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PRVNÍ STRANA OBÁLKY 
Planeta Venuše a její oblačná at-
mosféra - Na snímku pořízeném 
Hubblovým kosmickým daleko-
hledem (HST) je dobře patrná de-
tailní struktura Venušiny atmosfé-
ry složené převážně z kyseliny sí-
rové. Díky rázné rychlosti větrů 
v různých planetograflckých šíř-
kách vytváří atmosféra oblačné 
pruhy do podoby písmene V, přičemž světlejší oblasti 
obsahují méně oxidu síry něžli oblasti tmavé. Snímek 
byl pořízen 24. ledna 1995 ze vzdálenosti 113,6 milio-
nů kilometrů od Země. (foto - NASA/JPL/STScI) 

DRUHÁ STRANA 
OBÁLKY 
NAHOŘE - Plynová 
obálka kolem Novy 
Cygni 1992. Srov-
nání snímků eliptic-
ké struktury kolem 
Novy Cygni 1992 
před (snímek vpravo) a po instalaci optiky COSTAR 
na HST (snímek vlevo). - Blíže viz článek na straně 24. 

(foto - NASA/JPL/STScI) 

UPROSTŘED-Gala-
xieNGC 1068-Srov-
nání snímků aktivní 
galaxie NGC 1068 po-
řízených Hubblovým 
kosmickým daleko-
hledem před jeho 
opravou (snímek vlevo) a po opravě (snímek vpravo). -
Blíže viz článek na straně 24. (foto -NASA/JPL/STScí) 

DOLE VLEVO -Jupiter po sráž-
ce s kometou P/Shoemaker-Levy 
9 - Snímek pořízený Hubblovým 
kosmickým dalekohledem ukazu-
je detailně strukturu skvrny vznik-
lé po dopadu úlomku G komety 
P/Shoemaker-Levy 9 do atmo-
sféry Jupitera. Snímek byl poří-
zen 18. července 1994 asi 90 ho-
din po dopadu a následné explozi 
úlomku G. Tmavá oválná skvrna v centru dopadu má 
průměr pouhých 200 km, vnitřní prstenec 3 750 km 
a vnější prstenec asi 12 000 km. 

(foto - NASA/JPLISTScI) 

DOLE VPRAVO - Jupiter po 
srážce s kometou P/Shoemaker-
Levy 9 -Tento  amatérský snímek 
byl pořízen v noci 28./29. červen-
ce 1994 v 20h 30 min SEČ Fran-
tiškem Reinbergem na hvězdárně 
v Hradci Králové (refraktorem 
200/3500v projekci za oklulárem 
O-25 na film Konica 3200 a ex-
pozicí 1 s). Skvrny po dopadu komety jsou vidět při 
pravém dolním okraji kotoučku planety. 

TŘETÍ STRANA OBÁLKY 
Okolí mlhoviny NGC 7000- Se-
verní Amerika - Autorem sním-
ku je amatérský astronom Milan 
Antoš, který" snímek pořídil dne 
6. VIII. 1992 expozicí 32 min 
(Sonnar 4/300 + filtr Deep Sky) 
na materiál Kodak TP4415 (hy-
persenzibilizovaný vodíkem). 

POSLEDNÍSTRANA OBÁLKY 
Souhvězdí Orion - Autorem pů-
sobivého snímku zapadajícího 
souhvězdí Orion je astronom 
amatér Tomáš Cihelka z Prahy. 
Snímek pořídil na Kněží hoře na 
Fujichrom 400D (Alfa Compur, 
obj. 4,5/105, cl. 5,6). 
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auf dem Mars - L. Neslušan (32); Werden wir noch Sterne sehen? - J. Papoušek (33). 
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Studovati dějiny Země jest studovati vesmír a dě-
jiny čtověka, nedot' Země jest hvězdou ve vesmíru 
a čCověkjest výstednicí všech pozemskýchsiC lení 
výrokem zázraku; jest dítětem přírody. 

Cami(Ce FCammarion, francouzský astronom (1842-1925) 
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• KDY, KDE, CO NOVINKY Z ASTRONOMIE 

♦ - oznámenfozdačenátírto symhotensnebybv. před-', 
chazeltcích číslech Říše 1mQzdpubbkóvána; ňeho do-
šlo ke změně jejích obsahu. 

4- - akce. pořádané v'iňhraničf 
4 - vRi,č' htrézddižpublikovaná oznámem pnpadněle-; 

ich zkrácená verze , ; 

únor 
4 111. U. - Planetdrium Prahu: Setkání s planetami pod 
oblohou 1995. a Kontakt: Redakce Říše hvězd, Vydavatel-
ství a nakladatelství Václav Svoboda (NNIII), Vodičkova 34, 
110 00 Praha 1. 

4 17.- 19. III. - Velká Úpa: SKI a TELESKOPY 1995. 
pa Kontakt: Redakce Říše hvězd, Vydavatelství a nakladatel-
ství Václav Svoboda (NM!!), Vodičkova 34, 11000 Praha 1. 
4 23. - 24. III. - Valašské Meziříčí: Společné zasedáni 
vedení České a Slovenské astronomické společnosti. 
xa Kontakt: Česká astronomická společnost, Planetárium 
Praha, Královská obora 233, 170 00 Praha 7 - Holešovice; 
® 02/370.840. 
424. -26. III.. Valašské Meziříčí: Astronomický seminář 
-stelární astronomie. vz Kontakt: Hvězdárna Valašskě Mezi-
říčí, Vsetínská 78; ® 0651/21.928. 
4 25. III. - Valairkd Meziříčí: Porada vedoucích hvězdá-
ren a astronomických kroužků. ~ Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; O0651/21.928. 
4 30. - 31. III. - Planetárium Praha: Seminář o využit( 
výpočetní techniky na hvězdárnách a v planetáriích. 
ca Kontakt: Planetárium Praha, Královská obora 233, 
17021 Praha 7; ® 02/37I 746až48 (1. Šifner - technické do-
tazy, M. Lieskovská - organizační dotazy); FAX 02/375.970. 

4 S - 9. IV. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie - 5. soustředění 13. běhu Kontakt: Hvězdár-
na Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; O0651/21.928. 
4 25. - 27. IV. - Hvězdám" v Úpici: 17. seminář Člověk 
ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Kon-
takt: Hvězdárna Úpice, 542 32 Úpice; ® 0439/932.731, 
0439/932.289; FAX 0439/933.289. 
4 4 25. - 27. IV..  ESTEC, Noordwijk, Holandska: Zdro-
je záblesků záření gama. sa Kontakt: E. Chérouz, 
ESTEC - Astrophysics Division, P.O. BOX 299, 2200 AG 
Noordwijk, Holandsko -The Netherlands;®+31-71653557, 
FAX +31-71654690, e-nrail eslab29@astro.estcc.esa.nl. 

květen '9 
4 11. - 14. V. - š41s4'ké Meziřčč(: Pomaturitní studium 
astronomie -6, soustředění 13. běhu v  Kontakt: Hvězdár-
na Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; ® 0651/21.928. 
+19.- 21. V. -jižní Čechy: Studijní tematický zájezd. Kon-
takt Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; ®0651/21.928. 
4 O 23.- 27. V. - Makuhari u Tokya (Japonsko): IAU Col-
loquium No. 153 - Magnetodynamické jevy ve sluneční 
atmosféře. a, Kontakt: T. Kosugi, National Astrono-
mical Observatory, Mitaka, 181 Tokyo, Japan - Japonsko; 
®+81-422-34-3730; FAX +81-422-34-3742; e-utaj! 
tkosugi@eolacstanford.edu. 

červen 195
4 8. - II. VI. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie - 7. soustředění 13. běhu a Kontakt: Hvězdár-
na Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; ® 0651/21.928. 
(-23.- 25. V L - Vok'š.ské Meziříčí: Astronomický seminář 
- sluneční soustava vy Kontakt Hvězdárna Valašské Meziří-
čí, Vsetínská 78: ®0651/21.928. 

červenec 
♦ 1. - 9. VII. a 9. - 14. VII. - II"ězd'irna Rnkyca,ty: Kurz 
broušení astronomických zrcadel (I.- 9. VII.) a navazující 
Kurz stavby astronomických dalekohledů (9.- 14. VII.). 

V prvních dvou týdnech letních prázdnin se na Hvěz-
dárně v Rokycanech uskuteční ve spolupráci s Hvězdárnou 
a planetáriem hl. m. Prahy a přístrojovou skupinou České 
astronomické společnosti kurz hrnušeni a.stronomickýc/t 
zrcadel (I. 9. VII. 1995) a navazující kurz .rravhy am-nna-
otických dalekohledů ( 9.14. VII. 1995). 

V rámci těchto kurzů budou mít zájemci o astronomii za 
přijatelnou cenu možnost vyrobit si základní součásti pro 
vlastní astronomický dalekohled a získat řadu praktických 
rad, které jim usnadni řešeni technických problémů při do-
končování přístroje. Zanedbatelný není ani fakt, ₹e se v Ro-

(pokručovdní na strwtě 24) 

Kosmický dalekohled detekoval prvotní hélium 

Mezinárodnímu týmu astronomů pod vedením P. jakobsena se pomocí kamery pro slabé objekty 

(FOC) na palubě Hubblova kosmického dalekohledu (HST) podařilo potvrdit předpovědi o slože-

ní mezigalaktické hmoty, které plynou z teorie velkého třesku. Nové objevy také vnášejí světlo do 

toho, jaké fyzikální podmínky panovaly ve vesmíru v době, kdy měl za sebou pouze desetinu 
svého dnešního věku. 

Zkoumáním absorpce ve spektrech vzdálených jasných kvasarů pomocí HST a největších po-

zemských dalekohledů astronomové v nedávné době mapovali rozložení vodíku od nás až k nej-
vzdálenějším známým kvasarům. Studie ukázaly, že mezigalaktický prostor je napiněn řídkými 
mraky vodíku, o kterých se soudí, že je to původní hmota, nepřetvořená po velkém třesku. Zůstalo 
však dokázat, že oblaka obsahují také hélium - podle teorie žhavého velkého třesku se ve vesmíru 
starém tři minuty přibližně čtvrtina hmoty sloučila na hélium. Iont He*, nejvhodnější forma pro 
detekci prvotního hélia, pohlcuje na vinové délce 30,4 nm. Avšak vlivem rozpínání vesmíru se 
v důsledku Dopplerova jevu tyto vinové délky zhruba čtyřikrát prodlouží a dostanou se do středu 

ultrafialové části spektra. Na jejich detekci je tedy potřeba dalekohled umístěný nad zemskou 
atmosférou. Ultrafialové záření vzdálených kvasarů je mimořádně slabé, protože cestuje přes 
stovky vodíkových mračen, z nichž ta největší jsou na těchto vinových délkách neprůhledná. 
Proto tým astronomů musel použít nejcitlivější ultrafialový dalekohled - HST - a tři roky pečlivě 
vybíral mezi stovkami vhodný kvasar, který není zcela zahalen vodíkovými mračny. Až koncem 
roku 1992 se mezi 25 vybranými kandidáty podařilo kameře FCC zachytit ultrafialové záření o 
správné vinové délce u kvasaru Q0302-003 v souhvězdí Velryby, který je od nás vzdálen 13 mili-
ard světelných let. Na zaznamenání detailního ultrafialového spektra kvasaru bylo třeba vyčkat 
do opravy optiky dalekohledu v prosinci 1993. Po úspěšné instalaci zařízení COSTAR vzrostla 
citlivost FOC čtyřikrát a kvalita měření se tedy dramaticky zlepšila. Už 26. ledna letošního roku 
dalekohled znovu namířil na kvasar Q0302-003 a našel přesně to, co astronomové očekávali -
absorpci na vinové délce 131 nm, Dopplerovým jevem posunutou čáru iontu He*. Od tohoto místa 
až po vinovou délku 600 nm ve viditelné oblasti je spektrum kvasaru neporušené, avšak nad 
krátkovinnou stranou čáry už není zaznamenáno žádné ultrafialové zářeni, protože je úpině pohl-
ceno héliem rozestřeným mezi námi a zdrojem. Spektrum svědčí o tom, že podmínky v raném 
vesmíru byly mnohem tvrdší, než je tomu dnes. Mezigalaktická hmota byla vysoce ionizovaná 
ultrafialovým zářením vysílaným kvasary a mladými galaxiemi. Intenzita detekované héliové 

absorpce je však tako-
vá, že se nedá vysvětlit 
pouze absorpcí oblaků. 
Ukazuje se, že obrovské 
prostory mezi galaxiemi 
a mračny jsou vypiněny 
řídkým horkým plazma-
tem,jehož vod/íková sou-
část je vysoce ionizova-
ná a tedy neviditelná, ale 
héliová zřejmě přispívá 
k celkové absorpci záře-
ní kvasaru. Toto plazma 
je však natolik řídké, že 
nemůže řešit kosmolo-
gický problém „skryté 
hmoty". Zatím není 
možné říci, jaký podíl na 
absorpci mají mračna a 
kolik pohltilo meziga-
laktické plazma. 

Koncem tohoto dese-
tiletí by měl být na kos-
mický dalekohled insta-
lován spektrograf druhé 
generace, který ještě po-
sune hranice možností 

dalekohledu. Astrono-
mové chtějí dále ověřit 
existenci mezigalaktic-
kého hélia podobnými 
měřeními na dalších 
kvasarech z jiných částí 
oblohy. 

Á Kvasar Q0302-003 - Na tonuo obrázku je světlo vzdáleného kvasaru 
Q0302-003 rozložené do barev pomocí kmnety pro ,slabé objekt)' Hubblova 
dalekohledu. Výsledný obraz je složen ze série expozic kvasaru v různých vinovýcl 
délkách - od viditelného světla dole pa ulrry(ialové v horní čás/i snímku. Na 
obrázku jsou vyznačeny odpovídající vinová délky a Dopplerovým jevem posunutá 
absorpční ob/čísl ionizovaného hdlia He*. Sktuečnost, že nud označenou polohou 
už k nám nepřichází žádné záření, znamenej, že mezi kvasarem a ZentLse nacházejí 
rozsáhlé oblasti jednou ionizovaného hélia, které se vlivem postupně menšího 
Dopplerova posunu projevují rta ski/c kratších vinových délkách. „Hvězdný" 
charakter obraz,' v dolní části spektra je zpdsohen nedokonalým rozloženhn světle 
hranole,,' a difrakcí na uchycení sekundárního zrcátka HST. Dvě oblasti se 
snížený,,/ pozadím vlevo jsou Blíny .součástí „parolu,)' vržené do ohniskové rovino 
kamery FOC. (foto - NASA/JPL) (lš) 
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Zpráva o stavu Hubblova kosmického dalekohledu 
Posádka astronautů letu STS-61 na palubě raketoplánu Endeavour insta-
lovala počátkem prosince 1993 na Hubblově kosmickém dalekohledu 
(HST) širokoúhlou planetární kameru WFPC 2 a korekční soustavu 
COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement), která 
konečně pomohla dosáhnout piného výkonu optické soustavy. COSTAR 
totiž odstranil sférickou aberaci, jež vznikla hrubou chybou - v podstatě 
nedbalostí - při výrobě optiky. 

Pečlivá práce sedmi astronautů při „rehabilitaci" HST přinesla úspěch. 
Šlo o skutečné odborníky, kteří četné instalované součásti před letem 
také sami vyvinuli, takže dobrý výsledek nebyl v žádném případě věcí 
šťastné náhody. Vznikl tedy „nový HST" s rozlišovací schopností v pod-
statě rovnou teoretické dokonce i v ultrafialové oblasti spektra. Dosvěd-
čuje to zejména kvalita obrazů získaných kamerou pro slabé objekty (FOC 
- Faint Object Camera). Studie The Future of Space Imaging, vydaná R. 
Brownem ze Space Telescope Science Institute (STScl) v říjnu 1993, 
pojednává o piném využití HST v příštích letech a o dalších proponova-
ných přístrojích. 

Podařilo se současně odstranit kolísání kosmického dalekohledu, kte-
ré se nepříjemně projevovalo v některých fázích letu. Vznikalo otřesy 
panelů slunečních baterií při změnách teploty, vznikajících při přechodu 
ze stínu Země na část dráhy osvětlenou Sluncem. Nové uspořádání, jež 
dodala ESA (European Space Agency) a připravila British Aerospace, 
zmírnilo tento nedostatek. Dalekohled dosáhl výborné stability a dovo-
luje zobrazeni vynikající kvality. Zbylé otřesy vznikající činností drob-
ných mechanismů v HST způsobují kolísání na úrovni 10'B úhlové vteři-
ny a nemohou mít proto vliv na zhoršenou kvalitu zobrazení. 

Nová WFPC-2 má optickou korekci vestavěnou, zatímco oba spekt-
rografy (FOS - Faint Object Spectrograph; GHRS - Goddard High Reso-
lution Spectrograph) a kamera FOC jsou korigovány dvouzrcadlovým 
optickým systémem z COSTAR, který byl instalován namísto vysoko-
rychlostního fotometru HSP. Zrcadla ze soustavy COSTAR jsou velmi 
malá (10 až 20 mm) a jejich optická plocha má výjimečnou kvalitu. 

Dalekohled HST před opravou dosahoval sice vysokého rozlišení, ale 
trpěl malým kontrastem obrazu a také citlivost byla o 3 magnitudy horší, 

než předpokládali konstruktéři. Rozlišení se po opravě zjemnilo na 50 % 
původního a citlivost vzrostla o ony očekávané 3 magnitudy. Dají se pro-
to uskutečnit některé klíčové programy; které předtím bylo nutné odsu-
nout.. například detekce a měření jasnosti jednotlivých hvězd v galaxi-
ích pro přesnější určení vzdáleností. Také sledování slabě zářícího okolí 
a okrajových oblastí jasných aktivních galaxií a kvasarů bude nyní díky 
kontrastnímu zobrazení možné, stejně jako detailnější pozorování planet 
a satelitů sluneční soustavy. 

Pro další instalaci na HST se připravují nové aparatury. Nový spekt-
rograf STIS a kamera pro blízkou infračervenou oblast spektra NICMOS 
mají být na kosmickém dalekohledu umístěny v roce 1997. Pro rok 1999 
se počítá s instalací nové komory (Advanced Camera), připravené za 
spolupráce evropských astronomů. Tento přístroj by měl zachytit objek-
ty ještě o 2 magnitudy slabší a dosáhnout piného rozlišení při širším 
zorném poli než dosud. Hubblův kosmický dalekohled tak vstoupí do 
třetího tisíciletí se špičkovým technickým vybavením. 

Na využití HST se podílí STECF (Space Telescope European Coordi-
nating Facility), která sídlí v Garchingu u Mnichova a zaměstnává čtr-
náctičlenný štáb pracovníků. Založila ji ESO (European Southern Obser-
vatory) a ESA. Odpovídá za využití HST evropskými astronomy, kteří 
mají k dispozici asi 20 % pozorovacího času. K jejím úkolům patří: 
- Archivace a využití pozorovacího materiálu HST. Jde o jeden ze dvou 

kompletních souborů kopií na optických discích. V archivu přibývá zhru-
ba 1 GB údajů denně. 

- Šíření informací o HST a jeho přístrojích pro potenciální uživatele, 
kteří se hodlají ucházet o přidělení pozorovacího času. Jsou publiková-
ny v časopisech nebo šířeny elektronickou poštou. 

- Pomoc evropským odborníkům, kteří získali pozorovací čas na HST, 
při zpracování výsledků. 

- Další vývoj postupů, které by odstranily nedostatky obrazů, vzniklé 
sférickou aberaci před opravou HST. 

- Spolu s STScI v Baltimore účast na kalibraci a sledování práce přístrojů. 

O (pří) 

Hubblův portrét dvojplanety Pluto-Charon COSTAR - nové oči kosmického dalekohledu 
Ačkoli byl Pluto objeven v roce 1930, Charona se nepodařilo rozlišit do 
roku 1978, protože obě tělesa jsou tak blízko, že při pozorování pozemský-
mi dalekohledy téměř splývají do jedné rozmazané skvrny. Kdyby náš Měsíc 
byl tak blízko Zemi (19 640 km), byl by na obloze velký jako jablko, které 
držíme v ruce s nataž"nou paží. Nový snímek pořídil HST v době, kdy byl 
Charon v největší elongaci od Pluta kolem 0,9". Schopnost Hubblova dale-
kohledu rozlišit disk planety Pluto ve vzdálenosti 4,4 miliardy kilometrů 
odpovídá pohledu na baseballový míček 60 kilometrů daleko. O 

[STSci-PR94-17] ([.ř) 

A Jeden z nejdokonalejšich pohledů na vzddlenu planetu Pluto a jej(mřs(c Chamn, jak 
nám jej představuje Hubblův kosmický dalekohled (HST). Snímek byl pořízen kamerou 
pm slabé objekty (FOC) Evropské kosmické agentury 21. únoru 1994, kdy byla planet" 
vzdálena 4,4 miliardy kilometrů (téměř 30 astronomických jednotek) od Zemř 

Hubblova korigovaná optiku ukazuje dva objekty s osmými disky jednoznačně od 
sebe odlišenými. To nyní umožňuje astronomům změřit přímo (s přesností na 1 %) 
průměr Plutu na 2 320 km u Charon na 1 270 km. Z Hubblových pozorován( dále 
vyplývá, že Charon je modřejší než Plulo. To znamená, že obě tělesa mají odlišné 
povrchové složení a strukturu. Zdá se, že Pluto má hladce odrážející povrchovou 
vrstvu. Detailní rozbor snímků také naznačuje, že rovnoběžně s Plutovým rovn(kern 
se táhne jasná oblast, což je v souladu s modely povrchové jasnosti, které jsou 
vloženy na pozemských fotornetrických pozorováních. 

Dvojice obrázků jednoduché hvězdy získaná kamerou ESA pro slabé 
objekty (FOC) ukazuje, že Hubblův kosmický dalekohled (HST) pině 
získal plánovanou kvalitu optického zobrazení. 

Instalace korekční zrcadlové soustavy COSTAR odstranila sférickou 
aberaci primárního zrcadla HST. Kamera FOC je nyní schopna pozoro-
vat velmi slabé vesmírné objekty s takovou ostrostí a citlivostí, jakou 
pozemní dalekohledy nejsou schopny dosáhnout. O 

(STSc7-PR94-08) (iz, pří) 

A Snůnek obyčejné hvězdy před a po instalaci korekční zrcadlové soustavy COSTAR: 
obrázek vlevo - Záběr hvězdy, který pořídila kameru FOC před letem STS-61 
raketoplánu Endeavour a tedy i přeci umístěním soustavy COSTAR. Kolem hvězdy 
vidíme široké halo o průtněru I ", vzniklé rozptýleným .světlem, které se nesoustředilo 
do ohniskového obrazu. Vlivem sférické aberace je jen maid část světla 
koncentrovánu do kroužku o průměru 0,1". 
obrázek vpravo - Po instalaci soustavy COSTAR splňuje FOC požadavky, podle 
nichž byla před startem konstruovánu. Většina světic' hvězdy je soustředěna do 
kroužku a průměru 0,1' rozmazaný světelný lem se podařilo pině odstranit. Pro 
srovnání: velké dalekohledy na zemském povrchu mohou i za nejlepších 
pozorovacích podmínek soustředit jen desetinu světla hvězdy do obrázku menšího 
než 1 ". (foto - NASA/STSCI) 
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KDY, KDE, CO NOVINKY Z ASTRONOMIE 
kycanech setkají s novými kamarády se stejnými zájmy. 
V prvé řadě právě z frekventantů předešlých ročníků kurzu 
jsou totiž nyní pravidelní návštěvníci Přístrojových sentind-
řd, pořádaných též v Rokycanech a určených právě majite-
lům a především stavitelům astronomických přístrojů. 

Poplatek za kurz broušení astronomických zrcadel činí 
pouhých 300;  Kč. V této ceně je zahrnut materiál" rozsa-
hu: skleněný kotouč o průměru 150mm, brusné smirky a 
zapůjčení všech dalších pomůcek potřebných k vybroušení 
a vyleštění astronomického objektivového zrcadla. 

Navazujíc/kurz stavby astronomického dalekohledu stojí 
250;  Kč. Při něm si vyrobíte objímku na vaše nové zrcadlo 
z odlitku, který je zahrnut v ceně. V případě zájmu je možno 
zajistit i tubus z pozink plechu. 

V ceně obou kurzů je navíc zahrnulo i sportovní ubyto-
vání v dřevěných chatičkách v areálu hvězdárny, možnost 
vaření na propan-butanovém vařiči a případné zapůjčení 
nádobí, matrace a spacího pytle. 

Kurzy povede zkušený člen přístrojové skupiny ČAS 
a dlouholetý spolupracovník Hvězdárny a planetária hl. m. 
Prahy pan Otakar Procházka, pod jehož vedením si již své 
první dalekohledy vyrobilo mnoho našich astronomů ama-
térů. Program obou akcí bude dopiněn řadou odborných 
přednášek vztahujících sek dané tematice. 

Vzhledem k náročnosti práce a nezbytnosti určité úrovně 
teoretických znalostí je doporučeno, aby se obou kurzů účast-
nili zájemci starší 15 let, i když výjimky nejsou vyloučeny. 
Využijte zatím nízké ceny, která je dána starými zásobami 
skleněných kotoučů a brusných smirků. Nespoléhejte však 
na jejich bezednost. Počet míst v kurzech je omezen ubyto-
vací kapacitou Hvězdárny v Rokycanech, proto neváhejte 
a informujte se o dalších podrobnostech. 'Ca Kontakt: Hvěz-
dárna v Rokycanech, Votdušská 721, 337 II Rokycany; 
O 0181/2622. 
4 1. - 16. VII. - Hvězdárna Karlovy Vary: Letní astrono-
mický tábor 1995.' Kontakt: Hvězdárna Kulturního cen-
tra Amethyst, Hvězdárna Hůrky, 1. P. Pavlova 14, 360 01 
Karlovy Vary; O 017/25.772, FAX 017/23.753. 
4 4 18. VII. - 8. Vlil. - Krdfova studda, Slovensko: 
31. mezinárodní astronomický tábor (IAYC). ea Kontakt: 
IWA e.V., c% E. van Ballegoij, Dirke Mariastraat 17 bis, 
NL-3551 SK Utrecht, The Netherlands - Halandsk 
® +31.30-434276. 
4 22. VII. -4. VIII. - Hvězdárna Karlovy Vary: Expedice 
pozorovatelů proměnných hvězd. Kontakt: Hvězdárna 
Kulturního centraAmethyst, Hvězdárna Hůrky, I. P. Pavlova 
14,36001 Karlovy Vary; ® 017/25.772; FAX 017/23.753. 
♦ 24. VII. - 4. VIII. - heězddrna Vyškov-Marchanice: 
35. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd. Ju-
bilejní 35. ročník praktika pro pozorovatele proměnných 
hvězd pořádá Hvězdárna a planetárium M. Koperníka ve spo-
lupráci s B.R.N.O. (sekce pro pozorovatele proměnných 
hvězd České astronomické společnosti). Na praktiku se noví 
zájemci seznámí s metodami a způsoby pozorování proměn-
ných hvězd. ea Kontakt: RNDr. Miloslav Zejda, Hvězdárna 
a planetárium M. Koperníka, Kraví hora 2, 616 00 Brno; 
®05/4132.1287; e-ranil mikvlas@vm.ics.muni.cz. 
4 28. VII.- 6. VIII. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studi-
um astronomie - 8. soustředění 13. běhu'řa Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; ® 0651/21.928. 
♦ 29. VII. -4. VIII.- Liberec: 4. ročník astronomické expe-
dice. Astronomický klub PKO Liberec uspořádá ve dnech 
29. VII. až 4. VIII. 4.  ročník astronomické expedice pro mla-
dé začínající i pokročilé astronomy amatéry. Letošní expedi-
ce bude zaměřena na vizuální a fotografická pozorován Slun-
ce, objektů vzdáleného vesmíru, proměnných hvězd a meteo-
nů. V programu je i návštěva Vývojové a optické dílny AV ČR 
v Turnově. Spodní věková hraniceje 12 let. ea Kontakt Astrono-
mický klub PKO, P.O. BOX 24,463 12 Liberce, 4) 04829.557. 

srpen 95 
•06.  - 12. VIL -Slovenská a Česká republika: EBICYKL 
1995. V pořadí již 12. ročník letní cyklistické jízdy astrono-
mů a příznivců astronomie Ebicykl 1995 - spanilá jízda od 
hvězdárny ke hvězdárně, se od letošního roku pojede jako 
Memoriál Roberta Rosy. Bude uspořádán v době, kdy ve-
černí astronomická pozorování ruší Měsíc (to jest ve dnech 
6. a₹ 12. srpna 1995), a to po trase: (Veselí nad Moravou) -
Bratislava. Modra- Panizánske - Fačkovské sedlo - Pova₹-
ská Bystrica - Rožnov pod Radhoštěm. Vsetín. Ostrava-
Poruba - Dolní Benešov- Jeseník - Stoupnice. 

Účelem jízdy je propagace bicyklů nejrůznějších světových 
značek jakožto nejvhodnějších dopravních prostředků pro hvěz-
dáře a pěstování astronomicko-vlastivědných styků (smnozíejmě 
i tělesných schránek účastníků). Ebicykl je však především dů-
stojnou oslavou 2000. výročí sestavení zAkladnlho dna hvězdné 
astronomie -Ahnagesm ajeho vydavatele Claudia Ptolemnia (po-
všimněte si, 3e při jízdě po rovné cestě opisují ventilky bicyklů 
epicykloidy - blízké ovšem cykloidám, nebo( použitá kola jsou 
zřetelně menší nežli naše zeměkoule). Jelikož doba vznikuAlnm-
gesmje sporná, lze zmíněné jubileum slavit vícekrát 

(pokračován tra straně 36) 

Změny v plynové obálce Kolem Novy Cygni 1992 

Kamera pro slabé objekty (FOC) Evropské kosmické agentury (ESA) s korektivní optikou COSTAR 
umožňuje astronomům dosud nejlepší pohled na rychle se „nafukující" bublinu plynu vyvrhova-
ného z hvězdy. Obal obklopuje Novu Cygni 1992, která explodovala 19. února 1992. Starší sní-
mek (vlevo) byl pořízen před opravou kosmického dalekohledu. 

Nový snímek HST (vpravo) ukazuje eliptickou, prstenci podobnou strukturu. Prstenec tvoří 
okraj bubliny horkého plynu vyvrhovaného do prostoru. Obálka je tak tenká, že FOC neodhalila 
její skutečnou tloušťku. Snímek pořízený HST 31. května 1993, tedy 467 dní po explozi, umožnil 
první pohled na prstenec a neobvyklou, příčce podobnou strukturu. Správná interpretace snímku 
byla však znemožněna optickou aberací HST, která rozptýlila světlo centrální hvězdy. 

Srovnáni snímků před a po instalaci optiky COSTAR ukazují, že během sedmi měsíců, které 
uběhly mezi oběma pozorováními, se průměr prstence zvětšil ze 74 miliard kilometrů na 96 
miliard kilometrů. Příčce podobná struktura, zachycená na prvním snímku, zmizela. Tyto změny 
mohou potvrzovat teorie, že příčka byla vytvořena hustou vrstvou plynu vyvrhovaného v rovině 
oběhu složek dvojhvězdy. Hustota plynu poté neustále klesala, takže příčka přestala být pozoro-
vatelná. 

Oproti prvnímu snímku se prstenec také podstatně zvětšil. To naznačuje, že horký plyn se 
rozpíná mnohem rychleji nad a pod oběžnou rovinou dvojhvězdy. Protože se plyn bude dále 
rozpínat, bude se tvar obálky v dalších letech více blížit elipse. Nová kvalita zobrazení a vysoké 
rozlišení HST poskytují jedinečnou příležitost pochopit mechanismus nov zkoumáním jevů ex-
ploze dlouho předtím, než by je bylo možné zaznamenat pozemními dalekohledy. 

Z průměru prstence bylo přímo určeno, že Nova Cygni 1992 leží 10 430 světelných roků 
daleko. O 

(viz též obrázek rtu 11. straně obálky) (iz) 

Pohled do srdce aktivní galaxie 
Opravený Hubblův kosmický dalekohled (HST) poskytl vynikající obrázek oblasti jádra galaxie 
NOC 1068, která leží ve vzdálenosti asi 60 milionů světelných let a je představitelkou třídy ga-
laxií, známých jako Seyfertův typ 2. Aktivní galaxie mají jádro o svítivosti miliardy Sluncí 
a záření jádra se mění s periodou několika dní, což vede k závěru, že energie je získávána z oblasti 
o velikosti několika světelných dní. Nejpravděpodobnějším zdrojem pro toto obrovské množství 
energie je supermasivní černá díra o hmotnosti sto milionů Sluncí. 

V případě NOC 1068 ukázala původní pozorování HST (levý snímek) několik oblaků horkého 
plynu ionizovaných nebo ohřívaných intenzivním zářením zjádra zdroje. Disk neprůhledného 
prachu a plynu rotujícího kolem černé díry udržuje unikající záření v rozbíhajícím se proudu nebo 
emisním kuželi. 

Nová pozorování kamerou pro slabé objekty (FOC) s korekční optikou COSTAR (pravý sní-
mek) ukazují s nebývalou ostrostí mnohem rozsáhlejší oblast vyzařování z aktivního jádra. 
V plynu v okolí jádra se objevuje neuvěřitelné množství nových a dříve netušených detailů, které 
umožní lepší pochopení geometrie této neobyčejně zajímavé oblašti jádra a poskytnou nové infor-
mace o povaze plynných mračen. Srovnání mezi ultrafialovým a světelným zářením mračen 

poskytne pohled do Skryté-
ho zdroje energie - pravděpo-
dobně již zmíněné černé díry. 
Tyto údaje byly získány sku-
pinou vedenou Duccio Mac-
chettem a tvořenou Willia-
mem Sparksem a Alessan-
dro Capettim (ESA, STScI). 

O 

(viz též obrázek na II. straně 
obálky) (iz) 
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Planety, bohové a lidé 
Josip Kleczek, Astronomický ústavAV ČR, Ondřejov 

Ve vesmíru jsou planety nevýznamná tělesa: v naší 
planetární soustavě jich je devět a všechny dohro-
mady mají hmotu tisíckrát menší než hmota Slun-
ce. V jiných planetárních soustavách, které obí-
hají kolem jiných hvězd, je tomu podobně. Plane-
ty obíhají kolem své hvězdy, protože jejich hmota 
je mnohem menší. Dá se prokázat, že těleso, je-
hož hmota je menší než procento hmoty slu-
neční, má ve svém středu teplotu, která zdale-
ka nedostačuje pro termonukleární reakce. Ta-
kové malé těleso tedy nemůže být zdrojem světla 
- hvězdou. Planety nesvítí, pouze odrážejí světlo 
Slunce (nebo své hvězdy). 

