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PRVNÍSTRANA OBÁLKY 
Pohled Hubblovým dalekohle-
dem na rázové viny po hvězdné 
explozi - Mlhovina zvaná Smyč-
ka (Cygnus Loop) je nejjasnější 
částí známé Řasové mlhoviny v 
souhvězdí Labutě. Snímek poří-
zený širokoúhlou a planetární 
kamerou (WFPC2) Hubblova kosmického dalekohle-
du zachycuje malou část tohoto pozůstatku po hvězd-
né explozi supernovy, která se odehrála zhruba před 
15 000 lety ve vzdálenosti 2 500 světelných roků. 

Obrázek je složený ze snímků ve třech barvách. 
Modře září dvakrát ionizované atomy kyslíku, které jsou 
zahřívány za čelem rázové viny. Červené světlo přichází 
od jednou ionizovaných atomů síry, které svítí za rázo-
vou vinou v místech, kde už plyn po jejím průchodu 
poněkud vychladl. Zelené světlo je emitováno vodáko-
vými atomy. Většina vodíkové emise vychází ze zóny 
tenké jen několik astronomických jednotek bezpro-
středně za čelem rázové viny. Tyto oblasti se na obráz-
ku jeví jako ostře ohraničená zelená vlákna. - Viz též 
článek na str. 110. (foto- NASA/STScIIJPL) 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 
NAHOŘE - Dvojice srážejících 
se galaxiíí NGC 4038 a NGC 
4039 známá jako Antennae (Ty-
kadla) -Vzdálenost galaxie NGC 
4038 od galaxie NGC 4039 je malá a jejich vzájemné 
gravitační působení je příčinou značných změn jejich 
struktury. Ve středových částech obou galaxií mohou 
být sledovány komplexy prachu, ionizovaný plyn a mla-
dé hvězdy. Z okrajů obou systémů vycházejí obrovská 
protáhlá „tykadla" proudů hvězd a plynu, která dala 
systému jeho jméno. Na samém konci delšího tykadla 
je jasná skvrnitá oblast: skupina mladých hvězd vy-
tvořených nedávno z plynu ve vláknu. Tato dvojice 
galaxií je vzdálena 80 milionů světelných let. - Viz též 
článek na str. 112. 

(foto - Royal Obsevatory, Edinburgh; Rosat) 

DOLE - Mlhovina 30 Doradus -
Horní snímek ukazuje R 136, 
hustou hvězdokupu mladých 
horkých hvězd ve středu mlho-
viny 30 Doradus. Snímek byl 
pořízen planetární kamerou 
WFPC2, umístěnou na Hubblo-
vě kosmickém dalekohledu, při normálním rozlišení. 
Obrázek vlevo ukazuje mozaiku obří oblasti HII, osvět 
leně ultrafialovým zářením z hvězdokupy. -Viz též člá-
nek na str. 114. (foto - NASA/STScI 

TŘETÍSTRANA OBÁLKY 
Souhvězdí Štít' Na snímku, kte-
rý pořídil jablonecký astronom 
amatér Milan Antoš, je zachyce-
no souhvězdí Štít s dobře patrný-
mi otevřenými hvězdokupami 
Mil (vlevo nahoře), NGC 6712 
(vlevo dole) a M 26 (dole). Sní-
mek byl pořízen dne 19. VIII. 
1993 expozicí 26 min (Sonar 4/300 + filtr Deep Sky) 
na materiál Kodak TP4415 (hypersenzibilizovaný 
vodíkem). 

POSLEDNÍ STRANA OBÁLKY 
Jedna z nejmenších hvězd ve 
vesmíru - Jednu z nejmenších 
hvězd v naší Galaxii pozoroval 
Hubblův kosmický dalekohled 
(HST) - na snímku slabá hvězda 
napravo od svého jasnějšího spo-
lečníka. Snímek byl pořízen HST 
ve viditelném oboru dne 11. Červ-
na 1994 kamerou pro slabé objekty FCC. - Viz též člá-
nek na str. 111. (foto - NASAISTScI) 
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Planety podobné Zemi 
Mojmír Eliáš, Český geologický ústav, Praha 

Již déle než tři a půl století člověk podrob-
ně studuje tělesa sluneční soustavy. Záhad-
nost vesmírných tuláků, planet, jitřila jeho 
zájmy již od nepaměti. Člověk si zprvu vší-
mal jejich pohybu po obloze a snažil se jej 
popsat a vysvětlit. Nový pohled na sluneč-
ní soustavu začal vznikat až tehdy, když 
Galileo Galilei prvně zamířil v roce 1609 
svůj tehdy ještě poměrně nedokonalý dale-
kohled na Měsíc. Před jeho očima se na-
jednou objevil nový svět, povrch pevného 
tělesa, které předtím žádný smrtelník ne-
spatřil. Byla to Zemi zcela nepodobná čle-
nitá krajina. Pokrývaly ji pozemšťanům 
dosud neznámé nápadné útvary, kruhovité 
krátery, které ležely jak na světlých drsných 
částech povrchu, označovaných jako měsíč-
ní pevniny, tak i na tmavých hladkých plo-
chách nazývaných měsíční moře. 

Od tohoto okamžiku se datuje začátek 
nové etapy poznávání sluneční soustavy. 
Nebylo jednoduché. Až do počátku kosmic-
kých letů měl člověk možnost pozorovat 
tělesa sluneční soustavy jen dalekohledy. 
I když mohutnost těchto přístrojů rychle 
rostla, podařilo se spatřit jen povrch Mar-
su, a to pouze v hrubých rysech. Výklady 
pozorovaní spíše vyvolávaly dohady a spo-
ry, než aby znamenaly jednoznačné závěry 
o pozorovaných jevech. Vzpomeňme napří-
klad dlouhotrvající diskuzi o kanálech, o 
možnostech výskytu vegetace na Marsu a 
podobně. 

Třebaže tento výzkum přinesl obvykle 
více otazníků a vědeckých sporů než jed-
noznačných výsledků, znamenal často vel-
ký pokrok a dobrý základ pro další pozná-
ní. Kromě optického pozorování se podaři-
lo získat zajímavé, i když někdy obtížně 
interpretovatelné výsledky také dalšími 
metodami, například spektroskopicky. Po-
mocí dalekohledů se sice do počátku šede-
sátých let tohoto století podařilo nashromáž-
dit velké množství údajů, nelze je však jak 
počtem, tak ani kvalitou srovnávat s infor-
macemi, které jsme získali po nástupu kos-
monautiky. Ta přinesla zásadní zlom v po-
znávání těles sluneční soustavy. 

Kosmonautika člověku především těle-
sa sluneční soustavy přibližuje. Znamená 
též základní změnu metodiky výzkumu. 
Zatímco v období studia planet pomocí da-
lekohledů byl jejich výzkum doménou 
astronomie a další vědní odvětví přispívala 
jen okrajově, s nástupem kosmonautiky se 

situace zcela změnila. Čidla kosmických 
sond poskytla dříve nedosažitelné informa-
ce, na jejichž vyhodnocení se začaly podí-
let další vědní disciplíny. Patří k nim ze-
jména geologie, geofyzika, meteorologie, 
klimatologie nebo i biologie a další vědy. 
Astronomická hlediska se nadále uplatňují 
ve fyzikálním pohledu na tato tělesa, ve 
fyzice planet. Zcela nový základ dostala 
planetární kartografie. Zatímco v období 
výzkumu pomocí dalekohledů bylo možno 
mapovat přehledně pouze Měsíc a mapy 
dalších těles byly vlastně jen subjektivně 
interpretované náčrty, snímky z kosmických 
sond dovolují i u měsíců vzdálených planet 
konstrukci podrobných map. S přípravou 
kosmického výzkumu se začala rychleji for-
movat nová věda, planetologie. Její nápiní 
je studium složení, vzniku a vývoje planet 
a jejich měsíců, případně i dalších, men-
ších těles sluneční soustavy. Cílem tohoto 
komplexního výzkumu je poznání nejen 
planet samotných, ale sluneční soustavy 
jako celku. 

Provedené výzkumy zřetelně ukázaly, že 
chceme-li porozumět dobře i jen jediné pla-
netě, musíme poznat zákonitosti, které ovlá-
dají sluneční soustavu jako celek. Poznat-
ky o dalších tělesech sluneční soustavy 
umožňují, abychom byli schopni pochopit 
složitý vývoj planet od jejich vzniku přes 
období vrcholné aktivity až k okamžikům, 
kdy jejich energie vyhasíná a stávají se pa-
sivními tělesy, která jsou modelována jen 
vnějšími vlivy. Platí to i o hlubším poznání 
Země. Z hlediska trvání lidského života jsou 
takové změny na Zemi prakticky nepozo-
rovatelné a celý problém se může jevit jako 
neřešitelný. Ve skutečnosti však tomu tak 
není. Analyzujeme-li poznatky, které se 
pomocí kosmických sond podařilo získat 
o ostatních planetách podobných Zemi (pří-
padně o dalších pevných tělesech ve slu-
neční soustavě, například o kometách, me-
teoroidech a zejména o některých měsí-
cích), zjistíme, že každé z těchto těles před-
stavuje v současné době jeden ze článků 
složitého vývoje. Tento přístup nám dovo-
luje i hlubší poznání samotné Země, jejího 
životního prostředí a celkového vývoje. 

Tento výzkum zdaleka není samoúčel-
ný, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Země skutečně představuje jen jedno z tě-
les sluneční soustavy, třebaže svými speci-
fickými ry sy (voda, kyslíkatá atmosféra, pří-

tomnost života) je mezi planetami jedineč-
ná. Tato jedinečnost se však netýká jen 
Země, výlučné je svým způsobem každé 
z těles sluneční soustavy. Na druhé straně 
jsou všechna vystavena stejným vlivům a 
na ně vázaným pochodům, které je mohou 
výrazně ovlivnit. Z těchto společných vli-
vů, i když nebudeme diskutovat tak obecný 
jev, jakým je tíha, jmenujme alespoň pů-
sobení Slunce a širší kosmické vlivy. Dále 
je pro nás velmi nepříjemnou skutečností, 
že Země, stejně jako další tělesa sluneční 
soustavy, může být nyní, podobně jako 
v minulosti, cílem kosmického bombardo-
vání, které pravděpodobně již vícekrát v ge-
ologické minulosti nepříznivě ovlivnilo 
nejen vývoj zemského povrchu, ale i ži-
vota. 

