen-
duben 1994 - Kometa 

P/Shoemaker-Levy - (1993e) - před srážkou -
M. Lehký (9); Kreslete Jupitera (15). 
SPEKTRUM 2 - květen-červen 1994 - Kometa, 
družice nebo UFO? - o úkazu viditelném na našem 
území večer dne 3. V. - J. Klimeš & V. Říhal (9); 
Ulysses Contet Watch - příležitost pro astronomy ama-
téry - P. Kubíček (13). 
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REDAKCI DOŠLO 

Objednávka na časopis Říše hvězd 
Příjmení:   Ulice:   číslo: 

Jméno Město: 

Titul:  PSČ: Stát: 

Na výše uvedenou adresu objednávám(-e)  výtisk(-ů) časopisu Říše hvězd, 

a to počínaje číslem   /199.... Datum: Podpis: 

Tuto objednávku vložte do obálky a laskavě pošlete na adresu: 

A.L.L. production, P.O. BOX 732, 111 21 Praha 1 
Předplatné pro rok 1995: 300 Kč. ` Cena jednotlivého čísla: 25 Kč. 

Pro velkoodběratele a prodejce (např. i hvězdárny a astronomické kluby) se poskytují 
výhodné slevy - informace na požádání (® 02/2422.6353; FAX 02/2422.5363) 

.a Tento objednávkový list je určen i zájemcům o časopis ze zahraničí. 
ca Zájemci ze Slovenské republiky si mohou časopis objednat přímo na adrese slovenské distributorské 

firmy L.K. Permanent, spol. s r.o. (P.O. BOX 4, 834 14 Bratislava 34; ?i 07/284.418; FAX 07/289.053) 
- roční předplatné pro rok 1995 ve slovenských koninách je 360 Sk, cena jednotlivého čísla je 30 Sk. 

Pro objednáni časopisu nemusí být nutně použit "originální" objednati lístek, ale 
postačí jeho xerokopie, příp. jeho jakákoli písemná obdoba. 

us Časopisy objednané na výše uvedených adresách budou zasílány prostřednictvím pošty 
a v odpovídajícím obalu (plastová fólie nebo papír). ~ 

Redakce Říše hvězd si dovoluje 
pozvat nejen své čtenáře na 

Setkání s planetami 
pod oblohou 1995 

Setkání pořádá redakce astrono-
mického časopisu Říše hvězd ve 
spolupráci s redakcí Technického 
magazínu T95 a pod záštitou Hvěz-
dárny a planetária hl.m. Prahy 

10. února 1995 od 18 hodin 
v pražském Planetáriu 

v Královské oboře 

program 

Bohové, planety a lidé 
Doc. Josip Kleczek 

Planety pod oblohou planetária 
Ing. Pavel Příhoda 

Planety a jejich měsíce očima 
kosmických sond 
Ing. Marcel Grün 

Čtenářská` anketa o nejtajfmavělší článě r ryY,i . ~Fvt~ti; 
V rámci snahy phzpusobit obsah časopisu Říše hvězd jmu čten` 
vypisuje; jeho redakce :čtenářskou anketu o~ejzajimavejší Článei 
75 ročníku Riseihvězd (1994). 

Obracíme se tedy na všechny čtenáře6Riše hvě š vyzóu aby 
psali na korespondenční lístek názvy tři článku se jmeny jejich autoru (bez , 

l , ohledu na poradí}, které vyšly v Rlšší hvězd .v r 1994 v číslech 1 až 12 a které výr 
byly podle vašeho názeni nejzajímavější a nejvice vás upoutaly. Vaši odpověcr uv 

u- napřilldad na koíespondenčním lístku - zašlete do konce března na adresu 

Vážení čtenáři, milí přátelé! 

Končí 75. ročník Říše hvězd, končí občanský rok 1994. Časopis Říše hvězd však nekončí, žije a bude žít 
i v roce následujícím a pevně doufám i v letech dalších. 

V minulém čísle jste byli informováni o zásadních existenčních problémech časopisu. Je mou milou 
povinností poděkovat všem těm, kteří nám do redakce volají a píší. Děkujeme za jejich pochopení, za 
nápady, za nabídky pomoci. Je to krásné povzbuzení do další práce. 

Děkujeme našemu vydavateli, kterému se podařilo sehnat a vyčlenit ze svého rozpočtu právě tolik 
prostředků, aby časopis Ríše hvězd mohl vycházet i v roce 1995 - jinými slovy dostal časopis rok nato, aby 
společně se svými příznivci shromáždil finanční prostředky nutné pro zachování existence časopisu - na vy-
rovnání schodku mezi zisky z prodeje a výrobními náklady a na režii časopisu. Tyto zdrojejsou v podstatě tři: 

1/ sponzorství či mecenášství - nejzásadnější význam pro budoucí existenci časopisu! Obecný problém - daňový zákon... 
2/ Komerční inzerce - v zásadě vylepšení rozpočtu v průběhu roku - lze využít např. na zvětšení rozsahu, zkvalitnění tisku, přidání příloh všel 

druhu atp. Nemáme zkušenosti. Obecný problém - málonákladový specializovaný časopis. 
3/ dary a příspěvky od neziskových vládních i nevládních organizací - např. dotace od našeho vydavatele IPOSu (přímo řízená organizai 

ministerstva kultury) byla, kromě výnosů z prodeje časopisu, jediným finančním zdrojem, což již přestává být pravdou pro rok 1995 a pro rol 
následující s ní nelze reálně počítat - bude-li, tím lépe! Z dalších subjektů přicházejí v úvahu grantové systémy některých ministerstev, Akademie vě 
příslušných orgánů státní správy a nadace. Obecný problém - peníze v této oblasti asi moc nejsou... 

Zvláštní poděkování pak posílám do českobudějovického podniku Budějovický Budvar, který" jako prvý otevřel novou cestu k financová 
časopisu. 

Co Vás jako čtenáře čeká v příštím ročníku? Především je nutné brát v úvahu, že vše se neustále mění a mnohdy nezbývá čas na vysvětlení, že i 
om či onom čísle bylo podstatné to, že vůbec vyšlo, než to, že rubrika Noční obloha vyšla pozdě. Mimochodem právě rubrika Noční obloha bui 

v příštím ročníku navě pojata. Od prvního čísla bude pravidelné vycházet na pokračování velmi zajímavý "atlas objektů vzdáleného vesmírů", do tisl 
se připravují velmi pěkné přehledové články. Obsah 75. ročníku (1994) bude publikován v prvním čísle 7 
ročníku, další vydání astronomického adresáře v polovině roku. Doufáme, že se nám též podaří sehn 
prostředky na publikování astronomického kalendáře. Chtěli bychom také uspořádat několik astronomickýí 
společenských akcí (první z nich se bude konat v únoru). 

Chceme, budeme, rádi bychom... - Přesvědčte se sami na stránkách příštího, tedy již 76. ročníku Říše hvěz 
jak se nám to podaří. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé! Mnoho zdraví a úspěchů v roce 1995 Vám přeje jméne 
všech, kdo se podílejí na realizaci časopisu Říše hvězd, 

Tomáš Stařecký 
šéfredaktor 
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