• Pozorování v záření infračerveném a rádiovém 
dokazují disky prachu kolem Vegy, Fomalhautu, 
beta Pictoris a celé řady jiných mladých hvězd. 
Jsou stavebním materiálem pro vybudování no-
vých planetárních soustav u jiných hvězd. Proto 
se nazývají protoplanetární disky. Také perio-
dický dopplerovský posuv ve spektru některých 
hvězd svědčí pro to, že planety u hvězd nejsou 
v naší Galaxii vzácností. Měřili ho s přesností 
10 m.s'' kanadští astronomové (skupina profesora 
Walkera) na kanadsko-francouzském dalekohle-
du na Havaji (3,6 m). Také pomalá rotace hvězd 
podobných našemu Slunci nasvědčuje tomu, že 
předaly moment hybnosti svým planetám. 

Kolem mladého Slunce kroužil před 4,7 mili-
ardy roků také protoplanetární disk: atomy, mo-
lekuly, krystaly, mnoho prachu, kousky a kusy 
chondritů a ledu. Obíhaly kolem nedávno zroze-
ného Slunce, srážely se, přitahovaly se silou elek-
trickou, ale hlavně silou gravitační. Gravitace je 
stmelila do těles o rozměrech desítek až set kilo-
metrů (takzvané planetesimály) a ta nakonec do 
koulí - protoplanet. 

Jestliže jsou planety ve vesmíru nevýznamné, 
rozhodně to neplatí z lidského hlediska. Jen ony 
mohou být nositelkami a domovem života. To platí 
nejen o třetí planetě ve sluneční soustavě, ale zřej-
mě i v jiných soustavách. Pro nás - a celou biosfé-
ru vůbec - je Země se Sluncem naprosto nepo-
stradatelná a daleko důležitější než všechna ostatní 
tělesa ve vesmíru dohromady. 

Vývoj slunečních planet od různorodých koulí 
stmelených gravitací až k dnešním uspořádaným 
planetám trval 4,6 miliardy roků. Jen tisícinu této 
doby trval vývoj člověka - nejinteligentnější by-
tosti na Zemi. A jen poslední miliontinu jejich 
života je člověk pozoruje a poznává. Leckdy si 
namlouvá, že planety určují jeho životní dráhu. 
Naopak: člověk poznal dráhy všech planet a do-
vede je vypočítat do daleké budoucnosti. Takové 
„jízdní řády" planet i jejich měsíců jsou publiko-
vány každý rok ve hvězdářských ročenkách. 

Poznání vzniku, stavby a vývoje planet se pod-
statně prohloubilo v posledních desetiletích toho-
to století, a to díky kosmickým sondám Mariner, 
Veněra, Pioneer, Voyager... 

Cesta za poznáním planet - od Sumerů až po 
Voyagery - byla křivolaká a někdy zabloudila do 
slepé uličky. Naše dnešní vědomosti o planetách, 
o jejich vzniku, stavbě, změnách v čase a pohy-

bech kolem Slunce byly získány houževnatým 
úsilím statisíců (pozorovatelů, kněží, astrolo-
gů, matematiků, techniků, konstruktérů, děl-
níků, astronomů, geologů...). Stamiliony da-
ňových poplatníků přispívaly na kosmický 
výzkum včetně výzkumu planet. Poznání je 
velká hodnota, za niž musíme platit tvrdou 
prací - společnost i jednotlivci. 

Od Ninive do Bílého domu 

Soustavná pozorování planet začala v Mezo-
potámii, u Sumerů, zhruba před pěti tisíci roky. 
Náznak hvězdného kultu najdeme v eposu 
o Gilgamešovi a v básni O stvoření .světu. Pro 
obyvatele z údolí Eufratu aTigridu, stejně jako 
v jiných dochovaných kulturách, byl svět odu-
ševnělý. Pro přírodní náboženství (stejně jako 
i pro dnešní kulturní hinduismus) je celý svět 
oduševnělý - piný bohů. I my, Slované, jsme 
měli svá božstva: Peruna, Radegasta, Svanto-
vita, Černoboga, Velese... - vesměs to byli bůž-
kové pozemští. 

V Mezopotámii byly za živé bytosti a bohy 
považovány především hvězdy a planer)e V klí-
nopisných textech stejný symbol (#) označo-
val boha i hvězdu. Hvězdy (stálice), kolem 
nichž planety procházely, to byli rádcové pla-
net-bohů. Planety byly ztotožňovány s božstvy 
- byli to přední bohové mezopotámského, řec-
kého a římského panteonu. Kněží - tehdejší 
vědci - je soustavně pozorovali, přinášeli jim 
v chrámech oběti, zpívali oslavné hymny. 
Z rozmístění planet na obloze (konstelace) 
chtěli poznat záměry bohů a předvídali budou-
cí události zde na zemi. Jevy na obloze pro ně 
byly předzvěstí budoucnosti národů, králů 
i jiných smrtelníků. Manuály kněží - kteří byli 
kompetentní k obětem, k pozorování oblohy a 
předpovídání budoucnosti - se zachovaly 
v knihovně objevené v Chattušaš (hlavní město 
chetitské říše). Jsou psány v chetitštině a 
v asyrštině. V době, kdy Homér psal Iliadu 
a Odysseu, již byla astronomie-astrologie vy-
hraněným učením kněží v zemi Eufratu a Tig-
ridu. 

Z dlouhodobých pozorování oblohy - za-
znamenávaných do hliněných tabulek - odvo-
dili mezopotámští kněží řadu správných po-
znatků o planetách a jejich pohybech. Žádný 
národ starověku neměl tak rozsáhlé znalosti 
o hvězdném nebi jako obyvatelé zemí mezi 
Eufratem a Tigridem. Svědčí o tom bohatá 
knihovna asyrského krále Aššurbanipala (668 
až 626 př. Kr.), objevená koncem minulého 
století v Ninive. Obsahuje více než 20 000 
hliněných tabulek (viz obr. I). Jejich klíno-
pisné záznamy se týkají různých oborů (gra-
matika, dějiny, právo, náboženství, přírodní 
vědy, matematika, astronomie a magie). Ast-
rologie u nich byla součástí magie. Aššurba-
nipalova tabulková knihovna dává podrobný 
obraz o hvězdném náboženství, o kultu nebes-

kých těles a o jejich působení na pozemské udá-
losti. 

Pravidelné pohyby hvězdné oblohy, Slunce, 
Měsíce, ale i složitější pohyby planet působily 
na inteligentní pozorovatele. Svědčily o řádu ve 
vesmíru a vedly přemýšlivé mysli k pojmu zá-
kona. Jak asi působila noční obloha na tamější 
obyvatele? I pro astronoma dnešní doby je hlu-
bokým zážitkem prožít tři noci nedaleko Eufra-
tu. Vedle karimatky voní trávy, skrovné kytičky, 
sporé keře i vyprahlá zem, kterou přes den spá-
sají dlouhosrsté černé kozy - ty, z jejichž srsti 
apoštol Pavel dělal stany, aby se uživil a mohl 
kázat Ježíšovo radostné poselství. Tam historie 
vskutku nezahálela: není to daleko k místu, kde 
lidé před osmi tisíci roky vypěstovali obilí z těch 
trav, které jsou ještě kolem. Upekli prvý chléb 
a na stěny svých příbytků namalovali Slunce, 
Měsíc a hvězdy. Kdopak z nás si dnes vzpome-
ne na tuto vpravdě největší revoluci v lidských 
dějinách? Tam zapřáhli poprvé voly, aby nahra-
dili sílu lidských paží. V nedaleké Kapadocii -
„zemi krásných koní" - osedlali koně. To vše 
byla revoluce v oblasti lunotné, která posloužila 
všemu lidstvu. Kus dál je země, v níž se o pět 
až šest tisíciletí později rodí monoteismus (ju-
daismus a později křesťanství). To byla revolu-
ce duchovní - kořeny naší kultury 

Nedaleko odtud chodily asyrské karavany, 
které přinášely Chetitům za řeku Halys (dnešní 
Kizilirmak) náklady hedvábí a šperků. Od zá-
padu přicházeli Frygové, pak Galatové. Od vý-
chodu na západ šli Peršané s Dariem. Peršané 
přinesli učení Zoroastrovo o zápasu dobra se 
zlem. Od západu k východu šel Alexandr Veli-
ký se svými vojsky a Peršané před ním nestačili 
utkat. To už byla druhá polovina čtvrtého sto-
letí před Kristem. Pak doba helénistická a pří-
chod římských legií. Za čtyři století vystřídala 
Římany řecká Byzanc. V devátém století sem 
přijeli na koních ze středoasijských stepí Turci. 
To bylo v době, kdy Konstantin a Metoděj křtili 
naše předky na Velké Moravě a do podunajských 
rovin přicházeli Maďaři. 

Nikde ve světě neuvidíte tak majestátní 
oblohu, jakou zde viděli před pěti-šesti tisíci roky, 
kdy dávali hvězdám jména a oblohu rozdělovali 
na souhvězdí. Její vznešený majestát vyvolá hlu-
bokou pokoru, takovou, jakou kdysi dávno poci-
ťoval mezopotámský pastýř či kněz. Na každého 
(bez rozdílu vzdělání, historické doby či geogra-
fických souřadnic) působí hluboká, sametově čer-
ná a hvězdami posetá obloha - ten odvěký mlčen-
livý svědek lidského snažení, velikosti i ma-
losti, hrdinství i podlosti, lásky i nenávisti, věr-
nosti i zrady, smutku i radosti, něhy i brutality, 
ctnosti i zločinu, tvoření i ničení, bolestivého 
zrodu života ijeho barbarského ubíjení. Obloha 
byla tehdy - jako dnes - stejně velebná, ne-
měnná, krásná, majestátní, nedotknutelná 
a vzbuzující pokoru v mysli každého člověka -
nezávisle na tom, kdy, kde, jak, proč žil 
a čím byl. Není divu, že pro obyvatele těchto 

Říše hvězd ročník 76 2-3/1995 25 



končin byly bohy planety, hvězdy, Měsíc a Slun-
ce. Obloha pro ně byla místem zákona a řádu. 
Tam se rodily základy astronomie. 

I když moderní věda má nedůvěru k jejich 
hvězdnému náboženství, chápeme astrologii-
astronomii Mezopotámců. Byli přesvědčeni, že 
vše souvisí se vším. Jejich touha poznat budouc-
nost byla tehdy patrně stejná, jako je dnes. Přes-
tože věda odňala božství všem planetám, Měsí-
ci, Slunci i ostatním hvězdám, tvrdošíjně přetr-
vávala chaldejská víra v jejich působení na běh 
věcí pozemských. Ona „víra" - přesněji pověra 
- vesele vzkvétá i dnes. Od Eufratu se přenesla 
'astrologie-astronomie do Řecka v době rozkvě-
tu filosofie, vědy a uměni (4. století př. Kr.). 
Řekové převzali od Babyloňanů o planetách 
mnoho poznatků (např. synodické a siderické 
oběžné doby, periodu sarrs). Přejaté astronomic-
ké poznatky značně rozšířili. 

V Pythagorově škole Ekfantos vyslovuje ná-
zor o rotaci Země. Filoláos z téže školy hovoří 
o „centrálním ohni" a soustavě planet. Platonův 
žák Eudoxos z Knidu (400 až 347 př. Kr.) popr-
vé vysvětluje pohyby planet skládáním kruho-
vých pohybů. Užívá k tomu sféry. Jsou to kulo-
vé slupky z čirého materiálu. Každá planeta byla 
zasazena do své vlastní sféry. Aristoteles doka-
zuje z měsíčních zatmění, že Země musí být 
kulatá, protože stín Země na Městci (při zatmě-
nu je kruhový. Řekové měli ještě jiné důkazy 
pro kulatost Země: výška Polárky nad severním 
obzorem nebyla všude stejná a loď přijíždějící 
na moři se vynořuje postupně odshora dolů. 
Aristarchos ze Samu učí, že Země obíhá kolem 
Slunce. Určuje správnou metodou vzdálenosti 
Městce a Slunce. 

Za největšího astronoma starověku je poklá-
dán Hipparchos z ostrova Rhodu (2. století př. 
•Kr.): pořizuje katalog 1 022 hvězd, určuje je-
jich polohu pomocí souřadnic, porovnáním se 
staršími pozorováními objevuje precesi, určuje 
délku tropického a siderického roku, vymezuje 
na obloze souhvězdí atd. 

Astrologie se v antice odděluje od astrono-
mie. Přes odpor některých význačných mužů 
k astrologii (například Eudoxa, Aristarcha ze 
Samu a jiných) ji Řekové rozpracovali do té for-
my, jak ji známe dnes i my. Jejich způsob sesta-
vení horoskopu při narození nebo podle početí 
se v podstatě udržel dodnes. Astrologie zasáhla 
do všech tehdejších věd: mineralogie, chemie, 
botaniky, zoologie, anatomie a medicíny. Ná-
zorný pohled na význam planet v antické astro-
logii podává alexandrijský Řek Claudios Ptole-
maios v díle Tetrabiblos (Čtyři knihy o astrolo-
gických předpovědích, jejichž částečný překlad 
najdeme v díle Hvězdy, hvězdáři a hvězdoprav-
ci (Svoboda, Praha, 1986)). Tentýž alexandrij-
ský astronom a matematik sepsal základní po-
znatky tehdejší astronomie v knize známé pod 
arabským jménem Abnagest (Největší. Její ob-
sah je znám jako Ptolemaiova zeměstředná (ne-
boli geocentrická) soustava, která zůstávala ofi-
ciálním názorem o vesmíru po patnáct století. 

Od Řeků se dostala astrologie s astronomií 
do Říma a egyptské Alexandrie. Astrologie pat-
řila k světovému názoru římské šlechty. Vedou-
cí politikové (Pompeius, Caesar, Augustus, 
Marcus Antonius, Tiberius) se před důležitým 
rozhodnutím radili s astrology. Tiberius propadl 
astrologii docela. Jeho adoptovaný syn Gaius 
Julius Germanicus pro něho přeložil do latiny 

A Obr. 1 -
Kristem). 

Nejstarší známý klínopisný záznam o slunečním zasnění s přesným datem (15. června 763 před 

řecký spis Jevy na nebi od Aráta ze Solů. Taci-
tus barvitě líčí Tiberia, jak pozoruje hvězdy ve 
své vile na Capri. Souhrnné dílo o římské astro-
logii - báseň A.stronomica od Marka Manilia -
je také věnováno císaři Tiberiovi. Po Tiberiovi 
pak byla veškerá rozhodování v císařském pa-
láci ovlivňována astrology. Astrologii důvěřo-
val i moudrý Seneca. Jiní filosofové a spisova-
telé jí však naopak pohrdali (například Cicero). 

Křesťanství, přinesené do Říma Petrem a 
Pavlem, odsuzovalo všechny pohanské bohy, 
včetně těch planetárních. Pojímá svět jako vel-
kolepou jednotu Země a vesmíru. Pro křesťan-
ství je celá příroda dílem stvořeným a důmysl-
ně uspořádaným. Je živým výrazem Nejvyšší 
moci, která dala byt(, řád a smysl vesmíru a která 
je všudypřítomná v divech smyslového světa. 
Podle žalmisty: Nebesa vypravují slávu Boží/a 
dílo rukou jeho zvěstuje obloha. Stavba a vývoj 
takového uspořádaného vesmíru jsou řízeny fy-
zikálními zákony. Pro rozmarná působení pla-
net v něm není místo: naopak, samy planety, 
Měsíc, Slunce a ostatní hvězdy vznikly, jsou vy-
budovány, vyvíjejí se a pohybují se podle fyzi-
kálních zákonů. 

Mezi astrologií a křesťanstvím nebyl možný 
kompromis ještě z jiného závažného důvodu. 
Podle základní pověry astrologie by život je-
dinců i společnosti měl být určován postavením 
planet. To je bezútěšný postoj k životu - člověk 
by byl pouhou loutkou na Zemi a vlastní herci 
(to jest „loutkáři - planety") by nás řídili z bez-
smyslných znamení. Chaldejské uměn[ (tak byla 
v antice nazývána astrologie) tak popřelo svo-
bodnou vůli k jednání a tím i mravní odpověd-
nost člověka: vždyť přece planety a hvězdy jsou 
vinny za naše nezdary a poklesky. Po půldru-

hém tisíciletí se ohrazuje Cassius: „The fault, 
dear Brutus, is not in our stars, But in oursel-
ves..." (Hvězdy nejsou vinny, drahý Brute, ale 
tny .samí) (W. Shakespeare: Julius Caesar, verše 
139 až 140). 

Po pádu římské říše v pátém století byla as-
trologie tajně pěstována v alexandrijských ži-
dovských školách. Od nich pak přebírá astrolo-
gii islám. Za sto roků po Mohamedovi je Ptole-
maiovo dílo překládáno do arabštiny. V době Vel-
komoravské říše působil v Bagdadu, Cordobě a 
Toledu význačný astronom a astrolog Abu Mas-
char (Albumazar). Jeho dílo bylo přeloženo do 
latiny a bylo rozšířeno po středověké Evropě. 

Díla astrologie zůstala zachována přes celý 
středověk díky Arabům. Determinismus islámu 
odpovídal duchu astrologie. Většina kalifů měla 
své dvorní astrology. Z té doby se zachovala řada 
astrologických spisů psaných arabsky. Do Ev-
ropy se astrologie znovu vrací v době renesan-
ce - která obecně čerpá z antiky. Už v druhé 
polovině jedenáctého století, po dobytí Toleda, 
překládají mniši z arabštiny díla Aristotelova, 
Platonova, Euklidova, Ptolemaiova, Albumaza-
rova a další. 

Od 12. do 16, století astrologie různě ovliv-
ňuje myšlení Evropanů. Boccacio uvádí ve svém 
Dekameronu působení hvězd jako příčinu moru 
ve Florencii. Karel IV. začíná stavbu nejznáměj-
šfho pražského mostu podle rady astrologů. Slav-
ný veronský lékař, humanista a básník Girola-
mo Fracastoro vysvětluje, že epidemie syfilis 
(která zanedlouho po objevení Ameriky zachvá-
tila Evropu) byla způsobena rozložením planet 
na obloze (konstelací). Alchymisté začínají své 
pokusy jen za příznivé konstelace. Jejich (pa)vě-
da se prolíná s astrologií: k planetám jsou přiřa-
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zovány kovy a nerosty. Dodnes i u nás nosí ně-
které ženy polodrahokam odpovídající zname-
ní, v němž se narodily. 

Astrologové se objevovali na dvoře králů 
i šlechticů a znovu se zúčastňovali rozhodová-
ní. Valdštejnovi udělal horoskop sám Kepler (viz 
obr. 2), i když sám o astrologii silně pochybo-
val: „Astrologie ist nichž wert, dass man Zeit 
darauf wendet; Aber die Leute .stehen in dem 
Wahn, sic gehPre zu einem Matetnatiker" (Ast-
rologie nestojí za to, abychom ztráceli čas; ale 
lidé ji mylně spgjují.s matematiky). Kepler dě-
lal astrologii, aby se uživil: „Es is! wohl diese 
Astrologie, ein ntirrisches Tlichterlein; ober, lie-
ber Gott, wo wollt' ihre Mutter, die hochver-
ntlnftige Astronomia, bleiben, wenn sic diese 
Tochter nich! hiitte. Audi siná sonsten der ma-
thematicorunt salaria so seltsam und gering, 
dass die Mutter gewisslich Hunger leiden zntiss-
te, wenn die Tochter nichts erwUrbe." (Astrolo-
gie je opravdu bláznivá dcerka; ale, milý Bože, 
kde by byla bez své dcerky její matka, vysoce 
inteligenta Astronomie. Platy matematiků jsou 
znalé a dostávají je tak zřídka, že by matka urči-
tě trpěla hladem, kdyby dcera nic nevyděláva-
la). 

Mnoho uměleckých děl - od antiky až po 
současnost - zobrazuje a popisuje planety jako 
božstva. Kdo by neznal nebo neslyšel o Venuši 
v Louvru, o Praxitelově Hermovi (Merkurovi) 
v Olympii, o slavném Feidiově Diovi tamtéž? 
Ale i v literatuře a především v poezii bylo dost 
těch, kteří věřili v působení nebeských těles na 
pozemšťany: „Mudrci dávných dob, nemálo 
vzdělaní! věřili - tento punkt je hoden zkoumá-
ní - / že v hvězdách o štěstí i zkáze psáno stojt / 
a každý pozemšťan že .spjat je s hvězdou .svojí" 
[Paul Verlain: Slova na .strunách]. A tak se sta-
lo, že planety byly automaticky v našem po-
vědomí živými bytostmi; to zanechalo stopy 
i v jazyku. V češtině se v druhém pádě často 
používá Merkura, Jupitera, Urana, Neptuna ..., 
to jest chápeme je jako živé (jako astronoma). 
Protože se jedná o věci neživé, mělo by se říkat 
Merkuru, Jupiteru, Neptunu... (jako sudu). 

Víra v závislost lidských životů na pohy-
bech planet se tvrdošíjně udržela až do dnešní 
doby. Astrologii věřily v minulosti význačné 
osobnosti jako Tycho Brahe, Valdštejn, Napole-
on. V létě roku 1988 referoval americký tisk 
o tom, že politika prezidenta Reagana byla ovliv-
ňována radami jedné astroložky ze San Francis-
ca. Jmenuje se Joan Quigley a její kniha o tom, 
jak řídila důležitá rozhodování Ronalda Reaga-
na, vyšla v češtině [Co řekly hvězdy - astrologie 
v Bílém ¢ domě, Melantrich Praha, 1992]. Z kni-
hy získáte dojem, že historická jednání Reaga-
na s Gorbačovem řídila paní Joan, určovala do-
předu vhodná data všech důležitých schůzek. 
Radila Reaganům na základě velmi podrobné-
ho horoskopu Reagana a Gorbačova. Jestli ne-
víte, v kterou hodinu jste se narodili, paní Joan 
dovede zpětně určit na sekundu přesně, kdy jste 
se poprvé nadechli. Její řeči jsou velice silácké, 
jako například: „Nyní se obávám, že kola, která 
jsem uvedla do pohybu, se možná řítí bez kont-
roly" („kola" znamená světovou politiku). 

Američtí astronomové si stěžují, že se v USA 
vydává desetkrát více publikací astrologických 
než astronomických. Horoskopy jsou tam uve-
řejňovány ve stovkách denních novin. Gallupův 
výzkum mínění veřejnosti v r. 1984 ukázal, že 

55 procent mladých lidí věří v astrologii. 
A mnoho tisíc lidí se denně před důležitým roz-
hodnutím radí s astrologem nebo alespoň s ně-
jakou astrologickou publikací. Je až k nevíře, 
jak málo se ptáme „Proč?" a jak často a bez-
myšlenkovitě přijímáme názory vytrubované ha-
lasným rádiem, líbivou televizí a rafinovanou 
reklamou v tisku. 

Věříte horoskopu? 

Základem astrologie je pradávná pověra, že 
povaha a osud člověka jsou určeny polohou Slun-
ce, Měsíce a planet v okamžiku jeho narození. 
Tu polohu zaznamenává horoskop. Jestliže mi-
kroskop je drobnohled a teleskop je dalekohled, 
mohli bychom místo horoskop říkat časohled. 
Je to graf, podle něhož astrologové určují bu-
doucnost. Jak se sestavuje? 

Astrologové stále předpokládají, že Země je 
ve středu obrovské koule (hvězdné sféry, nebeské 
sféry), která se kolem Země otáčí. To je před-
stava z antiky, ptolemaiovská. Dráha Slunce 
(hlavni kružnice) na hvězdné sféře se nazývá 
ekliptika. V blízkosti ekliptiky se pohybují také 
planety a Měsíc. Význačným bodem na eklipti-
ce je tzv. jarní bod, v němž je Slunce v oka-
mžiku jarní rovnodennosti. Ekliptiku rozdělili 
astrologové na dvanáct stejných úseků po 30 
stupních. Říká se jim znamení. Znamení mají 
svá jména. Počínajíce od jarního bodu na vý-
chod (to jest ve směru pohybu Slunce po eklip-
tice): Beran (0' až 30'), Býk (30° až 60'), Blí-
ženci (60° až 90°), Rak (90° až 120°), Lev (120° 
až 150°), Panna (150° až 180°), Váhy (180° až 
210°), Štír (210° až 240°), Střelec (240° až 270'), 
Kozorožec (270° až 300°), Vodnář (300° až 330°) 
a Ryby (330° až 360°). Jmenují se podle sou-
hvězdí, jimiž ekliptika prochází. Asi před dvě-
ma tisíci roky se znamení nacházela ve stejno-
jmenných souhvězdích. Neexistuje však zna-
mení Hadonoše, jímž Slunce prochází od konce 
listopadu do půli prosince. 

V jarním bodu je Slunce 21. března, když 
přechází přes rovník z jihu na sever. Jarní bod 
se po ekliptice pozvolna posouvá (proti pohybu 
Slunce, k západu - takzvaná precese). Vleče za 
sebou všech dvanáct vymyšlených kousků ekli-
ptiky - to jest znamení. Dnes nemají souhvězdí 
- náhodná seskupení hvězd - nic společného se 
znameními - vymyšlenými úseky ekliptiky. Stej-
né názvy jako Beran, Býk... mají jiný význam 
v astronomii a v astrologii: jsou to prostě ho-
monyma. 

Každé znamení údajně odpovídá určitým 
osobním vlastnostem. Například Váhy zname-
nají spolupráci a harmonii. Člověk narozený 
v době, kdy Slunce bylo ve znamení Vah, by 
tedy měl mít sklony k těmto vlastnostem. Mezi 
znameními a planetami prý jsou vztahy: každá 
ze sedmi planet (včetně Slunce a Měsíce) je v 
některém znamení domovem (takzvané eklipti-
kální domy): Merkur v Panně a Blížencích, Ve-
nuše ve Vahách a v Býku, Mars ve Štíru a v Be-
ranu, Jupiter ve Střelci a Rybách, Saturn v Ko-
zorohu a Vodnáři, Slunce ve Lvu, Měsíc v Raku. 
Někteří pokrokoví astrologové našli domovy pro 

Urana, Neptuna a Pluta. Planeta nejvíce působí, 
je-li ve svém domě. Když se od něho vzdaluje, 
její vliv slábne, je ponížená, až ve znamení pro-
tilehlém svému domu jezničená a má minimální 
vliv. Když se pak svému domovskému znamení 
přibližuje, je povýšená a její vliv sílí. Když je 
ve svém domě (říká se, že je domicilní), je její 
působení nejsilnější. Nepříznivým působením 
jiné planety se stane poškozená. 

Také vzájemné postavení planet v ekliptice 
má v horoskopu svůj význam. Nazývá se as-
pekt. Význačné aspekty jsou konjunkce (vzdá-
lenost 0°), opozice (180°), kvadratura (90°), sex-
tu l (60°), trigon (120°) a další. 

Planety jsou nepříznivé čili zlověstné ( Mars 
a Saturn) nebo příznivé (Venuše, Jupiter, ně-
kdy Měsíc). Zatímco astronom a přemýšlivý laik 
vidí ve Venuši sesterskou planetu Země, zaha-
lenou do oblaků kyseliny sírové, rozpálenou 
a s atmosférou z oxidu uhličitého, je pro vyzna-
vače astrologie mnohem přitažlivější krásná bo-
hyně Venuše, která napomáhá k manželství 
a pečuje o genitálie svých svěřenců. 

Pro sestaveni horoskopu astrolog potřebuje 
znát místo a přesný čas Vašeho narození. Tím 
jsou určeny domy vaší oblohy, čili takzvané 
domy horizontální, na rozdíl od domů eklipti-
kálních. Jsou to jakési „banánové slupky oblo-
hy", jejichž jeden konec je v jižním bodě a dru-
hý v severním (obr. 3). Horizontálních domů je 
také dvanáct (jako znamení), přičemž první je 
pod východním obzorem, šestý pod západním 
a nad východním obzorem je dvanáctý. Východ-
ní obzor je tedy rozmezím mezi dvanáctým a 
prvým domem a západní obzor je rozhraním 
mezi šestým a sedmým horizontálním domem. 
Sít horizontálních domů je pevná pro každé 
místo. Každý dům vládne nad určitou slož-
kou osudu. Prvý ovládá celý osud člověka, 
2. majetek a peníze, 3. příbuzné a sourozence, 
4. rodiče a zděděné vlastnosti, 5. děti, 6. zdraví, 
7. manželství, 8. smrt, 9. nadání a vzdělání, 
10. povolání, 11. přátelství, 12. nepřátele a pro-
tivenství. 

Nejdůležitějším místem oblohy pro sesta-
vení horoskopu je takzvaný ascendent. Je to 
místo, kde východní obzor protíná ekliptiku. 
V ascendentu jsou ty objekty, které právě vy-
cházejí. Naopak v descendentu jsou ty objekty, 
které právě zapadají. Na ekliptice jsou ještě dva 
význačné body: nejvyšší, zvaný střed nebe (me-
dium coeli), je průsečíkem ekliptiky s ne-
beským poledníkem a nejnižší, hlubina nebe 
(imum coeli), je protilehlým bodem na spodní 
části ekliptiky. 

Protože se obloha otáčí, dostávají se („vstu-
pují") do jednotlivých domů různá znamení ek-
liptiky, různé hvězdy, planety, Slunce nebo Mě-
síc. Při výkladu horoskopu je důležitá poloha 
jednotlivých planet ve znameních, poloha zna-
mení v domech a úhly mezi jednotlivými pla-
netami. Polohy planet na ekliptice vypočítávají 
astronomové na delší dobu dopředu a jsou pu-
blikovány v ročenkách. Ostatní dva úkoly jsou 
pak jednoduchým cvičením ve sférické astro-
nomii - dnes je mohou bleskurychle vyřešit po-
čítače. 

3fvězdy nejsou vinny, drahý Brute, ate my sami. 
'14 Skaíespeare: luaus Caesar 
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Není však mým úmyslem psát úvod do ast-
rologie - i když je to řemeslo velmi snadné a 
nesrovnatelně lépe placené než astronomie. 
Neznám bohatého astronoma, ale znám němec-
kého astrologa, který se přiznal, že měsíčně 
výdělává kolem 30 000 (slovy: třicet tisíc) ma-
rek. Astrologii ovládnete za několik víkendů. Po 
půlstoletí náročného studia (matématiky, fyzi-
ky a astronomie) a úporné práce astronom zjiš-
ťuje, jak malé a vratké jsou jeho vědomosti 
o vesmíru. 

Ty technické podrobnosti jsem uvedl zé zce-
la jiného důvodu. Přecházíme spěšně ke kapita-
lismu, se vším všudy: Naši manažeři, ředitelé a 
šéfové budou patrně vybírat své zaměstnance 
také podle horoskopu uchazečů, jak se to mnoh-
de děje na západě. Hodina narození se v dotaz-
nících neuvádí, aleje přitom pro horoskop vel-
mi důležitá. Až ji na vás v dotazníku budou chtít, 
udejte ji tak, aby byla příznivá) šéfové dávají 
přednost uchazečům narozeným, když vychá-
zel (byl v ascenďentu) Beran, Lev nebo Střelec. 
Pomocí ročenky lze snadno vypočítat hodinu, 
kdy některé ze tří příznivých znamení vycháze-
lo v den vašeh6 narození. Hodně zdaru. ` 

Chronická alergie astronomů ' 

Chronický je od slova chronos - čas a znamená 
trvalý, úporně setrvávající. Alergie je reakce 
imunitního systému našeho organismu na něja-
kou vnější látku. Někteří lidé dostanou sennou 
rýmu, je-li ve vzduchu určitý druh pylu. Někte-
ří lidé jsou alergičtí na včelí píchnutí: otečou 
jim rty, hrtan, cévy se jim roztáhnou natolik, že 
dostanou šok, srdeční tep přestane být pravidel-
ný (arytmie), někdy dojde k infarktu. A,všichni 
astronomové bez výjimky (profesionálové i ama; 
téři) a vůbec vědci i vzdělaní laici jsou chronic-
ky alergičtí na jůkýkoliv astrologický projev. 
Oty dnes není nikde ve světě nouze. Ani u nás ne. 

V novinách, y televizi i rozhlasu se doví 
všichni „narozeni ve Š'íru, Býku či Panně...", 
co.je očekává, s čím by měli posečkat, co pod-
niknout a podobně. Řekne-li někdo „já jsem 
namzen(a) v Panně" nebo ležérně: „já jsem 
Panna", ani neví, že Slunce bylo při jeho (je-
jím) narozeni ve znamení Panny. A jestli to 
náhodou ví, pak asi nebude vědět, co je zname-
ní Panny a že je to docela něco jiného než sou-
hvězdí Panny, v němž je Slunce na přelomu léta 
a podzimu. Protože znamení, jimiž Slunce pro-
chází během roku, je dvanáct, prochází zname-
ním Panny po dobu jednoho měsíce. A všichni 
lidé narozeni v té době mají tedy stejný horo-
skop otištěný v novinovém nebo pouťovém 
horoskopu. Takže táž přepověá platí pro dva-
náctinu všeho lidstva - to jest pro více než 400 
milionů lidi. To je ovšem nesmysl. Jak jsme vi-
děli, horoskop a předpověď na' něm založená 
musí obsahovat také rok a hodinu narození 
i místo. ' 

Jakmile se ve společnosti prozradí, že je pří-
tomen astronom, ihned se někdo ozve: „Mohl 
byste m( udělat horoskop?" Slyšel jsem různé 
odpovědi kolegů, podle jejich letory; je však 
vždy nějak alergická. Vzpomínám, jak náš vý-
značný astronom praštil sluchátkem, svěsil kout-
ky úst a nepromluvil. Poklidný-kolega se (zby-
tečně) snažil vysvětlit (půvabné dámě) rozdíl 
mezi astronomií a astrologií (žehraje v duchu 
na výuku na našich školách). Známý tempera-

mentní astronom amatér chrlil slova „nemytá á 
ňečesaná" a projevoval přitom rozsáhlé znalos-
ti ze zoologie. Měl jsem mu jeti za zlé, že do 
toho pletl to klidné, houževnaté, pracovité a 
poslušné zvíře s tak krásnýma očima, že i Ho-
mér nazývá bohyni Juno „volooká". 

Alergie na astrologii se projevovala už v 
antice. Například slavný řečník Cicero ve svém 
pojednání O věštění píše: „Přistupme k oblud-
ným výmyslům Chaldejců..." (tak nazývali Ří-
mané astrologii) ... „Vždyť dvojčata jsou si čas-
to podobná, ale jejich život a osud jsou zcela 
odlišné... V dětech se zrcadli postava, povaha 
a často i postoj a pohyby rodičů. Nestalo by se 
tak, kdyby to působil stav Měsíce a uspdřádánt 
oblohy namísto vlivu' rodičů... Zdá se mi velmi 
podivné, že existuje ještě někdo, kdo věř( těm, 
o jejichž předpovědích se přesvědčuje, že je sku-
tečnost denně vyvrací." 

Astrologie zcela spočívá na domněnce, že ve 
vesmíru souvisí všechno se vším. Proto by pla-
nety zněly působit na náš osud. Tato domněnku 
nelze nijak dokázat, je pouhým výmyslem, tvr-
došíjně tradovaným po dlouhá tisíciletí. Je vý-
plodem fantazie dávných pokolení a užívá poj-
mů záhadného původu (například znamení, domy 
planet, horizontábu( dorty, povýšená č( pontže-
ná planeta, aspekty, ascendent, descendent, vlá-
da planety a tak dále). Nemůže být proto po-
važována za vědu. Je spíše pavědou (pseudovědou, 
rádoby vědou) či pověrou. Věda buduje na po-

Á Obr. 2 - Valdřtejmly horoskop, sestavený Keplerem v roce 1608. 

zorování, výpočtu, logice. 1V každém svém kro-
ku se opírá o skutečnost, její pojmy jsou 
přesně vymezené (definované) a její výsledky 
jsou pravdivé, to jest shodují se se skuteč-
ností. 