Odvětví planetologie, které se zabývá 
touto složitou problematikou a formovalo 
se v poměrně nedávné minulosti, nazval 
v roce 1959 George Gamov srovnávací pla-
netologie. Obsahem srovnávací planetolo-
gie je poznání vývoje těles sluneční sousta-
vy v jejich vzájemných souvislostech znej-
různějších hledisek. Je to typicky interdis-
ciplinární vědní odvětví, které vychází na 
jedné straně z astronomie (fyziky planet,.ne-
beské mechaniky a podobně) a na druhé 
straně z věd jako jsou meteorologie, biolo-
gie a hlavně geologické vědy (všeobecná a 
historická geologie, mineralogie, petrogra-
fie, geochemie, geofyzika a další). 

Srovnávací planetologie je velmi složitá 
vědní disciplína a vyžaduje od vědců, kteří 
se jí zabývají, široký přehled i schopnosti 
mnohostranné spolupráce. V České repub-
lice má již dlouhou tradici. Nedávno zesnu-
lý profesor Otakar Matoušek (zemřel ve 
věku nedožitých 95 let 4. ledna 1994 ve 
Švédsku) patřil k prvním vědcům, kteří se 
snažili již ve dvacátých letech tohoto stole-
tí moderními geologickými metodami ana-
lyzovat vývoj měsíčního povrchu. O roz-
voj srovnávací planetologie se pak přede-
vším zasloužil v šedesátých letech svými 
pracemi Konrád Beneš, profesor geologie 
na Vysoké škole báňské v Ostravě. 

Cílem tohoto článku není vyčerpávající 
shrnutí problematiky srovnávací planetolo-
gie. To by vyžadovalo mnohem rozsáhlejší 
publikaci a k jejímu studiu by čtenář potře-
boval hluboké vědomosti v nejrůznějších 
vědních oborech. Chci upozornit jen na 
vybranou problematiku, která má význam 
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pro hlubší pochopení stavby a složení pla-
net terestrického (pozemského) typu a ně-
kterých měsíců, které se svými vlastnostmi 
těmto planetám blíží. 

Základní charakteristika 
těles sluneční soustavy 

Sluneční soustava se skládá z velmi různo-
rodých těles, z nichž každé, především pla-
nety, představuje svým způsobem jedineč-
ný objekt. Z hlediska srovnávací planeto-
logie je možno podle složení tato tělesa roz-
dělit do tří velkých skupin. Jsou to: 

a) terestrická tělesa (tělesa zemského 
typu) - Merkur, Venuše, Země, Mars, Mě-
síc a s určitými výhradami též Jupiterův 
měsíc Io a některé planetky. Na jejich slo-
žení se významným způsobem podílejí mi-
nerály křemičitany (silikáty). Tato tělesa 
mají více nebo méně vyvinuté hutné jádro 
s význačným podílem kovového železa. 
Prodělala přerozdělení (diferenciaci), látek 
podle hustoty (mají vyvinuto jádro, plášt a 
kůru). Vzhledem k ostatním planetám, jsou 
terestrické planety poměrně malé, zato však 
mají vysoké hustoty. Jen výjimečně kolem 
nich obíhají měsíce. Pokud tyto planety 
obaluje atmosféra, vznikla druhotně, odply-
něním (degazací) nitra tělesa. Vyskytují se 
v porovnání s dalšími tělesy sluneční sou-
stavy relativně blízko Slunce. Vyznačují se 
relativně pomalou rotací. 

b) obří a velké planety (tělesa typu Ju-
piteru) s výrazně vyvinutými hustými pri-
márními atmosférami, vzniklými v době 
vzniku (akrece) planety. Za zástupce obřích 
planet jsou považovány především Jupiter 
a Saturn. Obě tyto planety se vyznačují 
vysokými hmotnostmi a představují více 
než 90 % hmotnosti těles sluneční sousta-
vy mimo Slunce. Tato obrovská tělesa se 
skládají hlavně z plynů, jejichž složení je 
blízké složení Slunce - převládá vodík, pod-
statně je zastoupeno hélium. Silikátové nebo 
kovóvé jádro představuje jen malou část 
jejich hmotnosti. Jak Jupiter, tak i Saturn 
mají rozsáhlou soustavu měsíců. Význač-
ným znakem těchto planet jsou dále prs-

V Tab. 1 

tence, zvláště typicky vyvinuté u Saturnu. 
Dalším společným rysem je jejich nízká 
hustota. Tento typ planet se pohybuje ve 
středních až velkých vzdálenostech od Slun-
ce. Charakteristické jsou také rychlou rota-
cí. Někdy se jako samostatný typ nebo pod-
typ oddělují velké planety s méně hustými 
atmosférami, Uran a Neptun. Ty mají rov-
něž značné hmotnosti a relativně nízké hus-
toty. Podle modelů se předpokládá, že je-
jich jádra se svými vlastnostmi blíží jádrům 
obřích planet. U těchto těles pravděpodob-
ně nedošlo k tak mohutné akreci plynu. Na 
složení jejich atmosfér se rovněž podílí 
hlavně vodík s héliem. Tato tělesa mají rov-
něž soustavy měsíců aprstence vyvinuté při-
nejmenším v náznacích. Pohybují se ve vel-
kých vzdálenostech od Slunce. Typická je 
rychlá rotace, v případě Neptňnu retro-
grádní. 

c) ledová tělesa, ke kterým řadíme pla-
netu ,Pluto a většinu měsíců velkých pla-
net. Mají ledový povrch, pod kterým je 
plášť, který pravděpodobně tvoří voda. 
V nitru předpokládáme silikátové jádro. Je-
jich velikost je velmi proměnlivá a kousá 
od rozměrů terestrických planet až po těle-
sa kilometrových rozměrů. Tato tělesa ne-
lze považovat za neměnná, některá prodě-
lala specifický geologický vývoj. Dynami-
ka geologických pochodů je u nich přede-
vším založena na objemových změnách při 
mrznutí vody. 

V tomto přehledu se zaměříme jen na te-
restrické planety, které představují ucelený 
soubor těles se specifickými vlastnostmi. 
Předmětem vzájemného srovnávání terest-
rických planet je především jejich složení 
a vnitřní stavba, dále magnetické pole, po-
vaha planetárních atmosfér, povrch těles a 
geologické procesy, které ovlivňují jeho 
vývoj a konečně vývoj těles samotných. Při 
vzájemných srovnáváních je důležitým ob-
jektem Země. Je dosud nejpodrobněji pro-
studovaným tělesem, které dosáhlo mezi 
planetami nejvyššího vývojového stupně 
a slouží proto jako určitý standard při po-
rovnávání. 

Některé chatakted tí 
(l.lptai ~np=a-ítopJoěno podlď"~~l 

:Eeře'strických pTarlet a Měsíce 
ftiaáíia (1884) a J. K, Beáttylld E. Ghalklna (1990)) 

charakte Merkuř Venuše Země Měsíc Mars 
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faktor momentusefri čnosU k 
planetám' evoluční Index (Pal) 
intenzita magneticky o póle lyr 
průměrné teplota povrchu (K 
perioda rotace 
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Složení a vnitřní stavba 
terestrických planet 

Jak složení, tak i vnitřní stavbu těchto těles 
můžeme dosud nejdůkladněji zjišťovat jen 
na Zemi. V omezené míře se podařilo důle-
žité planetární vlastnosti studovat též na 
Měsíci. U všech ostatních těles odhaduje-
me jejich průměrné chemické složení pře-
devším z průměrné hustoty. Při těchto úva-
hách je nutno zvážit okolnost, že průměrná 
hustota závisí nejen na látkovém složení, 
ale i na stupni stlačení materiálu skládají-
cího příslušné těleso. Čím je stlačení vyš-
ší, tím je i při stejném složení materiálu 
vyšší průměrná hustota. Určit míru stlačení 
je velmi obtížné, zejména proto, že naše 
znalosti o vnitřní stavbě planet jsou dosud 
velmi neúpiné. Dále chybějí přesnější in-
formace o chování mnohých látek za vyso-
kých teplot a tlaků. Z těchto důvodů je nut-
no naše představy považovat jen za mode-
lové. . 

Průměrné hustoty terestrických planet 
klesají s rostoucí vzdáleností od Slunce. 
Tento rozdíl zvláště vynikne, použijeme-li 
opravu na pravděpodobné stlačení (viz 
tab. 1). 
U terestrických planet se předpokládá, 

že průměrná hustota závisí na poměrném 
zastoupení železa a jeho sloučenin a siliká-
tů v planetě. Tyto úvahy dále vycházejí 
z předpokladu, že železo je podle chemic-
kého složení Slunce a meteoritů nejběžněj-
ším těžkým prvkem ve sluneční soustavě. 
Z rozdílu mezi hustotami povrchových hor-
nin, které jsou odrazem složení kůry, a cel-
kovou hustotou tělesa vyplývá, zda má ur-
čité těleso odlišné složení ve svých hlub-
ších částech. Hustoty vnitřních částí plane-
ty je možno odvodit z rozdílů gravitačního 
potenciálu zkoumaného tělesa a gravitač-
ního potenciálu homogenní koule. 

Informace o torn, jak je hmota v kulovi-
tém tělese planety rozložená, poskytuje hod-
nota momentu setrvačnosti. Moment setr-
vačnosti udává závislost změn hustoty na 
vzdálenosti od středu kulovitého tělesa. 
Moment setrvačnosti I kulovitého tělesa 
o poloměru r a hmotnosti M je dán vzta-
hem 

I=kM.rz 

Faktor momentu setrvačnosti k je pro 
dokonale homogenňí kouli k = 0,4 a 
u koule s hmotou soustředěnou do středu 
k= 0,0 U duté koule by hodnota tohoto ko-
eficientu byla vyšší než 0,4. Z hodnoty ko-
eficientu k se dá proto určit, zda má plane-
ta jádro a jak je toto jádro vyvinuté. 