Působen( planet na člověka neodpovídá 
žádné ze čtyř známých sil působících ve vesmí-
ru (jaderná, elektromagnetická, slabá a gravi-
tační). Podle astrologie vliv planety nezávisí ani 
na její vzdálenosti, ani hmotnosti, ani velikósti, 
ani magnetickém či elektrickém poli. Magická 
působení planet na člověka, jak je popisuje as-
trologie; nemají nic společného se skutečností 
a patří mezi pověry. Roger Culver a Philip Pan-
na zkoumali statisticky, jak se spinilo tři tisíce 
astrologických přepovědí od známých astrolo-
gů [The Geunini Syndmzne, Buffalo 1984]. Uká-
zalo se, že se jich „spinila" méně než desetina = 
přičemž byly za „spiněné" považovány i nejisté 
přípády, dvojžnačná či mlhavá tvrzení..: 

Tělesné vlastnosti prý jsou spojeny se zna-
meními. R. Culver [Sunsign Sunset 1981, Pa-
chart] proměřil tři stovky lidí (délku paží, holo-
hlavost, krevní skupinu, objem prsou, délku prstů 
a' nohou, barvu kůže, výšku, barvu vlasů - zkrát-
ka měřil vše, co mohl). Srovnání se znameními 
neukázalo naprosto žádnou závislost. Ani mě-
síční znamení, znamení jednotlivých planet, 
žnamení v ascenděntu, střed světa.., neukázala 
žádný vztah k zaměstnání, extraversi, introver-
si, rozvodovosti atd. Zkrátka řada dnešních sta-
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tistických výzkumů v různých oborech (astro-
nomii, psychologii, sociologii) dává za pravdu 
antickému Ciceronovi. 

Astrologie je kříženec antického bájesloví 
s moderní astronomií. Je to stejně pošetilé jako 
křížení pampelišky s chroustem. Báje o Venuši, 
Jupiterovi... patří do pokladnice světové litera-
tury. Jsou to vybájení bohové, vytvoření lidskou 
fantazií v minulých tisíciletích. Planety Venu-
še, Jupiter... jsou neživí členové sluneční sou-
stavy, vytvoření gravitací před čtyřmi a půl mi-
liardami roků a jsou předmětem astronomie. 
Astrologické křížení obojího, pohádek s vědou, 
bájných bytostí s nebeskými tělesy, fantazie 
s logikou, výmyslů se skutečností, připisování 
vlastností řeckých bohů planetám - to je příči-
na alergie vědců (a myslících lidí vůbec) na 
astrologii: není v ní ani krása antických bájí, 
ani pravda moderní vědy. Je to zkrátka pavěda. 

Proč je tedy tolik lidí na Západě, ale i na 
Východě a u nás, kteří věří v astrologii? Důvo-
dů je hned několik: 
a) Kdo by z nás nechtěl znát budoucnost? Ně-
kdo zajde k cikánce, aby mu věštila z dlaně, 
někdo ke kartářce, někdo má doma snář, ně-
kdo jde na spiritistickou seanci, někdo zaplatí 
astrologovi. Také se chodilo do věštírny delf-
ské, věštilo se z vnitřností obětovaných zvířat, 
z letu ptáků, z kouře ohně, pomocí vody lité na 
skálu (od toho prý pochází i místní jméno Vodě-
rady). Proč však tak tvrdošíjně přežívá astrolo-
gie? 
b) Dnešní doba je doba vědy a techniky. Astro-
logie má povrchní zdání vědy: užívá matema-
tiku (počítače), nákres horoskopu připomíná 
náčrtek moderní konstrukce. 
c) Terminologie astrologů (ascendent, descen-
dent, kvadratura, konjunkce, horoskop, střed 
světa, domicilní planeta, názvy znamení...) je 
pro laika stejně tajupiná a nesrozumitelná jako 
kvarky, kvasary, big bang, černé díry... 
d) Astrologové užívají přesné údaje hodiny, dne, 
roku a místa narození, což jistě budí dojem vě-
deckosti. 
e) Časopisy uveřejňují horoskopy a mnozí čte-
náři jsou přesvědčeni, že „na tom přece nnus( 
něco být, jinak by to nepublikovali". 
t) Jako reakce na konzumní život a materialis-
mus (který byl u nás dlouho státní filosofií) se 
dnes mnoho lidí obrací k okultním vědám, as-
trologii, magii, orientálním náboženstvím a po-
dobně. Chesterton měl asi pravdu: „Od té doby, 
co lidé už nevěří v Boha, nelze říci, že by nevě-
řili ničemu, ale naopak, věří všemu." 
g) Víře v astrologii napomáhá i horlivost ast-
rologů. Dobří astrologové zvyšují věrohodnost 
předpovědí pozorováním svých klientů a ved-
lejšími informacemi získanými o nich předem. 
Astrologové, kteří hovoří „vědecky", rychle a 
s jistotou, mají zaručený úspěch u zákazníků 
[Kelly, I. Renihan, P.: The Canadian School 
Executive 3, 10, s. 16-18]. Astrolog je tím úspěš-
nější, čím více studuje psychologii a méně 
astrologii. 
h) Astrologie je lukrativní řemeslo pro mnoho 
mužů a žen. Ti suverénní a vševědoucí jsou vel-
mi bohatí (třicet tisíc marek měsíčně nemá žád-
ný astronom). 
i) Je to řemeslo snadné - lze se mu naučit za 
několik víkendů. Astronom po padesáti létech 
úmorné dřiny dojde k závěru „Vím, že téměř nic 
nevím". 

Planety nejsou ani bohové ani 
poběhlice 

Planety nejsou božstva, jak se domnívali astro-
logové před dvěma tisíci roky. Neřídí lidské osu-
dy, jak se až dodnes domnívají - a to zcela bez-
důvodně - někteří lidé. Naopak, pohyb planet je 
řízen odvěkým zákonem. Planety nepobíhají 
mezi hvězdami nazdařbůh, ale pohybují se po 
drahách přesně určených zákonem. 

Lidé poznali planety ve třech krocích. Jak 
vysvětlit pohyb planet na obloze, zdánlivý 
pohyb, jak se jeví oku na hvězdném nebi? Od-
pověd' hledali babylonštf kněží (první astrono-
mové-astrologové) už šest století před Kristem. 
Určovali pohyb planet z hliněných tabulek 
v knihovně v Ninive, jejichž polohu tam pečli-
vě zaznamenávaly předešlé generace jejich před-
chůdců. Pohnutkou ke studiu drah (to jest změ-
ny polohy v čase) nebyla jen praktická potřeba 
předpovídat polohu planet v budoucích dnech. 
Byla to i přirozená zvídavost, základ vědecké-
ho poznání. Tyto poznatky pak později přebíra-
jí a zpřesňují Řekové a Římani. Propracovanou 
představu o pozorovaném pohybu planet na 
obloze podává alexandrijský matematik a as-
tronom Claudios Ptolemaios v díle Almagest. 
Každá planeta má svou sféru (to jest čirou, prů-
zračnou kulovou vrstvu), která se otáčí kolem 
Země. Dráha planety by tedy měla být kružni-
ce. Avšak odchylky od kružnice (anomálie) jsou 

značné, takže Apollonius z Pergy zavedl epicykl: 
malou kružnici, jejíž střed zůstává ve sféře. Pla-
neta se pohybuje po epicyklu (viz obr. 4). Stře-
dy sfér jsou mimo Zemi (excentr) a velká kruž-
nice ve sféře se proto nazývá deferent. Ptole-
maios přidává ještě ekvant, aby vystihl nerov-
noměrnosti zdánlivého pohybu planet. Vhodnou 
volbou poloměrů deferentu a epicyklu, jakož i 
excentru lze dobře vyjádřit, jak se planety po 
obloze pohybují. Přesněji řečeno, kde je může-
me vidět v určitou dobu v budoucnosti, u kte-
rých hvězd a v kterém souhvězdí či zvířetntico-
vém znamení. 

Jak se však pohybují skutečně? Na to dává 
odpověd' až renesance dvě tisíciletí po prvních 
astronomech v Ninive. Tedy ne kolem Země, 
ale kolem Slunce (Koperník). Dráhy planet 
nejsou kružnice, ale elipsy (Kepler). Když zná-
me zákony, podle nichž se řídí skutečný pohyb 
planet v prostoru, je snadné vypočítat jejich drá-
hy a tedy i polohu na obloze v libovolný oka-
mžik do minula i do budoucna. 

Optal jsem se kdysi nešetrně známého 
hudebníka: „Co je Země?" Odpověděl bez 
váhání: „Země je poběhlice". Nuže, Jendo, 
Země je oběžnice, která (jsouc poslušna gravi-
tačního zákona) obíhá po přesné elipse kolem 
Slunce. Ani zmateně nepobíhá od hvězdy 
k hvězdě jako pejsek mezi patníky, ani nepáše 
nic nekalého, proč by ses měl o ní tak necudně 
vyjadřovat. 

♦ Obr. 3 - Nebeská sféra je rozdělena na 12 domů, přičemž prvý je pod východním obzorem. Důležitými body 
jsou ascendent (průsečík ekliptiky s východním obzorem), descendent (průsečík ekliptiky se západním obzorem), 
medium coeli (,střed nebe) a imum mundi (hlubina nebe). 
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Proč se planety pohybují? Netahá je koň-
ské spřežení, jak znázorňují krásné antické so-
chy a mozaiky. Nejezdí na lodi, jak je nakresle-
no na obrazech ze Súdánu. Nelétají, jak to zná-
zorňují reliéfy v Persepolis. Ani je před sebou 
nevalí posvátný brouk skarabeus. V pohybech 
planet je přesný řád, daný třemi Keplerovými 
zákony. Odkud však pocházejí Keplerovy zá-
kony? Kde se vzaly? Z Keplerovýc zákonů lze 
odvodit jednoduchý výraz pro stu F mezi Slun-
cem (jehož hmota je M) a planetou (jejíž hmota 
je in a vzdálenost od Slunce r): 

F=G.M.tnlr Z

G je číslo (gravitační konstanta) stejné pro 
všechny planety. Tomuto jednoduchému vztahu 
říkáme gravitační zákon. Někdy se mu říká 
zákon všeobecné přitažlivosti nebo Newto-
nův zákon, neboť Newton ho poprvé z Keplero-
vých zákonů odvodil. Vyjadřuje velikost gra-
vitace (gravitační síly), kterou se přitahují 
Slunce s planetou. Gravitační síla působí mezi 
každými dvěma tělesy ve vesmíru, nejen mezi 
Sluncem a planetami. Měsíce jsou přitahová-
ny ke svým planetám, hvězdy ve hvězdokupě 
jsou k sobě poutány gravitací. Všechny hvězdy 
v Galaxii jsou k sobě vázány gravitací. Ale i my 
jsme k naší planetě připoutáni gravitační silou. 
Zkrátka, gravitační síla působí v celém vesmí-
ru. 

Gravitačnímu zákonu podléhají nespočetné 
miliardy kosmických těles. Není žádné výjim-
ky. On řídí pohyby všech planet; Keplerovy zá-
kony jsou jeho důsledkem, vyplývají z něho 
a lze jez něho odvodit. „Antičtí bohové" - planety -
nejenže nejsou vládci nad našimi osudy, ale jsou 
naprostými poddanými gravitační síly. Posluš-
ně se pohybují po drahách určených gravitač-
ním zákonem. Je to obdivuhodný zákon. Sesa-
dil astrologické všemocné vládce a změnil je 
na poslušné poddané. Jeho matematické vyjád-
ření je stručné a elegantní. Vlevo je síla a vpra-
vo je kombinace docela jiných veličin: hmot-
nosti a vzdálenosti. Tyto dvě zcela různé věci 
jsou totožné. A radost nad tou totožností vyja-
dřuje rovnítko. 

Není podivuhodné, že tak jednoduchý zá-
kon ovládá pohyby v celém vesmíru? Vždyť nás, 
lidí, tady na třetí planetě Slunce - zcela obyčej-
né hvězdičky na periferii Mléčné dráhy - je tři-
cetkrát méně než všech hvězd, které v Mléčné 
dráze jsou. A zákonů, jejich novel, nařízení, 
předpisů, výjimek tu máme v každém státu bez-
počtu a některé tak složité, že jsou pro obyčej-
ného smrtelníka nepochopitelné. Všechny jsou 
dílem lidským, porušitelným a velmi často po-
rušovaným (například v USA je více lidí ve věz-
nicích než vědců na pracovištích). Prostý člo-
věk, neznalý všech obezliček, si někdy není jist, 
zda se nedopustil přestupku proti nějakému na-
řízení či zákonu číslo xyz ze dne d.m.r. 

Kéž bychom znali takový jednoduchý, všeo-
becný, vždy platný a každému srozumitelný 
„gravitační zákon" i pro vztahy mezi lidmi. On 
vlastně existuje: každý pozemšťan ho má zapsa-
ný ve svém (s)vědomí. Každý, nezávisle na tom, 
kdy a kde žil, žije či bude žít. Jasně byl vyřčen 

Á Obr. 4 - Určování polohy planet pomocí deferentu (se středem v bodu D), ekvantu (střed v bodu E) a epicyklu 
(střed na deferentu). Země není ve středu žádné z těcluo kružnic. 

už před dvěma tisíciletími [Pavlův první list Ko-
rintským, kapitola 13] a našim slovanským před-
kům ho před jedenácti stoletími tlumočili Cyril 
a Metoděj. Jednoduchá, všeobecná, vždy platná 
a srozumitelná myšlenka bratrského vztahu ke 
každému bližnímu byla pevným úběžníkem 
myšlení a jednání našich předků od dob Říše 
velkomoravské. 

Planety kdysi a nyní 

Trvalo velmi dlouho - asi dvě a půl tisíciletí -
než se podařilo vysvětlit pohyby planet. Od klí-
nopisných záznamů v knihovně krále Aššurba-
nipala v Ninive až po zákony Keplerovy a New-
tonův zákon gravitační v 17. století o to usi-
lovali velcí pozorovatelé a myslitelé. To byl 
„astronomický .starověk" - kdy se pozorovalo 
pouhým okem. 

Vynálezem „přibližovacího zařízení" (dale-
kohledu) na začátku 17. století v Holandsku 
začíná druhá éra výzkumu nejen planet, ale 
vesmíru vůbec. „Co jsou planety? Jaké jsou 
jejich vlastnosti, jak a kdy vznikly?", ptali se 
astronomové, kteří už dovedli přesně určovat 
dráhy planet, komet, planetek i měsíců. S do-
bou přibývalo dokonalejších dalekohledů, které 
rozpoznávaly menší podrobnosti a „viděly" sla-
bé planety i jejich měsíce - pouhému oku nikdy 
předtím nedostupné. Doplňky k dalekohledům 
rozkládaly světlo ve spektrum, které přinášelo 

vědcům informace o chem ickém složení planet, 
o teplotě, pohybu aj. Fotografie uchovávala se 
vší přesností po mnohé roky pozorované jevy, 
které by lidská paměť neobsáhla. Fotoelektric-
ké fotomeuy značně předčily lidské oko v urče-
ní jasnosti. Dalekohledy citlivé na záření rádio-
vé, infračervené, ultrafialové, rentgenové a gama 
značně rozšířily spektrální (to je barevnou) cit-
livost našeho vidění vesmíru. 

Pomocí pozemských dalekohledů získali as-
tronomové základní poznatky o planetách: 
1) Změřili vzdálenosti planet od Slunce. Po-
užili způsobu triangulace, jakým zeměměřiči 
určují vzdálenost nedostupných objektů. Pomohl 
i výkonný radar. Průměrná vzdálenost planety 
a (měřená v astronomických jednotkách) a její 
oběžná doba P (měřená v zemských rocích) jsou 
vázány třetím Keplerovým zákonem {P2 = a'). 
P lze určit přesně a pohodlně. Proto je výhodné 
určit nejprve oběžnou dobu P planety (komety, 
planetky) a pomocí třetího Keplerova zákona vy-
počítat vzdálenost a. 
2) Určili tvar, velikost a sklon drah, po kterých 
kolem Slunce planety obíhají. Dráhy jsou elip-
sy (blízké kružnici) a jsou téměř shodné s rovi-
nou zemské dráhy (ekliptiky). Dráha Pluta je 
značně protáhlá a má velký sklon k ekliptice. 
Proto je Pluto spíše pokládán za dvojitou pla-
netku. 
3) Pro každou planetu změřili astronomové její 
rychlost ve dráze a zvání jednoho oběhu. Čím 
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je planeta dále, tím pomaleji obíhá a tím déle jí 
to trvá, než Slunce oběhne. 
4) Všechny planety se otáčejí (rotují) kolem své 
osy. Sklon osy a rychlost rotace planety byly od-
vozeny z posuvu pozorovaných detailů na povr-
chu. U Venuše, jejíž povrch nelze v dalekohle-
du pozorovat, pomohly radary: její východní 
okraj se od nás vzdaluje, kdežto západní přibli-
žuje. Na Venuši by nám Slunce vycházelo na 
západě a zapadalo na východě. Venuše se otáčí 
pomalu a obráceně než naše Země: jednou za 
243 dny. 
5) Z průměru fotografie planety v ohnisku dale-
kohledu a z její vzdálenosti od Země (nebo od 
prolétající sondy) jednoduše vypočteme skuteč-
nou velikost planety. Čtyři planety blízko Slun-
ce jsou srovnatelné se Zemí. Vzdálené čtyři pla-
nety jsou plynní obři, podobní Jupiterovi. Pluto 
vlastně ani řádnou planetou není, třebaže se mezi 
ně tradičně stále řadí. Má spíše vlastnosti dvo-
jité planetky. 
6) Hmotnost planety - to jest množství hmoty, 
z níž je vybudována - lze snadno určit u těch 

♦ Tab. I 

~( stro(ogie je opravdu 6táznivá dcerka: ate, miríý Bože, kde by 
byta bez své dcerky její matka, vysoce inte%entní Astronomie. 
Platy matematiků jsou malé a dostávají je tak zřídka, že 
by matka určitě trpěla Fďadem, kdyby dcera nic nevyďětávata. 

J, 2(epíer 

planet, které mají měsíce. Hmotnost Merkura 
a Venuše (které měsíce nemají) bylo možno vy-
počítat z jejich působení na jiná tělesa, která 
procházela v jejich blízkosti (komety, planetoi-
dy a především meziplanetární sondy). 
7) Z hmotnosti a velikosti vyplývá průměrná 
hustota planety (nebo měrná hmotnost). Počí-
naje Merkurem : 5,4; 5,2; 5,5 (Země); 4,0 (roz-
měr může být počet gramů v cm3). U obřích pla-
net dostaneme 1,3 (Jupiter); 0,7; 1,6 a 2,3. 

Rodina slunečních planet se člení na dvě roz-

PLANETY 
kdysi a nyní 

co je planeta: 
světlo, které se pohybovalo 
vzhledem ke hvězdám 

těleso, které obíhá Slunce. 

‚po složitých epicyklech a 
deferentech' . 

leb pomocí křídel, 
táhnou jr na voze koně, labutě, 
'Měni, delfíni; 

raval' ji poseatný brouk, 
jede na loďce 

vymyšlení bohové s lidskou 
slabostí, chytrosti i hlou-
posti, dobrotou i darebáctvím 

kolik jich je; 

Jak se pohybuje: 
po jednoduchých elipsách 

příčina pohybu, planety: 

podstata planet: 

gravitační sila 

kamenně či plynné koule; 
složeně z obyčejných 
prvků (železa, křemíku, 
vodíku, helia, kyslíku atd: 

sedm včetně Slunce a Měsíce devět velkých a tisíce malých 

co planety dělají: 
-řídí shora'děni na Zemi, 
občas řádi a pášou neplechu, 
pomáhají oblíbencům 
sváří se ‚miluji navzájem, 
ale í s lidmi 

jak vznikly: 

působígravítaci na okolí; 
odrážej( sluneční světlo, 
některé se ještě vyvijejf 
obíhají kolem Slunce, 
otáčej' se kolem své osy 

v lidské obrazotvorností ze zbytků sluneční 
premlhoviny 

kdy vznikly: 
před 4:a půl tisiciletím před  a půl miliardou 

roků 

užitečnosti 
uctívám v. chaldejských 
chrámech 
astrologům pro horoskopy 
dětem jako pohádky 

v myslích. 

poznánf stavby a vývoje ves-
míru, hledání života mimo 
Zemi, možnost osídleni v bu-
doucnosti, těžba surovin 

'.' básniků, sochařů, malířů; 
filosofů, astrologů 

;!pověrčivých lidí 

astronomů, planetologů 
geologů, astronautů 
přemýšlivých lidí 

jako půvabné pohádkové 
bytosti s posledním člověkem 

"A1 za sedm miliard let je pohltí 
rozpínající se Slunce 

dílné skupiny. Do první patří planety podobné 
Zemi: Merkur, Venuše, Země a Mars. Nazývá-
mejeterestrické planety. Jsou v blízkosti Slun-
ce. Mají velkou průměrnou hustotu, neboť jsou 
skalnaté a sestávají výhradně z těžších prvků. 
V době před více než čtyřmi a půl miliardou 
roků bylo vznikající Slunce (Praslunce) obklo-
peno oblakem prachu a plynů. Prachové částice 
sestávaly z těžko tavitelných sloučenin železa, 
niklu, vápníku, křemíku, hořčíku, hliníku a kys-
1(1cu. Lehké molekuly vodíku, helia, čpavku, me-
tanu a vody vymetl mohutný vítr rodícího se 
Slunce. Raději bychom měli říci sluneční ura-
gán (v porovnání s ním je dnešní sluneční vítr 
lehounký vánek). Tlak větru vymet] plyny do 
vnějších oblastí planetárního oblaku. Tam po-
zději vznikly plynné obří planety: Jupiter, Sa-
turn, Uran a Neptun. Mají malou hustotu a jsou 
provázeny početnými rodinami měsíců. Tak se 
naše představa o planetách v průběhu tisíciletí 
podstatně změnila. 

V základních rysech jsme porozuměli pla-
netám a pochopili jejich vznik. Zůstaly však 
otázky, kde nepomohou ani nejmohutnější po-
zemské dalekohledy. Bylo třeba podívat se na 
planety zblízka. Proto člověk svěřuje svá pozo-
rování automatům (robotům) vyneseným mohut-
nými raketami nad zemskou atmosféru, někdy 
až k planetám samotným nebo dokonce na je-
jich povrch. Toto třetí období poznávání pla-
net - takzvaná kosmická éra - začalo před čtvrt 
stoletím. Tím se nesmírně posílilo smyslové po-
znávání lidského oka. Naše vědomosti o povr-
chu a atmosférách planet (i jejich měsíců) se 
podstatně rozšířily. Jak by asi užasl chaldejský 
kněz v babylonském chrámu, kdyby uviděl své 
bohy na snímcích pořízených Marinerem, Ve-
něrou, Vikingem, Pioneerem či Voyagerem nebo 
Hubblovým kosmickým dalekohledem! 

(kresby Pavel Příhoda) 

Doc. Josip Kleczek (*1923). 
Pracuje na Astronomickém ústavu Akademie 
věd České republiku Zabývá se .sluneční fyzikou. 
Je členem Mezinárodní astronomické unie (/AU) 
a byl prezidentem její Komise pro výuku astro-
nomie... Založil Mezinárodní školu pro mladé 
astronomy a řídil ji čtvrt století. Přednášel na 
univerzitách u nás i ve světě. V poslední době 
publikoval čtyřsvazkový .slovník Space Sciences 
Dictionary s termíny v šesti jazycích (anglicky, 
francouzsky, německy, španělsky, portugalsky 
a rusky). 
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Praoceánv 
Luboš Nes lušan, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, Slovensko 

Zo školských učebnic sú každému známe geo-
logické obdobia Zeme počínajúc od prahór cez 
starohory, prvohory až štvrtohory nasledujúce 
po predgeologickom období. Nedávny družico-
vý prieskum Marsu, najmi! radarový, umožnil 
zostavif marsológom istú analogická klasifiká-
ciu vývoja povrchu aj u tejto planéty. Najzáklad-
nejším je delenie na tni obdobia: noachián, 
hesperián a amazonián. 

V tejto klasifikácii zo zrejmej prfčiny - ab-
sencie vzoriek marfanských homín v našich po-
zemských laboratóriách - zatial' chýbajú konkrét-
ne časové údaje ohraničujúce jednotlivé „mar-
sologické" obdobia. Jedinou výnimkou je po-
znatok, že noachián skončil niekedy pred 2,8 až 
3,8 miliardami rokov, kedy súčasne skončila aj 
éra velkého bombardovania plané[ a ich mesia-
cov menšími telesami. Teda skončilo aj bom-
bardovanie Zeme a Mesiaca, u ktorých máže-
me tento koniec určit. 

Podl'a V. R. Bakera a kol. [Nature 352, .r. 589] 
možno jednotlivé marsologické obdobia stručne 
charakterizovat v postupnosti času takto: 

NOACHIAN - Tvorba impaktných kráterov 
(TIK): velmi vysoká, všetky planéty slnečnej sú-
stavy boli v tom čase vystavené silnému bom-
bardovaniu menšími telesami; vulkanizmus (V): 
vel'mirozšírený na všetkých vyvýšeninách; tvor-
ba údolí (TU): velmi rozšírená, dochádzalo 
k prepájaniu jednotlivých kráterov na vyvýše-
ninách; výtokové kanály (VK): v tomto čase ešte 
neboli významné; oceány (O): s najviičšou 
pravdepodobnosťou existoval trvalý oceán po-
krývajúci takmer celá severnú pologuiu Marsu 
(vid' obrázok); glaciálna aktivita (GA): nezná-
ma; dlhodobé klíma (DK): možné boli vcelku 
teplé, vlhké a daždivé podmienky. 

HESPERIAN - TIK: relatívne nízka s pre-
chodnými obdobiami zvýšenej frekvencie; V: sú-
stredený na vulkanické planiny, došlo k ožive-

niu sopečných oblastí Tharsis a Elysium; TU: 
miestny vývoj údolí na plášťových jednotkách a 
medzikráterových pláňach; VK: v neskorom 
hesperiáne sa začali objavovaf obdobia náhleho 
a rozsiahleho prúdenia pri epizodickom roztá-
paní ladu; O: viacero prechodných oceánov, kto-
ré príležitostne vznikli v obdobiach velkých zá-
plav a postupne zasa z viičšej časti vyschli, bolí 
však viac rozšírené ako neskór v amazoniáne; 
GA: možné sú prastaré fázy zal'adnenia na Ar-
gyre, Hellas a Dorsa Argentea; DK: chladné 
a suché, prerušované len z času na čas relatívne 
teplými, vlhkými a daždivými podmienkami. 

AMAZONIAN - TIK: nízka, prakticky usta-
la; V: koncentrovaný v oblasti Tharsis a Elysi-
um; VK: počas raného a stredného amazoniánu 
sa predpokladajú náhle výtoky vád - záplavy, 
ktorých intenzita ale postupne slabla; O: počal 
skorého a stredného amazoniánu existovali pre-
chodné plytké oceány vytvorené záplavami, ne-
skór sa utvárali už len menšie morfia a jazerá; 
GA: rozsiahle strednoamazoniánske zal'adnenie 
južnej pologule Marsu, neskór sa formovali pe-
riglaciálne plášte z prelámaných fadovcov a po-
láme, do vrstiev usporiadané zásobárne ladu; 
DK: chladné a suché, prerušované epizódami 
o niečo vlhších periglaciálnych a glaciálnych 
podmienok. 

Z načrtnutého je zrejmé, že marsologická 
aktivita postupne ustávala. Príčinou toho sa zdá 
byť postupná strata povrchových vád, ale tiež aj 
pokles množstva zdrojov tepla, ktorými v ob-
dobí noachiánu boli okrem sopiek aj dopadajú-
ce meteority. V noachiáne pravdepodobne boto 
v kvapalnom skupenstve ovel'a viac vody než 
v neskorších obdobiach. Marsológovia sa pred-
bežne nevedia zjedotit na tom, ktorá z troch zis-
tených kontúr bola skutočným pobrežím mar-
ťanského praoceánu. Preto sa uvažuje o troch 
alternatívach tohto oceánu s priemernými hlb-

Á Západně (vřavo) a východná (vpravo) pologulh Marsu v čase, ked'na vdčšine jeho severnej pologule existoval 
oceán marsolágmi pomenovaný ako Oceanus Borealis (volne preložené „Severný oceán"). Bodko vane je 
znázornený Južný řadovcový príkrov. Vulkanické oblasti sví označené nasledovne: OM - Olympus Mons, TH -
Tharsis, AP - Alba Patera, EL - Elysium. Výtokové kanály, v ústiach ktorých je smer výtoku znázornený štpka,ni 
a ktoré boli vytvorené až v neskorších obdobiach, sil tiež znázornené. Aj tieto kanály doslali svoje pomenovania: 
U- Uzboi, L-Ladovg M-Mangala, K-Kasej, J- Maja, B- Shalbatana, S- Simud, T-Tiu a R -Ares. So sopečnou 
oblastou Tharsis súvisia pozdlžne z[omově pásma Memuonia Possae (MF) a Valles Marineris (VM) s nadviizujúeim 
koryto, Ckryse (CT). Vyznačené sú aj impaktné preliačiny Argyre (A) a Hellas (H), dělej plató Amphitrites 
(AM) a impaktný kráter Galle (G). Plné čiary predstavujú brázdy po posunoch fadovcov a krátke čiarkované 
linie zasa znázorůujú oblasti tažkého bombardovania meteorinni, kde dochádzalo v hojnej miere k prepájaniu 
jednotlivých kráterov eróziou a týrat k tvorbo osobitného druhu údo1i aké sví zatial'známe len na Marse. 

kami 1,7; 1,1 a 0,7 km, čomu zodpovedajú plo-
chy 3,8; 2,8 a 1,4.10' km2, respektive objemy 
vody 6,5; 3,1 a 1,0.10'km'. V každom prípade 
sa však jednalo o relatívne velké množstvo kva-
palnej vody. 

Neskorší pokles frekvencie impaktov, ale tiež 
aj vulkanickej aktivity mal za následok postup-
ný „transport" kvapalnej oceánskej vody jej vy-
parovaním a namfzaním na rozsiahly 1'adovco-
vý príkrov. Navyše sa zdá, že dochádzalo aj 
k strate vody exosférickým únikom (do kozmic-
kého priestoru) a hydrolýzou (rozkladom na 
vodík a kyslík) vyvolávanou niektorými kremí-
katými horninami. 

Všetka táto strata vody spásobila v koneč-
nom důsledku aj ustrnutie kváziperiodických 
cyklov oteplenia. Výskyt oteplenia totiž podl'a 
všetkého nebol náhodný, ale bol súčasťou mar-
fanského hydrologického cyklu. Voda odparená 
z oceánu či z morí a jazier na severe namfzala 
vo vyšších a chladnejších polohách južných po-
hoví a zvyšovala tak hmotnost l'adovcového prí-
krovu. Zvyšujúci sa tlak tohto príkrovu na pod-
ložie vyvolával zvýšenie vulkanickej aktivity, 
následné roztápanie sa častí príkrovu a zápla-
vové prúdy vody prildiacie výtokovými kanál-
mi naspbt do severných preliačin, kde dochád-
zalo k obnovovaniu morí. Zmenšenie sa hmoty 
1'adovcového príkrovu znamenalo aj menší tlak 
na podložie a následne prechodné zníženie vul-
kanickej aktivity - cyklus sa začal opakovat. 
Tým, že sa kolobehu zúčastňovalo menšie množ-
stvo vody, amplitúda cyklov sa zmenšovala, až 
postupne celkom ustali. Z opíraného však vy-
plýva, že pod marťanským povrchovým pieskom 
by sa ešte aj dnes mali ukrývat pomerne rozsia-
hle zamrznuté močaristé terény. 

V súvislosti s marsologickými obdobiami si 
mnohí kladú otázku o možnom vzniku a vývoji 
marťanského života. Žial' marsológom sa dote-
raz nepodarilo uspokojivo odpovedať na otáz-
ku, či niektoré z období teplej a vlhkej klímy 
trvalo dost dlho, aby mohol vzniknút aspoň pri-
mitívny život. Zhodujú sa len v tom, že vyššie 
formy života by neboli schopné prežit studené 
a suché medziobdobia. 

Ak raz budú výskumné expedície hl'adat na 
Marse fosílie, najvhodnejšími miestami znejme 
budil predpokladné vyschnuté lagúny dávnych 
marťanských morí, kde život, ak skutočne na 
Marse existoval, bol pravdepodobne najhojnej-
ší a najdlhšie pražíval. 

O 
(kresba - Pavel Příhoda) 

RNDr. Luboš Nesluřan (ík1960). 
Pracovník Oddělení meziplanetární hmoty 
Astronomického ústavu SAV. Zabývá se studiem 
komet, jejich dynamikou v .souvislosti se vztahy 
mateřská kometa - meteorický roj, dále odhady 
počtu blízkých průchodů kometárních jader a 
jejich velkých úlomků blízko Země a taktéž 
zkoumáním možných procesů tvorby 
kometárnícla jader už v protosluneční mlhovině. 
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Budemeještě v noci vídat hvězdy? 
Jiří Papoušek, Masarykova univerzita, Brno 

Možná, že otázka položená v titulku článku se 
může zdát ještě předčasná, nicméně následující 
řádky by měly být připomenutím, že se rychle 
blíží doba, kdy budeme smutně konstatovat, že 
hvězd vlastně vidíme velmi málo, pokud ještě 
vůbec jaké. 

Aby nedošlo k nedorozumění: „vina" není 
na straně hvězd - těch rapidně neubývá - ale na 

straně naší. Pozemská civilizace svou aktivitou 
neustále zhoršuje podmínky nejen pro 
specializovaná astronomická pozorování, ale 
také pro prostý a pro člověka stále velebný 
pohled na jímavou krásu noční oblohy poseté 
hvězdami. Zhoršující se podmínky pro optická 
- ale nejen pro optická - pozorování v atmosféře 
naší planety jsou předmětem studia řady 
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Á Obr. 1- Mapku osvětleně Evropy - barevně jsou odlišeny 017k/VII .c velmi vysokým a9upněm světelného znečištěni 

vědeckých pracovišť s cílem shromáždit 
kvalifikované údaje a argumenty a s jejich 
pomocí se pokusit dosáhnout nápravy. Jde 
o úkol oto naléhavější, že růst znečištění zemské 
atmosféry není zdaleka lokální záležitostí, nýbrž 
vážným celosvětovým problémem. 

O konferenci UNESCO, která se konala 
v červenci roce 1992 v Paříži a jež se touto 
problematikou zabývala, byli již čtenáři Říše 
hvězd informováni. Naši astronomové se na 
jednání konference podíleli nejen osobní účastí, 
ale také prezentováním původního příspěvku 
vztahujícího se k projednávané problematice, 
jenž byl velmi příznivě přijat. V práci skupiny 
astronomů z Astronomického ústavu SAV 
a brněnské Masarykovy univerzity byly ilu-
strovány změny optických vlastností zemské 
atmosféry na vysokohorské observatoři (Skal-
naté Pleso) a v průmyslovém Brně. 

Přesná fotometrická měření, která se po více 
než tři desetiletí provádějí na obou 
observatořích, představují cenný homogenní 
materiál, z něhož je možné vyvodit zajímavé, 
leč neradostné závěry. 

První z nich se týká změn jasu oblohy nad 
oběma observatořemi. Jas noční oblohy v zenitu 
nad Brnem, který dosahoval v roce 1962 úrovně 
22. magnitudy na jednu čtverečnou vteřinu (což 
je tak tmavá obloha, jakou se pyšní observatoře, 
které jsou dostatečně daleko od pozemských 
světelných zdrojů), se v průběhu následujících 
30 let zvýšil na 19 mag. Tento patnáctinásobný 
růst intenzity záření „temné" noční oblohy má 
zcela zřejmý původ v růstu města - přibylo 
nejméně 100 000 obyvatel, spolu s nimi 
narůstalo osvětlení na nových sídlištích, 
komunikacích atd. Příčina je tedy jasná a dů-
sledek zarmucující, neboť na krásu Mléčné dráhy 
klenoucí se nad městemje možnojen vzpomínat, 
ale vidět ji nelze..., snad jen při výjimečných 
příležitostech, jakou je třeba totální energetický 
výpadek. Zatím jsou na tom o poznání lépe 
slovenští kolegové na Skalnatém Plese, kde 
noční obloha září asi na úrovni 21. magnitudy 
na jednu čtverečnou vteřinu, nicméně dvojice 
snímků pořízená s odstupem zmíněných 30 let 
hovoří o nárůstu osvětlení podtatranského areálu 
dostatečně výmluvně. V tomto ohledu nejsme v 
Evropě žádnou výjimkou - mapka, která byla 
zpracována na základě série družicových 
snímků, zřetelně ukazuje, jak značná část 
světelné energie je bez užitku vyplýtvána na 
osvětlování přízemních vrstev zemské atmo-
sféry. Z mapky však můžeme vyčíst i potěšující 
fakt, že i vyspělé průmyslové státy jsou schopny 
s draze vyrobenou elektrickou energií zacházet 
úsporně (Francie, Itálie či Španělsko). 
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A Obr. 2 - Noční fotografie pořízená ze Skalnatého Plesu (1783 metrů nad mořem) při pohledu do údolí směrem na Tatranskou Lomnici u Poprad - fotogrgfováno 
v 60. letech. 
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A Obr. 4- Průběh extinkčních koeficientů ve vizuálním oboru spektra pro Brno u Skalnaté Pleso v letech 1972-1992. 
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Á Obr. 3 - V podstatě tatáž noční fotogtnfre jako předcházející (viz obr. 2) - pořízena byla z výšky 2 656 metrů nad mořem při pohledu do ádolí směrem uu Tatranskou 
Lomnici a Poprad -fotografováno v roce 1992. 

Druhý poznatek, který vyplynul z naší 
analýzy dlouhodobých fotoelektrických měření 
hvězd, je neméně deprimující: průhlednost 
zemské atmosféry a tím i podmínky pro 
astronomická pozorování se neustále zhoršují! 
Jinými slovy řečeno - k přírodním zdrojům 
znečištění našeho ovzduší, kterými jsou 
například písečné bouře či mohutné erupce 
vulkánů (posledně jmenované dokáže 
astronomická technika spolehlivě detekovat 
i na velké vzdálenosti), se významnou měrou 
přidává i produkce pevných částeček a aerosolů 
z průmyslových a dalších objektů. 

Průhlednost atmosféry se v astronomii běžně 
vyjadřuje pojmem koeficient atmosférické 
extinkce, což je číslo udávající, o kolik magnitud 
je světlo mimoatmosférického zdroje nachá-
zejícího se v zenitu zeslabeno při průchodu 
zemskou atmosférou. Toto zeslabení jasnosti 
například hvězd je závislé na vinové délce 
pozorování (roste směrem ke kratším vinovým 
délkám) a zejména na pozorovacím stanovišti. 
Nejlepší pozorovací podmínky jsou v současné 
době na vysokohorských observatořích -
napňklad typická hodnota extinkce ve vizuální 
oblasti na havajské observatoři (nadmořská 
výška 2 800 m) je 0,17 mag, což v intenzitní 
škále představuje zeslabení o 15 %. Ještě 

.v poněkud lepších podmínkách se nachází 
komplex dalekohledů v chilském La Silla, kde 

obdobná měření průzračnosti vykazují hodnoty 
kolem 0,13 mag. 

Publikovaný graf nám nabízí možnost 
srovnání podmínek našich pozorovacích 
stanovišť s právě uvedenými údaji pro nejlépe 
situované světové observatoře. Spodní křivka 
naznačuje, že průměrné hodnoty extinkčních 
koeficientů na Skalnatém Plese měly v letech 
1975-1987 mírně klesající tendenci - ovšem při 
celkově velmi malých změnách. Je možné, že 
na tomto zdánlivě příznivém vývoji se podílí 
nemalou měrou i výběrový efekt, neboť v ně-
kterých letech bylo k dispozici jen málo údajů 
a hodnota takového ročního průměru je pak 
silně ovlivněna ročním obdobím, ve kterém 
bylo měřeni extinkce provedeno. Po roce 1987 
je však patrný jisty' nárůst znečištění - měření 
roku 1992 jsou dostatečně reprezentativní. 

Jednoznačnější trend je patrný z brněn-
ské křivky, kde - pokud odhlédneme od ur-
čitých mezinárodních fluktuací - permanent-
ní nárůst koeficientu extinkce svědčí o trvale 
se zhoršujících podmínkách v brněnské aglo-
meraci - za posledních 17 let to představuje 
vzrůst absorpce o dalších 20 %! Je možné, 
že tato hodnota se bude někomu zdát ještě 
přijatelně malá, ale bylo by dobré si uvědomit, 
že to znamená, že celá třetina hvězd dříve 
viditelných pouhým okem je nyní za touto 
hranicí. Pravda, jde sice o nejslabší objekty 

okem pozorovatelné, ale právě ony dotvářejí 
krásu hvězdné oblohy. 

Pokud se vám po dočtení těchto řádků bu-
de zdát můj pohled na věc příliš pesimistický, 
pak jde o nedorozumění - já pevně věřím, že 
v odpověď na otázku položenou v nadpisu 
článku budeme stále odpovídat „ANO" - a to 
zejména tehdy, když pro to společně něco udě-
láme. O 

(foto - archiv autora, kresby - Pavel Příhoda) 

RNDr. Jiří Papoušek, CSc. (*1945). 
Zabývá se astrofyzikou proměnných hvězd se 
zaměřením na získávání nových pozorovacích 
ádajů a jejich interpretací. V publikovaných 
pracech se zabýval určováním geometrických 
a fotometrických parametrů dvojhvězdných 
soustav, .systematickým studiem .symbiotických 
hvězd a dalších unikátních objektů. Ve 
spolupráci s dalšími pracovišti koordinuje 
dlouhodobésledovánízměn průzračnosti zemské 
atmosféry, jejich vyhodnocení a publikaci. 
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KDY, KDE, CO NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Na trase jednotlivých etap se ebicyklisté snaží navštívit 
nejen „pocestně" hvězdárny (ať již lidové, profesionální nebo 
soukromé) a astronomické kluby, ale též různé přírodní, tech-
nické, historické a umělecké zajímavosti a pamětihodnosti. 
Tak například navštívili archeologické naleziště, meteorolo-
gickou observatoř, filmové studio, první soukromou galerii 
moderního umění v republice (1987), historickou ₹eleznici, 
obdivuhodný gejzír minerální vody v HerPanech a mnohé 
další atrakce. A snad právě tato činorodost, kterou se prolí-
nají naše hlavní společné zájmy - astronomie a cyklistika -
vytváří neopakovatelnou atmosféru a odlišnost každé jízdy, 
na kterou se pak dlouho a hezky vzpomíná. V₹dyí zeptejte 
se kteréhokoli ebicyklisty ze 134 jezdců uplynulých roční-
ků, kteří dohromady najeli už hodně přes čtvrt milionu (přes-
něji 321 277) „ebikilometrů" - á propos - toje téměř vzdále-
nosti ze Země na Měsíc(!) v celkem 75 etapách o celkové 
délce 6527 km a probíhajících celkem 99 okresy z celkové-
ho počtu 114 okresů bývalého Československa! Kontakt: 
Redakce Řtše hvězd, Vydavatelství a nakladatelství Václav 
Svoboda NN(lll), Vodičkova 34, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město; (d 02/2421.4567-70/348; FAX 02/2422.5363; 
e-utail risehve@aci.cvut.cz. 
♦ 19. -27. VIII. - západní Čechy, Zhořec: Dovolená s dale-
kohledem 1995. Šestý ročník dovolené s dalekohledem se 
bude konat v západních Čechách ve vesničce Zhořec v let-
ním táboře státního statku Úněšov (Zhořec leží na severozá-
pad od Plzně mezi Žluticemi a Manětínem ve velmi hezké 
krajině). 

Dovolená s dalekohledem je určena majitelům amatér-
ské astronomické techniky ajejich rodinám či přátelům. Při-
hlásit se může samozřejmé i jednotlivec. Dalekohled, pří-
padně měřicí zařízení je pro účastníka, respektive celou jeho 
rodinu podmínkou účasti. Skutečně vážný zájemnce, který 
stojí o společný pobyt pod oblohou a vzájemnou výměnu 
zkušeností, se však může zúčastnit třeba i s vypůjčeným da-
lekohledem. 

Zkušenosti z minulých let ukázaly, ₹e z připravovaného 
programu si vyberou skutečně všichni starší jednoho roku. 
Letos budou pro zájemce připraveny astronomické přednáš-
ky a promítání astronomických filmů, výlety, táborák, tra-
diční tombola, obchodování na burze a další. Pro děti je při-
praven karneval, soutě₹e, promítání pohádek a také oblíbe-
né večerníčky a poledníčky. Děti se také budou moci naučit 
něco z astronomie a něco z táboření. 

Je samozřejmě na ka₹dém, zda se zúčastní pořadateli 
připravovaného programu nebo zvolí svůj vlastní. Tábor 
jev těsném sousedství lesa, nejbližší koupáníje tři kilometry 
v rybníku nebo na koupališti v okolních vesnicích. Kraji-
na v okolí tábora je také vhodná pro výlety na kolech, která 
si někteří účastníci do Zhořce vozí. 

Za jasného počasí bývá zvykem sejít se večeru daleko-
hledů. Každý si může zvolit cíl a délku pozorování dle sebe. 
Zajímavé je také pozorování stejných objektů různými dale-
kohledy. 

Ubytování jev chatkách, k dispozici je také jídelna, prá-
delna, volejbalové hřiště a stoly pro stolní tenis v herně, kde 
můžete hrát celou noc, aniž by účastníci někoho rušili. Stra-
vování všech účastníků je společné (specialitou je zajasné-
ho počasí druhá půlnoční večeře a snídaně podávaná po vel-
kou část dopoledne). 
vn Kontakt: Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy, Pavel 
Suchan, Petřín 205. 118 46 Praha 1; m 02/2451.0709; 
FAX 02/2421.6036. 
♦ 19. VIII. - 2. IX. - Hvězdárna Úpice:Astronomická 
expedice Úpice 1995. Každoročně pořádá úpická hvězdár-
na astronomickou expedici. Letos to je její již 37. ročník a 
podílet sena něm bude i brněnská hvězdárna. Astronomická 
expedice je tábor, který je zaměřen na astronomii. Účastníci 
se naučí spoustu nových užitečných věcí a dovedností. Za-
čátečníci od orientace na obloze, přes pozorování různých 
objektů dalekohledem, pozorování proměnných hvězd, po-
zorování meteorů, pozorování Slunce, pokročilejší se pak 
mohou zdokonalovat v oborech, které je nejvíce přitahují, 
budou mít možnost vyzkoušet si i astrofotografii. Přes den 
probíhají přednášky významných českých astronomů pro-
fesionálů i amatérů, dále pak různé kurzy a zpracování na-
pozorovaného materiálu. K dispozici bude mnoho daleko-
hledů od triedrů přes dělostřelecké binary, malé i velké 
Somety až po refraktor o průměru 150 mm a Cassegrain 
o průměru 250 mm. Pro astrofotografy budek dispozici Mak-
sutovova komora. Zkušenější zájemci si budou moci vyzkou-
šet práci s CCD-kamerou. 

Méně času než najiných astronomických táborech je tedy na 
úpické expedici věnováno klasickému prázdninovému progra-
mu, ale i na něj nějaký ten čas zbývá. Vetšinou ho účastníci využí-
vají k procházkám po blízkém okolí Úpice, které je překrásné. 
UbytoWtíje zajištěno ve stanech na pozemku hvězdárny, stravo-
vání je čtyřikrát denně (snídaně, oběd, večeře a půlnoční svačina). 
vs Kontakt: Hvězdárna Úpice, P.O. BOX 8, 542 32 Úpice; 
@ 0439/932.289; FAX 0439/933.289; e-,,rail observ@-
diu.lthk.cuni.cz. 

(pokračovdn( na straně 35) 

Nově objevené komety 
Kometa P/Harrington (1994g) 
J. V. Scotti z Lunar and Planetary Laboratory oznámil, že 4. října 1994 objevil pomocí dalekohle-
du Spacewatch dvě nová jádra komety P/Harrington. Fragmenty se nacházely 23' od jádra A 
v úhlu 245"a byly od sebe vzdáleny 9. Jádro C mělo ohon o délce 1'. Jedná se tak o druhý případ 
rozpadu komety v loňském roce (první byla kometa P/Machholz 2 (19940)). [IAUC 6089] 

Kometa P/Machholz 2 (1994o) 
Michael Jager (SRN) objevil u komety P/Machholz 2 (1994o) druhé jádro, které bylo situováno 
48' severovýchodně od prvního. Při následném pozorování na Ondřejově objevili L. Šarounová 
a M. Wolf, že první jádro se o 2 až 3 magnitudy zjasnilo (dle oznámení P. Pravice). Při následných 
pozorováních byly objeveny i další fragmenty této komety - kometa byla rozdělena na části A, B, 
C, D a E. Zdá se, že fragment D se dělí na dvě části. Oproti dřívějším předpokladům to vypadá, že 
se kometa již vyčerpala a postupně poměrně rychle slábne. Dle pozorování z Kleti měla 15. října 
1994 jasnost 12,8 mag v R-filtru. [IAUC 6066, 6067, 6070, 6071, 6081, 6082, 6090] 

Kometa P/Reinmuth 1 (1994p) 
Nezávislé znovuobjevení periodické komety Reinmuth 1 oznámili A. Nakamura a J. V. Scotti. 
Kometu sledovali 1., 3. a 6. října 1994. V době objevu měla kometa celkovou magnitudu 20, 
magnitudu jádra 22,0 , 9" komu a ohon o délce 0,3' v úhlu 262". [IAUC 6072] 

Kometa P/Longmore (1994q) 
Pomocí dalekohledu Spacewatch znovuobjevil J. V. Scotti z Lunar and Planetary Laboratory dne 
27. a 28. září 1994 periodickou kometu Longmore. Kometa se nacházela blízko místa předpově-
zeného v cirkuláři MPC 20123 a měla 21. magnitudu. [IAUC 6084] 

Kometa Machholz (1994r) 
Objev své další komety oznámil 8. října 1994 Donald E. Machholz z kalifornského Colfaxu. 
V době objevu byla kometa u nás cirkumpolámí a měla 11. magnitudu. 

Nové označování a pojmenovávání komet 
Na setkání IAU General Assembly, které se konalo 24. srpna, byla přijata rezoluce tykající se změny 
označování komet, která vstoupila v platnost 1. I. 1995. Dosavadní systém označování typu rok/ 
písmeno a rok/římské číslo bude nahrazen Systémem efektivnějším, jakým je jednoduchý popis po-
užívaný nyní u planetek; objekt tedy bude označován podle toho, ve které části půlměsíce byl obje-
ven. Například třetí nově objevená kometa během druhé poloviny února 1995 bude označena 1995 
D3. Budou také zohledňovány případy plynoucí z obtížnosti rozhodnutí, zda se jedná o kometu nebo 
planetku (například 2060 Chiron, 1990 UL3 = 1990p = 1990 XVI P/Shoemaker-Levy 2, 1977t = 
1977 YA, a tak dále). Skutečný původ - nebo předpokládaný původ - objektu se bude označovat 
písmenem takto: A/ (pro planetku), C/ (pro kometu), P/ (pro periodickou kometu jako dosud), atd. 

Podobně jako se číslují planetky po sobě jdoucími čísly, budou se napříště číslovat komety, a to 
takové, jejichž periodicita byla dobře strčena. V takových případech budou tato čísla bezprostředně 
předcházet notaci P/. „Rutinní" znovuobjevování těchto periodických komet nebude v budoucnu 
dostávat žádné dodatečné označení. Takový systém také umožní značením rozlišit složky komet, 
které se rozpadly na více částí, komety, které byly zaznamenány na Palomar Sky Survey (například) 
a dále periodické komety ztracené (nebo, jak víme z nedávné doby, samozničené). O 

[IAUC 6076] (dh) 

Polohy nov a supernov po novém 
Na nedávném zasedání 27. a 28. komise IAU (Skupina pro proměnné hvězdy a pracovní skupina 
pro výzkum supernov) bylo odsouhlaseno, že polohy nov a supernov budou od 1.1. 1995 udávány 
v souřadnicích pro ekvinokcium 2000.0 (lépe řečeno v systému FK5/J2000.0). Rozhodnutí bylo 
přijato také 6. komisí (astronomické telegramy), neboť přechod na nové ekvinokcium se týká 
hlavně publikování poloh v cirkulářích Mezinárodní astronomické unie (IAUC). O 

[IAUC 6077] (dh) 

Měsíc planetky Ida má definitivní jméno 
Mezinárodní astronomická unie (IAU) odsouhlasila jméno malého měsíce, který loni objevila sonda 
Galileo u planetky Ida (viz též Rí.ře hvězd 74 (4/1994), s. 75). Měsíc byl pojmenován Dactyl. 

Jméno Dactyl vzniklo podle skupiny mytologických bytostí, které se jmenovaly Dactylové a 
žily na hoře Ida, kde byl ukryt také chlapec Zeus; Dactylové ho spolu s vílou Idou ochraňovali. 
Podle jiných mytologických pramenů byli Dactylové dětmi Idy, potomky Dia. 

IAU schválila také pojmenování některých povrchových útvarů na planetce Gaspra, ktérou 
zkoumala sonda Galileo dne 29. X. 1991. Tr oblasti na planetce Gaspra byly pojmenovány po vědcích, 
kteří byli s touto planetkou nějak spojeni. Oblast Neujmin Regio byla pojmenována podle G. Neujmina, 
ukrajinského astronoma, který' tuto planetku v roce 1916 objevil. Jméno oblasti Yeates Regio bylo zvoleno 
na počest Clayna M. Yeatese, který' byl až do své smrti v roce 1991 vedoucím pracovníkem vědeckého 
týmu Galileo. Oblast Dume Regio uctívá Jamese A. Donna, kteý zemřel v roce 1992 a zastával rovněž 
vedoucí funkci v týmu Galileo. 

O (dli) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 
Srážka komety P/Shoemaker-Levy 9 
s Jupiterem 

Á Dva snímky Jupitera pořízené širokoúhlou planetární kamerou druhé generace 
(WFPC-2) umístěnou na Hubblově kosmickém dalekohledu (HST). Levý snímek 
je pohled na planetu v modrém světle a pravý v daleké ultrafialové oblasti. Na 
snímcích je možné dobře porovnávat vzhled dopadových skvrn v těchto dvou 
rozdílných spektrálních oborech. Oba byly pořízeny 17. července kolem 19h UT 
a "kazují dopadové skvrny na jižní polokouli planety (zleva doprava) vzniklé 
dopadem fragmentů C, A a E, což byla asi 12, 23 a 4 hodiny po jejich srážce. Nad 
středem kotoučku planety je možné spatřit Jupiterův měsíc Jo. 

Planeta nezáří vlastním světlem. Obraz vzniká díky tonu', že Jupiterje ozařován 
Sluncem a oty pozorujeme sluneční světlo odražené v Jupiterově atmosféře. 
Viditelné světlo proniká až k vrcholu oblačné pokrývky, ale záření z dalekě 
ultrafialové oblasti (FUV) dosáhne jen ke stratosféře a vyšším vrstvám Jupiterovy 
atmosféry. FUV záření je pohlcováno plyny a parami, které tvoří Jupiterovu 
stratosféru ve výškách asi 100 kut nad oblačnou pokrývkou planety. 

V okolí pólů se atmosféra jeví temnější, což je způsobeno přítomností par 
a také ultrafialovými aurorálními emisemi. Tyto emise vznikají v horní vrstvě 
atmosféry, když nabité částice z magnetosféry narážejí s vysokou intenzitou do 
vodíkových neolekul. V FUV oblasti je patrný také nízký kontrast struktury pásů 
Jupitera. 

Na snímku ve viditelném světle se dopadové skvrny jeví jako temné s difuzními 
haly. V ultrafialovém oboru jsou dopadové oblasti temnější a zabírají větší plochu. 
Temnější vzhled v tomto oboru vzniká přítomností většího množství molekul 
absorbujících ultrafialové záření, rozptýlených para prachu. Materiál ve stratosféře 
a trmosfěře může být také obohacován plyny, které se tam dostanou ze spodních 
vrstev atmosféry, stejně jako zbytky těkavých látek z komety a látek vzniklých 
dopadem jednotlivých fragmentů. V těchto vyšších vrstvách atmosféry budou také 
zůstávat částečky konnetárního materiálu a prachu uvolněného běhen: průletu 
fragmentů. (foto - NASA/JPL) (dh) 

Á Snínnek horních vrstev Jupiterovy oblačné pokrývky byl pořízen 76. července 
ve 21h 32min UT, pouze 1,5 hodiny po dopadu prvního fragmentu (A) komety 
Shoemaker-Levy 9. Pořídila jej širokoúhlá planetární kamera druhé generace 
(Wide Field Planetary Camera 2; WFPC2), která je unnístěna ‚za Hubblově 
kosmickém dalekohledu (HST), přes fialový filtr (410 run). 

Místo dopadu je viditelné jako temná skvrna a srpek ostrého útvaru - vějíře, 
velkého několik tisíc km v levé spodní části kotoučku planety. Kometa vstoupila do 
atmosféry z jihu, ve směru eliptické skvrny pod úhlem asi 45° od vertikály. 
Srpkovitý útvar by nnolzl být zbytek vějíře, který se vytvořil při dopadu a byl vyvržen 

zpět podél vstupní trajektorie projektilu. Útvary jsou pravděpodobně temné částice 

pocházející z kounety nebo kondenzované usazeniny nad hlubokou Jupiterovou 

atmosférou. 
V době pořízení snímku byl Jupiter vzdálen přibližně 767 n'ilia,'ů km od 

Země. (jato - NASA/JPL) (db)) 

♦Tento snímek Jupitera byl získán 17. července 1994v 181' 42min UT přes filtr, 
který propouští světlo v blízké ultrafialové oblasti (336 aaa). Snímek zachycuje tři 
dopadové oblasti jako temné skvrny (zleva doprava: C, A a E). Všec/ony ostatní 
detaily zachycené na snímku jsou na planetě i v„nornnálnínt stavu'. Jako tmavá 
tečka v severní části (vlevo) kotoučku plae'etyje vidět měsíc Jo a u pravého okraje 
se nachází známá rudá skvrna. (foto - NASA/JPL (dli) 

Á Snímek Jupitera na vinové délce 2,3 mikronnetrú, kde září molekula CH, byl 
pořízen na Cerro Tololo I,nerannericar' Observatory (CTIO) 4-m dalekohledeo' 
(La Serena, Chile). S kan'enou OSIRIS pracovali Jolm Spencer a Darren DePoy. 
V této spektrální oblasti byl pozůstatek po dopadu rtejjasaějši (foto - CTIO) (db) 

Další p#anetks typu Atén 
V noci ze 6. na 7. dubna 1994 byla D. Rabinowitzem na observatoři Kitt Peak 
pomocí dalekohledu SPACEWATCH objevena další planetka typu Aten. Dosta-
la označení 1994 GL. V době objevu měla magnitudu 18,5 a byla od Země 
vzdálena 0,04 astronomických jednotek. Jelikož planetek tohoto typu není mnoho, 
uvádíme její dráhové elementy (pro ekvinokcium J2000.0): 

Planetka 1994 GL 

Epocha 1994 I fl. 29, 0 TT = JDT 2449440,5 

1N ť 162,16494° w = . 179.11876° 
a = 0,6832453 . 19721387° 
e = 0,5048440 T . _ ,';';;3,65400° 
P = 0,56 roku . H .- .,~;24,0 mag 

[MPEC 1994-G041 (mO 
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KDY KDE CO ZPRÁVY Z OBĚŽNÝCH DRAH 

♦ 25. - 30. VIII. - Hvězdárna a planetárium Plzeň: 
XIV. evropské sympozium ESOP. Hvězdárna a plane-
tárium v Plzni je pořadatelem XIV. mezinárodního sympo-
zia ESOP. Sympozium se bude zabývat zejména otázkami 
tvaru a struktury nebeských těles, pozorovací technikou 
a přístroji, předpovědmi zatmění a redukci jejich pozorová-
ní, mezinárodní spoluprací a nejnovějšími trendy v oboru 
pozorování zatmění nebeských těles. V programu je též ná-
vštěva hvězdárny v Karlových Varech, v Ondřejově a na Kleti. 
'as Kontakt: Bohumil Maleček, Hvězdárna a planetárium 
Plzeň, Nádražní třída 7, 301 48 Plzeň; ® 019/220.535; 
FAX 019/224.194. 
410..29.V111. Hvězdárna KarlovyWry:ASI'ROGATE'95. 
® Kontakt: Hvězdárna Kulturního centra Amethyst, 
Hvězdárna Hůrky, I. P. Pavlova 14, 360 01 Karlovy Vary; 
O 017/25.772; FAX 017/23.753. 
4 Il. .25 VIII. - Va lašské Meziříčí: Astronomický tábor. 
‚as Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 
O 0651/21.928. 
♦ 12. - 19. VIII. - Hvězdárna a planetárium: VŠB Oslava: 
Expedice Měsíc. Jeden prázdninový týden v srpnu můžete 
strávit ve společnosti dobrých přátel - mladých astronomů 
a Měsíce. Letos totiž začíná na Hvězdárně aplanetáriu v Osm-
vě první ročník Expedice Měsíc. Akce je určena všem, kdo 
se zabývají (nebose teprve hodlají zabývat) detailním p 
rováním měsíčního povrchu, kreslením zajímavých měsíč-
ních oblastí či fotografováním našeho vesmírného souseda. 
Část dne, kdy se Měsíc skryje pod obzdr, bude věnována 
zpracování fotograňí a kreseb a samozřejmě také přednáš-
kám. Mluvit se bude o geologickém vývoji tohoto tělesa, 
o jeho výzkumu kosmickými sondami, o kosmické misi 
Apollo. Vítaným zpestřením budou plánovaná pozorování 
zákrytů hvězd Měsícem. 'as Kontakt: Hvězdárna a planetári-
um VŠB-TU, Tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava. Poruba; 
P1 069/691.1005(07); FAX 069/691.1009; e-mail planem-
rium@vsb.cz. 

♦ 5.- 14. IX. - Skalský dvdr 10. letní škola počítačové 
fyziky. Fyzikální ústav AV ČR ve spolupráci s Odbornou 
skupinou počítačové fyziky FVS JČMF požádá začátkem 
září (5. až 14. IX.) v pořadí již 10. letní školu počítačové 
fyziky. Organizační výbor složený z předních světových 
odborníků v oboru počítačové fyziky připravil řadu velmi 
zajímavých přednášek, seminářů a panelových diskuzí za-
bývajících se nejnovějšími trendy v oboru počítačové fyzi-
ky ajejich aplikacemi nejen v teoretické fyzice a fyzikální 
chemii, ale i v ostatních vědách. 'as Kontakt: Dr. J. Nadrehal, 
Fyzikální ústav, Cukrovarnická 10, 162 00 Praha 6; 
O 02/355500; FAX 02/312.3184; e-mail nadrehal@fzi 
4 8. - 10. IX. - Valašské Meziříčí: Celostátní praktikum 
pro pozorovatele Slunce. % Kontakt: Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, Vsetínská 78; ?J 0651/21.928. 
414. - 17. IX.. Valašské Meziříčí Pomaturitní studium 
astronomie -9. soustředění 13. běhu 'as Kontakt: Hvězdár-
na Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; (I 0651/21.928. 
429. IX. - 4. X.- Valašské Meziříčí: Seminář k 40. výročí 
hvězdárny Valašské Meziříčí. as Kontakt: Hvězdárna Va-
lašské Meziříčí, Vsetínská 78; O 0651/21.928. 

♦ Thajska: Expedice za úpiným zatměním Slunce. Dne 
24. X. 1995 nastane úpiné zatměn( Slunce, které bude pozo-
rovatelné v Thajsku. Za tímto zatměním hodlá Hvězdárna 
A. Krause v Pardubicích uspořádat astronomickou expedi-
ci. as Kontakt: HvězdárnaA. Krause, Václav Knoll, Gorkého 
2658, 530 02 Pardubice; tt FAX 040/35.990. 

•1' 8. - 12. XI. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní Studium 
astronomie -10. soustředění 13. běhu 'as Kontakt: Hvězdár-
na Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; m 0651/21.928. 
♦ 11. - 12. XI. - Hvězdárna a planetdriurn M. Koperníka 
v Brně: 27, seminář o výzkumu proměnných hvězd. 
o Kontakt: RNDr. Miloslav Zejda, Hvězdárna a pla-
netárium M. Koperníka, Kraví hora 2, 616 00 Brno; 
rt)05/4132.1287-e-mail mikulas@vm.ics.muni.cz. 
424. .26. XI.- Valašské Meziříčí: Seminář o kosmonauti-
ce as Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78; 
It 0651/21.928. 
+25. XI.- Valašské Meziříčí: Porada vedoucích hvězdá-
ren a astronomických kroužků. 'as Kontakt: Hvězdárna 
Vlašské Mez,nc,, Vsetínská 78; ® 0651/21.928. 

prosinec '95 
47.-  10. XII. - Volušské Meziř'áí Pomaturitní studium 
astronomie - 11. soustředění 13. běhu 'as Kontakt: Hvězdár-
na Vnlněsl-é Mei,řtM VenHnebó ]R• rrf n6S1 /9i 012 

Sonda Ulysses pokračuje bez problémů ve své cestě sluneční soustavou rychlostí 32,5 km,s-" 

vzhledem ke Slunci a posouvá se vůči slunečnímu rovníku O 0,8° za den směrem k severu. 12. III. 

v líh 40min UT prolétla periheliem své dráhy ve vzdálenosti 200 milionů kilometrů. Signál 

k Zemi musel v té době překonat 346 milionů kilometrů. Při průlétu nad rovníkovými oblastmi se 
mimo jiné měřila elektronová koncentrace v koroně (z průchodu rádiového signálu nad Sluncem). 
Kromě pásma X k tomu bylo využito i vystlání v pásmu S (zapojeno od 22. II. do 15. III.) 

Během března proběhla kontrola systémů atmosférického pouzdra sondy Galileo. Na 12. IV. 
byl připraven korekční manévr TCM-23 a v květnu bude sonda pomáhat při detekci gravitačních 
vin. 

Radioamatéři dostali k Vánocům novou „hračku" - malou družici Radio Rosto alias RS-15 
o hmotnosti 70 kg, vynesenou 26. XII. raketou Rokot (odvozenou z demobilizované rakety) na 
dráhu ve výšce 1 875-2 253 km se sklonem 64,8 Spojen[ na družici funguje na frekvenci 145,857 
až 145,897 MHz, vyslání lze přijímat na 29,57 až 29,397 MHz (výkon 5 W). Kromě toho jsou 
slyšet dva radiomajáky na frekvencích 29,398 MHz a 29,353 MHz (výkon 0,4 nebo 1,2 W). 

Další dvě radioamatérské družice má vynést spolu s ruskou družicí z Plesecku jiná demobili-
zovaná raketa Start 28. III. na dráhu ve výšce 670 km s podobným. sklonem. Izraelský GURWIN-1 
alias TECHSAT-1 (Haifa Technion) o hmotnosti 50 kg má rozměry 0,45x0,5x0,5 m a je vybaven 
záznamovým a retranslačním zařízením pro amatéry s rychlostí až 9 600 bitů.s-'. Přijímá na 
frekvencích 145 MHz a 1269 MHz, vysílá na 435 MHz. 

UNAMSAT-1 byl celý postaven v Mexiku (Universidad Nacional Autonoma de Mexique -
UNAM) a podobně jako šest předchozích mikrosatelitů (AO-16, WEBERSAT, DOVE, LUSAT, 
ITAMSAT, EYESAT) má tvar kryehličky o hraně 0,25 m a hmotnost 10 kg. Kromě běžného 
vybavení (vystlání na družici ve 4 pásmech kolem 145,8 MHz, příjem z družice na 437 MHz 
rychlostí 1200 b.s') je na palubě též unikátní 100 W radar, pracující na frekvenci 40,997 MHz. 
Zaznamenává ionizované stopy po průletech meteorů a umožňuje získat údaje o dráze a rychlosti. 

V průběhu Února a března byl několikrát odložen start největší japonské rakety H-II. Na geo-
stacionární dráhu uvede meteorologickou družici GMS-5, na dráhu ve výšce 500 km plošinu 
Space Flyer Unit (SFU), kterou má v prosinci přivézt raketoplán Endeavour STS-72, na jehož 
palubě bude i Koichi Wakata. SFU nese první japonský infračervený dalekohled IRTS, který mý 
fungovat asi tři týdny (déle nevydrží zásoby chladicí látky). Vstupní apertura je 150 mm a čtyři 
detekční zařízen[ pracují v rozsahu 1 až 1 000 pm s citlivostí až 1 000-krát vyšší než, všechna 
předchozí podobná zařízení. 

Většinu družic, plánovaných na březen, postihlo několikanásobné odkládání startů. Na 14. III. 
byl stanoven start rakety Ariane 44L s družicemi Brazilsat a Eutelsat Hot Bird - 1. Při příštím letu 
bude na palubě dlouho připravovaná a velmi významná družice s radarovým vybavením pro dál-
kový průzkum Země ERS-2. Konkurenční raketa Atlas 2 Martin Marietta byla připravována ke 
startům telekomunikační družice Intelsat 705 (plán 17. III.) a M-SAT (plán 1. IV.). 

Rusové předem oznámili vypuštění družice Prognoz M-2 raketou Vostok-Molnija koncem března 
a telekomunikační družice Express raketou Proton. 