Přesnější údaje o vnitřní stavbě planety 
poskytuje seizmický výzkum - studium ší-
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ření zemětřesných vin. Tato metoda v sou-
časné době mohla být použita jen na Zemi 
a z části též na Měsíci. Na ostatních těle-
sech bude čekat na své uplatnění až do doby, 
kdy se na ně podaří dopravit nutná zaříze 
ní. Celkový obraz o hlubších částech pla-
net doplňují údaje o magnetických polích, 
o tepelném toku a výsledky měření tího-
vých. 

Dosavadní poznatky ukazují, že tělesa te-
restrických planet a velkých měsíců jsou 
hustotně rozrůzněna do tří vrstev: kůry, pláš- • 
tě a jádra. Vznik uvedené slupkovité struk-
tury lze zjednodušeně vysvětlit dvěma zá-
kladními představami o vzniku těchto těles 
- heterogenní nebo homogenní akrecí. Před-
stava o heterogenní akreci předpokládá po-
' topně hromadění hmot počínaje nejhustší-
nk a konče hmotami s nízkou hustotou: 
Podle' této představy mohla vrstevná struk-
tura terestrických planet a jiní příbuzných 
měsíců vzniknout v podstatě přímo. Za 
pravděpodobnější se však považuje hypo-
téza, že terestrické planety vznikaly homo-
genní akrecí. V tompřípadě je možno zjed-
nodušeněpředpokládat, že se současně hro-
madily hmoty nejrůznější hustoty a odděli-
ly se v samotném tělese až později 
působením tíhy, tak zvanou gravitační di-
ferenciací. Vychází se přitom z předpokla-
du, že se tělesa při svém vzniku nebo krát-
ce po něm tak zahřála, že se roztavila a ta= 
veniny se oddělily podle své •specifické 
hmotnosti. Je velmi pravděpddobné, že 
v počátečním období měly na zahřátí tvo-
řící se planety značný podíl impaktující 
částice, dále pak tíhové smršťování hroma-
dící se látky a v dalších fázích pak teplo 
uvolňované rozpadem radioakti'vníčh izo-
topů. 

Jak dokazuje jednak hodnota faktoru mo-, 
mentu setrvačnosti k = 0,331, jednak vý-
sledky seizmického výzkumu, Země je dob-
ře diferencovaná, počínaje relativně lehký-
mi silikáty v zemské kůře a končé hutným 
jádrem obsahujícím značné množství žele-
za. Podobně Merku; má relativně lehčí kůru, 
pravděpodobně ochuzenou o určitý podíl 
železa. Vysoká hodnota faktoru k = 0,337 
ukazuje na značný stupeň diferenciace a na 
dobře vyvinuté, relativně velké a hutné já-
dro, obsahující pravděpodobně vysoký po-
díl železa. Podobný ráz vnitřní stavby mají 
i Venuše a Mars. U Měsíce je stupeň těto• 
diferenciace nejnižší (k = 0,392). 

Ze srovnání modelů vnitřní stavby teres-
trických planet vyplývá, že s rostoucí vzdá-
leností od Slunce a s celkovým poklesem 
hustoty klesá i relativní velikost planetár-
ního jádra a zároveň se snižuje i poměr že-
leza k silikátům (tedy obecně roste podíl 
lehčích prvků v celkovém složení planety) 
- viz tab. 2. 

♦ Tab. 2 

Magnetická pole planet 

Na první pohled se může zdát překvapují-
cí, že významné údaje o povaze nejhlubší 
části Země, zemského jádra, získáváme 
zkoumáním jevů probíhajících v její vyso-
ké atmosféře. Zdrojem těchto informací 
jsou výsledky studia polárních září. Ty vzni-
kají jako důsledek vzáj emné interakce zem-
skéhc magnetického pole s částicemi vyvr-
ženými ze Slunce. Předpokládá se totiž, že 
hlavní složka magnetických polí planet, 
tedy i Země, vzniká procesy působícími 
v jádře planet, případně ve styčné oblasti 
jádro - plášť. U Země tato představa vychá-
zí z předpokladu, že ve vnější části jádra 
existuje tavenina. Její konvektivní pohyb 
vyvolává magnetohydrodynamické proce-
sy, jejichž působení je možno přirovnat 
k činnosti mohutného dynama. Pro přítom-
nost taveniny ve vnější části jádra svědčí 
skutečnost, že na rozhraní jádra a pláště 
mizejí příčné zemětřesné viny. Ty se totiž 
v kapalinách nešíří. Studium magnetické-
ho pole planety je tedy klíčem k poznání 
jak její vnitřní stavby, tak i dynamiky jádra 
samotného. Toto studium přináší i poznat-
ky o tepelném vývoji planety v její vzdále-
né minulosti. Ukážeme si to na příkladech 
jednotlivých terestrických planet. 

Magnetické pole o značné intenzitě mají 
Země a Merkur. Freeman předpokládá, že 
magnetický moment tělesa je úměrný ná-
sobkům rychlosti rotace a objemu jádra 
umocněných na 1,25. Podle tohoto vztahu 
je možno s jistou pravděpodobností určit 
velikost té části kovového jádra, ve které 
dochází ke konvektivnímu proudění vyvo-
lávajícímu magnetohydrodynamické jevy, 
které podle některých představ polarizují 
a zesilují slabé galaktické nebo sluneční 
magnetické pole. Velmi zajímavým obje-
vem bylo zjištění magneticky aktivního já-
dra Merkuru, který byl podle ostatních hle-
disek považován za těleso z geologického 
hlediska mrtvé a o němž zároveň víme, že 
velmi pomalu rotuje. 

Při analýze magnetických poli terestric-
kých planet je nutno uvažovati o působení 
složek magnetického pole, jejichž vznik byl 
vyvolán korovou magnetickou remanencí, 
to jest magnetizací, která se vyskytuje V ne-
přítomnosti magnetického pole. Takový typ 

magnetizace byl zjištěn na Měsíci. Tato 
složka magnetického pole může být bud 
odezvou dnes již neexistujícího vnitřního 
magnetického pole nebo důsledkem půso-
bení vnějších magnetických polí. (V přípa-
dě Měsíce není vznik jeho magnetického 
pole jednotně vysvětlován. Předpokládá se, 
že remanentní pole vzniklo v minulosti pů-
sobením vnitřního pole nebo že je důsled-
kem magnetizace vyvolané například slu-
nečním větrem.) 

Velmi slabé magnetické pole bylo zjiš-
těno u Marsu. U Venuše magnetické pole 
prakticky chybí. 

Problematika magnetických poli jednot-
livých planet vyžaduje ještě další výzku-
my, podobně jako je nutno dále zvažovat 
interpretace prováděné podle těchto zjiště-
ní. 

Planetární atmosféry 

Současné složení atmosfér terestrických 
planet je obecně dáno vztahem mezi šlož-
kami uvolněnými při diferenciaci a odply-
nění planety a složkami zachycenými pla-
netou ze slunečního větru. Složení plane-
tárních atmosfér je dále ovlivněno vzájem-
nými reakcemi mezi jednotlivými složkami 
atmosféry a litosféry (například redukce 
nebo oxidace určitých minerálů, jejich hyd-
ratace a podobně), případně i s hydrosférou 
a biosférou planety (jako na Zemi) - viz tab. 
3. Složení atmosféry ovlivňují také pocho-
dy vyvolané disociačními reakcemi ve vy-
soké atmosféře a spojené s případným úni-
kem některých složek atmosféry do mezi-
planetárního prostoru. Ú terestrických pla-
net, na rozdíl od planet velkých, se tedy 
nezachovaly primární atmosféry, obsahují-
cí složky zachycené planetou v období akre-
ce nebo kondenzace. 

Vývoj a složení atmosféry určité plane-
ty jsou podstatně ovlivněny její hmotností 
a tím i její geologickou aktivitou. Čím je 
určitá planeta geologicky aktivnější (tedy 
čím intenzivnější byla její degazace a čím 
intenzivnější vulkanismus probíhal nebo 
probíhá na jejím povrchu), tím je její atmo-
sféra hustší. Významným faktorem jej tep-
lota atmosféry. Ta určuje jak stupeň jejího 
zachování, tak i její dynamiku. Teplota at-
mosféry souvisí mimo jiné s teplotou povr-
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♦ Tab. 3 

chu planety, která je určena především vzdá-
leností planety od Slunce (to je intenzitou 
slunečního záření dopadajícího na povrch 
planety). Z dalších vlivů se uplatňují tepel-
ný tok planety, její albedo, působení skle-
níkového nebo ledárnového efektu a podob-
ně. Tyto vlivy, jak například ukázalo studi-
um vývoje atmosféry v geologické minu-
losti Země, se časem jak kvalitativně, tak 
i kvantitativně mění. 

Měsíc má relativně malou hmotnost, je 
již dlouhou dobu geologicky pasivní a pro-
to nemá atmosféru ve vlastním smyslu slo-
va. Na jeho povrchu byly zjištěny jen pro-
jevy slunečního větru a krátkodobě přítom-
né výrony plynů z měsíčního nitra (přechod-
né jevy, známé například z kráteru 
Alphonsus a další). Podobně nemá atmo-
sféru též Merkur. U něho zachování atmo-
sféry negativně ovlivnila blízkost Slunce a 
tím i vysoká teplota. Mars má řídkou at-
mosféru složenou především z CO2. Její 
nízká hustota je projevem omezené dega-

zace a relativně málo intenzivní geologic-
ké činnosti. Opakem atmosféry Marsu je 
atmosféra Venuše. Ta je výsledkem inten-
zivní degazace a vulkanické činnosti. Roz-
díly v geologických projevech obou planet 
(obr. 1) se dají nejspíše vysvětlit jejich od-
lišnou hmotností. Složení Venušiny atmo-
sféry navíc ovlivňuje vysoká teplota plane-
tárního povrchu, působení skleníkového 
jevu a volný přístup složek slunečního vě-
tru do atmosféry, která není chráněna blo-
kujícím působením planetárního magnetic-
kého pole. 