Z vojenských plánů jsme předem věděli o startu tajného satelitu USAF raketou Titan 4 
(11. IV.) a DMSP 5D-3-F15 raketou Titan 2v druhé polovině dubna. 

Ke startům se také připravovaly obě varianty rakety Pegasus: klasická verze měla vynést malé, 
ale výkonné telefonní družice Orbcomm 1 a 2 a družici Microlab s detektory optických záblesků 
v atmosféře Země, verze XL (při preméře loni selhala) byla rezervována pro vojenskou technic-
kou družici STEP-3. 

Pilotované lety probíhaly podle harmonogramu publikovaného v minulém čísle. 16. III. zanikl 
v atmosféře kdesi nad Novým Zélandem Progress M-26 a na 5. IV. byl připraven start další 
nákladní lodi Č. M-27. Modul SPEKTR bude vypuštěn 10. V. 

Z nejvýznamnějších událostí, chystaných na květen, připomeňme start družice GOES-J rake-
tou Atlas 1 (19. V.), vypuštění družice TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) raketou Pega-
sus (kolem 20. V.), náš subsatelit MAGION 4 programu Interball a premiéru rakety Conestoga 
s návratovým zařízením pro komerční výrobní experimenty. 

Závěr sloupku věnujeme několika zajímavým výročím. 11. III. upylulo 35 let od startu sondy 
Pioneer 5, která se stala první fungující umělou planetkou, a 15. III. je tomu 20 let, co sonda 
Helios prolétla perihěliem ve vzdálenosti pouhých 0,309 AU od Slunce. 21. III. uplynulo 30 let od 
snímkování Měsíce zblízka sondou-kamikadze Ranger 9. Pilotovaná kosmonautika si v březnu 
připomněla 30. výročí prvního Leonovova výstupu mimo kabinu a první orbitální let lodi Gemini 
(3), 11. IV, pak 25. výročí startu Apolla 13, jehož let probíhal tak dramaticky. 1. IV. před 35 lety 
startovala první meteorologická družice TIROS (podivnou „oslavou" bylo selhání mikrovinné 
sondážní jednotky na nové družici NOAA 14 z prosince loňského roku) a 25. IV. tomu bude 5 let, 
co byl HST uveden na svou dráhu kolem Země. 

O (mg) 
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,<ò.  ~ N < 
,.. 

e <x ý ‚« w

ro ~tn1 

~ ~ B ° w 
á 

5 `' Š ~ s<5<~~ b 
5:S, s < Co< á `

~ťw~nnS,~peapp~pp 

,~ 

= d~~p~~a5ad 
G ~ A 

< Ň 0< OO 
ó. M `J w m

<
C Q.wV1 -• <mó 7 ó 

tyŇ 5< 

E6Uí~W{ 
~ v<N  

<e. O-1 Ó 

C ~ O 

S`$g~ aý~` 

~i ? C. S ° <x G Ňd= X ° 

_a 0)OOIOfT1 

í Střelce, je viditelný ve druhé polovině noci 

ta
l C C 

IOm 
•Ó Ň 

Ó Ó 
rn m 
tata
Ó ú 

0101

(WJ1 0
:0<00 

~ 

.Ce 
O 

i+ 

WW 
J V 

W m 

i Ň 

IOO O 

Ota 
0101

01-J 

óó 

1  1 

‚0(0 

~ Ň 
O Ť 

00 

š ~ 

~ ~ 
(„co 
(OO 

N IV 
ro ta

++

Ň Ň 

(Na Q 

ÁV 

O O 
0101 

m 0) 

01 (0 

(O o) 

Z 
~ 

~ 
7 

ý~ 

G< 

N N 
00 

O > 
m ~ 

00 

00 

<0(0 

O ~ 
O Ol 

(a t<) 
O) 0) 

,(}T })I 
<-J -4 

OO 
O -a 
O.a 
y m 

OO 
AU) 

O V 

Wm 

~~ 

m 
7 

<1 PAA 
0(0 CI

3 3 —<5
W 4J Ča a 

0000 
_a

NW$W 

0000 
J J W W 

J~om 
-a !-S -1 N(aAA 
A NO W 
m(TOA 

v 

Č 

7 

--:-;-  
«≤< 

Qó)rn 0 
mŇ V <a
mŇ—G) 

~úýro 

0)ÁWÓ 

A A A č 
Co G) A? 

ON)0WŇ 

0) .0<0)0 

ŇiV ŇŇ 
m m(n(n 

Ó ý 
ta

JW00Ň 

0000 
00_aN 
001(a y 
(TOA V 

A(TN0) 
-+OAN 
W1V01W 

` C 
L 

•'N( 

0 0 m m 

(OŇVCWO 
VVO_a 

-a~~_a 
WIT 0) 

Ň mQ 

<P(aŇ1
JWm( AO 

0) «1-401 
c)OŤŇ 

0000 
WŇ(Óm 
m m 0 0 

} } } } 
0000 
Co<"  O)? 

OO -Ls 

Ň ~W 
CO 

1 ._f 
VW00W 
AOWO) 
0)W NV 

O -+-a N 
A N 011V 
m-aAV 

Š 
ID
Ň 

N N -a O 

--(00NW~ 
m'osL'm 

_a-co
0)-sVN 

UWitWOJŇ 

(D
(1-0

 
+Ť Ó 

0)-aNm 

Os-a_a 
010<0-01 

0000 
m(0 0 W 
W - ) mV 

(a W (a G) 
(O(0(O(O 

WOO 000 ) CO 

010 (W1ý 

_i_._a_a 0000 
NN -•O 
010 

1J 11 
V V0)m 

~ Ň? W 

~ 
~ 

A(

(T(TOAAAW 

W„0N00)OVOV 
ŇO(OŇŇ~IťO 

} } } } } } } 

_a
 N N N N N N 
WAAAW-•

WsjAW(a(a 
m s W CO V CO O 

000000_a 
(1 Ó) 01 V W (O Ó 

.0P00 )W(00ŇWŇ 

N-aOWVmO) 
000010101 ta

0000000 
ÓÓiŇ?(TV 
‚001 '<'I  V O A O 

AŇ-}aóóOó
ŇWV(DG)4)W 

A•0PA(OT0° )(0T(0T 
WA(T0000 
(‚).m m(T «1-401 

31 
NNWWWGJW 
N 0)-+NN -+ O 
WAWWAO)0) 

NO NO NNNNfO

NUtNAAcoo 
N WO)-LN00) 

(D 

Č 
~ 

~0( 

S ~ 

3 .

-.-

.2.5'

'01< 5 <

3 < š 
ú G 

O. 

3~ 
<2<0'

L° 
~ 
~ 
I® 

AA ‚oto WIUN 
N O A N Ca co 
(O (T ut 0t 0) 0) -) 
m(JŇIa-I~PÓ 

}}}}}}} 

-N+.ó(0OVm.P 
A au, AN00) 
(0mONO)WIV 

WAAAAAA 

V W 0W(1Ň- W+V 

V 0N)WQ OQ
01

m V 

1_a(0m(N1 Á(0O 

(0(0<0(0(0(0(0 

OŇ'oA)(WO~ÁW 

NNNNy-a_a
V(J1W-amV01 

m ~ 

v 

aR 
' 3'ú 

Cl 

Š ~ 

3, m 
2< 0. 

~a 



.

m 
~ 

~ 

.. 

~ 0 
WS 

• 

m~>£i l:s; d m 0 V N N A N N+ O fp N V N N A O 

ás~m~~~_ 

á~•• ~ ~,? 

~ 

~ 

. %'..~ / /••.. . 
~ 

• 
~/

\1: 
 ,.. 

~ 

!`! 
/~•\ X: 

~ /.: ....., 

~.~ ._ 

\ 

.~.\

. 

N 

.. 
~ 

N+ 

. ~ 
•`,._, 

f,... 
-- 

,y .... •~ 
---.-

. 

•;\: . 

iQ. • • . _ 

•s 

. . 
. 

• 

. • • 

I 

SA

~ 

9
6

6
 1.

 u
a

~
a

n
)j

 -
 b

rH
O

1
8

O
 I

N
O

O
N

 



C< 

oa
la

Jl
S 

yo
iO

zo
N

 
LQ

up
o/

' 

D
O

N
 f

O
B

O
 

W W w N N N N N N N N~ N  
N O W W V W W A W N O W W'1 W W A W N ~ O W W V W 0N A W N~ O O. 

(W
Á 

B. 
' ~•' '-~~ o-: 

/ 
.'' ..'~ ~-~.~•. /' .. ~ /~ .. ~., ~ 

~~ 
. {... 

..\ 

\ 

... 

/ 

/ .. . .. .\ . 

\ 
'\.~. 

I/~ 

~~ 
...~ 

f ~ 
~ 

y • \ J
.. 

0- <." 

B-<
0<" 

t° Á 
Ř < 
dH 

H
t1 A 
O d

w 
G 
 Q. 
O J ' 

R° 
-' <‚ -

<‚ 

y

O 

G 

Ó 
<é 
a-

‚C 
<a

;

O 

C 

Bt 3 é  O1' t" c  R 

0 3  = 

3 « '<E< yy
^ (K 2  o w 

Fd 
VN j.wO Oi N ≤ 

yy

C~ F ý'10... Ó Ó w a 

p "̀„ FO E< a- II d y 

Nó o :.č.ýE. w:0 <°‚< , Ó 

GE Q.m go w Rb Sxk 
8 O O <W Q p II P w 

w ó ~ 
4 

v ~.... 2
c'w c w≤'ó:3 d

!- w«

 Ň~ 
E

Ó Ň 
R O G 

Ó Č 

K. ~•   ~ NO J II ≤. f4 3 b 
Š V~~ w ~ N^ Ň ý b ~° 
0-fl . 

F(0) 
~ 

Os v° b
° č Ó 

3~ 
01)0 3 3 II OP< O 

E 
O l3̂0 < L`. y Č Wj ry 

a. 
O, 

č ři :-%~ ó3J~.yďó ó' C • D S. ti ~ 
m 3;~; ó ó 

w<}ň~,•', 
v 0 

3~- 
w Š N 0~ if Ř 

<aov<m°~o U.w oOv< 3o 

<G<< 53.5<' ~'    a0'
O

~ -e°  OO 
Š «. 

0-
 x 6 O <Clp ^ ~ D• n' 

~. C° F
BC ' ó ~ 

m ~. ~ a'o:s°. 

č m w.3 áE< xš~ii≤. 
gd 

S (D 

č°.ý
pj O' Č O' 

`~ 
<~ 

v:. o w ~ B. Gi'  w 1 N< 

F 

3 ~ ~ N 
7b 

Q. 
CC 

~< 
< 
<ON 
« 

O 

'ď 
č. 
C 
y 

D 
m 
F 
O 
D 

3 
B

Ň 

Ó 

(‚CD 
O < 

O 
b ió ó Č O<O .,@, 5 E' 53  O 

53.<‚  53 Ncá7Ó 

aG`b < G É~x"53.5< 
 č.~ 

O ~<t 7<~. m 7 C~.  fc•í~ 
WW N '.No N 3b'.<_.Gw G 
O'3 ~ Tv+ ý w «  F
f°p 53 < ' á 

2.53-E<«  
)10 .4

D
d 

~' 3 . F b ° Ó Š° Ň< <. Č 
0 3E 0 b 

'  a 
«< O<D Č O_ h1 

7 E ,O Ň O 53. v.°. čc  ~ á~o ó <53y~ 
3^~

<
~.E'. °č .S. b

~ <,`; NOF "3,B 0< <~ 

á
ň tD ≤ d< '<, ry ň Ň @. <~.ó3e°~ 
tw O E 'cy w < (n 3 
C< Cv Qm 

° 
~<` 

° 
~"o' < Ý9 

b7Ó '  -<  mFď,~,^<<,'<`<u  
m _Qm  ~ 

3. w _ ~<~) ó*^ ~ 3 
D 3  << ti  b o< 

. 
w b ó 

< n 

< < 
SO O~. ry<0 OŇ <ti 3O. 
~= w «' C< «< < lor S `. e M 

~ Q. Ó ~~ 
0 

Č Ň< ~ č F 

N ~p°  w O O D C ti
~ ^< G Ň< <'du ď. 

CJNNls
O(nOUIO(Pj 

G 

rn

w 
01

Ť< 

CO 
0l 

~ 
Q 

W 

+ 

W 
V 

6
4
Z
O
 V
1-1

-Z
 

O 

N 
O 

11.IV. 
1949,3 

-2030 
30,239 

N 
Ň 

lS
 O

F 
££

 9
0 

9
I-

0
 

6'
L+

 

Z 

á 
C 
7 

C 

O
N) 

O 

64
8`

61
- 

L£
 O

Z-

CO 
m 

L1
- L

L 
b5

90
 L

E
ZO

 

C 

01 
7 

iy 

MN)'.) 
CO CO 

V(NJ(0 
?? Ň 

~ Ó Ó 
‚0010) 

W (U171 ..N.< 

000 
!J A (T 

v U0  Ó 

11..< 
.O- .O- .0-
‚000 

! 1 J 
Ň Ň Ň 

00 
W?(0n 

<NnWO 

(000 
CO 

V Ň 

Ú1(310) 

WŇ01 

ď 

53

‚3
~<1

0) č) 0) 

.,U1A.0~) ~ 
AW<o 

Ň0(0 
?.P P 
()1Vp 

J y i 

OCOO 
MOO 

ŇŇIV 
01.0) C.) 

Ň W Ó 

0~-< 
W W ? 
ca 
Ó lú 

00 ~ 

O ~ Ó 

L. 
C 

B 

ť 

ý.AJ 

(0(0 (0 
N)

 N ý 
~AVW 

1 1 1 
01(0(0 

Ó~OA) 

-<00 
0<00) 

Ň aV1 V 

01(00 
Mm.A 

000 
~ 

Ň W 

Ó Ó p 
Ň O Ň 

W c0a? 

Ň ~ V 

3 
W 
~ 

1 1 ! 
[DŇŇ 
Ň CO CO 

Ň Ó 

1 i 
‚3'.)',) 
.0)0Ó) 

000 

Á Ň (VO 

wAÁ 
ťDÓO 

000 

001ÁŇ 

-<00 
0(0(0 

wm~ 

0101 

Ň ((0)1 

m 
3 

Ň(

N N _<_< 
m~m10)~ 

CO N -<-<O fNi) 
ON.0)ON(T 
o -S -L W O A 
0)00)0 ‚0<4 

.*i+ř-F Ý < 
. .'L000 

WAOUI N 
ľ-) ‚3 01300) 
O0 '3 01010) 

<.5-L  1 1 1 1 

(O VŇáWÓ 

O) Vi Ul 010t 01 
Ó)ŇOOÓŇ 

0 0 1 (O Q D 
(3101100(00(0 

0(00- 5

~1 ~1 Ň~ 1 Ó 
13 03..5 <4_L <'J 

000000 
010101010101
O Ys -+NN 
O-+A(OA(0 

NNNy-+.+ 

0((0(0Oóáó 

N1~1.iy
o(0Om<4V 

~0W?V G1 

~.l 

Č 
1 

COO. 
(0 ~ 
..U1.. 

3R 

-3ň

S D

~ C-

v 
61 
7 

~ 

NN 1 -<-<00 

řmo0 (A ~IpÁ
W
CO 

Ml) 000)  W V 

..+i  jý
O
+++-I

ANj(OV
0
<TÁ 

áWjŇ AV <0J 

A.AA01U101U) 
WA01OyNG> 
00WO)000) 

11 J 
-<11 NNNN 
<n01010000 
VOD(00+N P 

W~ O~ Ň ŇV 

00(0010)0)01 

~ (00~W(A)1V- 
co 

< 

AN(0000 )W~W 

'° ~ 
<23 ' 

'- 3 R 

02 

3 ~ 
<53.0) 

~ D 

Cn 
C 
~ 
C, 
CD 

O1 J N 7 
cn 

o< ň< CD
Ň ~ j > 
~ =~ O •wO 

• -O Ó 
N 

 Ó 

á' 53< 5 

Ď 

W<  

~CO<~ c 

Ň Op< 
O=

a < w 

~ C  ~ ~ 

j < '
~ 

Ň 2 



NGC 4565 Com 
spirální galaxie 

Jasnost 9,6 mag 
úhlový průměr 16,2' 

Pozorovatelnost únor - srpen 

a = 12h36,3'" 
S = + 25° 59' 

Hledání - Na východ od nápadné skupiny hvězd jakási řídká 
otevřená hvězdokupa) u y Com. Podle mapky 

Ideální zvětšení: 50x - 200x 

Popis - Iv malém dalekohledu je vidět jako velmi protáhlá, celkem 
jasná skvrna, uprostřed poněkud výraznější. 

Poznámky - Galaxie (typ Sb)je známá ze snímků z velkých daleko-
hledů. Je typickým představitelem galaxií, na které se díváme z boku. 
V rovině galaxie se nacházejí chuchvalcetmavé mezihvězdné hmoty 

JARO 

Algieba, y Leonis Leo 
dvojhvězda 

Jasnost 6,9 mag 
úhlový průměr 25,7' 
vzdálenost asi 106 ly 

Pozorovatelnost únor - květen 

Hledání - Prodloužíme spojnici zadního dolního kola s předním 
horním o jednu její délku. Na kvalitní obloze uvidíme pouhým okem 
blízko místa, kde se nachází, dvě slabší hvězdy. 

Ideální zvětšení: 50x - 200x 

Popis - Oválná mlhavá skvrna s výrazně jasnějším středem. 
Centrální části galaxie se dají dobře pozorovat i na přesvětlené 
obloze ve městech, ale rozlehlejší spirální ramena vynikají ve 
světelném dalekohledu na kvalitní obloze. Spolu s galaxií M 82 
vděčný a nápadný objekt pro binar i triedr. 

Poznámky: Spirální galaxie typu Sb. Skutečný průměr galaxie je 
asi 36 000 ly, svítivost 20 miliard sluncí, celková hmotnost kolem 
250 miliard sluncí. Galaxie byla objevenav roce 1774. 

V roce 1993 v galaxii vzplála supernova SN 1993J, která 
v maximu dosáhla jasnosti 10,7 mag. Hvězda- předchůdkyně byla 
pravděpodobně červený veleobr s jasností asi 20 mag a hmotností 
15 sluncí. Byla součástí dvojhvězdy, jejíž složky si vyměňovaly 
hmotu. 

O 40' severněji můžeme najít nepravidelnou galaxii M 82, se 
kterou tvoří M 81 jádro naší sousední, nejbližší skupiny galaxií. 
I několik dalších členů této soustavy se dá malými dalekohledy 
pozorovat. Vzdálenost mezi největšími galaxiemi M 81 a M 82 je 
jen asi 100000 světelných roků. Galaxiejsou obklopeny společnou 
obálkou mezihvězdného plynu a interagují spolu. 

CELÝ ROK 

M3 - NGC 5272 
kulová hvězdokupa 

CVn 

Jasnost 2,2 mag + 3,5 mag 
úhlová vzdálenost 4,4" 
vzdálenost od nás 90 ly 
spektrum K0111 + G7lll 

a= 1 Oh 20,0' 
S =+19° 51' 

Pozorovatelnost: leden - červen 

Hledání - Jasná hvězda na sever od Regula (a Leo). 

Ideální zvětšení: 100x 

Popis - Dvě nažloutlé hvězdy trochu odlišné jasnosti. Dvojhvězda 
se hodí pro dalekohledy s malou světelností. 

Poznámky - Systém patří mezi vizuální dvojhvězdy s poměmě 
krátkou oběžnou dobou. Periodatohoto pohybu se odhaduje mezi 
400 až 700 roky. 

Jasnost 6,4 mag 
úhlový průměr 16,2' 
vzdálenost 35 000 ly 

Pozorovatelnost: únor - srpen 

a = 13h 42,2' 
S = + 28° 22' 

Hledáni - V polovině spojnice Arctura (a Boo) a Cor Caroli 
(a CVn). S paralaktickou montáží a větším zorným polem si 
můžeme do dalekohledu nastavit hvězdu na konci oje Velkého 
vozu (r) UMa) a sjet v deklinaci na jih o 20'. 

Ideální zvětšení: 50x - 200x 

Popis - Je podobná M 5, koncentrovanější než M 13, ale má méně 
výrazné jádro než M 92; na okrajích se ve větším dalekohledu dají 
rozlišit jednotlivé hvězdy. 

Poznámky - Skutečný průměr je asi 160 ly. 
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OSOBNOSTI ASTRONOMIE Co je to, když se řekne 

František Link (1906-1984) 

Český astronom doc. RNDr. František Link, člen-korespondent ČSAV, patřil bezpochyby 
k nejvýraznějším československým astronomickým osobnostem XX. století, na jehož počátku 
se narodil v Brně 15. srpna 1906. Vystudoval přírodní vědy na Masarykově univerzitě a již 
tehdy inklinoval k moderní astrofyzice (první práce o proměnné W Boo a o konstrukci fotome-
tru zveřejni] již jako dvacetiletý), kterou začal přednášet na Karlově univerzitě v roce 1936. 
Z té doby se též datuje jeho úzký vztah k francouzské astronomii, když jako stážista pracoval 
na observatořích v Lyonu a zejména na Pic du Midi. 

Od roku 1942 byl pracovníkem ondřejovské hvězdárny a v letech 1948-1953 ředitelem 
Astrofyzikální observatořé v Ondřejově, jak se tehdy tato instituce nazývala. Jeho zásluhou 
zde byly položeny základy k většině hlavních výzkumných programů budoucího Astronomic-
kého ústavu ČSAV, zejména v oboru výzkumu Slunce a vztahů Slunce-Země, při studiu vysoké 
atmosféry Země a meziplanetární hmoty, zvláště pak meteorů. 

Po začlenění ondřejovské observatoře do nově ustavené ČSAV v roce 1954 se stal František 
Link vedoucím oddělení vysoké atmosféry Země a tuto funkci zastával až do svého odchodu do 
exilu v roce 1970. Byl též jako náš první astronom zvolen členem-korespondentem ČSAV již 
v roce 1954 (titul mu byl po odchodu do exilu odebrán tehdejším presidiem ČSAV). V exilu pak 
pracoval v pařížském Astrofyzikálním ústavu CNRS - neúnavně až do své smrti 23. září 1984. 

Svým vědeckým dílem zasáhl do nejrůznějších oblastí moderní astrofyziky i geofyziky. 
Svými tvořivými nápady často předběhl dobu: například již v roce 1936 rozebíral relativistický 
efekt gravitační čočky, využíval zatmění Měsíce k měření vlastností vysoké atmosféry Země 
a objevil tak luminiscenci měsíčního povrchu, zabýval se slunečními vlivy na ozonosféru, 
spektroskopií atmosféry Venuše, využíváním efektů zákrytů a zatmění pro astrofyzikální vý-
zkum, infračervenou fotometrií, přímým sběrem meteorického prachu v zemské atmosféře, 
využitím archivních historických údajů pro potřeby astrofyziky, statistikami polárních září, 
aerosoly atd. atd. - i po letech je pouhé čtení titulů jeho vědeckých prací obrazem vývoje 
astronomie v plodném půlstoletí objevů z let 1930 až 1980. 

Navzdory svému vědeckému i administrativnímu vytížení si doc. Link našel čas i na mnohé 
další aktivity. Za války zřídil a vedl Početní sekci České astronomické společnosti, v níž se 
uplatnila řada dobrovolných spolupracovníků a odkud pocházelo větší množství původních 
vědeckých prací - navíc šlo o jistý druh azylu v době, kdy byly uzavřeny české vysoké školy. 
Po válce pak v letech 1947-1955 vedl vydávání Hvězdářské ročenky, zorganizoval soustavná 
odborná pozorování na vysokohorské observatoři na Lomnickém štítě a ve spolupráci s Fran-
couzi rozeběhl program výzkumu atmosféry pomocí stratosférických balonů. Byl také jedním 
ze čtyř spoluautorů legendárního kompendia Astronomie 1 a Astronomie 77, které v roce 1954 
vydalo nakladatelství ČSAV. Vládl skvěle českým jazykem, jak o tom zejména svědčí jeho 
svižně napsané populární dílko Potulky vesmírem (Brno, 1943). 

Bibliografie vědeckých publikací F. Linka čítá na 300 položek, kromě toho vydal nebo se 
významně podílel na vydání dvanácti knih. Impresivní statistická čísla ovšem nemohou vypo-
vědět vše o této vskutku tvůrčí a inspirující osobnosti naší astronomie. Z vlastních setkání 
(společně s Lubošem Kohoutkem a Zdeňkem Sekaninou jsme patřili k posledním studentům 
docenta Linka, který v pozdějších letech již na univerzitě příliš nepřednášel) i na základě 
vzpomínek starších pamětníků jsem nabyl přesvědčení, že František Link byl prostě tažným 
motorem naší astronomie - nutil své žáky a spolupracovníky ke stejnému pracovnímu nasaze-
ní, na jaké byl zvyklý sám, a hlavně si přál, aby pilně publikovali ve smyslu dávného hesla 
Faradayova. Byl typický cholerik, který snadno vybuchl a stejně rychle na svá extempore za-
pomněl - tahle impulzivnost jistě přispěla i k jeho rozhodnutí emigrovat ve věku 64 let a vy-
měnit tak nesvobodné poměry za nejistotu svobody v zemi, která mu poskytla útočiště a pod-
mínky k tvůrčí práci. 

Až do jeho odchodu z Československa jsem se s panem docentem vídal pravidelně - nejen 
na ondřejovské observatoři, ale též na abonentních koncertech České filharmonie, které na-

vštěvoval po desítky sezon. Myslím, že právě 
česká hudba mu v exilu hodně chyběla. Naše 
kontakty se pak omezily na téměř anonymní 
výměnu separátů a žádanek a naposledy jsme 
se osobně setkali v roce 1976 na kongresu IAU 
v Grenoblu, což jsem tehdy opomněl uvést do 
cestovní zprávy, takže to nyní napravuji. 

Bylo zajisté naprosto nespravedlivé, žejsme 
se s panem docentem Linkem nemohli ofici-
.ilně rozloučit, když v roce 1984 v pařížském 
exilu zemřel. Učinili tak za nás naši francouz-
tití kolegové, zejména pak profesor Jean-Clau-
le Pecker nekrologem v Journal des Astrono-

mer Francdis (1984). Nedávné desáté výročí 
úmrtí Františka Linka je zajisté vhodnou pří-
ležitostí, abychom alespoň částečně vypinili 
toto bílé místo v historii naší astrofyziky. 

Jiří Grygar' 

Děkuji paní Zdeňce Linkové za poskytnutí 
Á Fotografie doc. F. Linka zjeho návštěvy Prahy kopií bibliografických údajů o jejím manže-
v roce 1970. lovi a fotografie. 

aktivní centrum (na Slunci) - oblast na Slunci, ve 
které dochází pod vlivem magnetického polek pro-
jevům sluneční aktivity. Nejprve vzniká flokulové 
pole, pod nimž se dále objevují sluneční skvrny, ak-
tivní protuberance a sluneční erupce. Výskyt a.c. trvá 
od několika dnů do několika měsíců a končívá vy-
mizením flokulového pole. 
aktivní délka - heliocentrická délka, poblíž které 
po řadu let vznikají na Slunci aktivní oblasti. 
aktivní oblast (na Slunci) - seskupení několika 
aktivních center. 
aktivní pmtuberance -krátkodobý projev sluneč-
ní aktivity trvající několik minut až několik hodin; 
oblaka kondenžovaného koronálnřho plazmatu ve 
tvaru oblouků nebo smyček. 
albedo - míra odrazivé schopnosti ploch, které di-
fuzně rozptylují dopadající záření. Viz též rovinné 
(Lambertovo) a., sférické (Bondovo) a., geometric-
ké a. Albedo bílé plochy = I, albedo dokonale černé 
plochy = O. 
anglická montáž - paralaktická montáž dalekohle-
du, která má oba konce polární osy podepřeny na pi-
lÍTích. U osové a.m. je dalekohled upevněn na dekli-
nační ose kolmé na polární osu (podobě jako u ně-
mecké montáže), u rámové a.m. je dalekohled umís-
těn uprostřed protáhlého rámu (odpadá protizávaž ). 
angstrom ($. - délková jednotka dříve hojně pou-
žívaná ve spektroskopii: I A= 10 10m (přesně). Po I. 
I. 1980 patří mezi nepovolené jednotky. 
anihilace - nejefektivnější dosud známý způsob pře-
měny klidové energie částice na energii zářivou. A. 
nastává při srážce částice a antičástice, kdy dochází 
postupně k jejich přeměně až na fotony a neutrina. 
Při a. jsou spiněny zákony zachování náboje, ener-
gie a momentu hybnosti. 
anomalistický měsíc - doba mezi dvěma po sobě 
následujícími průchody Měsíce perigeem. Perigeu-
m měsíční dráhy se posouvá ve směru pohybu Měsí-
ce, proto je a. m. delší než siderický (trvá 27 d 13 h 
18 min 37,4 s). 
anomalistieký rok - doba mezi dvěma po sobě ná-
sledujícími průchody Země perihelem. Perihel zem-
ské dráhy se posouvá ve směru pohybu Země a pro-
taje a.r. delší než hvězdný rok (trvá 365,25946 dne). 
antivertex - směr opačný vertexu. 
antropický princip - poprvé formulován r. 1973 
B. Carterem. Jeho takzvaná slabá verze říká: povaha 
vesmíru a naše místo v něm je nutně slučitelná s naší 
existencí jako pozorovatelů. Takzvaná silná verze: 
vesmír musí mít takové vlastnosti, které dovolí živo-
tu, aby se v jisté fázi dějin vesmíru vyvinul (pozn.: 
existuje více tzv. silných verzí a. p.). 
apastron - bod na dráze vedlejší složky dvojhvězdy, 
ve kterém jsou obě složky od sebe nejvíce vzdáleny. 
apex - směr vektoru okamžité rychlosti nebeského 
tělesa (např. a. Slunce, a. Země). 
apex Slunce - směr pohybu Slunce v prostoru. Leží 
v souhvězdí Herkules, ale jeho přesná poloha závisí 
na souboru hvězd, z kterého pohyb Slunce určujeme. 
apex Země - okamžitý směr pohybu středu Země. 
A.Z. leží na ekliptice, mění se den ode dne a se smě-
rem ke Slunci svírá úhel zhruba 90'. 
apocentrum - společný název pro vzdálenější 
zobou apsid, např. apogeum, afélium. V a. je těleso 
nejdále od centrálního tělesa a má nejmenší oběž-
nou rychlost. 
apogalaktikum - bod na dráze hvězdy při jejím 
oběhu kolem jádra Galaxie, ve kterém je od jádra 
nejdále. 
apogeum - bod na oběžné dráze družice kolem 
Země, ve kterém je od středu Země nejdále. 

O Marek Wolf 
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SLUNEČNÍ AKTIVITA 

Aktivita Slunce zůstala během srpna na nižší 
úrovni. Během měsíce nastalo osm větších erup-
cí. Všechny proběhly až po 14. srpnu. Největší 
z nich přišla z aktivní oblasti označené AR 7765, 
jejíž první příznaky se objevily jako nenápadný 
světlý bod v rentgenové oblasti 11. srpna, který 
mohutněl během následujících 24 hodin. Tato 
oblast produkovala série malých erupcí celých 
šest dní. 14. VIII. pak došlo k mohutnějšímu 
vzplanutí. Tato oblast však nebyla jedinou, 
která prošla během srpna výraznými změnami. 
AR 7766 se v polovině měsíce nalézala na se-
verovýchodní části disku, rychle se vyvíjela, ale 
neprodukovala odpovídající erupce. 24. VIII. do-
šlo mimo to k rozsáhlé erupci na východním 
okraji disku a současně se objevila aktivní ob-
last AR 7770. Poslední aktivní region (AR 7773) 
vyšel zpoza okraje na východě 29. srpna. Jak se 
zdá, bude právě tato oblast v následujícím ob-
dobí místem zdroje většího počtu mohutnějších 
erupcí. 

Relativní čísla- srpen 1994 
(předbě₹ná průměrná relativní čísla odvozená A. Koec-
ke enberghom.: ze Sunspot lndex Oats Ototer sídlící- ' 
ho"v belgickém Bruselu) 

,den v dekádě 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 1O.(11.) 

1, dekáda 11 10 13i4 18 17 13 12 12 15 . 
2. dekáda 20 36 39 44 42 43 41 39 43 30. ' 
3. dekáda 19 10 25 12 12 12 71 13 16 2539 '.

'.Průměr za srpen:, 22;8:: 

O Karel Halíř 

Odchylky časových signálů 
říjen 1994 

den 
(1.994). .. 

UT1-signál UT2-signál 
(s] [s] 

4. X. 
H. X. 
14.X. 
19. X. . 
24. X. 
29.X. 

' +0;6178 
+0,6048 
+0,5932 
+0,5809 
+0,5706 : 
+0,5598 <` 

_0,5888 
+0,5762   ..
-0,5553 

0,5540 
0,5449 ' 

+0,5355 

Předpověď (neurčitost ±0,009 s a ±0,015

, 1.V. 1995 . ~ +0,091 ? ~ 0 117.

listopad 1994 
den UT1-signál UT2-signál. 
(1994) ÍsÍ 1sÍ 
3. XI. 
8. XI. 

13. XI. 
18. XI. 
23. XI 
28. XI 

+0,5456 
+0,5332 
+0,5211 
+0,5093 
+0,4992 
+0,4869 

+0,5229 
+0,5122 
+0,5019.
+0,4919
+0,4836 
+0,4731 . 

Předpověď (neurčitost ±0,009 s a ±0,015 s)' 

1. VI. 1995 +0,024 . +0,054 

O 

Objekty vzdáleného vesmíru 
Přestože březen nám přináší jaro, večerní obloze stále dominují typicky zimní souhvězdí. Za 
podrobnější prohlídku stojí zejména Mléčná dráha v souhvězdí Jednorožce. Skrývá se tu velké 
množství otevřených hvězdokup s často pozoruhodným tvarem. 

Prohlídku můžeme začít u hvězdokupy NGC 2264, která je zahalena do mlhoviny Konus. 
Chuchvalce plynu zřejmě vyniknou až na fotografii, ale nepravidelná skupinka jasnějších hvězd, 
která se sype „dolů" z jedné jasné hvězdy, potěší snad každého, kdo má při sobě alespoň triedr. 
Na jihozápad od Konusu poblíž hvězdy 13 Mon najdeme dvě otevřené hvězdokupy s úpině odliš-
ným vzhledem. NGC 2254 je v malém dalekohledu vidět jen jako velmi malá mlhavá skvrnka 
podobající se slabé a koncentrované kulové hvězdokupě. Zato v NGC 2251 rozlišíme dva spoje-
né řetízky středně jasných a slabých hvězd, které tvoří nápadnou, velkou a hodně podlouhlou 
skupinu. Blízko otevřené hvězdokupy uvnitř Rosety (NGC 2244) leží větší, nepravidelná a ne-
příliš bohatá skupina ve tvaru obráceného „V". V New General Catalogue má označení NGC 
2252. Poblíž stojí za pozornost i NGC 2269, malá koncentrující se zrnitá skvrnka na východním 
okraji oblasti, která vypadá jako řídká otevřená hvězdokupa. Několik stupňů na západ odsud leží 
nápadné, dlouhé seskupení středně jasných hvězd s mlhavým pozadím slabších - NGC 2186. 
Určitě si nenechte ujít nádhernou hvězdokupu NGC 2301: asi deset jasnějších a středně jasných 
hvězd se seřadilo do řetízku táhnoucího se od severu k jihu s malým esíčkem uprostřed. Ve 
východní části je hustší skupinka, které vévodí jasná hvězda. Pozoruhodný tvar písmene „X" má 
řidší hvězdokupa NGC 2324. Ani v triedru nepřehlédneme otevřenou hvězdokupu M 50, větší, 
bohatou a nepravidelnou skupinu různě jasných hvězd, jejíž jádro je jakoby obemknuté tmavým 
prstenem. Nepříliš bohatá, ale přesto efektní je hvězdokupa NGC 2232 - „hvězdopád" jasných 
i slabých hvězd vytéká od jedné zářící hvězdy. Úpině jinak vypadá NGC 2215; podobá se spíš 
kulové hvězdokupě s malou koncentrací hvězd ke středu. Několik slabých hvězd se z jejího 
mlhavého obláčku dá jednotlivě rozlišit i v malém dalekohledu. Podobná, ale slabší je NGC 
2309. Blízko ní leží malá, koncentrující se skupinka hvězd, která tvoří hvězdokupu NGC 2302. 
Kolem je v rozlehlé oblasti pohozeno několik desítek jasnějších hvězd, které také působí jako 
otevřená hvězdokupa. O několik stupňů výše najdeme podlouhlou mlhavou zrnitou skvrnku kupy 
NGC 2311; v blízkosti jasných hvězd vypadá opravdu pěkně. Na jih od M 50 nás může zaujmout 
nápadné seskupení různě jasných hvězd z NGC 2335 a ještě nápadnější a větší hvězdokupa ve 
tvaru trojúhelníka - NGC 2343. Velká řídká hvězdokupa NGC 2353 poněkud zaniká v záři jasné 
hvězdy 6. magnitudy. Zajímavě vypadá hvězdokupa NGC 2345, její střední a slabé hvězdy jsou 
uspořádány do tří sbíhajících se paprsků. Středně jasné hvězdy v poměrně velké kupě NGC 2374 
jsou nepravidelně roztroušené a kryjí ve středu své formace mlhavý shluk slabých hvězd. Za 
pohled stojí i NGC 2396: slabší hvězdičky tohoto seskupení se odvíjejí z jasné hvězdy do podo-
by jakéhosi prstence. Prohlídku březnové oblohy důstojně zakončíme nádhernou, velmi nápad-
nou hvězdokupou NGC 2360, která už náleží souhvězdí Velkéhb psa. Na severu kupa obsahuje 
jasnější hvězdy, směrem k jihu postupně slabší. Hvězdy tvoří bohatou a poslušnou skupinu -
žádná se svým jasem nevyvyšuje nad ostatní. 

To je tedy přehled snadno dostupných hvězdokup z poměrně malé oblasti souhvězdí Jedno-
rožce. Mléčná dráha tu jimi opravdu nešetří a její bohatství pokračuje i dále s postupem na 
jihovýchod. Nízko nad obzorem však přestává být tak atraktivní. 

[J Lenka Šarounovd 

r 

• 

2395 . 

9 

y 
. 

. • ~ ~., . .. . 
• e • . ° . ' ,.‚ 2169 ° 

č 
• tk„ 2194 ' •~ ~ 

• ' ' a, . • . . . 
- • • 22640 . . . : ~ µ . 

: 
. . ° 

' ° ® '225l 
. ® ° 

2252 " 
° 2244 ° 'C

• ra 

. 23010 . • " .~ , .,•S • •: • • ° 

. c. 
° ~02286 ' '' ~ • 

•sí~ qy~ 2311. . 
•; 
4 

. . 
. a'p• • 

: 
' . 2232 • •  . 

P• 2215. ". • 
. M50 , . ~:. 

2335 ' • • a -•,. . 2353. .. • 

. 2343.•  • 
" 

~8 
. , •. 2396 ~ ' . 

2423 . 2374 ~ 
234 .. • ~ ~ti ' . . 

° 
M462414:' • 2360o. ' 

. ' • 
, ap 2440 ' 

•µ 

® . 

. 

;• 
' 

•m 
W. . • • p 

° S .~ .. 
. 

E ®.. •~ 
•~u•• P 

~~Oc •' 1 d'. ° 

&~ . I3. t o 

. v •. 
© •v •o • K ° 

•' T. 

•}4 

Vladimír Ptdček Á Obr. I - Jasné hvězdokupy v souhvězdí Jednorožce. 
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& rozměry jasnost s0uhvězdt 
° '] [' ].. (mag] 

~jJGC 2186 c~ ~ ~ 61'52 +0527 ~ 4,6 8,7 Ori 
NGC 2,..l 621,0 -07'7 11,0 z, 8, i .Mon 
NOC 2o2 626,6 :.-0445 <:360 ` '3,9 Mon 
TJGC22d1 634,7 -0822 ~  í00 7,3 Mon 
NOC 22'2 535,0 :+0523 0,0 B Mon 
NOC 2254 636,0 ±0740 ' 4,0 97 ~ Mon 
-N:3C2264'~ ~~'~ 641,1 +0953. 60,0 <. 39 Mon 
NOC 2260 643,9 :<r0434 .  4,0 10.0 ` Mon 

.,:NGC230 651,8 +0028 . ~ i20 ~~ 69 Mon 
NGC 2302   6 51,9 `-07 04 -< 3.0  ? 9 Mon 
NGC 2309 6 50 2 -07 12 .. 3,0 111 p ' Mon 
NGC 2311 ~: :~. 657,8 . ~~-0435..~ 7,0 :10p :;, Mon 
NGC2823 tu1 5 703,2 :-0320 :.16,0 .:59 Mon 
NOC 23Dt 94,2 ±.01 t)3 ~ $0 ' 8,L . Mon 
NGC 233 7 06,6 -1005 . 12,0 : 7,2 Man 
NG 34o 7089 -1039 <.~ 7,0 .'~ 67 Mon 
NC 224o 7<08,3 -1310 120 ~ ~.~7,7 CMa 
NOC 2353 ` .7146 -<1018 - 200 : 7,1 Mon 
NGC 2360 7.17,8  -15 37 13.0 > 7.2 CMa 
NG 274 -~ 724,0 7316 ~ 190 8.0 CMa 
NC 23.36 728,1 ,-1144 ;.,10,0 7 0 Pup' 
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Á Oba 2- Otevřená hvězdokupa NGC 2194v sevemí části 
souhvězdí Orionu je celkem nápadná užvmalémdalekohledu. 
Vypadá jako malá souměrná, míně se /umcentmjící mlhavá 
skvrnku. Snímek z CCD kamery se zorným polem 10x12,5' 
detailně odhaluje její skutečné bohatství hvězd Obrázek byl 
exponován Lenkou Sarounovou třicetisekundovou expozicí 
dne 4. X11. 1994v 2h45min UT v Asunnomickém tístuvu AV 
ČR v Ondřejově u Pruhy dalekohledem 6502345 mm 
kamerou ST-6. 

Obr. 3 - Severní část souhvězdí Jednorožce. Kromě 
hvězdokup si povšimněte také hezké dvojhvězdy e Mon. 
Jasná hvězdu napravo je Betelgeuze (a Ori). 

(Obr. 4 -Jižní  část souhvězdí Jednorožce je snad ještě 
bohatší nu otevřené hvězdokupy. Do mapky zasahuje 
i souhvězdí Velkého psu s jasným Síriem (a CMa) 
u Lodní zdd's překrdsnou trojicí hvězdokup M 46, M47 
u NGC 2423. 
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OKÉNKO POZOROVATELŮ 

Komety na zimní obloze 

Rok 1994 patřil k vůbec nejbohatším na střed-
ně jasné komety v historii; celkem 14 komet 
dosáhlo jasnosti alespoň 11 magnitud, což je 
rekordní počet (dosavadní maximum bylo 12 
komet v letech 1978 a 1987). Poslední čtvrtle-
tí a začátek roku 1995 však byla spíše doba 
kometárntho půstu ajen dvě komety byly v do-
sahu menších přístrojů. 

První z nich byla dobře známá kometa Ju-
piterovy rodiny P/Borrelly, která měla jeden 
ze série geometricky velmi příznivých návra-
tů. Byla od nás sledována od začátku září 
(10,5 mag), po celý podzim byla dobře vidi-
telná i v malých přístrojích a její pozorovací 
podmínky se stále zlepšovaly, neboť se úhlově 
vzdalovala od Slunce a její deklinace rostla. 
Maximální jasnosti dosáhla v listopadu a pro-
sinci (8,5 mag) a měla velmi zajímavý vzhled; 
i v malých přístrojích u ní byly viditelné krát-
ký chvost i protichvost (o délce asi 5'). Kon-
cem roku 1994 se stala z našich šířek cirkum-
polární, v lednu prošla v těsné blízkosti galaxií 
M 81 a M 82 ve Velké medvědici (maximální 
přiblížení asi 1,5°) a v době, kdy jsou psány 
tyto řádky (konec února 1995), je stále v dosa-
hu malých dalekohledů (11 mag). 

Dne 8. října 1994 objevil v Kalifornii Do-
nald Machholz vizuálně 0,25-m reflekto-
rem svou třetí loňskou kometu a devátou cel-
kově (Machholz 1994r). Měla jasnost kolem 
11 magnitud a tu si s drobnými výkyvy udrže-
la až do konce loňského roku. Machholzje tepr-
ve třetím astronomem v našem století, který 
v jednom roce objevil vizuálně 3 nové kome-
ty; předtím se totéž podařilo Antonínu Mrko-
sovi na Skalnatém Plese v roce 1948 a japon-
skému amatéru Minoru Hondovi roku 1968. 
Machholz však dosáhl tří objevů během 94 dní, 
což se za posledních sto let žádnému lovci ko-
met nepodařilo (těžko překonatelný rekord drží 
William Brooks, který roku 1886 objevil 3 nové 
komety během 25 dnů). Machholz se zároveň 
stal nejúspěšnějším amatérským lovcem komet 
posledního půlstoletí na západní polokouli. 
Hledání komet se věnuje od roku 1975; první 
novou kometu nalezl v září 1978 po 1 700 ho-
dinách hledání, druhost v roce 1985 a potřebo-
val na to dalších 1742 hodin prohlížení oblo-
hy, což jsou čísla mnohonásobně převyšující 
průměrné hodnoty (obyčejně se udává 300 až 
500 hodin potřebných na objev jedné nové ko-
mety). V poslední době je Machholz bezkon-
kurenčně nejúspěšnějším amatérským lovcem 
komet a v letech 1992-1994 objevil celkem 5 
nových komet, které nesou jeho jméno. Hle-
dání komet věnuje průměrně 270 hodin ročně, 
převážně v ranních hodinách (75 %) - všech 
svých 9 komet nalezl na ranní obloze. 

Jeden z našich nejpilnějších a nejlepších 
amatérských astronomů Kamil Hornoch z Le-
lekovic se stal vlastníkem 0,35-m dalekohledu 
a sledoval tak některé další slabší komety. 
V říjnu a listopadu 1994 měla kometa P/Rein-
muth 2 podle jeho pozorování jasnost kolem 
13,5 mag, v lednu 1995 získal první úspěšné 
vizuální pozorování vybuchující komety 
P/Schwassmann-Wachmann 1 (13,9 mag) a 
28. ledna viděl také planetku-kometu P/2060 
Chiron, která však měla stelární vzhled a jas-
nost 15,6 mag. 

Komety objevené od června do prosince 1994 

2 3 4 8 9 

19941 P/Borrelly 12. VI. 

1904m Nakamura-Nishimura 5. VII. 
Machholz 

19940 P/McNaught-Hartl 

19940 P/Machholz 2 

. P/Machholz 2 8 
P/Machholz 2 C 

.P/Machholz2 D 

!. P/Machholz 2 E 

. 1994p P/Relnmuth 1 

1994q P/Longmore 
.1994r Machholz 

1994s P/Kopff 30. XI. 

1994t P/Clark 5. XII. 

~1994u P/McNaught-RUSsell .l2á"XII. 
~ 
1994v P/Wild 4 
1994w P/SW 3 

5. Vu. 

6. VII. 10,5 

6. VII. 

13. VIII. 

28. VIII. 
2. IX. 
3. IX. 

4, IX. 12 

4. IX. 13 

1. IX. 20 3. IX. 1995 

6. 1X. 
27. IX. 20,5 9. X. 1995 
8. X. 11,5 2.: X.. 1994 11. 

22,8 2.V11.7996 

17,5 31. V.1995 

7,5 6. IX. 1994 16, . 

9- XI. 20,7 31.VIII. 1996 
28.. XII. 22 22. IX- 1995 

16;7 I. XI. 1994 8,5 

9,0 12, VII. 1994 8,0 

1,37 p, Alan Gilmore + Pamela Kilmartln, 
Mt. John Obs., Nový Zéland 

1,14 * Masamítsu Nakamura, Japonsko, 
825x150 

9 * Hídeo Nishimura;, Japonsko, -
B 25x150 

# Donald E. Mac holi; Colfax, Kalifor-
nie, 8(27x120

16 8.Xj1-1994 15,5 2,5 S Rob McNaught+ Malcolm Hartley, 
Siding Spring, Australia, 1,22-m S 

1tl 18. IX. 1994 7,2 0,75 * Donald EMachholz, Cofax, Kalúor 
nie, 0,25-m f/3,8 Lq J. 

111 , 8,7 S Michael Jager, Vídeň, 0,20-m S 
12 : C. Petr P2mc,Onďejov,0,65-mL+CCD . 

C Wayne Johnson, Anza, Kalifornie,l-
0,56-m L + CCD 

C Petr Pravec, Ondřejov, 4,65-m 
L+CCD 

C »Petr Pravec, Ondřejov, 0,65-m , ?. 
Li-COD

1,87 C Akimasa Nakamura Japonsko 
0,60-m N6 L + COD` 

C Jim Scotti, Spacewatch
2,40 C Jim Scotti, Spacewatch 
1.,85 * Donald E. Machholz; Colfax, 

Kalifornie, 0,25-m f13.8 L, 36x 
1,58 p C.W,Hergenrother,expS.M.Larson, 

Catalina Station, 'L5-m L 
C Akimasa Nakamura, Japonsko, 

0,60--m f/6 L + CCD 
1,28 S Rob McNaught.+ Kenneth Russell, 

Siding Spring; Australia 1;22-m S 
1,99 C Jim Scotti, Spacewatch 
0,93 C KBirkle+H.8ohnhardt+G.Sehwehm, 

CalarPlto, 3,5-m L+ GOD 

Údaje v jednotlivých s/oiipcich znamenají: 

1 předběžné označení 
!, 2 jména komety (u nových komet je * před jménem) 
3 datum objevu ('1 994} 
4 jasnost v době objevu 
5 čas průchodu perihelem 

6 maximálnljasnost, kterou kometa dosáhla 
7 perihelová vzdálenost v AIJ 
8_ způsob objevu (p... ₹otografie, S... Schmidtova komo-

ra, C:.:CCD, * :vizuálníobjev)" 
9 oblevltel, respektive znovuobjevřtel + místo + přístroj. 

(L... reflektor, R... refraktor, B... binokulár, S... Schmid-; 
tova komora) 

Dne 3. prosince 1994 skončil program skupiny Carolyn Shoemakerová, Gene Shoemaker, David 
Levy a Henry Holt na 0,46-m Schmidtově komoře na Mount Palomaru, v jehož rámci bylo 
v letech 1983-1994 objeveno celkem 47 komet. 

V přiložené tabulce jsou uvedeny komety objevené od června do prosince 1994 (objevy od 
ledna do května 1994 byly uveřejněny v Říši lrnězcl 75 (9-10/1994). 

O Jurt Kyselý 

Á Jupiler po srážce s komelou Shoemaker-Levy 9 - kresby pořídil ponosí dalekohledu AD800 (nbjekliv 
56 nun, zvělšen(80-k,fl) Eduard Denrenčík z Demhnnvé. První kresba jez 20. V11. 1994(19k 56mbt UT), drnitd 
z 2i. V11. 1994 (18/t 33min UT). 
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Astromonar 

Již delší dobu jsem uvažoval nad možností sestrojit světelný daleko-
hled podobný známému přístroji Monar 25x100, který se vyráběl před 
více než čtyřiceti lety a dodnes koná dobré služby v amatérské astrono-
mii. 

U tohoto dalekohledu je použit achromatický objektiv o průměru 
d= 102 mm a ohnisku f = 450 mm. Nevýhodou tohoto objektivu je znač-
ná barevná vada, která při piném průměru objektivu prakticky nedovolu-
je použít okulár pro větší zvětšení. 

Navrhl a postavil jsem si přístroj, který' je světelný, přičemž dovoluje 
použití i silných okulárů. V dalekohledu jsou použita dvě zrcadla, kde 
zrcadlo Z2 je parabolické (ale může být i kulové při nižší světelnosti). Z1
je rovinné zrcadlo, kde jsem v tomto případě použil filtr z objektivu 

. MTO 110, který jsem si nechal pohliníkovat a zároveň si nechal vyříz-
nout otvor o průměru c1 = 20 mm. Tento filtr má průměr d = 115 mm. 
Otvor volíme co nejmenší (doporučuji 15 až 20 mm). Paprsky dopadají 
na rovinné zrcadlo Z a odrážejí se na zrcadlo Z2, od kterého se soustře-
ďují v ohnisku F, přičemž procházejí otvorem v rovinném zrcadle. 

I když optika není příliš kvalitní, přesto dovoluje použít i okulár 
o průměru ,f = 4 mm (silnější už nemám). Zrcadlo Z2, které mám v dale-
kohledu, má průměr d = 120 mm a ohniskovou vzdálenost f= 600 mm, 
takže zvětšení je 150-krát při dobré kvalitě obrazu. V základní sestavě 
však používám triedrový okulár s ohniskem ,f = 15 mm (40-krát). Při 
tomto zvětšení jsou pozorované objekty jasné a kontrastní. . 

~ 0 ~ 

♦ Obr. 2 - Optické schema A.stromonaru. 

♦ Obr. 1 -Asrromtnmr. 

Shrnutí výhod: 
I. Možnost použití libovolně světelného zrcadla. 
2. Dobrá pozice pozorovatele při pozorování (stejné jako u refraktoru). 
3. Dokonalý apochromatický obraz. 
4. Cenová relace v porovnání s čočkovým objektivem téhož průměru 

vyznívá ve prospěch Astromonaru i přesto, že je zde použito navíc 
rovinné zrcadlo. 

5. Odstranění ohybových jevů, které by vznikly na nosnících sekundár-
ního zrcátka. 
Dalekohled ]ze vylepšit použitím rovinného krycího skla, kterým se 

odstraní turbulence vzduchu v tubusu. 
Úmyslně zde neuvádím technické detaily, jako je uchycení zrcadel 

a podobně. Tyto problémy si každý řeší podle svých možností. V sou-
časné době mám přichystanou optiku na sestavení dalekohledu se zrca-
dly o průměru d = 200 mm. . 

Tento dalekohled jsem měl na Dovolené s dalekohledem ve Zhořci, 
kde měli účastníci tábora možnost se jím podívat. 

O Josef' Vnučko 

Vážená redakce, 

posílám Vám fotografie první série kreseb planety Jupiter z dubna 
a května 1993, které se prováděly na Hvězdárně barona Artura Krause 
v Pardubicích. Pro tuto činnost byl přizpůsoben dalekohled Cassegrain 
420/5600, který, je zároveň hlavním dalekohledem hvězdárny. Astrono-
mický klub společnými silami zhotovil překreslovací desku se stavitel-
nou výškou a zdroj s regulací pro osvětlení kreslicích kartiček. Nyní má 

klub osin členů a kreslení planet se pro ně stává dominantní zájmovou 
činností. 

Bohumil Rupreclu 
Pardubice 

(Poznámka redakce: pro snazší reprodukci byly zaslané fotografie tužkových kre-
seb překresleny Pavlem Příhodou technikou pérovky.) 

♦ Obr. 1 - Jupiter - Kresba vznikla dne 30. V. 1993 ♦ Obr. 2 - Jupiter - Kresba vznikla dne 17. V. 1993 ♦ Obr. 3 -Jupiter  - Kresba vznikla dne 18. V. 1993 
mezi 21h 40min až 21h SSmin LČ. Kreslili. Ďurech mezi 2lh 15min až21h30min LČ. Kresli/Q. Rupreclu mezi 21h25min až 211i35min LČ. Kreslil J. Macek 
při zvětšení dalekohledu 145-krát, při zvětšení dalekohledu 140-král, při zvětšení dalekohledu 280-krát. 
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HVĚZDÁRNY* PLANETÁRIA *ASTRONOMICKÉ KLUBY 
Olomoucká hvězdárna do pátého desetiletí 

Na konci druhé světové války se v Olomouci 
sdružila skupina příznivců astronomie, která 
v roce 1946 založila pobočku České astrono-
mické společnosti. Vedoucí pobočky, středoškol-
ský profesor pan Vladimír Petr, zaměřil svoje 
úsilí na zřízení hvězdárny. Bylo vybráno místo 
na návrší nedaleko vesnice Slavonína jihozápad-
ně od Olomouce a v témže roce se začalo sta-
vět. Ministerstvo školství poskytlo prostředky 
pouze na jednu dvanáctinu prací, takže hvěz-
dárna rostla velmi pomalu. V roce 1952 byla 
namontována kopule o průměru 6,5 m (vypro-
jektovaná inženýrem Škrabalem) spolu s odsuv-
nou střechou malé pozorovatelny - „meteorky". 
Začátkem jara roku 1954 byla stavba z větší části 
dokončena. Obsahovala přednáškový sál pro 50 
lidí, velkou pozorovatelnu s kopulí, meteorku, 
fotokomoru, dílnu a další potřebné místnosti, 
ale úpravy budovy a získávání vnitřního zaříze-
ní trvaly mnoho dalších let. První dalekohled -
přenosný refraktor firmy Zeiss - měl průměr 
objektivu 80 mm, dalším pak byl Zeissův 0,11-m 
refraktor, namontovaný na paralaktické montá-
ži v kopuli. V roce 1956 byla tato montáž pře-
místěna do meteorky spolu s novým 0,25-m re-
flektorem typu Cassegrain-Nasmyth a protube-
rančním dalekohledem od pana Otavského. Od 
roku 1959 je v meteorce paralaktická montáž 
vyrobená Ing. Kozelským, na které byl nejdříve 
protuberanční dalekohled, potom sluneční ko-
mora a (dodnes) i onen výborný 0,11-m Zeiss. 
Stará montáž byla spolu s dalším 0,125-m re-
fraktorem převezena na malou pozorovatelnu 
v Lošově. Ve velké pozorovatelně (kopuli) byla 
v letech 1956 až 1974 umístěna mohutná vidli-
cová paralaktická montáž s kvalitním 0,2-m re-
fraktorem a s velkou Schmidtovou komorou 
o plánovaném průměru zrcadla 0,6 m. S poko-
vením však tehdy byly (bohužel!) problémy, jež 
vedly k výměně přístrojového zařízení kopule 
s hvězdárnou v Hradci Králové za 0,15-m Zeiss-
Coudé refraktor. Ten po několika opravách slouží 
ve velké pozorovatelně dodnes. Dalším velkým 
přístrojem na hvězdárně je heliostat, z menších 

Á Obr. 5- Velká kopule olomoucké hvězdárny s 0,15-n 
Zeiss- Coudé refraktorem. (foto - Lukáš Richterek) 

dalekohledů stojí za zmínku binary a půvabný 
maličký 0,1-m Cassegrain-Nasmyth. K fotogra-
fování byla využívána malá Schmidtova komo-
ra (0,24-m zrcadlo), dvě astrokomory s objekti-
vem Trioplan, meteorické a sluneční komory. 
Optika 0,2-m refraktoru, heliostatu, Schmidto-
vých komor a obou reflektorů Cassegrain-Na-
smyth byla zhotovena Ing. Gajduškem. 

Olomoucká hvězdárna byla otevřena v dub-
nu roku 1954 a jejím nadřízeným orgánem byl 
tehdejší Odbor kultury ONV. Pracovníci se 
věnovali zejména popularizaci astronomie, ve-
dení astronomických kroužků, ale také astrofo-
tografii, pozorování sluneční fotosféry, protu-
berancí a zákrytů hvězd Měsícem. 

Po odchodu V. Petra v roce 1957 se stal ředi-
telem hvězdárny Jan Luner, povoláním meteo-
rolog. Jeho zásluhou byla na lidových hvězdár-
nách v Československu postupně vybudována síť 
meteorologických stanic, jejichž hlavním koor-
dinátorem byla sekce meteorologie v Olomou-
ci. Panovaly čilé vědecké styky s Hydrometeo-
rologickým ústavem v Praze, Slezským ústavem 

v Opavě a Výzkumným ústavem energetickým 
v Praze a Brně. Byly vypracovány studie o kli-
matických podmínkách v Olomouci, Valašském 
Meziříčí, Vsetíně, Hlohovci a jinde pro potřebu 
tamějších hvězdáren. Po předčasné smrti J. Lu-
nera v roce 1972 byl vedoucím pracoviště jme-
nován dlouholetý pracovník hvězdárny pan Kvě-
toslav Vaněk. Dalšími zaměstnanci byli postup-
ně pan Karel Morav a dr. Jiří Pogoda. V roce 
1987 hvězdárna přešla pod Okresní kulturní stře-
disko a v roce 1991 pod Městské kulturní cent-
rum. Po odchodu pana Vaňka do důchodu v roce 
1991 zájem o astronomii postupně upadal a 
z kroužků zůstalo pouhé torzo. V roce 1992 byla 
olomoucká hvězdárna spolu s lošovskou pozo-
rovatelnou převedena pod správu Katedry teo-
retické fyziky Přírodovědecké fakulty Univer-
zity Palackého. Vedoucím obou zařízení se stal 
profesor Vratislav Vyšín. 

V současnosti má hvězdárna dva zaměstnan-
ce (z toho jeden zde pracuje pouze na částečný 
úvazek). Věnujeme se tradiční popularizaci as-
tronomie (třikrát týdně je večer otevřeno pro ve-
řejnost, pořádáme přednášky pro školy, postupně 
obnovujeme činnost astronomického kroužku), od 
roku 1993 spolupracujeme s Českým hydrome-
teorologickým ústavem a zajišťujeme výuku vy-
sokoškolského kursu astronomie (v délce jedno-
ho semestru) pro studenty Univerzity Palackého. 
Pokoušíme se navázat spolupráci s astronomic-
kými ústavy v Ondřejově a v Tatranské Lomnici 
(studijní pobyty, zpracování dat). Snaha získat 
peníze pro postupné obnovení dosti omšelého 
přístrojového vybavení zatím nebyla příliš úspěš-
ná, takže například fotometr se nyní pokoušíme 
sestavit sami. Hodil by se i větší dalekohled pro 
UBV fotometrii a video pro popularizaci. 

Další budoucnost stávající olomoucké hvěz-
dárny je nyní bohužel nejistá, protože jedna 
z uvažovaných tras dálničního obchvatu města 
vede přes její pozemek. V uvedeném případě se 
počítá s výstavbou hvězdárny nové. 

O Evu Kobzová & Ján Matyáš 

Á Obr. 1 -Hvězdárna nazačátku70.lct-pohled ze severe východu. (foto-archiv/rvěukimy) Á Obr. 2-Součarný stav hvězdárny- pohled zeSeveru. (foto- EvaKobzová) 
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♦ Obr. 4- Hvězdárna v současnosti - pohled z jihozápadu A Obr. 3 - Hvězdárna na začátku 70. let - pohled z jihozápadu 
(foto - archiv hvězdárny) 

(foto - Evu Kobzovrí) 

Dovolená s dalekohledem 1994 
Tábor statku Úněšov ve Zhořci na Manětínsku hostil ve dnech 6. až 
14. srpna téměř stovku účastníků již tradiční akce Dovolend s dalekohle-
dem. Pro majitele astronomických dalekohledů i ty ostatní ji uspořádala 
skupina pracovníků Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a čle-
nů pražské pobočky České astronomické společnosti. 

Jako novic tohoto podniku jsem byl požádán o nesnadný úkol sdělit 
své pokud možno neomšelé dojmy čtenářům Říše hvězd. S ohledem na 
optimální rozsah příspěvku jsem nucen redukovat informaci o týdnu na-
piněném událostmi a omlouvám se všem, na něž se nedostalo. 

Do Zhořce se sjela společnost všech věkových kategorií a ze všech 
koutů Čech. Nejmladší účastnicí byla tříletá Adélka Přibylová, nejstar-
ším „táborníkem" byl jedenasedmdesátiletý J. Gabrheltk z Napajedel. 
Nejdelší cestu absolvovali Jakubcovi z Bratislavy. Většina z přítomných 
se účastnila již předchozích ročníků. 

Ze zhruba tří desítek dalekohledů opanovalo hřiště asi patnáct větších 
přístrojů, k nimž večer přibývaly dalekohledy a teleobjektivy přenosné. 
Všechny přístroje byly funkční a dávaly dobrý obraz přiměřený svým 
parametrům. Některé byly zajímavé optickým uspořádáním, jiné důmy-
slnými prvky montáže. Zcela subjektivně: zaujal mne reflektor typu New-
ton s průměrem zrcadla 0,4 m a ohniskovou vzdáleností přibližně 2 m. 
Na azimutální montáži „Dobson" ho zkonstruoval pan M. Antoš. S ohle-
dem na rozměry přístroje poskytoval jasný obraz s velkým zvětšením 
a nad očekávání se velmi lehce ovládal. Konstruktér ho ještě vylepšil 
snímači úhlů spojenými s mikropočítačem, který přepočítával transfor-
maci z uložených rovníkových souřadnic objektů do soustavy dalekohle-
du a umožňoval jejich lehké a rychlé vyhledávání na obloze. Toto uspo-
řádání lze doporučit zejména těm, kterým doma zahálí zrcadlo, jemuž 
chybí montáž. Bylo by výborné, kdyby se konstruktér o své znalosti po-
dělil se zájemci na stránkách časopisu. 

Dalekohledy jsou k pozorování, a tak předmětem zájmu byl především 
Jupiter se stopami nedávné kolize s rozpadlým jádrem komety. Na řadu 
však postupně přišel i Saturn, letní mlhoviny a Měsíc - ten dokonce v televizi! 

Perseidy, jak je jejich zvykem, se obešly bez naší pozornosti. Počasí 
si s námi zalaškovalo a tak jen pár skalních fandů lehce omrzlých ve 
dvou popůlnočních vyjasněních zkontrolovalo, že to ještě létá. 

Z denních programů jen vybraný výčet: Pavel Příhoda o možnostech 
lidského zraku pozorovat v kosmu barvy, Jiří Grygar o pozorováních 
dopadu komety Shoemaker-Levy 9 na Jupiter a v předpremiéře o žni 
objevů roku 1994, Milan Major o expedici za prstencovým zatměním 
Slunce v Maroku (10. května 1993) s diapozitivy a obsáhlým videozá-
znamem, R. Ehrenberger předvedl krátký snímek o hvězdárně v Upici a dia-
pozitivy o krásách východních Čech a astronomický program korunoval 
vtipným glosováním svých fotografických začátků Vladimír Brablc. 

Zeny měly své dopoledne s kosmetikou a tvořily i většinu posluchačů uká-
zek koncentrační hudby. Nezapomnělo se ani na děti. Jejich každodenní dávky 
pohádek o krtkovi dopinila stezka odvahy, dětská tombola, soutěž v odpovědích 
na záludné otázky Pavla Suchan a závěrečný karneval, na němž se bavili i dospělí. 

Své tomboly se dočkali i „dospěláci". S napětím i smíchem sledovali 
losování o ceny žertovné, například jídelní lístek, památné - saharské 
suvenýry z Maroka i velmi hodnotné - šperky, okuláry, elektroniku. Tom-
bola je vtipným způsobem, jak proměnit sponzorské dary v hotovost, 
potřebnou k úhradě nákladů na tábor. 

Poděkování patří nejen sponzorům, ale i organizátorům, z ňichž za 
všechny bych jmenoval všudepřítomného Pavla Suchana, ale také všem 
účastníkům za vytvoření atmosféry, kterou nezkalil - na rozdíl od nevy-
zpytatelné oblohy - žádný mráček. A tak, doufejme, za rok nashledanou. 

O Josef Mtrz 

A Obr. I - Společná fotografie na dalekohledové louce. (foto - Pavel Suchan) A Obr. 2 - Na louce mezi dalekohledy vévodil reflektor Milana Anto.še o průměru 
0,4 m na montáži Dobson. (foto - Pavel Suchan) 
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Planetárium v Mostě 

Před jedenácti lety - 2. června 1984 - bylo v Mostě otevřeno moderní 
planetárium, umístěné na střeše tehdejšího Oblastního domu kultury hor-
níků a energetiků v Mostě. V současné době je planetárium nedílnou 
součástí Reprezentačního domu města Mostu (tak zvaného „Repre"). 
Kopule planetária má průměrl0 metrů, je vybavena Zeissovým projekč-
ním přístrojem typu ZKP-2, přídavnými projektory a další audiovizuální 
technikou. Pořady je možno dopinit ukázkami z videorekordéru nebo 
filmového projektoru. 

Základní činností planetáriajsou výukové pořady pro základní a střední 
školy v rámci okresů Most, Chomutov, Louny a pro přilehlé hraniční 
obce Spolkové republiky Německo. Některé z pořadů určených k popu-
larizaci astronomie jsou sestavovány ve spolupráci s herci Městského 
divadla v Mostě a stávají se tak pro veřejnost přitažlivějšími. 

Planetárium při Repre v Mostě prošlo v nedávné minulosti, obdobně 
jako jiná osvětová a 
kulturní zařízení, urči-
tou existenční zkouš-
kou, kterou zdárně pře-
žilo díky pochopení 
nového ředitele Repre 
pana Eduarda Krejsy i 
některých dalších pra-
covníků Městského a 
Školského úřadu. Pla-
netárium tak pině slou-
ží k všeobecné spoko-
jenosti. Denně kromě 

♦ Obr. 1- Planetárium v Mostě je umístěno na střeše 
Reprezentačního domu městu Mostu. 

pátku a soboty se uskuteč-
ňují pořady pro školy, ve 
čtvrtek a v neděli navíc ješ-
tě pořady pro veřejnost. 

Je jistě možné, aby pla-
netárium bylo využíváno 
ve větším rozsahu. Je to 
však závislé na počtu pra-
covníků a finančních pro-
středcích, které v současné 
době může poskytnout je-
den z mála schopných pod-
nikatelů, který se ujal říze-
ní celého Reprezentačního 
domu města Mostu včetně 
planetária. Všechny doly a 
podniky bývalého Severo-
českého hnědouhelného 
revíru se totiž dalšího pro-
vozování Domu kultury 
vzdaly. Současné využití 
Planetária při Repre lze 
považovat za maximální, 
uvážíme-li, že veškerou 
činnost tohoto astronomick 

O 

♦ Obr. 2 - Mostecké planetárium je vybaveno 
Zeissovým projekčním přístrojem typu ZKP-2. 