Specifické je složení zemské atmosféry, 
která se vyznačuje vysokým obsahem du-
síku a kyslíku a nízkým obsahem oxidu 
uhličitého. Pro vznik dnešního složení 
atmosféry Země má nezastupitelný význam 
fotosyntéza, která způsobila snížení původ-
ně vysokého obsahu oxidu uhličitého. 
Organismy se dále podílely na vazbě CO2
do minerálů, uhličitanů. Vlastnosti zemské 
atmosféry jsou dány též přítomností hydro-

sféry, zvláště ve formě oceánů. Ty jsou dů-
ležitým zásobníkem pro některé složky 
atmosféry (obr. 1). 

Složení atmosfér Venuše, Země a Marsu 
je pravděpodobně do určité míry určeno 
1 puvodními odlišnostmi ve složení planet. 
Předpokládá se, že tyto rozdíly byly vyvo-
lány rozdílnými teplotami v místech jejich 
akrece. 

Hmotnosti jednotlivých planet ovlivnily 
nejen vznik atmosfér, ale také jejich udrže-
ní, respektive rychlost, s jakou jednotlivé 
složky atmosféry unikají do meziplanetár-
ního prostoru. Například ochuzení Marsu 
o vodu se někdy vysvětluje jako důsledek 
fotodisociace vodních par a následného úni-
ku takto uvolněného vodíku do meziplane-
tárního prostoru. Kyslík, který se těmito 
procesy uvolnil, byl vázán v Marsově lito-
sféře oxidačními procesy. 

Třebaže naše znalosti o planetárních at-
mosférách nejsou ani zdaleka úpiné, je zřej-
mé, že typ obecné cirkulace atmosféry zá-
visí na intenzitě dopadajícího slunečního 
záření, tepelném toku, teplotě atmosféry, 
rotační periodě a na struktuře atmosféry. 
Ve sluneční soustavě je možno odlišit tři 
základní typy atmosférické cirkulace. 
Jsou to: 

1. cirkulace v jedné buňce sahající od 
pólu k rovníku, se silným zahříváním sub-
solární atmosféry a se slabým působením 
Coriolisovy síly (Venuše) 

2. cirkulace Barnardova typu vyvolaná 

K.osin cký prostor 

Atmosféra 
H2

‚— 
Sluvr.ečni aáření 

  fotochemiclZé realZce,  
  např H2O+CO ~ H+ CO2

  tepelvté vypařovávti 
  a osi,atnt pochody ` 

vedoucf l~ úvíil2u  
  lehYt~ch sloael2 

  vaAiiZavtícl2é odpl~ňovávíí 
  HaO, COz, CQ N2

¢®tosyntéaa 
  CO2+H2O (HCH®)+02 

vaaloa sloáeh. 
  atvvtosfér~ v lzůře  

(vcapv' oxidace)  

}ooYítcovávtí 5lošcele- vaaba CO 
v ocešvtu v karbonátech 

~ 

Á Obr. 1 - Schema vzniku a vývoje druhotné atmosféry na terestrických planetách. 
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Á Obr. 2 - Merkur- Mozaika snímků povrchu Merkuru pořlze'd sondou Mariner 10 zobrazuje oblast Boreali.s 
Planitia s kruhovými impaktními pánvemi Goethe (vlevo na/zoře, skutečný pn7měr340 km) a další nepojmenovanou 
(uprostřed snímku, skutečný pnttněr asi 1000 km). Obě pánve byly po svém vzniku zality taveninou a proto se 
projevujtjako hladké plošiny. Celouc plochu' zobrazenou na snhnku pokrývajíimpaktní krdte,y. Povrch Merkuru 
je ukázkou geologicky mrtvé krajiny, kde kromě impak1ů kosmických těles a kosmického zvětráván! nepůsob! 
žddnč da?š( geologické procesy. 

jednotným spodním hraničním zahříváním 
a silným působením Coriolisovy síly (Jupi-
ter) 

3. cirkulace hybridního typu (Země, 
Mars). 

)?ovrch planet ' 

Povrchové útvary na planetách odrážejí pro-
tichůdné působení vnitřních a vnějších 
geologických pochodů. K vnitřním (endo-
genním) geologickým pochodům patří pře-
devším vulkanismus a horotvorná činnost. 

•K vnějším (exogenním) geologickým po-
chodům počítáme působení tíhy, atmosfé-
ry, biosféry á hydrosféry a mimoplanetární 
vlivy (impakty, kosmickou erozi, vlivy zá-
ření). Působení všech těchto procesů je vel-
mi mnohotvárné a ve stručném přehledu ob-
tížně postižitelné. Všimneme si proto jen 
některých projevů, které jsou důležité z hle-
diska srovnávací planetologie (tab. 5). 

Impakty kosmických těles 

Nejprimitivnějšími povrchovými útvary, 
které jsou rozšířeny v různém počtu a veli-
kosti na povrchu všech terestrických planet 
a měsíců, jsou impaktní krátery. Tyto pro-
hlubně převážně kruhovitého nebo elipsol- 
dálního obrysu (obr. 2), nejrůznějších roz-
měrů (od mikrometrů po rozlehlé impaktní 
pánve o průměru více než 2 000 km), le-
mované valy vyvrženého materiálu, před-
stavují jizvy po dopadech kosmických tě-

les na povrch planety nebo měsíce, které 
byly provázeny mohutným výbuchem, 
s krátkodobým výrazným zvýšením tlaku a 
teploty. Tytó extrémní podmínky vedly ke 
specifickým přeměnám hornin na povrchu 
příslušného tělesa. Tyto změny souborně 
označujeme jako impaktní přeměnu (meta-
morfózu). Vznikají při ní vysokoteplotní. 
a vysokotlaké minerální fáze a drcené hor- 
niny, které i po částečné destrukci impakt-
ní struktury ukazují na její příslušnost: 

Jmpaktní struktury tedy vznikají půso-
bením vnějších, kosmických vlivů. Jejich 
přítomnost proto není nijak vázaná na stu-
peň geologického vývoje planety. Mohou 
tudíž vznikat i na geologicky velmi jedno-
duchých tělesech bez projevů vnitřní geo-
logické činnosti. Postihují zejména tělesa 
bez atmosfér. Atmosféry vytvářejí přiroze-
ný štít proti dopadům (zároveň chrání po-
vrchy planeti před nepříznivými účinky zá-
ření různých vinových délek), a to tím lépe, 
čím jsou hustší. Na tělesech geologicky vy-
vinutějších jsou impaktní krátery rychleji 
ničeny geologickými pochody jak endogen-
ními (sopečná činnost, tektonické pocho-
dy), tak i exogenními (působení vody, vě-
tru, svahové pohyby a tak dále). Na geolo-
gicky primitivních tělesech jsou impaktní 
krátery rozrušovány jen dalšími impakty, 
které na místě zničených kráterů vytvářejí 
krátery další. Četnost vzniku impaktních 
kráterů se během vývoje sluneční sousta-
vy měnila. Výzkum Měsíce prokázal, že 
před 4.10v roky byly dopady kosmických 

těles na povrchy planet a měsíců 100-krát 
až 1000-krát častější, než jsou dnes. Pak se 
tok dopadajících kosmických těles postup-
ně ustálil a po dobu 3.10v roků je zhruba 
stejný jako dnes. Proto počet impaktních 
kráterů určité velikosti na jednotku plochy 
je měřítkem stáří planetárního povrchu. Pří-
kladem tohoto jevu je povrch Měsíce, kte-
rý má relativně starší měsíční pevniny hus-
těji pokryté impaktními krátery než povrch 
mladších měsíčních moří. Relativní zastou-
pení impaktních kráterů různé velikosti 
může proto sloužit k určení relativního stá-
ří povrchu těles, zejména geologicky pri-
mitivních (viz obr. 3). 

Intenzivní bombardování, které proběh-
lo před 4,0.10'roky a je výrazně, patrné na 
měsíčních pevninách a na povrchu Merku-
ru,•se považuje za projevy dozvuků akrece. 
Do konce tohoto období spadá i vznik vel-
kých impaktních pánví (například Mare 
Serenitatis nebo Mare Imbrium na Měsíci, 
Caloris na Merkuru a podobně). Na Marsu 
jsou staré části povrchu, intenzivně pokry-
té krátery, zčásti zakryté pozdějšími proje-
vy sopečné činnosti nebo větrem přemístě-
nými uloženinami. Vulkanická činnost pře-
kryla i převážnou část impaktních kráterů 
na Venuši. Na Zemi, kde působí různé geo-
logické pochody nejintenzivněji, jsou im-
paktní krátery dosti vzácné. 

Obecně tedy platí, že čím intenzivnější 
geologický vývoj planeta prodělala nebo 
prodělává, tím méně jsou na jejím povrchu 
zachovány impaktní krátery a tím je i tento 
povrch mladší(obr. 9). 

Na Zemi nejsou sťópy pb nejstarší gene-
raci impaktních kráťerů vůbec známé. Nej-
starší dosud zjištěná zemská kůra (Grónsko, 
Minesota - USA) je (3,7 až 3,9).10' let sta-
řá a nenese stopy po impaktních procesech. 
Lze ji geneticky srovnávat s kůrou geolo-
gicky mladší. 

Magmatická a sopečná činnost 

Charakteristickým a významným geologic-
kým procesem, který formuje planetární li,
tosféry, je působení magmatu v hloubce 
(magmatismus) a jeho výlevy naplanetární 
povrch, projevující se jako sopečná (vulka-
nická) činnost. Zdrojem energie pro tyto 
procesy je zpravidla teplo uvolňované při 
rozpadu radioaktivních izotopů prvků 
v pláštích těles. Podíl magmatické a vulka-
nické činnosti je významným ukazatelem 
vnitřní aktivity planety a jejího tepelného 
vývoje. Pro planety a měsíce je velmi vý-
znamný bazaltový („čedičový") vulkanis-
mus. Jeho projevem jsou zvláště bazaltové 
plošiny a štítové sopky. 