ého zařízení zajišťuje jediný pracovník. 

Josef Mates 

Loňské léto na karlovarské hvězdárně 
Není pravidlem, aby zařízení, jakým je hvězdár-
na, pořádalo v průběhu prázdnin letní tábor pro 
děti s rozdílnými zájmy. Po dobrých zkušenos-
tech z loňského roku jsme se však rozhodli tako-
vé tábory znovu uspořádat. Naší snahou přitom 
bylo, aby všechny děti měly možnost poznat, co 
na hvězdárně dělají jejich vrstevníci, kteří se ast-
ronomií zabývají nepoměrně déle. 

První tábor, konaný v termínu od 1. do 16. čer-
vence, byl tedy otevřen všem zájemcům. Přes cel-
kem nepříliš velkou propagaci se přihlásilo 33 dětí 
ve věkovém rozmezí 8 až 14 let. Po celou dobu 
tábora se o ně staral štáb čtyř vedoucích a dvou 
praktikantů. 

Část účastníků byla v oboru astronomie jižjako 
doma a proto pracovala pod vedením jednoho 
z nejlepších pozorovatelů komet v naší republice 
- Jana Kyselého z Vlašimi a Petra Skaláka, de-
monstrátora Hvězdárny v Karlových Varech. Čin-
nost skupiny se zaměřila na pozorování proměnných 
hvězd, komet a astrometrii kulových hvězdokup. 

Druhá skupina byla tvořena převážně karlovar-
skými dětmi (byla jich na táboře celkem třetina). Pod 
vedením vedoucího Hvězdárny pracovaly na projek-
tech amatérské přehlídky oblohy či odhadování jas-
ností některých typů proměnných hvězd. 

Členové obou těchto skupin byli vzhledem ke 
svým pozorovacím aktivitám ubytováni ve sta-
nech přímo na pozemku hvězdárny; ostatní děti 
pak bydlely v nedaleké ubytovně Domu dětí a 
mládeže v Olšových vratech. Pro místní děti byl 
připraven čtyřdenní putovní tábor, během něhož 
se setkaly s účastníky letního tábora na hvězdár-
ně ve Valašském Meziříčí a účastníky letního prak-
tika Hvězdárny Vyškov. Některé děti absolvova-
ly také 3-denní putovní tábor, při němž stanovaly 
v kempu na Jesenické přehradě a navštívily hvěz-
dárnu v Teplicích. Nakonec se všichni účastníci 
tábora opět sešli v planetáriu v Mostě na velmi 
pěkné exkurzi. Součástí tábora byla i exkurze na 
letiště. Čtyři účastníci, kteří se nejlépe umístili 

v táborové hře, podnikli za odměnu vyhlídkový 
let nad Karlovými Vary. 

V programu tábora byla také oslava táboro-
vých vánoc, příliš se však nevyvedla. Jen málo-
který z účastníků byl nápaditý při vymýšlení re-
cesních dárečků pro své kolegy. 

I přes drobné problémy s pitnou vodou a zdra-
votní potíže, způsobené koupáním v nedalekém 
koupališti (to však byla spíše výjimka), lze akci 
hodnotit jako úspěšnou. Hvězdárna Karlovy Vary 
získala několik nových vážných zájemců z celé-
ho regionu, kteří budou v astronomické práci po-
kračovat v novém školním roce. Letošní zkuše-
nost však ukazuje, že příští rok musíme reduko-
vat počet účastníků tábora a lépe vybírat do funk-
ce táborového vedoucího. 

Druhou akcí, pořádanou plzeňským oddílem 
astronomie Orion a v posledních dvou letech i kar-
lovarskou hvězdárnou, byla Astrogate '94. Tábor 
se konal od 27. července do 16. srpna na Hvěz-
dárně v Hůrkách a sjelo se na něj celkem 16 účast-
níků z různých míst republiky - zastoupena byla 
města Sušice, Lázně Kynžvart, Plzeň, Karlovy 
Vary a Hradec Králové. Tábor po odborné stránce 
společně řídili vedoucí karlovarské hvězdárny 
Miroslav Spumý a Pavel Kubíček z Teplic, vypo-
máhali dva patnáctiletí instruktoři Martin Plánič-
ka a Kamil Pošvic z Plzně, oba demonstrátoři 
hvězdárny. Proto bylo možné odborný program 
tábora zorganizovat lépe než při červencové akci. 

První tři dny jsme zasvětili přípravě pozoro-
vacích programů a hlavně nácviku systému pro 
zdárný průběh expedice. Další čtyři dny byly pu-
tovní - navštívili jsme především libereckou hvěz-
dárnu pana Jiřího Kaprase, navázali nové kontak-
ty a strávili nějaký čas v Hejnicích, kde jsme za-
znamenali proti loňsku podstatně více zničené lesy 
Jizerských hor. Po návratu na karlovarskou hvěz-
dárnu se rozeběhl odborný program. Týž den se 
také řady účastníků nečekaně rozrostly o nového 
člena - byl jím jeden z účastníků předchozího tá-

bora, jemuž rodiče (po návštěvě v otevírací době 
hvězdárny) dovolili, aby s námi zůstal až do kon-
ce expedice. 

Většina pozorovatelů se podílela především na 
programu pozorování meteorů. Z maxima Perseid, 
které každoročně nastává kolem 12. srpna, již tra-
dičně vzhledem k počasí mnoho napozorováno 
nebylo. Trochu lepší výsledky jsme získali v pro-
gramu sledování neperiodických proměnných 
hvězd a objektů Amatérské přehlídky oblohy. 
Někteří účastníci se s obrovskou vervou pustili 
do nového pozorovacího programu Miniaturní 
útvary Měsíce. Tento program byl inspirován otáz-
kou, publikovanou již v roce 1979 v americkém 
časopisu Astmnomy, zda vznikají na Měsíci v sou-
časné době stále ještě krátery. Všichni známe z učeb-
nic mapu Měsíce - ale je ještě platná, zejména jde-li 
o krátery menší, které nejsou tak nápadné? 

Mezi velice krásné zážitky patří i tradiční expe-
diční vánoce, které skutečně byly velice příjemně 
stráveným večerem. Uskutečnila se i celotáborová 
hra, do níž se překvapivě zapojili téměř všichni pří-
tomní, včetně těch nejstarších. Zajímavá byla beze-
sporu i exkurze na letiště a především do prostor ta-
mější meteorologické stanice - a v určitém smyslu 
i návštěva knihovny. Mnohým účastníkům tábora, 
zdráhajícím se doposud číst knihy, ukázala, že lite-
ratura nemusí být jen předmět ve škole. Celkově lze 
hodnotit úroveň tábora jako velmi dobrou. Podařilo 
se úspěšně zorganizovat všechna pozorování a 
napozorovaný materiál byl bud souhrnně otištěn 
v našich vydáníchA.rtropatroly '93, nebo během pod-
zimu dodatečně zpracován. Velkou pomocí byla cis-
terna s pitnou vodou, zapůjčená karlovarskými Vo-
dovody a kanalizacemi, a dovoz obědů, čímž se ex-
pedice stala velmi příjemným zážitkem pro všechny 
účastníky. Současně tak oběma vedoucím ubylo 
mnoho starostí, takže se mohli podstatně více věno-
vat dětem. 

O Miroslav Spurný 
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26, seminář o výzkumu proměnných hvězd 
Ve dnech 12. a 13. listopadu 1994 se na brněnské hvězdárně uskutečnil 
již 26. seminář o výzkumu proměnných hvězd za účasti zhruba sedmde-
sáti astronomů z České republiky, Slovenska, Maďarska a Švýcarska. 
Odeznělo více než dvacet příspěvků, další byly prezentovány formou 
výměnek, proběhla také schůze Sekce pozorovatelů proměnných hvězd 
ČAS a četné kuloárové diskuze. 

Protože není v možnostech tohoto krátkého příspěvku obsáhnout celý 
průběh semináře, zmíním se pouze o těch skutečnostech, které mne nej-
více zaujaly. K nim patřila především informace o negeometrických 
změnách jasnosti algolid. Je zřejmé, že u zákrytových dvojhvězd typu 
Algol dochází k přenosu hmoty mezi složkami častěji, než si obvykle 
myslíme. Vzhledem k interakci složek můžeme změnu jasnosti registro-
vat dokonce i u některých dvojhvězd, které zákrytové nejsou. 

Na semináři zazněly příspěvky nejen o vizuálních pozorováních, ale 
také o CCD a fotoelektrické fotometrii. Ukazuje se, že přes rozvoj přes-

nějších metod jsou vizuální pozorování stále potřebná. O jejich význa-
mu pro dlouhodobé studium vybraných typů proměnných hvězd pojed-
nával samostatný příspěvek, další příspěvek se týkal fyziologie těchto 
pozorování. Potěšitelné je, že naši vizuální pozorovatelé byli v roce 1994 
aktivnější než v minulých dvou letech, na druhé straně rozšíření přesněj-
ších fotometrických metod je u nás zatím stále nedostatečné. 

Seminář byl dobře organizován, k jeho zdárnému průběhu přispěla 
i možnost noclehu a občerstvení přímo na hvězdárně. Do budoucna 
se uvažuje o vydávání sborníku s přednesenými referáty. Vzhledem 
k obsáhlé nápini semináře bylo rozhodnuto jeho délku v příštím roce 
o půl dne prodloužit. 27. ročník semináře o výzkumu proměnných hvězd 
se uskuteční opět na brněnské hvězdárně, a to ve dnech 11. až 12. XI. 
1995. 

O Antonín Dědoch 

Michael Shara v Praze 

Mimořádná a velmi zajímavá přednáška se konala 10. srpna 1994 v ki-
nosále pražského Planetária. Cestou na XXII. valné shromáždění IAU v 
Haagu se v Praze na několik dní soukromě zastavil Michael Shara, pra-
covník Vědeckého ústavu pro kosmický dalekohled (STScI, Space Te-
lescope Science Institute), a při této příležitosti seznámil českou astro-
nomickou obec s výsledky Hubblova kosmického dalekohledu (HST). 

Á Do pamětní knihy pražského Planetária napsal 15. listopadu 1990 profesor 
Zdeněk Kopa[: „Kéž to s tím Hubblovým dalekohledem půjde lépe než dnes". -
O necelé čtyři roky později do knihy píše dr. Michael Shara: „Po čtyřech letech 
mám tu čest odpovědět: Hubblův dalekohled pracuje skvěle - každý den přináší 
velkolepé obrázky!" 

Na 150 přítomných 
profesionálů, amatérů, 
návštěvníků z řad ve-
řejnosti i novinářů vy-
slechlo v tropickém 
vedru přednášku pro-
nesenou v téměř ox-
fordské angličtině, pře-
kládanou však i do 
češtiny tlumočnicí PIS 
a ve druhé části Z. Ší-
mou z ASÚ AV ČR. 
Úvod přednášky byl 
věnován optickým me-
todám poznávání ves-
míru od prvních pří-
strojů Galilea Gali-
leiho až k Hubblovu 
kosmickému dalekohled Á Michael Shara při přednášce vpražskěmplanetáriu. 

Hubblovým dalekohledem s puvoani opukou a po oprave, a aaie pak 
překrásné záběry dalších objektů, fotografovaných Hubblovým daleko-
hledem v roce 1994. Řada z nich již byla otištěna v Říši hvězd a mnohé 
další jsou připraveny k publikování. Tady však o nich hovořil člověk, 
který je v centru celého dění, a tak jsme spolu s ním nahlíželi i do záku-
lisí jeho pracoviště. Vyvrcholením přednášky byly dva barevné snímky 
Jupitera po srážce s rozpadlou kometou Shoemaker-Levy 9, tehdy jedny 
z prvních, které bylo možné spatřit. 

Po přednášce následovala živá odborná diskuse a nebýt toho, že orga-
nizátoři s ohledem na pokročilou večerní hodinu počet otázek omezili, 
diskutovalo by se určitě mnohem déle. Svědčilo o tom „obležení" 
M. Shary i po oficiálním ukončení akce. Byl to prostě moc příjemný večer. 

Před 4 lety, 15. listopadu 1990, v době prvního rozčarování nad vad-
nou optikou, se s námi v Planetáriu dělil o svoje dojmy z Hubblova dale-
kohledu pan profesor Zdeněk Kopal. Do pamětní knihy nám tehdy na-
psal svoje přání, aby to s dalekohledem dobře dopadlo. 10. srpna loň-
ského roku Michael Shara - nejen písemně - potvrdil, že přání pana pro-
fesora se spinilo. 

O (hd) 
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~. 71( 1,►.Lul 
ASTRONO-
MY- listopad 

1994 - Jupiterův tříštivý úder -
o srážce Jupitera s kometou P/Shoe-
maker-Levy 9- R. Burnham (34); 
Nové hvězdy v mlhovině M 42 -
J. P. Caillaut (40); Létající dale-
kohledy - o dalekohledech umís-
těných na zvlášních letadlech -
S. Stephen (46); Procházka mě-
síčními krátery Tycho a Clavius 
- M. T. Kitt (70). 
ASTRONOMY - prosinec 1994 
- Automatická planetární vozidla 
pm sluneční soustavu - D. Ro-
bertson (34); Vnitřek mlhoviny 
v Orionu - R Talcott (42); Gala-
xie se představují- R. Cowen (44). 
ASTRONOMY - leden 1995 -
Dvojníci ve .sluneční soustavě -
D. Durda (30); Cesta do srdce 
Slunce - D. H. Hathway (38); 
Pohoří na Jo - P. M. Shenk (46); 
Pozorování velkým amatérským 
dalekohledem - D. Higgins (67). 

MERCURY MERCU-
RY - září 

/ř(jen 1994 - Marsovská půda -
M. A. Bullock (10); Neoslavova-
né a nešťastné Ursidy - K. M. 
Larsen (18); Kořeny astronomie 
- M. Richter, A. Fraknoi (24). 

SKY 
& TELESCOPE 

SKY&TEr.rSCO-
PE - prosinec 1994 
- Výzkum mlhovi-
ny v Orionu - C. R. 

O'Dell (20); Palomarský daleko-
hled s čistým okem - o pravidel-
ném čištění legendárního 5-m pa-
lomarského dalekohledu - R. H. 
Ressmeyer (26); Katalog blíz-
kých i vzdálených kva.sarů -
G. Burbidge, A. Hewitt (32); Po-
zorovdní částečně zamračeného 
vesmíru - S. Bowyer, R. Malina, 
B. Haisch (36). 
SKY & TELESCOPE - leden 
1995 - Planetka Ida a její spo-
lečníci - J. K. Beatty (20); Setká-
ní s Mléčnou dráhou - V. Trim-
ble, S. Parker (26); Anatomie 
Krabí mlhoviny - W. J. Parker 
(38); 

SPEKTRUM SPEKT-
RUM -

1/1995- Nový pohled na fenomén 
UFO - R. Rajehl (8); Ebicykl 
1994 - tentokrát na Slovensku -
K. Semerák (13). 

univiqsun 
UNIVERSUM 15- Vznik vesmí-
ru z ničeho a .stvořen' - W. E. 
Carroll (3); K emblému reality 
ve fyzice - K. Šprunk (20). 

Vladimír Znojil 

Návod na pozorování meteorů 
Publikace č.1 sekce meziplanetární hmoty České astronomické společnosti, Brno, 
1993,78 stran, náklad 300 výtisků, brož 40 Kč 

Pozorování meteorů prodělává v posledních letech svou renesanci. Přispěly 
k tomu čím dál aktivnější Perseidy, ale též všeobecné zvýšení zájmu o vý-
zkum meziplanetární hmoty. Přitom soustavná pozorování meteorů očima mají 
u nás dlouholetou a vcelku velmi úspěšnou tradici, sahající až k počátkům 
vzniku České astronomické společnosti (ČAS). Proto je vydání nového návo-
du z pera zkušeného autora zcela záslužným činem. 

Text je rozčleněn do sedmi kapitolek, z nichž první jsou věnovány stručné-
mu shrnutí poznatků o meteorech a zejména o meteorických rojích. Ve 3. ka-
pitole jsou uvedeny meteorické roje sledované v programech Mezinárodní meteorářské organizace (IMO 
a pro vybrané roje pak autor uvádí doplňující údaje. Naproti tomu 4, kapitola se zabývá vlastnostmi sporadic 
kých meteorů i jejich původem. 

Pátou kapitolou pak začíná vlastni návod k pozorování meteorů očima (bez dalekohledu), zatímco kapitola 6. 
je věnována základnímu zpracování pozorovaných údajů. O odborném zpracování výsledků se pak autor struč-
ně zmiňuje v závěrečné kapitole, kde ovšem předpokládá, že individuální pozorovatelé či skupiny svá pozoro-
vání spíše předávají do národního centra. Kapitola je dopiněna seznamem další doporučené literatury. 

Brožura je psána srozumitelně a s dostatečným nadhledem, daným mnohaletou autorovou zkušeností; vy-
vrací též četné nepřesnosti a mýty, které se v naší meteorářské literatuře v průběhu let shromáždily. Znojilův 
návod se stane nepochybně velmi cennou a trvanlivou pomůckou pro novou generaci meteorářů, jakož i závaz-
kem, aby sekce meziplanetární hmoty v publikování obdobných příruček pokračovala. Tento první svazek 
vychází s finančním přispěním ČAS, která tak pini jeden ze svých hlavních cílů. 

O Jiří Grygar 
Fyzikální ústav AV ČR 

Edice Orbis pictus v cíli 
Počátkem sedmdesátých let přišel redaktor nakladatelství Mladá fronta Jiří Sixta, který se proslavil jako duchovní 
otec populárně-vědecké edice Kolutnbus, se smělým plánem vydat encyklopedii současné přírodovědy s prvotříd-
ním obrazovým doprovodem. V tehdejších podmínkách to vypadalo spíše jako čiré blouznění - vždyť u nás tehdy 
vrcholila tupá „normalizace", která většinu potenciálních autorů vyhnala kamsi na periferii společenského života, 
a do přírodních věd zasahovala „strana a vláda" svými primitivními ideologickými příkazy. 

Navzdory takto neblahým počátečním podmínkám si umíněný pan Sixta začal budovat klan spolupracovní-
ků, mezi nimiž jmenujme alespoň výtvarníky Milana Kopřivu a Jiřího Běhounka, odpovědnou redaktorku 
Věru Amelovou a technického redaktora Vladimíra Váchu. V té době jsem jím byl osloven také já s nabídkou, 
abych napsal úvodní svazek edice o vesmíru. Jelikož si pan Sixta přál, aby součástí první knihy edice byla též 
pasáž o historii astronomie, přizval jsem ke spolupráci Zdeňka Horského (tehdy prakticky oficiálně „neexis-
tujícího" historika astronomie a přírodních věd) a o něco později ještě Pavla Mayera, aby napsal kapitolu o 
astronomických přístrojích. Sám jsem se věnoval zejména výkladu vývoje vesmíru od velkého třesku až po 
vznik Země a odhad jeho osudu v budoucnosti. (Dnes to už vypadá jako nevěrohodná smyšlenka, ale kvůli této 
části se kniha těsně před vydáním dostala do vážných nesnázi a hrozilo, že celý téměř padesátitisícový náklad 
půjde do stoupy. Nakonec příslušný úředník pravil zoufalým redaktorům Mladé fronty: „No dobrá, tak jste 
tnne přesvědčili, že velký třesk je vědecká teorie - ale proč si to ten Grygar nenechá pm seber"). 

Po těchto peripetiích první svazek vyšel v roce 1979 (fakticky ovšem až v roce 1980) a jelikož se příprava 
dalších svazků opožďovala, odhodlala se Mladá fronta rychle rozebraný první d1 vydat znovu v roce 1983. Pro 
druhé vydání jsem napsal řadu doplňků o nejnovějších objevech. Zato jsme ale museli obětovat snímek amerického 
astronauta na Měsíci s odůvodněním, že v knize nemáme pro vyváženost odpovídající snímek z opačné světové strany... 

V následujícím roce vyšla v edici Orbis pictus kniha Planeta Země našeho předního geologa Petra Jakeše (ten 
se mimo jiné osobně podílel na analýze vzorků měsíční horniny v laboratoři v americkém Houstonu). Planetu 
Zemi ilustroval kongeniální Adolf Absolon. Následovala opět delší přestávka až do roku 1987, kdy se na knižním 
trhu objevil třetí svazek Život velmi rozsáhlého autorského kolektivu (Jan Buchar, Jaroslav Drobník, Emil Hadač, 
Jan Janko, Jan Květ, Jan Lellák a Zbyněk Roček). Šlo o naprosto monumentální pokus postihnout život v jeho 
velkolepé rozmanitosti, od otázek po vzniku života na Zemi přes popis funkce buňky, molekulární biologii a 
genetiku až k popisu říší živočichů a rostlin. 

Konečně v roce 1994 se základní řada edice Orbis pictus uzavřela (patnáct let po vydání prvního svazku) 
dílem profesora Jana Beneše Člověk. Autor zde důsledně vychází z evoluční teorie a ukazuje spletitost vývoje 
lidského druhu i lidského společenství, které se právě v tomto století ocitá na křižovatce, odkud vedou cesty 
jak k sebezničení tak k dalšímu povznesení lidstva. 

Patnáct let je v moderní přírodovědě velmi dlouhá doba a tak všem autorům slouží ke cti, že i pasáže, napsané 
prakticky před dvěma desetiletími, téměř nezastaraly. Stejně tak není na prvních třech svazcích nijak patrné, že 
vznikaly v období tuhé cenzury a ideologického dohledu. Všechny svazky je tedy možné přijmout i dnes bez 
váhání jako překvapivě ucelený a konzistentní pokus vysvětlit širší veřejnosti, jak nahlížejí moderní přírodní vědy 
na stav poznání o světě v nejrůznějších, donedávna často netušených souvislostech. 

Nakladatelství Mladá fronta je třeba blahopřát, že tak velký a náročný projekt dovedlo k úspěšnému konci. 
Člověku je jen líto, že spiritus agens Jiří Sixta a ovšem i dlouho pronásledovaný Zdeněk Horský se ukončení 
znamenitého díla nedožili. 

O Jiří Grygar 
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Astropatrola 

Vydává Hvězdárna Kulturního centra Amethyst, Karlovy 
Vary; vychází nepravidelně, formát A4 čb. 

Astronomické informace zvané Astropatrola jsou určeny pře-
devším mladým zájemcům o astronomii, kteří se chtějí zapo-
jit do odborných amatérských programů, publikovat výsled-
ky svého pozorování nebo alespoň mít přehled o tom, co se 
ve vesmíru a na hvězdárnách děje a co užitečného se dá pro 
astronomii udělat. 

Redakci Astropatroly tvoří spolupracovníci hvězdárny Kar-
lovy Vary a členové Regionálního centra Asociace dětských 
astronomů Plzeň - tedy děti od 12 do 15 let. Publikované výs edky se týkají v naprosté 
většině dění kolem karlovarské hvězdárny a Regionálního centra; některé informace jsou 
natolik vnitřní záležitostí těchto institucí, že čtenář z jiných končin je nemusí vůbec po-
chopit. Periodicita 1 týden, rozsah 1 až 3 listy a přístup k nejnovějším zprávám dává 
autorům možnost bleskově informovat i o objevech „velké" astronomie. Cílem redakce je 
předávat tyto zprávy tak, aby i člověk bez hlubších základů matematiky a fyziky měl šanci 
pochopit, o čem je řeč. Protože Astropatrola je zpravodaj zejména pozorovatelský, zamě-
řuje se na informace, které se bezprostředně vztahují k pozorování přístupnému astrono-
mické veřejnosti. 

Při nejlepší snaze redakce je znát, že na vydávání Astropatroly je velmi málo času -
v textech se často vyskytují věcné chyby (ty však jsou v dalších číslech opraveny), řazení 
příspěvků je dost chaotické a jejich obsah nepřehledný, ale to ]ze vzhledem k okolnostem, 
v jakých tyto informace vznikají, prominout. Bylo by dobré vyžadovat od přispěvatelů co 
nejpodrobnější popisy jejich kreseb - pro čtenáře je to zajímavější než strohý redakční 
popis a autorům obrázků se to v životě může hodit. 

O Lenka Šarounová 

ASTROPIS 
Vydává J. Trnka, Praha 
1994; ed. R. Mašata; vy-
chází 4-krát ročně, for-
mátA4, šit. 24 stran (1+1) 
včetně obálky 

Astmpis vydává skupina 
mladých demonstrátorů 
Štefánikovy hvězdárny v 
Praze, ovšem bez výrazné 
pomoci této hvězdárny. 
Vzhledem k tomu, že časopis vychází 4-krát ročně, 
najdeme v něm zejména informace delší časové plat-
nosti - překlady článků o nových objevech a teo-
riích, náměty pro pozorování oblohy na čtvrt roku, 
popisy dalekohledů našich hvězdáren, diskuse, re-
cenze, poznámky o uskutečněných a plánovaných as-
tronomických akcích. Autorům se zatím nedaří kvalit-
ní reprodukce fotografií, ale to se časem jistě zlepší, 
stejně jako některé překlady - množství zbytečných ci-
zích slov a odborných výrazů nemusí znamenat vět-
ší přesnost, natož srozumitelnost informací. Přesto si 
myslím, že je A.stropis obsahově kvalitní a zajímavý 
a upoutá zejména nejmladší generaci astronomů ama-
térů. 

ASTROPIS 
wojmozay opat oŽtvzp 

"...,,.N 

O Lenka Šarounová 

Expresní astronomické informace 
Expresní astronomické informace (EAI) jsou vydávány velmi pružně. 
V obdobích informačního klidu mají přibližně desetidenní periodicitu, 
v případě potřeby vyjde další číslo okamžitě. Editoři mají zájem použí-
vat při šíření EAI v nejširší možné míře elektronickou poštu a abonen-
tům takto dosažitelným poskytují dokonce slevu (krom toho se ovšem 
k takovému abonentovi dostanou informace dříve). Oproti originálním 
sdělením Mezinárodní astronomické unie mají česky a slovensky psané 
EAI dokonce přednost v tom, že přinášejí i hledací mapky. 

Po více než dvou letech existence EAI je zřejmé, že mají úspěch. 
Česká a slovenská jména jsou častěji citována v mezinárodních astrono-
mických telegramech, což byl ostatně asi záměr vydavatelů. EAI však 
například také přispěla k objevu dvou nových proměnných hvězd, a to 
jistě nikdo nečekal. Další výhodou EAI je jejich obousměrnost. Ze sítě 
lze nejen informace odebírat, ale také tam se svými sděleními vstupovat. 
To řeší druhý častý problém pozorovatele: co s cenným výsledkem, když 
se ho u dalekohledu podaří získat. Amatérovi, který EAI odebírá, se ote-
vírají principiálně nové možnosti pro pozorování. 

Jedním z nejnovějších případů, kdy se EAI osvědčily, byla Nova Cas-
siopeiae, objevená v Japonsku 7. prosince 1993. Podrobnější zprávu o ní 
i mapku k jejímu vyhledání přineslo první loňské číslo našeho časopisu. 
Tato zpráva praví, že první česká pozorování této novy byla pořízena na 
několika místech večer 15. XII. Takový frontální nápor na novu vznikl 
následkem toho, že čtyři desítky odběratelů Expresních astronomických 
informací měly v rukou sdělení o vzplanutí i hledací mapku Si když sa-
mozřejmě ne tak graficky dokonalou, jaká je v I. čísle loňské R(še hvězd) 
už od 10. XII. 1993, a jen se vzrůstající netrpělivostí čekali, až se skrze 
mraky k nově dostanou. Oproti minulosti je patrné několikanásobné zkrá-
cení „reakční doby". Přitom v daném případě odvedla služba EAI stěží 
víc než jen svůj standard, a pro reklamní účely by se snadno našly přípa-
dy, jimž okolnosti přály lépe. 

Dobré a rychlé informace tedy amatérovi do jisté míry mohou vyvá-
žit nedostatek techniky. Tyto dvě věci samozřejmě nejsou ve sporu. Na-
opak, dobré a pohotové informace o astronomických úkazech může nej-
lépe využít ten, kdo má silný dalekohled s dobrým příslušenstvím. 

Dosud jsme hovořili jen o pozorování proměnných hvězd, je to však 
omezení padající téměř výlučně na vrub pisatele těchto řádků. EAI věnu-
jí stejně ochotně místo i kometám, planetkám a dalším objektům, a také 

. ve většině těchto oborů nastaly u nás blahodárné změny. 
Dne 7. VI. 1992 vyšlo první číslo EAI. Nedávno se číslování pře-

houplo do trojmístných poloh. Na existenci EAI jsme si rychle zvykli, 
obavě, že vydávání by mohlo být přerušeno, jsme pomalu odvykli. Velmi 
příjemné přitom je, že celou záležitost dosud nebylo nutno zkomer-

cionalizovat, takže ceny stále zůstávají re-
žijní. Čtenář najde v EAI informace, které 
z principu nemůže obsahovat Hvězdářská 
ročenka ani náš časopis Říše hvězd. Dokon-
ce se dá říci, že EAljsou doplňkem časopi-
sů a ročenek. 

EAI lze doporučit vážným amatérům a 
tím spíše všem lidovým hvězdárnám, zbyt-
né jsou jen pro ty z profesionálních pozo-
rovatelů, kteří mají přímý přístup k cirku-
lářům IAU. 

Zakladatelem a šéfredaktorem Expres-
ních astronomických informací je Ing. Da-
libor Hanžl z Astronomického ústavu Ma-
sarykovy univerzity v Brně. Přejeme jemu 
a jeho pomocníkům hodně zdaru a sil, aby mohli pokračovat ve svém 
díle. 

O Jindřich Šilhán 
Hvězdárna a planetárium Brno 

Zákrytový expres 

Vydává nepravidelně Hvězdárna a pla-
netárium v Plzni, ed. B. Maleček, red. 
H. Lebová. 

Zákrytový expres je odborné periodikum zá-
krytové sekce České astronomické společ-
nosti, zaměřené pouze na pozorování zákrytů 
hvězd tělesy sluneční soustavy a zatmění. 
Poskytuje přesné předpovědi okamžiků zá-
krytů, které připravuje U. S. Naval Obser-
vatory, a sérii mapek k vyhledání zakrýva-
ných hvězd. Noví zájemci se mohou přihlá-
sit na adrese plzeňské hvězdárny. 

O 

ZAKQYTO~Ý EfA,PES 

......:.~...:;rc~~~a 
<r 

-..::~~."ř:•.::. G ~. . 

Marek Wolf 
Astronomický ústav UK 
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SLUNEČNÍ AKTIVITA SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

3 XII 

Úroveň sluneční aktivity během září dále poklesla. 
Za celé období se nevyskytly žádné mohutné erupce 
a všechny menší úkazy navíc proběhly na začátku 
měsíce, kdy přes disk Slunce přecházela dvojice 
nejaktivnějších oblastí (označených AR 7773 a 
AR 7776). Obě se ještě před samým začátkem září 
vynořily zpoza východního okraje Slunce. 

Ze snímků bylo možno určovat jejich rozměry 
i výšku, jak svou aktivitou zasahovaly až do oblasti 
korony. V obou případech byly ve fotosféře dopro-
vázeny mohutnými samostatnými skvrnami a západ-
nější z nich měla navíc kolem sebe i množství drob-
nějších méně zřetelných skvrnek. Zvláště u ní se také 
vyskytovaly rozsáhlé smyčkovité útvary vystupující 
vzhůru a jižním směrem k pólu. 

Druhá polovina měsíce se vyznačovala klidem 
celé polokoule Slunce přivrácené k Zemi, ovládané 
rozsáhlou koronální dírou. Tento poklid rušilo jen 
několik drobných, jasných bodů gama záření. 

Oblast AR 7773 se na disk vrátila 28. září, tento-
krát pod označením AR 7783, v podstatně méně vý-
razné podobě. V téže době byl na samém východ-
ním okraji slunečního kotouče vidět i zbytek 
AR 7776. 

ípřz P ezna ptim.rná. 
hlcnberg';em Suri>9 
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O Karel Halíř 
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O Vladimír Ptáček 

Zemřel dr. Bedřich Onderlička, CSc, 
(10. V. 1923 - 25. VIII. 1994) 

Je těžké loučit se s člověkem, který nám byl blízký, kterého jsme denodenně vídávali vedle sebe, 
který nám byl vždy ochoten pomoci radou nebo i vlastním osobním přičiněním. Loučení je pak 
ještě těžší, je-li tímto člověkem osobnost, která si vydobyla i uznání širší veřejnosti, ať už ve 
vědě, kultuře či jiné oblasti lidské činnosti a tvořivosti. A právě takovou osobností byl dr. Bedřich 
Onderlička, CSc., který nás náhle a navždy opustil 25. srpna 1994. 

Již jako středoškolský student se dr. Onderlička zajímal o matematicko-fyzikální vědy a ze-
jména pak o astronomii, jež se mu nakonec stala koníčkem, ale zároveň i odbornou profesí. Vy-
studoval matematiku, fyziku a astronomii na přírodovědecké fakultě brněnské Masarykovy uni-
verzity a na ní také působil jako zkušený pedagogický pracovník katedry teoretické fyziky 
a astrofyziky až do roku 1993. Jeho dlouholeté působení v oblásti výuky astronomie přinášelo 
ovoce nejenom brněnské astronomii, ale mělo dosah mnohem širší; Bedřich Onderlička dovedl 
pro tento vědní obor zainteresovat řadu mladých talentů, kteří později, nesporně s jeho přičině-
ním, získávali zásluhy a uznání v celém tehdejším Československu a dokonce i v zahraničí. Jeho 
vynikající pedagogický talent našel však uplatnění i v oblasti popularizace astronomických po-
znatků. V době, kdy první umělá kosmická tělesa měnila radikálně náš pohled na okolní svět, 
věnoval se s nebývalým zaujetím přednáškové činnosti pro nejširší veřejnost a v jejím rámci 
proslovil ne desítky, ale celé stovky přednášek v jihomoravském kraji a v ostatních krajích celého 
bývalého Československa. 

Své bohaté pedagogické zkušenosti Bedřich Onderlička uplatňoval i při organizování odbor-
ných seminářů, konferencí a sympozií, na domácí i mezinárodní půdě. Byl předsedou pedagogic-
ké komise Československé astronomické společnosti při Československé akademii věd, členem 
komise pro výuku astronomie při Mezinárodní astronomické unii a stejnou problematiku řešil 
i v rámci Královské astronomické společnosti se sídlem v Londýně. 

Vlastní vědecko-výzkumná činnost Bedřicha Onderličky není sice dokumentována velkým po-
čtem prací, zato je však vždy vysoce hodnocena pro svoji preciznost a význam. Dr. Onderlička se 
zpočátku věnoval studiu pohybových vlastností hvězd z nejbližšího okolí Slunce, později pak hvěz-
dám Wolfovým-Rayetovým, aby se v posledních létech pině soustředil na studium chemického za-
stoupení těžkých prvků v atmosférách hvězd pozdních vývojových stadií. V českých a slovenských 
zemích byl prvním, kdo se touto nebývale důležitou problematikou začal zabývat systematicky. 

Jestliže je B. Onderlička znám širší veřejnosti především jako dlouholetý spoluautor Hvězdář-
ské ročenky, pak v odborných kruzích platí zase za astronoma s velkým rozhledem, jehož posudky 
jako člena redakční rady časopisu Bulletin ofthe Astronomical Institutes of Czechoslovakia byly 
vždy mimořádně ceněny. Byl i dlouholetým recenzentem a přispěvatelem periodik Astronomis-
ches Jahreshericht německé společnosti Astronomische Gesellschaft a Astronomy & Astrophysics 
Abstracts. V posledních deseti letech koordinoval jednu část státního plánu československého 
astronomického výzkumu a tímto svým působením pozitivně ovlivňoval celkové zaměření stelár-
ní astronomie v českých a slovenských zemích. 

Odborná činnost Bedřicha Onderličky byla nejednou veřejně oceněna: v roce 1960 mu bylo za 
vybudování stanice pro pozorování umělých družic Země vysloveno čestné uznání bývalou Aka-

demií věd Sovětského svazu, v roce 1973 získal 
Koperníkovu medaili brněnské Hvězdárny a pla-
netária, v roce 1978 mu pak byla udělena stříbr-
ná medaile Masarykovy univerzity v Brně. 

Jestliže odborná a pedagogická činnost B. On-
derličky doznala alespoň částečného ocenění, pak 
totéž nelze říci o ocenění jeho osobních a morál-
ních vlastností. Byl každému přítelem, ochotným 
rádcem, v řadě případů i anonymním spolupra-
covníkem. Jen úzký okruh jeho známých ví, s ja-
kou láskou a pečlivostí se staral o svou rodinu, 
kolik nadlidské péče a námahy vynakládal na 
materiální, fyzické a psychické zabezpečení svých 
rodičů. Toto vše zůstalo u něj ne zcela doceněno. 

V osobě Bedřicha Onderličky ztrácí česká astro-
nomie nejen schopného vědce, ale především nad-
šeného propagátora nejstarší vědy o vesmíru. Jeho 
jméno však zůstane navždy zachováno v myslích 
všech, kdož měli možnost s ním spolupracovat. 

O Miroslav Vetešník 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
RNDr. Jan Němec zemřel 

Dne 12. IX. 1994 náhle odešel čestný člen ČAS dr. Jan Němec, narozený 
30. IV. 1918. Členem České astronomické společnosti byl 60 let, v roce 
1989 se stal čestným členem. Astronomií se zabýval již během studia na 
gymnáziu, ale stísněné rodinné poměry mu po maturitě nedovolily studo-
vat na vysoké škole. Proto v roce 1937 nastoupil v dnešní Meoptě, kde 
pracoval nejdříve jako výpočtář v optické konstrukci. Teprve po válce 
vystudoval při zaměstnání na Masarykově univerzitě v Brně obor fyzika-
astronomie. V Meoptě se později stal vedoucím laboratoří a konečně vý-
zkumným pracovníkem. Do důchodu odešel po 47 letech práce. Vedle 
svého zaměstnání pomáhal vychovávat nové optiky jako externí učitel na 
brněnské a pak olomoucké univerzitě, a to až do roku 1986. Uznání se 

• dočkal i v zahraničí, například v průmyslovém sporu byl spornými strana-
mi uznán jako odborný arbitr. 

Astronomie zůstávala po celý život jeho radostí. V letech 1934-1943 
pozoroval se skupinou přátel meteory; předběžné výsledky jsou publiko-
vány v Říši hvězd, souhrn později v časopise WGN. V roce 1940 pomáhal 
zakládat v Přerově Místní odbor ČAS, v němž byl až do skončení činnosti 
v roce 1946 členem výboru. Aktivně se účastnil práce v astronomickém 
kroužku, který připravil výstavbu přerovské hvězdárny, dokončené v roce 
1970. Po léta byl členem poradního sboru Ministerstva kultury pro hvěz-
dárny a planetária. Z průmyslové optiky publikoval málo s ohledem na 
průmyslové vlastnictví, z astronomie několik článků v Říši hvězd a ne-
publikována zůstala obsáhlá historie astronomie v Přerově v letech 1870-
1970. 

Byl uznáván jako odborník, ceněn jako skromný, pracovitý člověk se 
smyslem pro humor, obětavý, ochotný pomoci vědomostmi i zkušenost-
mi. Uměl tlumit osobní konflikty, do jednání vnášel klid a důvěru. Své 
názory nikomu nevnucoval, ale celým životem ukazoval, že přijal ideje 
státu, který se narodil současně s ním v roce 1918. Prokázal osobní občan-
skou statečnost i za cenu mnoha potíží a omezeného pracovního postupu. 
Prokazoval věrnost svému podniku, astronomii, 53 let žil v krásném man-
želství a své ženě v posledních letech vracel svou péčí vše, co musela 
převzít na sebe v době jeho univerzitního studia i náročného zaměstnání. 

Čest jeho památce! 

Miloš Weber 

Odišla vel'ká nádej 

Naše srdcia sa náhle napinili velkým žial'om, ked' sme sa dozvedeli, že 
dňa 6. XI. 1994 nás náhle, po tragickej nehode, vo veku 20 rokov opustil 
Peter Fabian zo Zvolena. 

Peter bol velkou nádejou slovenskej amatérskej astronómie. Venoval 
sa pozorovaniu premenných hviezd a komét. Svoje pozorovania uverej-
ňoval v Bielom trpaslíkovi. Nedočkal sa však toho, po čom tak vel'mi tú-
žil, objavu novej kométy. Neoddával sa ale rojčeniu, lež s vytrvalosíou 
jemu vlastnou robil odhady jasností všetkých komét, ktoré boli dostupné 
jeho binaru. 

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichá spomienku. Spo-
mienku hodná kamaráta, hodná dobrého pozorovatel'a. 

Zbohom, Peter, zbohom kolega. Hviezdy a kométy, ktoré si pozoroval, 
nech Ti sivetia na ceste do Večnosti. 

Česf Tvojej pamiatke. 

O Vladimír Bahýl 

ASTRONOMICKÁ KRONIKA 

• 17. H. - Friedrich Wilhelm AugustARGELANDER (22. III. 1799 
- 17. II. 1875) - 120. výročí úmrtí. Německý astronom. Pracoval v ob-
lasti výzkumu proměnných hvězd, vlastních pohybů hvězd, zabýval se 
pohybem Slunce, poziční astronomií a fotometrií. V roce 1843 vy-
dal hvězdný atlas Uranometria nova. Jeho hlavním dílem je katalog 
324 198 hvězd severní hvězdné oblohy Bonner Durchmusterung (zde 
poprvé zaved] desetiny hvězdných velikostí). Odvodil novou metodu 
pozorování proměnných hvězd (Argenlanderova metoda). 
• 18. II. - Luis G. HEYNEY (3. II. 1910- 18. II. 1970) - 25. výročí 
úmrtí. Americký astronom. Zabýval se vnitřní stavbou hvězd a jejich 
evolucí, ale i konstrukcí různých astronomických přístrojů. 
• 23. II. - Carl Friedrich GAUSS (30. IV. 1777 - 23. II. 1855) -
140. výročí úmrtí. Německý matematik, fyzik a astronom; ředitel ob-
servatoře v Göttingen (1807-1855). Patřil k zakladatelům nebeské me-
chaniky a k nejvýznamnějším matematikům vůbec. Je autorem meto-
dy, jak určit ze tří pozic planetky její přesnou dráhu; v roce 1801 teo-
reticky předpověděl touto metodou polohu ztracené planetky Ceres 
(první známé planetky) a umožnil tím její znovuobjevení. Jeho nejvý-
znamnější dílo je Theoria motus corporum coelestium z roku 1809. 
Při vyhodnocování pozorování je významná jeho metoda nejmenších 
čtverců. 
• 27. II. - Robert E FOGEL (10. III. 1859 - 27. II. 1920) - 75. 
výročí úmrtí. Ruský astronom. Zabýval se teoretickou a poziční astrono-
mií (určováním drah planet a komet). Je autorem několika učebnic astro-
nomie. 

• 5. III. - Martin SZENTIVÁNYI (20. X. 1633 - 5. III. 1705) -
290. výročí úmrtí. Slovenský astronom. Byl prvním ředitelem univer-
zitní hvězdárny v Trnavě. 
• 7. III. - Johann BAYER (1572 - 7. III. 1625) - 370. výročí úmrtí. 
Německý astronom. V roce 1603 vydal první atlas hvězdné oblohy 
Uranometria a poprvé v něm zavedl označení hvězd, které se používá 
dodnes - hvězdy jsou označeny v jednotlivých souhvězdích písmeny 
řecké a latinské abecedy v pořadí podle své zdánlivé jasnosti. 
• 12. HI. - Simon NEWCOMB (12. III. 1835 - 11. VII. 1909) -
160. výročí narození. Americký astronom. Je autorem tabulek velmi 
přesných poloh Slunce a planet (byly uveřejňovány v Nautical Alma-
nac), které se používaly až do poloviny 20. století (nahrazeny byly až 
přesnými výsledky výpočtů na počítačích). Zpřesnil také výpočty po-
hybu Měsíce, dokázal, že planetky nevznikly rozpadem jednoho těle-
sa. V roce 1896 svolal do Paříže mezinárodní astronomickou konfe-
renci astronomů z Evropy a USA - na této konferenci byly přijaty 
standardní hodnoty astronomických konstant, které byly založeny na 
jeho pracech. 
• 13. IIL - Charles BONNET (13. III. 1720 - 20. V. 1793) -
275. výročí narození. Švýcarský astronom. Zabýval se dějinami astronomie. 
• 13. III. - Naum INDEL'SON (13. III. 1885 - 14. VII. 1951) 
- 110. výročí narození. Ruský astronom. Věnoval se poziční astrono-
mii a metodám astronomických výpočtů. 
• 13. III. - Percival LOWELL (13. III. 1855 - 13. XI. 1916) 
- 140. výročí narození. Americký astronom, zakladatel observatoře ve 
Flagstaffu (dnes observatoř nese jeho jméno). Byl přesvědčen o exis-
tenci umělých kanálů na Marsu. V roce 1915 uveřejni] výzvu na hledá-
ní planety Neptun (existenci této planety předpokládal na základě zjiš-
tění nepravidelností v pohybu planety Uran). 
• 14. III. - Giovamú Virginio SCHIAPARELLI (14. III. 1835 -
4. VII. 1910) - 160. výročí narození. Italský astronom. Odhalil spojitost 
mezi kometami a meteorickými roji, pozoroval podlouhlé útvary na 
povrchu Marsu a vysvětloval je jako kanály (tato pozorování a závěry 
byly později zdrojem mnoha fantastických hypotéz o osídlení Marsu 
rozumnými bytostmi). 
• 25. III. - Arnold SCHWASSMANN (25. III. 1870 - 19. I. 1964) -
125. výročí narození. Německý astronom. Zabýval se studiem mezipla-
netární hmoty, objevil čtyři nové komety, několik planetek a jednu novu. 
• 26. III. - Johann Franz ENCKE (23. IX. 1791 -26. III. 1865)- 130. vý-
ročí úmrtí. Německý astronom, od roku 1825 ředitel observatoře v Ber-
líně. V roce 1819 vypočítal dráhu komety s nejkratší oběžnou dobou 
(Enckeova kometa). Odvodil hmotnost Merkura a Jupitera z jejich gravi-
tačních účinků na dráhu komety. Přesně určil hodnotu sluneční paralaxy. 

O (k) 
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ZAČÍNAJÍCÍM HVĚZDÁŘŮM 
Vzdálenost cefeid 

(7. praktikum) 

Cefeidy - pulsující proměnné hvězdy - slouží k určování vzdáleností ve 
vesmíru, jsou „majáky" rozesetými v naší i cizích galaxiích. V roce 1912 
totiž Henrietta S. Leavittová zjistila, že existuje výrazná závislost mezi 
střední jasností a periodou světelných změn u cefeid v Malém Magellano-
vě oblaku (angl. Small Magellanic Cloud - SMC): čím jsou periody delší, 
tím jsou cefeidy jasnější. Vzhledem k tomu, že všechny hvězdy v SMC 
jsou od nás prakticky stejně daleko, vyplývá z toho, že jasnější cefeidy 
jsou i ve skutečnosti zářivější než cefeidy méně jasné. Dalšími výzkumy 
se potvrdilo, že jde o obecnou vlastnost cefeid. 

Naším úkolem je určit vzdálenost SMC; využijeme přitom závislosti 
jasnosti na periodě světelných změn cefeid. 

Pracovní postup 

o V tabulce P7.1 jsou uvedeny periody P a hvězdné velikosti m pro 
17 cefeid z SMC. Vypočítejte logaritmus periody a doplňte do tabulky. 
Do grafu (obr. P7.2) vyneste veličiny log P a in. Lineární závislost mezi 
oběma proměnnými je patrná již na první pohled. 

© Na obr. P7.1 jsou zakresleny idealizované světelné křivky dalších čtyř 
cefeid z SMC. Z obrázku odečtěte příslušné periody a hvězdné velikosti; 
ni je střední hodnota maximální a minimální hodnoty hvězdné velikos-
ti: m,„= (m nu + m,~ «)/2. Hvězdné velikosti odečítejte s přesností na 
desetinu magnitudy. Výsledky zapište do tabulky P7.3 a vyneste do gra-
fu (obr. P7.2); tyto čtyři body označte odlišně od ostatních (prázdným 
kroužkem, křížkem a podobně). 

O Vynesenými body na obr. P7.2 proložte přímku. Dostanete tak neka-
librovanou závislost perioda - jasnost pro cefeidy (vzhledem k tomu, že 
vzdálenost všech cefeid v SMC od nás je přibližně stejná, je jasnost 
zároveň mírou zářivého výkonu těchto hvězd). 

O Kalibraci závislosti perioda - jasnost (obr. P7.2) provedeme tím způ-
sobem, že do téhož grafu vyneseme absolutní hvězdné velikosti M a lo-
garitmy period P pro 20 cefeid, jejichž vzdálenost byla určena jinak (pří-
slušné hodnoty M a log P jsou v tabulce P7.2, jde o údaje uvedené R. P. 
Kraftem, 1961). Stupnice log P zůstává stejná, škálu M zvolte tak, aby se 
vynášené body nepřekrývaly s předchozími. Stupnici M vynášejte na pra-
vou svislou osu. I těmito nově vynesenými body proložte přímku. 
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A Obr. P7.1- idealizované .světelné křivky čtyř cefeid v SMC, získané H. C. Arpem. 
Písmena HV označují, že jde n proměnnou hvězdu objevenou na Harvardské 
observatoři. 

► Obr. P7.2 - Závislost 
logaritmu periody cefeid 
na jejich střední hvězdné 
velikosti (zakreslete nami-
limetrový papír formátu 
A4; zde jsou ve zmenšené 
podobě vyznačeny pouze 
souřadnicové osy). 

O Z obr. P7.2 urče-
te vertikální rozdíl 
(tn - M) mezi oběma 
přímkami (vzhledem 
k poněkud různým 
sklonům obou přímek 
odečtěte rozdíl na ně-
kolika místech a zprů-
měrujte). Vezměte v úva-
hu i rozdíl škál m a M. 
Modul vzdálenosti 
(m - M), který takto získáte, umožní vypočítat vzdálenost r, neboť 

tn-M=5 log r-5. 

Výsledky: 

rozdíl škál m a M: 
průměrná vzdálenost obou přímek v obr. 2:  
modul vzdálenosti (m - M) = , 
vzdálenost r =  

ab solutni 
hvě~dná 
velíl2ost 

M 
(tab, 2) 

Diskuse k výsledkům: srovnejte získaný výsledek s údaji o vzdálenosti 
SMC, uváděnými v astronomické literatuře. 

[Poznámku: úloha byla připravena s použitím článku J. M. Pasachoffa 
a R. W. Goebela: Labonnmy Exercises in Astronomy - Cepheid Variables and the 
Cosmic Distance Scale (Sl9'& Telescope 57,1979,č.3,s.241-244).] O 

(kresby - Pavel Příhoda) 

V Tab. P7.1. 
Zdeněk Pokorný 

hvězda: . . .. m 
Imag) 

.~ P ,log P 
[dny] . ..,, 

HV 2019 16,8 . ~~ 1,62..=~= 
HV2035 16,7 2,00
HV 844.. 16,3 2,24
HV2046 16,0 .2,57
HV 1809 16,1 ~' 282 ~ 
.HV1987 ,16,0 3,16 
HV 1825 ~~~"`1.5,6 

_ 
4,27

HV 1903 15,6 513
(HV 1945 152 <,6,46

HV 2060 
HV :1873 
HV 1954 
HV 847 
HV'840 
HV 1182 
HV 1837 
HV 1877 

14,3 102 
14,7 2,9 
13,8 166~ 
13,8 275 
13,4 331 =~ . 
13,6 398'~
13,1: .. 42~7 
13;1.. 50,1.>.. . .. . .. 

♦ Tab. P7.2. 

<hvězda log P M 
[mag] 

hvězda tog P M 
Imag] 

SU Cas :0;20 -1,7 .:. V 350 Sgr 0,71 -3,0 
` EV Sct 0,49 -2,4 "" CV Mon 0,73 -3,0 
: SS Sct 0,56 -2,4 RR Lac 6,81 -3,4 
.' SU Cyg 058 -2;8 ~ ~ ~. U Sgr . 0,83 -3,5 

YLac 0,64 -2;8  r1Agl" 0,86 -3,5 
, FF Aql 0,65 -3,1 Rx Gem 0,90 -3,7 

CF Cas 0,69 -3,4 DL Cas :--.-O,90 -3,7 

hvězda lug P M 

SNor 0,99 -3,7 " 
Z€.ac 1,04 -4,1 
RW Cas 1,17 45 '-- 
YOph . 1,23 -5,3 . j 
T Mon . 1,34 -5,6:o 
SVVu€  1,65 6,4,'i 

V Tab. P7.3. 

' hvězda m
' [mag] ~ [mag]

m P log 
P:~.~ 

[mag] `. ,. [dny] 
HV 837' 
HV 1967 
HV 843.:~. 
HV 2063` 
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OTÁZKY  ~ 
Srážejí se komety se Sluncem? 

P ro Georges-Louis L. de Buffona to byla hotová věc. Slunce se 
kdysi dávno srazilo s kometou, část sluneční látky byla z hvěz-
dy vymrštěna do prostoru a posloužila ke vzniku všech planet 

naší sluneční soustavy. To se psal rok 1748. Na Buffonovu spekula-
tivní domněnku se brzy pozapomnělo, a s ní i na myšlenku, že by ke 
srážkám komet se Sluncem mohlo docházet. Tedy přinejmenším tak čas-
to, aby si věc zasloužila větší pozornosti astronomů. Chyběl totiž přímý 
důkaz. 

Ten byl získán dosti kuriózním způsobem. Po odtajnění dat z americ-
ké vojenské družice Solwind I v polovině roku 1981 byla na snímcích z 
koronografu nalezena kometa, která letěla přímo na Slunce! Srazila se s 
ním a po celých 24 hodin byl nad místem střetu pozorován velký oblak 
slunečního plazmatu. To vše se stalo 30. srpna 1979. Kometa, i když už 
téměř dva roky neexistovala, dostala označení Howard-Koomen-Michels; 
to jsou jména tří pracovníků, kteří snímek vyhodnocovali. 

V roce 1981 zaznamenala družice Solwind další dva podobné přípa-
dy, takže dnes už není pochyb o tom, že srážky komet se Sluncem nejsou 
žádnou kuriozitou. Pro komety je to jeden ze způsobů, jak sejít z tohoto 
světa. A pro Slunce? Epizoda, kterou těžko k něčemu přirovnáme - vždyť 
poměr hmotností komety a Slunce je propastný: 15 až 17 řádů! Ani před-
stava, že je to jako vhození oblázku do hektarového rybníka, není přimě-
řená. Tak leda, kdyby se rybník proměnil v pořádné moře. 

O (zp) 

Proč je v noci tma? 

V nekonečném či aspoň dostatečně rozlehlém vesmíru, v němž se 
všude nacházejí zářící hvězdy, by měla být obloha pokryta drob-
nými kotoučky hvězd natolik hustě, že bychom na ní neměli 

najít ani kousíček temný. Každý cípek oblohy by měl zářit zhruba týmž 
oslepujícím jasem jako sluneční kotouč. Skutečnost je však zcela opač-
ná. Všechny hvězdy pospolu vykrývají jen tři desetibiliontiny (3.l0') 
celkové výměry hvězdné oblohy. A přitom podíl hvězd z naší Galaxie 
představuje celých 97%! Kdybychom se přenesli do mezigalaktické-
ho prostoru, zaujímaly by kotoučky všech hvězd pouhou stobiliontinu 
(10''^) hvězdné oblohy. 

Existuje tu tedy zjevný rozpor mezi tím, co bychom vidět měli a tím, 
co skutečně vidíme. Jak tento rozpor objasnit? V populárně vědeckých 
publikacích o astronomi najdete řadu vysvětlení tohoto paradoxu, ne 
všechna jsou však korektní. Dovolte mi, abych vám ted předestřel svou 
vlastní variantu, o níž se domnívám, že korektní je. 

Představme si vesmír, který je hvězdami osídlen stobilionkrát hustěji 
než vesmír, v němž žijeme. Pak by se kotoučky hvězd skutečně slily 
v jednolitou plochu, která by zářila jasem odpovídajícím jasu povrchu 
hvězdy o střední teplotě kolem 3 300 `C. Fotony vysílané povrchy všech 
hvězd by vypinily celý prostor mezi hvězdami. Není nijak obtížné od-
hadnout, že pak by celková energie všech fotonů nacházejících se v jed-
nom krychlovém metru měla činit asi 0,12 joulů. 

Střední hustota energie hvězdných fotonů v našem vesmíru však 
obnáší pouze 1,3.10 15 J.m'3. Je tedy stobilionkrát menší. Proč? Nepo-
chybně proto, protože těchto hvězdných fotonů je v krychlovém metru 
stobilionkrát méně. Za celou dobu existence vesmíru vyslaly hvězdy do 
prostoru stobilionkrát méně fotonů, než kolik by jich bylo zapotřebí 
k tomu, aby obloha zaplála týmž jasem jako povrch hvězd. Zdá se te-
dy, že vesmír je zatím příliš mladý. Pokud bychom si počkali ještě 
takových 2.10 let (stáří vesmíru: 2.10"' let krát ]0's), pak by fotony 
vyrobené hvězdami mohly zapinit vesmír právě oním kýženým způ-
sobem. 

Jenže ani tento závěr není správný. Nepočítá totiž s rozpínáním ves-
míru, které energii fotonů obsažených v jednotce objemu velice silně 
zřeďuje. Závěr však není správný dokonce ani v tomto případě, když si 
rozpínání vesmíru odmyslíme. Proč? 
Za vysílání fotonů do prostoru platí hvězdy snižováním zásob své 

vnitřní energie. I když jsou hvězdné rezervoáry vnitřní energie rozsáhlé, 
nejsou zcela bezedné. Kdybychom připustili, že by se veškerý vodík ob-
sažený ve hvězdách termonukleárně přeměnil až na železo, zvýšil by se 

počet fotonů v krychlovém metru na 150-násobek dnešní hodnoty. Stále 
by jich však bylo šestmiliardkrát méně než potřebujeme. I tehdy, kdyby 
se veškerá látka hvězd rozmělnila na energii fotonů, byla by hustota ener-
gie hvězdných fotonů sedmmiliardkrát menší než hustota fotonů v duti-
ně, jejíž stěny jsou udržovány na teplotě 3 300 °C. 

Temnota nočního nebe je zkrátka dána tím, že vesmír neobsahu-
je dostatek energie k tomu, aby se vytvořila dostatečně zářící obloha. 
Světlo všech hvězd bylo, je a bude příliš slabé na to, aby osvítilo temný 
vesmír. 

O 

Co říká antropický princip 

Z'I 

nazvu určitě vytušíte, že půjde o člověka (antropos = člověk), 
v tomto případě však v kosmických souvislostech. Princip, 

  o němž bude řeč, vůbec není nový, i když svého označení dosá-
hl zásluhou britského fyzika Brandona Cartera až v roce 1973. Už dříve 
řadu fyziků a astronomů překvapovalo, že tu na Zemi jsme, protože by 
stačilo jen velmi málo a my bychom neexistovali. Přesněji - nemusely 
by vzniknout těžší prvky, bez nichž je život nemyslitelný, ba dokonce by 
se vůbec nemusely utvořit atomy. Stačilo by, aby základní fyzikální kon-
stanty, jako například gravitační, Planckova, rychlost šíření světla nebo 
poměr hmotností protonu a neutronu, byly jen trošičku jiné. Nebo třeba 
Hubblova konstanta: kdyby byla podstatně větší nebo menší než právě 
je, nevznikl by ve vesmíru život bud' proto, že by vývoji bylo dopřáno 
příliš málo času, nebo proto, že by se vesmír po velkém třesku příliš 
rychle rozepnul, takže by nevznikly galaxie ani hvězdy či planety. 

Život ve vesmíru existuje (dokonce je tu i člověk - myslící bytost) 
a bez ohledu na to, zda jsme ve vesmíru jediným exemplářem či nikoliv 
- z pouhé naší existence plynou mnohá omezení základních fyzikálních 
a astronomických veličin. Zajímavé, vid'te? Vůbec nemusíme pracně měřit 
různé fyzikální veličiny a pozorovat, jaký vesmír skutečně je, jen ze sa-
motné naší přítomnosti je můžeme docela dobře odhadnout! 

Antropický princip můžeme formulovat nejen tak, že povaha ves-
míru je slučitelná s naší existencí, ale i silněji: vesmír musí mít tako-
vé vlastnosti, které dovolí životu, aby se v jisté fázi dějin vesmíru vyvinul. 
To je opravdu kontroverzní tvrzení: vlastně vesmíru podsouváme určité 
úmysly. Vesmír je nucen si „vybrat" určité fyzikální konstanty, aby se v něm 
jednou mohl objevit alespoň jeden druh myslících pozorovatelů, tedy lidé. 

Antropický princip, zejména v tak zvané silné formulaci, provokuje 
a nutí astronomy, fyziky a filozofy ke společným diskusím. Doslova pro-
pojuje mnohé vědní obory, a to je jeho nepopiratelná zásluha. 

O (zp) 

Proč v únoru nepozorujeme kulové 
hvězdokupy? . 

D uvné, viďte? Znalci hvězdného nebe si na tuto skutečnost už 
zvykli. Když nad jižním obzorem dominuje Orion a vysoko 
nad hlavami svítí výrazná hvězda Capella, žádná kulová hvěz-

dokupa, jež by stála za prohlédnutí, k mání prostě není. Snad ještě tak 
hvězdokupa označovaná M 79, která se nachází v souhvězdí Zajíce pod 
Orionem, ale i ona je v nejlepším případě jen kousek nad siluetou jižního 
obzoru a tudíž pro nás většinou neviditelná. Ty tam jsou chvíle z léta, 
kdy v souhvězdí Střelce můžeme vidět kulové hvězdokupy takříkajíc na 
každém kroku. Ano - všechny se tlačí na jednu polovinu hvězdné oblohy, 
a to jistě není náhoda. 

Vysvětlení tohoto problému je nerozlučně spjato se jménem Harlowa 
Shapleyho. Ten na začátku našeho století zjišťoval vzdálenosti 60 kulo-
vých hvězdokup, aby z jejich rozložení v Galaxii usoudil na postavení 
Slunce a určil jeho vzdálenost od středu Galaxie. Zjistil, že kulové hvěz-
dokupy se soustřeďují velmi výrazně kolem jejího centra, jež leží (z na-
šeho pohledu) ve směru souhvězdí Střelce. Všemi směry od centra kulo-
vých hvězdokup rychle ubývá. A protože my se Sluncem jsme víceméně 
na okraji Galaxie, vidíme zcela zřetelně, jak se tyto hvězdokupy hroma-
dí jen na jedné polovině hvězdné oblohy. 

O (zp) 

OTÁZKY & ODPOVĚDI - v této rubrice jsou publikovány ukázky z pětidílné publikace Záludné otázky  astronomie od autorů Zdeňka Mikuláška (zrn) a Zdeňka Pokorného (zp). 
Publikace, obsahující celkem 199 otázek a odpovědi na ně, vyšla v brněnském vydavatelství Rovnost, a.s. 
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INZERCE 

■ Koupím ročenky M. Grijna Přehled kosmo-
nautiky - do roku 1992. Jaroslav Kubíček, č. p. 151, 
561 15 Sopotnice. [01-95] 
■ Prodám kompletní ročník Řile hvězd 75 (1994) 
za 150 Kč. Rend Sláčal, Chemická 955, 14800 Pra-
ha 4; (ř)2ĺ6121.5260/19; FAX 0716121.5259. 

[02-95] 

■ Prodám 2 bloky optického skla Schott o roz-
měru 110x110x25 mm vhodné pro zhotoveni 
achromatického objektivu o 121105 mm (BK7 
SF10) - 1 500 Kč; fotografickou komoru s ob 
jektivem Petzval Meyer Gorlitz 3/310 s iriso 
you clonou, hmotnost 10 kg - 4 000 Kč. Alexandr 
Filipy ČSA 20, 748 01 Hlučín. [04-95 

Redakce Říše hvězd si dovoluje 
pozvat nejen své čtenáře na 

Jarní setkání pod oblohou 1995 
Setkání hvězdy, pořádá 
redakce 
astronomic-
kého časopi-
su Říše hvězd 
ve spolupráci s 
redakcí Technic-
kého magazínuT95 a 
pod záštitou Hvězdárny 
a planetária hl. m. Prahy 

planety, 
ticho, 
tóny 

... 

v pátek 12. května od 18 hodin 
v pražském Planetáriu 

v Královské oboře 
Program: 

RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc. 
Internet a zprávy z vesmíru na přelomu 

tisíciletL 
Na povídání navazují zvuky, ticho a tóny 

hudebních hostů. 

■ Prodám astrooptiku Carl Zeiss Jena v per-
fektním stavu: objektiv C- 110/750; AS-10011000; 
okuláry O-10; O-12,5; O-16; O-25; O-40; H-40; 
okulárové výtahy; hranoly na závit M44/l; hle-
dáček 7,5x42;. paralaktickou montáž; sluneční 
filtr SFO-80; 4násobný okulárový revolver; sta-
tiv; mikroskop + 2 objektivy 225x; pojezd na 
ložiskách. Milan Vašák, Svermova 21, 625 00 
Brno; X05/355.116. [06-95] 
■ Prodám paralaktickou montáž německého 
typu s jemným ručním pohonem. Nosnost 10 kg, 
cena 300 Kč. Dále koupím okulár b 24,5 od 
j8 do ./u4. Martin Stracke, Vysoká 18, 466 02 
Jablonec nad Nisou. [07-95] 

■ Prodám teleskopický hvězdářský dalekohled, 
zvětšení 45x, 50x, 150x; sluneční filtr; seperátní 
vyhledávací dalekohled 5x20 a třínohý stolní sta-
tiv - cena kompletu 6 900 Kč. Bohuslav Rybár 
Herčíkova 1, 612 00 Brno. [08-95] 
■ Hvězdárna Valašské Meziříčí vyhlašuje kon-
kurz na místo odborného pracovníka. Předpo-
klady: střední úpiné vzdělání všeobecného nebo 
elektrotechnického směru, dobrý zdravotní stav 
a pracovní morálka. Požadujeme: zájem o as-
tronfimickou práci (především v oblasi pozoro-
vání Slunce, zákrytů hvězd a podobně), alespoň 
pasivní znalost jednoho světového jazyka, 
schopnost veřejného projevu, znalost práce na 
PC. Uvítáme: osvědčení pro elektrotechnické 
montážní práce, znalost práce ve fotolaborato-
ři. Písemné přihlášky dopiněné stručným živo-
topisem zasílejte na adresu: Hvězdárna Valas-
skd Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí. [09-95] 

■ Prodám astronomický dalekohled s objekti-
vem AS 80/1200, okulárovým výtahem, okulá-
rovým revolverem na 5 okulárů, okuláry H25, 
H16, O10 a redukcí na fotoaparát M42xl. Vše 
Od firmy Zeiss pouze jako komplet za 10 000 
Kč. Konečný Igor, Horymírova 370, 73801 Frý-
dek-Místek; ( 0658/21,037. [10-95] 

1895 - 1995 
~ Na čísle dale spolupracovali - 1'řekladl L bu.ie Kala.řovd, Josip Kleczek;' graf

~~
i
pp.c.yy

~k~~" ~~ pp~~~ ~avel Přifiadrr, Lihuš,e. 
f,a6a7nvri;pbjekty szd.áleněho sesninr Lcnka Sasmniaací. Nočníoblohu zpracovali • le%ty' Psgvg]~lo(Ia1yladrndr2najr! (lsňnety; 
mereorj); mhulky: Vladinui Novobp'; ilusnace: Les >kr Š'arounovd (mapa oblohy ,mapkaekbptiky); Jan 'Vónd'řdk(gryfnsěsícGJupitera 
a Saturn). 
* V čísle. inzerovali - IJudějnvfský Budou:, Karnlirry Sv/t/é 4, 37021 České Budějovice. 
`4 Slušba čtenář$m - infarnnse o předplutnénr a objednávky časopisu pro čtenáře z České republiky aze zahraničí 
(kromě Slovenska)): A.L L, production, spolu r a., P.O. BOX 732, 11121 Pra/ta l; @ 027769.350 FAX 02!766,040; 
intornece o předplatném objednávky časopisu pro čtenáře ze Slovenské republiky: LK Peimauent, spoč. s r. o., P.O.BOX4 
8/4 14 Brassslmh 34;' 883 072Š9. 053 PAY 07259.053, relefos eké vzkazy pro redakci. GVs'! a  022427,4567-70/349. 
'3p Vysvětlivkyy. k tabulkám (pokud usni rs ' Jean jinak vatahujt se údaje a a, S, 0'"  ‚Á ekonokcia J2000 0; s vLis tt údaje jsou 
pak vztaženy k 0h TTjňslsnFného dne):a -vclki po/nora ;A-azvnmr západu Slunce(měiťný odjihu);ti panně: karou2ku planety; 
e -ercenn-tcita;f fdzepfanerv;G-albedut H- ah.snlutn(naknimda(planetky)ti-sklonkekliptice;m-jasnosC mr -zddrdnd cákni@í 
jasno." (ktmteg); M - p)mzt anoindlie; n -s/esut po/srh:P - olxlird dobit; q- vzddlenostperthelu r vzdálenostodSluncet T - okamžik 
psfrchadu perihelenr, v.-rek¢:+c ‚si ze; p - Jdmrý ,Orel; S - dsklirutce; A- srzdáfenast ód Země; w- argument peň/setu; R - délka 
vfanrjiikhy uJu. 
$ Vysvětlivky R tabulkám hvězdných polí (pokud není uvedenoynak): kurzrva -označení hvězdy podle Flamstcecla; 
!:odtržen«! kirríra -jasnost hvězdy v desetinách (například 52 znamená jasnost 5,2 nag): obyčejné písmo- označení objektu 
podle New General Catalogue (NGC), podle Messierě (M), Index Catalogue (IC) a podobně. 
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