Bazaltové plošiny vznikly plošně rozsáh-
lými, opakovanými výlevy.(tab. 4). Pokrý-
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vají významnou část celkové plochy povr-
chu terestrických planet. Patří k nim mě-
síční moře (17 % povrchu), hladké plošiny' 
na Merkuru (více než 21 % dosud zobraze-
ného povrchu), nízce položené plošiny na 
Venuši (více než 27 % povrchu), plošiny na 
Marsu, řídce pokryté impaktními krátery 
(více než 30 % povrchu) a konečně dno 
oceánů na Zemi a bazaltové plošiny na kon-
tinentech (více než 60 % povrchu). T když 
je vznik těchto útvarů různý, jejich rozsah 
je opět jedním z měřítek geologické aktivi-
ty planety. 

Štítové sopky mají tvar rozsáhlých, zpra-
vidla plochých kuželů, které vznikají nad 
vzestupnými proudy (tepelnými trubicemi) 
v planetárním plášti. Patří k nim největší 
sopečné útvary ve sluneční soustavě (Olym-
pus Mons na Marsu, Beta Regio na Venuši, 
Havajské ostrovy na Zemi a jiné). Rozsah 
a výška těchto útvarů jsou zpravidla ome-
zeny tloušťkou (únosností) kůry planety 
a v neposlední řadě i její pohyblivostí 
(obr. 4). Mars a Venuše mají mnohem tlust-
ší kůru než Země'. Rozsah štítových sopek 
na těchto planetách dále ukazuje, že oproti 
Zemi jejich litosféra není pohyblivá a jed-
notlivé sopečné útvary mají dostatek času, 
aby se vyvinuly do obřích rozměrů. Oproti 
tomu pohyblivá litosféra na Zemi nedovo-
luje vznik jednotlivých velkých útvarů, ale 
dochází spíše ke vzniku menších útvarů 
v řadách (například Havajské ostrovy). 

Vzájemné srovnání terestrických planet 
ukazuje, že s velikostí (hmotností) u nich 
roste stupeň sekundární diferenciace, inten-
zita vulkanické činnosti a zároveň i rozma-
nitost jejího projevu. Je to pravděpodobně 
způsobeno tím, že větší (a tím i hmotnější) 
planety obsahují více radioaktivních látek, 
které jsou zdrojem tepelné energie poháně-
jící geologické pochody, jež jsou u hmot-
nějších planet rozmanitější a zároveň i in-
tenzivnější. Mimoto jsou velké planety lépe 
tepělně izolované, protože mají výhodnější 
poměr mezi plochou povrchu a objemem. 

Zrozsahu (intenzity) vulkanické činnosti 
a z jejího trvání jsou odvozeny dvě relativ-
ní míry geologické aktivity planet. Výše 
jsme již uvedli, že určitým měřítkem geo-
logické aktivity planety je poměr plochy 
planetárního povrchu hustě pokryté impakt-
ními krátery (to je té části povrchu, která 
se formovala v raných vývojových fázích 
planety a od té doby nebyla dalšími geolo-
gickými pochody změněna) k ploše přemě-
něné vulkanickými a dalšími pochody (to 
je té části povrchu planety, která byla změ-
něna). Mírou je tak zvaný planetární evo-
luční index (PEI), který bude pro Venuši 
pravděpodobně vyšší než 7,0; pro Zemi 
je 6,2, pro Mars 0,7, pro Merkur 0,3 a pro 
Měsíc 0,2. 

Á Obr. 3 - Měsíc - Oblast Rima Hadley. Vzhled měsíč,d o povrchu v okolí místa přistdni Apolla 15. Měrfčn 
povrch pokry'vá různě mocná vrstva tuk zvaného měsíčnUw regohtu - větších a menších lorninových álomků až 
drobného prachu. Tyto částice vznikly rozbitím hornin při impaktech různé mohutnosti apůsobením kosmického 
zvětrávání- abraze vyvolané mikrometeority, tokem částic slanečn0o větru nebo kosmického záření, případně 
zrnénami teploty. 

Druhým ukazatelem je doba, po kterou 
na tělese existovala sopečná činnost. Určit 
trvání sopečné činnosti je pro některá těle-
sa dosud obtížné. Země je stále vulkanicky 
aktivní. Problémem zůstává Venuše, na kte-
ré podle některých úkazů (občas zjišťované 
zvyšování obsahu oxidu siřičitého) by mo-
hla vulkanická činnost rovněž ještě probí-
hat. Na Měsíci skončila vulkanická činnost 
před (3,0 až 2,5).10'roky. Je pravděpodob-
né, že na Marsu a na Merkuru došlo k ukon-
čení sopečné činnosti někdy mezi těmito 
krajními hodnotami. Zároveň je zřejmé, že 
na Marsu trvala sopečná činnost déle než 

V Tab. 4 

na Merkuru. I v tomto případě se potvrzuje 
obecná závislost, že hmotnější a větší pla-
neta je geologicky aktivnější a déle činná. 

Zcela specifické projevy vulkanismu má 
Jupiterův měsíc Jo. Produktem tohoto vul-
kanismu - lávových proudů z jícnů dobře 
definovaných sopek a plynných výronů -
jsou především roztavená síra a oxid siřiči-
tý. Toto těleso terestrického typu je poměr-
ně malé a málo hmotné. Přitom jeho PEI 
index je velmi vysoký, pravděpodobně vů-
bec nejvyšší ve sluneční soustavě a těleso 
je stále vulkanicky činné, i když ve srov-
nání s dalšími terestrickými planetami by 

~~Zasfoupení záWadních povrchových geologických a gebmpt#olog~ckýeh je~ďnotek 
(Podlenůzných pramenů, uptnvano) 

jednotka Merkur Venuše 2emé Měsk Mars 

impaktnf krátery [%Ň 9,3 >0,1 >0,1 83,3 52,4 
vulkanity celkem t%] 20,7 89,9 63,7k1 17,7 43,8 
plošné výlevy 1%] 20,7 193 , 80,5 17,7 42,2 
štítové sopky 1%1 - 3,2 - 1,8
vrásová polloříl%1 - - 31,3 - -
polárníledy [%] - - 4,8 4,8 

't U2emě Je téžzapcčtena plocha ocánskěho dna.
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A Obr. 4 - Měsíc - Šikmý pohled z orbitálního modulu Apolla 15 na vulkanickou plošinu Aristarchus s 
význačným impaktním kráterem Aristarchus. Je to velmi jasný kráter o průměru 40 km, z něhož vycházejí 
výrazné jasné paprsky. Předpokládá se, že tento kráter vznikl asi před 450 miliony roky. Dalším nápadným 
útvarem je Vallis Schrčteri, nejdelší sinusovité údolí na Měsíci. Začíná v kráteru o průměru 6 kin (tzv. „Kobř( 
hlava"), rozšiřuje se až na 10 km a táhne se do vzdálenosti více než 250 km. Místy je na dně tohoto až 1000 mt 
hlubokého nidolípatrný další zaříznutý kanál. Způsob vzniku této struktury nenízcela jasný. Předpokládá se, že 
jez části podmíněna tektonicky a že to je ve své podstatě lávový kanál, jedna z přívodních cest lávy do rněsknůo 
moře Oceanus Procellarun (v pozadí). 

podle své velikosti mělo být už dávno vy-
haslé. Je zřejmé, že zdrojem tepelné ener-
gie tohoto tělesa nemůže být radioaktivní 
ohřev. Vědci došli kzávěru, že zdrojem tepla 
zde bude slapový ohřev vyvolaný slapový-
mi vlivy Jupiteru. 

Tektonická činnost 

Podle výskytu morfostrukturních forem na 
povrchu planet (to je tektonicky podmíně-
ných povrchových útvarů) má každá z te-
restrických planet svůj vlastní tektonický 
styl. Ten je způsoben stupněm geologické-
ho vývoje planety, povahou litosféry (zda 
je litosféra planety tvořena jen jednou ne-
pohyblivou deskou nebo se skládá ze sou-
boru vzájemně vůči sobě pohyblivých 
desek) a pochody probíhajícími v plášti 
(astenosféře). Tektonické pochody není 
možné chápat odděleně od pochodů mag-
matických (spojených s vystupováním mag-
matu do kůry) a vulkanických. U méně vy-
vinutých planet je nutno zvažovat i vlivy 

impaktů, zvláště velkých, při kterých se 
uvolnilo značné množství energie. 

Kromě Země je nutno všechna ostatní 
terestrická tělesa charakterizovat jako jed-
nodesková, s tuhou, zpravidla nepohyblivou 
litosférou a pravděpodobně i s nepohybu-
jící se nebo velmi omezené pohyblivou 
astenosférou. U některých těles, například 
u Marsu, není vyloučeno, že za výjimeč-
ných okolností mohlo dojít z mimořádných 
důvodů (například při obřím impaktu, při 

V Tab. 5 

vyrovnávání nerovnováhy v kůře a plášti 
planety) k pootočení desky tvořící litosféru 
jako celku. Pohybující se litosférické des-
ky a projevy na ně vázané (vznik oceánů 
a kontinentů s pásemnými pohořími) byly 
zjištěny jen na nejvyvinutější terestrické 
planetě - Zemi. Všimněme si však jednotli-
vých těles a stupně jejich vývoje. 

Pňldadem tělesa s jednoduchou tektoni-
kou je Měsíc. Na jeho povrchu je možno 
vyčlenit ryto typy tektonického porušení: 

a) měsíční tektonickou síť - soustavu trh-
lin nebo zlomů uspořádaných ve směrech 
SZ-JV, JZ-SV a S-J. Tyto poruchy se proje-
vují rozpukáním, protažením a rovnoběž-
ným uspořádáním povrchových tvarů, ome-
zením polygonálních kráterů a podobně. 
Měsíční tektonická sít se považuje za vel-
mi starou a její vznik se připisuje slapovým 
silám. Některé z takto vzniklých poruch 
mohly být při mladších pohybech oživeny. 

b) poruchy vázané na vznik impaktních 
kráterů, impaktních pánví a kruhovitých 
moří. Mají jednak prstencovity'průběh, jed-
nak je jejich uspořádání paprsčité. Tyto sys-
témy se projevují jako zlomové stěny, zlo-
mová údolí, lineární rýhy a podobně. 

c) poruchy vzniklé smršťováním výpině 
lávových moři; jako jsou mořské valy, vy-
tvořené stlačením při poklesu, smršťující se 
lávy. 

Na měsíčním povrchu nejsou pásemná 
pohoří ani hluboká zlomová údoli, která by 
svědčila pro rozsáhlé tahové pohyby. Tyto 
projevy neznáme ani z Merkuru, přestože 
toto těleso prodělalo poněkud složitější tek-
tonický vývoj než Měsíc. O větší složitosti 
svědčí přítomnost laločnatých srázů a pře-
smyků vytvořených jednosměrně působící-
mi tlaky vázanými na stlačení (kompresi). 
Podle současných představ jsou tyto kom-
presní projevy odezvou smršťování velké-
ho železného jádra planety. 

Tektonika Marsu má ještě komplikova-
nější ráz. Na jeho povrchu dominují roz-
sáhlé pňkopové struktury, které připomínají 
pozemská riftová údolí (Valles Marineris, 
některé příkopy v oblasti Tharsis). Tyto 
struktury vznikly jako důsledek tahových 
sil, spojených se vznikem kleneb. Klenby 
se formují při změnách struktury litosféry, 
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♦ Obr. 5 - Geologické pochody na planetách jsou 
určovány způsoby přenosu tepla z nitra tělesu na jeho 
povrch. 

podmíněných rozsáhlými výstupnými prou-
dy horkého plášťového materiálu nesoucí-
ho teplo do litosféry. Ta se ohřívá, roztahu-
je a vyklenuje. Roztažení přes určitou mez 
se projeví popraskáním a zaklesnutím ker 
podle takto vzniklých zlomů. Takovými 
pochody vznikají dlouhá protažená ádolí -
rifty. Hluboké zlomy, které rifty omezují, 
mohou sloužit jako přívodní cesty magma-
tu pro sopečnou činnost. Ačkoliv vznik těch-
to struktur bývá považován za počáteční sta-
dium tektoniky litosférických desek, vlast-
ní projevy tektoniky nebyly na Marsu nale-
zeny. 

Kromě riftových íídolí a kleneb se na po-
vrchu Marsu setkáváme i s řadou jednoduš-
ších systémů zlomovýc poruch podobně 
jako na Merkuru a Měsíci. 

Podobné tektonické formy jako na Mar-
su se vyskytují i na Venuši. Při radarovém 
mapování byly na povrchu Venuše rovněž 
nalezeny rifty vázané na klenby. V horských 
oblastech Venuše se podařilo zjistit i stopy 
pohybů, připomínajících pohyby kompres-
ní. I přes určité náznaky se na povrchu Ve-
nuše nepodařilo prokázat jevy spojené 
s pohyby litosférických desek. 

Pm Venuši, kromě běžných zlomovýc 
porušení, jsou příznačné tektonomagmatic-
ké átvary - struktury vzniklé spojením tek-
tonických pochodů s výstupy magmatu. 
Typicky se projevují jako oválné korony 
s klenbovitou stavbou a zlomovým poruše-
ním. 

Nejsložitější obraz tektonické stavby po-
skytuje Země. Pro naši planetu je z geolo-
gického hlediska významný neustálý pohyb 
litosférických desek, který ovlivnil celý 
vývoj Země. Typickým projevem pohybu 
litosférických desek je vznik a případné 
rozšiřování riftů, spojené se vznikem a vý-
vojem oceánů na straně jedné a tvorbou 
pásemných pohoří při uzavírání oceánů na 
straně druhé. Od pohybu litosférických de-
sek je možno odvodit naprostou převahu 
geologických jevů na Zemi, včetně vulka-
nické a magmatické činnosti. 

Složitost tektonického porušení planety 
roste s její vyšší hmotností, velikostí a tím 
i s větší vnitřní energií. V prvním přiblíže-
ní je možno planety považovat za tepelné 
stroje. Geologické procesy, které jsou tepel-
nou energií poháněny, vedou k postupné 
ztrátě tepla. Pro geologicky jednodušší pla-
nety tvořené jednou litosférickou deskou je 
převládajícím procesem vedoucím ke ztrá-
tě tepla vulkanická činnost, vázaná zejmé-
na na tepelné trubice - výstupové proudy 
z planetárního pláště, které se na povrchu 
planety projevují jako horké skvrny. Na ge-
ologicky složitější vícedeskové planetě, na 
Zemi, je teplo mimo termální trubice a hor-
ké skvrny spotřebováváno na pochody spo-
jené s pohybem litosférických desek. Ten-
to druhý způsob uvolňování tepla z planety 
u Země převažuje (obr. 5). 

Mimo teplo uvolňované rozpadem radi-
oaktivních izotopů se na ohřevu planet 
mohou podíleti některé další zdroje tepla, 
jako jsou slapové tření, teplo uvolňované 
při chemických reakcích nebo při pohybu 

po dislokacích. U vlastních planet terest-
rického typu jsou příspěvky z těchto tepel-
ných zdrojů zanedbatelné. Jak bylo uvede-
no již výše, slapový ohřev se pravděpodob-
ně uplatňuje u Jupiterova měsíce Io. 

Dvojtvárnost planetárního povrchu 

Pro terestrické planety je typické různě vý-
značné bimodální rozdělení výšek povrcho-
vého reliéfu. Toto rozdělení odráží průměr-
né výšky pevnin, vysočin apodobně na stra-
ně jedné a průměrné hloubky moří, oceánů 
nebo nízko položených plošin na straně dru-
hé. Vznik těchto útvarů se na jednotlivých 
planetách od sebe liší. Tak třeba měsíční 
moře vznikla zaplavením velkých prohlub-
ní impaktního původu bazaltovou lávou. 
Podobně tomu bylo i na Merkuru. Na Zemi 
se vytvořily oceány při pochodech spoje-
ných s pohyby litosférických desek a s rozši-
řováním oceánského dna. Objasňování pří-
čin shod a rozdílů ve tvářnostech jednotli-
vých planet je předmětem dalších výzkumů,. 

♦ Obr. 6 - Mars - Chryse Planitia. Pohled k jihu pod níhlem 65° z přistávacůno modulu .rondy Viking J. 
zachycujíc( bloky vyvřelých hornin v jemnozrnném, navátém p(sku. Krajina připomíná pozemské chladné 
pouště. Povrch bloků je opracován větrnou abraz[. 

Říše hvězd ročntic 76 5-6/1995 93 



Působení exogenních geologických 
pochodů 

U těles bez atmosféry (Měsíc, Merkur) se 
na modelování planetárního povrchu nej-
více podílejí kosmické vlivy. Kromě již 
uvedených pochodů spojených s impakty je 
to eroze mikrometeority a vlivy záření nej-
různějších vinových délek od záření kos-
mického až po tepelné záření ze Slunce. 

Atmosféry nepiní jen funkci ochranné-
ho štítu planety před dopady menších kos-
mických těles a před působením záření ur-
čitých vinových délek, ale jsou též význam-
ným geologickým činitelem působícím jak 
destrukci povrchu (zvětrávání, eroze a od-
nos uvolněných částic), tak i tvorbou ulo-
ženin. Atmosféry tedy představují i kon-
struktivní prvek při tvorbě planetárního po-
vrchu. Nejčastějším geologickým činite-
lem na povrchu planet s atmosférou je vítr. 
Ten ovlivňuje vývoj povrchu Marsu, Venu-
še a Země. Jeho činnost se projevuje pře-
misťováním sypkých hmot - jednak odví-
váním písku a prachu ze zvětralin (jako re-
ziduum hrubého materiálu po tomto odvátí 
může vzniknout kamenitá poušti), jednak 
jeho usazováním ve formě pokryvů, přesy-
pů, návějí nebo závějí (obr. 6). Význačnou 
formou větrných (eolických) usazenin jsou 
stěhující se přesypy prachu a písku. Převí-
vání materiálů po povrchu Marsu je jednou 
z příčin čisto pozorovaných sezonních 
změn v některých jeho oblastech. Další ná-
padnou formou větrných uloženin jsou vleč-
ky za překážkami. Větry též přemisťují ne-
souvislé sopečné vyvrženiny. 

Rozpad povrchových hornin zvláště 
ovlivňují rychlé změny teploty, například 
střídavé půsóbení mrazu a vysokých teplot 
způsobených osluněním. Působení mrazu 
při rozrušování hornin zesiluje přítomnost 
mrznoucí vody, ať už ve větším množství 
(Země) nebo ve formě vlhkosti (Mars). Po-
dobnýúčinek na rozpad hornin mají i tlaky 
vyvolané krystalizací solí. 

Relativně omezené je působení tekoucí 
vody, které bylo zjištěno jen na Zemi a čás-
tečně na Marsu. Procesem zcela specific-
kým pro Zemi je pak geologická činnost 
moří a oceánů. Geologická činnost ledu se 
projevuje mimo Zemi jen v polárních ob-
lastech Marsu (obr. 7, 8). 

Typické jen pro Zemi je také působení 
biosféry i geologická činnost člověka, kte-
rá pro naši planetu mnohdy není tím nej-
lepším. Netyká se naštěstí ostatních planet, 

' jež tak zůstávají neporušenými geologický-
mi rezervacemi. 

Pro všechny planety terestrickéhti typu 
je příznačné geologické působení tíhy, kte-
ré se projevuje přemisťováním hmotpo sva-
hu, řícením a sesouváním. 

♦ Obr. 7 - Mars - Mozaika snímků z orbitálních modulů sond Viking zachycuje severozápadní části oblasti 
Chryse. Snímek zobrazuje příklad složitého utváření povrchu planety, na jehož modelaci se podílelo více 
geologických pochodů. V horní části snímku je vulkanická plošina podobná měsíčním mořím, s typickým' 
hřbety, posetá impaktními krátery o průměru od 100 km až po mez rozlišitelnosti (asi 180 m). Staršívelké'krátery 
jsou rozrušeně erozí. V dolní částí snímku je zachyceno opuštěné řečiště s nivou, se systémem meandrů, které 
migrovaly. Nivu z větší části po'k,ývají větrné (eolické) uloženiny. 

Závěry 

Vzájemné srovnání základních charakteris-
tik terigenních planet ukazuje zřetelný vztah 
mezi hmotností planety a její geologickou 
aktivitou. Ta se projevuje především v in-
tenzitě magmatické a vulkanické činnosti, 
v intenzitě a povaze tektonického poruše-
ní, stejně jako v působení atmosféry a hyd-
rosféry. Pro Zemi je navíc příznačný vliv 
biosféry. Čím je planeta geologicky aktiv-
nější, tím intenzivněji je přepracováván její 
povrch a tím je geologicky mladší. Nejná-
padněji se to projevuje při srovnávání (obr. 
9) Merkura a Měsíce na straně jedné a Ve-
nuše a zejména Země na straně druhé. 

S'rostoucí hmotností planety: 
1. ldesá relativní četnost impaktních kráterů 

pokrývajících staré povrchy tělesa a roste za-
stoupení mladého povrchu modelovaného endo-
genními a exogenními geologickými pochody 

2. roste relativní zastoupení plochy po-
vrchu vytvořeného vulkanickými procesy 

3. zvyšuje se význam a složitost tekto-
nických pochodů 

4. těleso si déle uchovává svou geolo-
gickou aktivitu (magmatismus, vulkánis-
mus, tektonika) 

5. s intenzivnější degazací roste objem 
a hustota druhotné atmosféry endogenního 
původu. U Země a Marsu se objevila hydro-
sféra. Pro Zemi je příznačná biosféra. 

Všechny terestrické planety prodělaly 
a) rané období planetární diferenciace, 

při níž se oddělily jádro, plášť a kůra (asi 
krátce po akreci před 4,5.109xoky). Tepel 
ná energie byla v tomto období uvolňována 
předevšímimpakty a též gravitačněpodmí-
něným smršťováním hromadícího se mate-
riálu. 

b) období intenzivního bombardování 
s vrcholem intenzity asi před 4,0. 1O roky, 
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ltdy též vznikaly velké impaktní pánve. Vel-
ké bombardování se spojuje se závěrečný-
mi fázemi akrece 

c) období mohutného bazaltového 
vulkanismu (někdy označované jako ob-
dobí druhé diferenciace) hlavně před 
(4,0 až 3,0).10'roky. Tepelná energie vtom-
to a v dalších vývojových obdobích planet 
pochází z rozpadu radioaktivních izotopů. 

V dalším svém vývoji se jednotlivé pla-
nety liší. Měsíc a Merkur na tomto stupni 
prakticky ukončily svůj vývoj a jsou po 
dobu (2,0 až 3,0).10 let geologicky mrtvý-
mi tělesy. Na Marsu, Venuši a Zemi byly 
zdroje tepelné energie natolik dostačující, 
že dovolily intenzivnější magmatickou, 
vulkanickou a tektonickou činnost. Na Zemi 
postoupil vývoj nejdále. Vytvořila se sou-
stava litosférických desek, které svými po-
hyby určovaly vývoj planety jako složitého 
systému a jsou příčinou jedinečnosti pod-
mínek na Zemi během celého vývoje této 
planety. 

♦ Obr. 9-Pravděpodobné stářípovrchu terestrickýcl 
planet. (Pozn.: Stáří povrchu Zemčje značně ovlivněno 
stářhn dna oceánů >200.1051et,) 

Vývojový stupeň, kterého určitá planeta 
dosáhla, tedy úzce souvisí s jejím tepelným 
vývojem. Ten je opět závislý na hmotnosti 
a velikosti planety, na jejím složení, které 
je funkcí vzdálenosti planety od Slunce. 
Složení planety se odráží i ve velikosti já-
dra, při jehož vzniku se uvolnilo tím více 
gravitační energie, čím je j ádro větší a hmot-
nější. V počátečních vývojových obdobích 
ovlivnila tepelný vývoj planety i rychlost a 
intenzita akrece. Pro další etapy byl velmi 
významný obsah radioaktivních prvků 
v planetárním plášti. 

Dosud nedovedeme dobře ocenit význam 
vzdálenosti planety od Slunce na její poz-
dější vývoj. Není dosud jasno, zda napří-
klad celkem malý rozdíl ve vzdálenosti 
Slunce - Venuše a Slunce - Země nevyvolal 
zcela odlišné trendy ve vývoji atmosféry, 
což se později odrazilo ve vývoji hydrosfé-
ry a biosféry na Zemi. 

Voda není jen podmínkou života. Ovliv-
ňuje i bod tání magmatu, je důležitou slož-
kou mnoha minerálů, významným činite-
lem při zvětrávání, přenosu a usazování. 
Zprostředkuje řadu chemických reakcí. Její 
přítomnost znamená zcela odlišné podmín-
ky na určitém tělese a odlišný vývoj proti 
tělesům, kde není přítomna. Voda má klí-
čový význam pro existenci biosféry, která 
je rovněž významným faktorem. 

Podobně je nutno pečlivě zvažovati vli-
vy způsobené tektonikou litosférických 
desek. Uvědomíme si to tehdy, když uvá-
žíme, jaká kvanta látky jsou na Zemi tímto 
procesem recyklována a jak tyto pro-
cesy ovlivňují přenos hmot, chemické slo-

Obr, 8 - Země - Šikmý 
letecký snímek soutoku řek 
Yukon a Koyokuk na Aljašce. 
Snímek zachycuje současná 
ř(čníkoryta a rozsáhlou říční 
nivu v akumulační oblasti, 
včetně systému opuštěných 
meandrů. Tato krajina jev( 
značné podobnosti s údolím 
říčního toku na Marsu na 
předchozím snímku. 

žení vody, atmosféry nebo povahu hor-
nin. 

Na Zemi není možné zanedbat geologic-
ké působení člověka, které skutečně dosáhlo 
planetárního rozměru. Člověk při své činnosti 
přemístí za rok na celém světě téměř ojeden 
řád více hmoty než všechny geologické pro-
cesy dohromady (a to včetně pohybu litosfé-
rických desek, vulkanismu a tak dále). 

Výzkum sluneční soustavy ukazuje, co 
znamená získání a odpovědné vyhodnoce-
ní nových dat. I když je kosmický výzkum 
sluneční soustavy v začátcích, přinesl již 
velmi mnoho nového jak pro poznání slu-
neční soustavy jako celku, tak o jejích jed-
notlivých tělesech. Pro nás je nejdůležitěj-
ší, že přináší nové poznatky o Zemi. Čím 
více naší planetě porozumíme, tím lépe 
budeme moci využívat možnosti, které nám 
poskytuje a tím intenzivněji budeme moci 
chránit i životní prostředí, aby se zlepšily 
naše životní podmínky. A k tomuto cíli se 
snaží přispět i srovnávací planetologie. 

(kresby - Pavel Příhoda, foto - archiv autora) 

O 

Dr. Mojmír Eliáš (#1932), 
vědecký pracovník Českého geologického tlstavu. 
Vedle práce ve svém oboru regionální geologie 
Karpat je specialistou na srovnávací geolo-
gii planet sluneční soustavy. Je předsedou plane-
tární sekce České astronomické společnosti. 
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ŽEŇ OBJEVŮ 1994 
Jíří Grygar

2. Meziplanetární látka 

~ 

Výzkum složek meziplanetární látky nabývá v posledním desetiletí na 
obrátkách. Zasloužily se o to nové přístrojové možnosti astronomie, ale 
i samotná matka Příroda, která nám v poslední době poskytla několik 
neobyčejně pozoruhodných zážitků. 

2.1. Meteory a meteority 

Osvícená městská rada amerického městečka Los Alamos dokonce za-
řídila vypnutí městského osvětlení v noci z 12. na 13. srpna 1993, aby 
měli občané příležitost nerušeně pozorovat očekávané mimořádné maxi-
mum meteorického roje Perseid. Není známo, zda se obdobný manévr 
uskutečnil i v loňském roce, kdy podle J. Rendtela aj. se frekvence 
Perseid začala zvyšovat dne 12. srpna v dopoledních hodinách světové-
ho času, tedy před svítáním v USA. Nicméně v porovnání s předešlým 
rokem se hodinové frekvence vyšplhaly v přepočtu na radiant v zenitu 
jen na 250 až 300 meteorů za hodinu. Ostré maximum nastalo v čase 
12,46 srpna UT a frekvence prudce klesla ve 12,46 srpna UT. Roj se v tu 
chvíli vyznačoval prudkými změnami frekvence a nápadně vysokým za-
stoupením jasných bolidů. Země se zřejmě setkala se samým okrajem 
mladého meteorického vlákna, které se od mateřské komety oddělilo 
teprve v minulém století. 

Ve dnech 17. až 18. listopadu 1994 byla zaznamenána zvýšená čin-
nost meteorického roje Leonid, a to jak vizuálně, tak i radarem. V čase 
18,2 listopadu UT stoupla frekvence snad až na 100 meteorů za hodinu. 
Zvýšená aktivita Leonid souvisí dle M. Beeche a P. Browna s přibližová-
ním mateřské komety Tempel-Tuttle (oběžná perioda 33 let) do perihelu, 
jímž projde 28. února 1998. Autoři předpokládají, že se to projeví ales-
poň jedním meteorickým deštěm Leonid v letech 1997 až 2000. Zatímco 
standardní maximální frekvence Leonid činí pouze 15 meteorů za hodi-
nu, v dešti pozorujeme více než 1 000 meteorů za hodinu. Dosud nejnád-
hernější podívanou poskytly Leonidy v roce 1966, kdy pozorovatelé 
v severní Americe viděli až 40 Leonid za jedinou sekundu! Přepočtená 
frekvence Leonid v maximu dosáhla až 150 000 meteorů za hodinu, ale 
vlastní déšť trval pouze půl hodiny. Autoři dále varují, že při geocentric-
ké rychlosti Leonid 71 km.s'' představují jednotlivé meteoroidy očeká-
vaného deště jistou hrozbu pro umělé družice Země (v roce 1966 se ko-
lem Země pohybovalo jen několik málo umělých těles). 

V roce 1953 uveřejni] australský astronom E. Bowen domněnku 
o souvislosti meteorických rojů s opravdovými dešti v zemské atmosfé-
ře. Usuzoval, že rozptýlené částečky meteoroidů pomalu klesají z pásma 

Á Ničivé důsledky exploze tunguzského meteoritu na snímku z roku 1920. 
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svícení meteorů do zemské troposféry, kde mohou posloužit jako kon-
denzační jádra pro ledové krystalky nebo vodní kapky. Interval mezi čin-
ností roje a masivními dešťovými srážkami na Zemi měl být údajně 
30 dnů, a Bowen to dokazoval na meteorických rojích Geminid, Ursid 
a Kvadrantid (ověřování hypotézy se věnoval v počátku svého exilového 
pobytu v Austrálii i nedávno zesnulý český astronom Z. Kvíz). 

Mezi těmito roji mají poněkud exotické postavení právě zmíněné 
Ursidy s mateřskou kometou Tuttle-Méchain o oběžné době 14 let. Ursi-
dy lze pozorovat těsně před vánoci mezi 17. a 24. prosincem a poprvé 
byly popsány W. Denningem v roce 1916. Nicméně o jejich popularitu 
se zasloužil zejména náš astronom A. Bečvář, který se svými spolupra-
covníky na observatoři Skalnaté Pleso pozoroval mimořádnou aktivitu 
roje dne 22. prosince 1945. Během jediné hodiny zaznamenali 4 pozoro-
vatelé 169 meteorů - naneštěstí v poloze radiantu je hrubá chyba o ce-
lých 20°. K. Larsenová nyní zjistila, že Ursidy se projevily nápadnými 
dešti již v letech 1449, 1795 a 1799. Poměrně vysoká frekvence 60 me-
teorů za hodinu byla pozorována též v roce 1986. Naprostou záhadou je 
ovšem okolnost, že jak v roce 1986, tak i ve zmíněném roce 1945 byla 
mateřská kometa Ursid v afehu své dráhy! 

Obraz o výskytu meteorických rojů na obou zemských polokoulích 
sestavil na základě obsáhlých pozorování mnoha skupin holandských 
a australských amatérských pozorovatelů meteorů P. Jenniskens. Na zá-
kladě vizuálních pozorování 110 000 meteorů odhalil na obou polokou-
lích celkem 50 meteorických rojů, jejichž úhrnnou hmotnost odhaduje 
na 1012 kg s chybou jednoho řádu. 

Na Novém Zélandu nedaleko města Christchurch je nyní v činnosti 
mimořádně výkonný radarový systém pro sledování meteorů AMOR. 
Pracuje na frekvenci 26,2 MHz s impulsním výkonem 20 kW, takže je 
schopen zachytit odrazy od meteorů až 13 mag, tedy od meteoroidů 
s hmotností řádu mikrogramů. Podle W. Baggalleye aj. se od února 1990 
podařilo tímto zařízením zaznamenat na 200 000 atmosférických drah 
meteorů. Denně tak přibývá na 1 500 nových drah, což zajisté významně 
zlepší naše vědomosti o struktuře meteorických rojů alespoň na jižní 
polokouli. 

Až donedávna neměla většina astronomů tušení, že nezávisle pozoru-
jí průlety mimořádně jasných bolidů zemskou atmosférou americké špi-
onážní družice na geosynchronních drahách, určené pro záznam startů 
balistických raket detekcí jejich infračerveného záření. O přístrojovém 
vybavení družic, rozlišovací schopnosti a soustavnosti pokrytí není ostatně 
ani dnes nic spolehlivého známo, ale zásluhou amerického astronoma 
S. Wordena se podařilo uvolnit údaje o explozích jasných bolidů v zem-
ské atmosféře již od roku 1975. Přitom se mimo jiné podařilo objasnit 
záhadu z 3. srpna 1963, kdy nad oceánem mezi Jižní Afrikou a Antarkti-
dou explodovalo těleso s ekvivalentní energií 500 kt TNT. Experimentál-
ní vojenská družice záblesk zaznamenala a následkem toho vzniklo po-
dezření, že Jižní Afrika zkouší nad oceánem jadernou zbraň - ve skuteč-
nosti šlo o zcela vzácný případ mimořádně jasného bolidu. 

Podle E. Tagliaferriho aj. registrují špionážní družice jen asi 20 
jasných bolidů s ekvivalentní energií exploze vyšší než I kt TNT. Dosud 
tak bylo zaznamenáno 136 atmosférických výbuchů, čili něco méně než 
10 za rok. To lze porovnat s odhadem E. Shoemakera z roku 1983, který 
vypočetl, že bychom měli za rok sledovat jeden výbuch o ekvivalentní 
energii 20 kt TNT, způsobený tělesem o hmotnosti 1 000 t a průměru 
10 m, které vstoupilo do zemské atmosféry rychlostí 15 až 20 km.s''. 
V Tagliaferriho souboru byly nejjasnější bolidy zaznamenány poblíž 
Austrálie dne 15. dubna 1988 a 1. října 1990, další pak nad Skandinávií 
4. října 1991. 

Zatím nejjasnější dobře dokumentovaný výbuch bolidu se odehrál 
300 km od ostrova Kusaie v Mikronézii dne I. února 1994 ve 22h 38min UT. 
Podle T. McCorda aj. zachytily úkaz dvě americké špionážní družice 
jako zářící objekt -25. magnitudy ve výši 20 km nad Zemí. Ekvivalentní 
energie výbuchu dosáhla snad až 1 Mt TNT a těleso o původní hmotnosti 
asi 1 000 t se přitom rozpadlo na dva shluky částeček, které vytvářely 
dýmovou stopu viditelnou asi hodinu. Teplota v centru exploze dosáhla 
až 6 000 K. Je pozoruhodné, že takové oslepující výbuchy většinou unik-
nou pozornosti náhodných svědků, i když existují zprávy, že výbuch po-
zorovali dva rybáři na moři. Zároveň se tak potvrzuje teoretický výpo-
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čet, že kamenné těleso o rychlosti do 20 km.s'' a rozměrech do několika 
desítek metrů nemůže dopadnout na zemský povrch, nýbrž exploduje 
v zemské atmosféře, což většinou zcela rozmělní jeho ničivé účinky. 

To byl též případ tunguzského meteoritu, který ovšem explodoval 
mimořádně nízko (patrně 8 km nad zemí), a proto se na zemském povr-
chu projevily ničivé důsledky exploze. Dnes se soudí, že exploze byla 
životu nebezpečná do vzdálenosti 80 km od epicentra, kde naštěstí žilo 
velmi málo lidí. Nicméně je jisté, že při explozi zahynuly stovky sobů, 
psů a jiných zvířat a pravděpodobně několik lidí zemřelo na následky 
zranění a šoku při explozi. 

K. Yau aj, prohlédli čínské archivní záznamy, v nichž jsou přímé či 
nepřímé údaje o zraněních a zabitích, způsobených na čínském území 
v letech 700 př. ni, až 1920 n.l. Kvalita zpráv značně vzrostla od počát-
ku 14. století, takže z celkového množství 337 záznamů o pádech mete-
oritů piných 274 náleží do novějšího údobí. Přepočtou-li se údaje o pá-
dech pro celou souš, vychází asi 15 dopadů meteoritů na zemi do roka. 
Přímý zásah meteoritem o hmotnosti vyšší než 0,5 kg vede k jisté smrti 
a tak není divu, že k takovým úmrtím zřejmě opravdu dochází. Nejstarší 
relativně spolehlivý záznam o smrti následkem dopadu meteoritu po-
chází z roku 616 n.l., kdy meteorit zasáhl kamennou věž, ta se zřítila 
a pohřbila nejméně 10 osob, K největší katastrofě došlo roku 1490, kdy 
bylo v provincii Čing Jang zabito deštěm meteoritů více než 10 000 lidí. 
Nejnovější zpráva o zabití meteoritem pochází z roku 1907, kdy zahynu-
la celá rodina. Autoři tak dovozují, že průměrný interval mezi zabitím 
člověka meteoritem činil pro celé sledované období 52 let. Jelikož se 
v posledních desetiletích počet lidí na Zemi dramaticky zvyšuje, zvyšuje 
se i pravděpodobnost zásahu člověka meteoritem a dnes by proto mělo 
docházet ke smrtelnému úrazu po střetu s meteoritem již každého 
3,5 roku. 

Svědectví tomu však neodpovídají. Tvrdí se, že někdy mezi léty 1633 
až 1664 došlo v Miláně k zabití františkánského mnicha meteoritem, ale 
zpráva není ověřena. Podobně v roce 1648 měli být zabiti dva námořníci, 
plavící se na lodi Malacca. K dalšímu úmrtí po zásahu meteoritem mělo 
dojít v Kentucky 14. ledna 1879. Dobře je zdokumentováno zranění spí-
cí ženy 3,9 kg meteoritem v městě Sylacauga v Alabamě v USA dne 
30. listopadu 1954, kde ovšem byla kinetická energie kamene z nebes 
zeslabena střechou domku a odrazem od radiopřijímače... 

Je však téměř jisté, že ke smrtelným úrazům dochází, obvykle však 
v odlehlých oblastech, kde není nikoho, kdo by o tom mohl podat zprá-
vu. Nasvědčují tomu příběhy vesměs s dobrým koncem, k nimž došlo 
v několika posledních letech. 

Dne 14. srpna 1992v 15h 40min místního pásmového času pozorova-
li krupobití meteoritů obyvatelé města Mbale v Ugándě. Nad městem se 
ozývaly práskavé rány a na denní obloze byla vidět kouřová stopa. Do 
října 1993 se podařilo v dopadovém pásu o rozměrech 3x7 km nalézt 
celkem 863 úlomků meteoritů o úhrnné hmotnosti 150 kg. O štěstí může 
hovořit černošský chlapec, který byl zasažen do hlavy úlomkem o hmot-
nosti 3,6 g a vyvázl nezraněn - úlomek se totiž předtím odrazil od listu 
banánovníku. 

O meteoritu Peekskill z 9. října 1992 jsem již psal v předchozím 
přehledu. Jeden úlomek o hmotnosti přes 12 kg tehdy dopadl na zapar-
kovaný automobil, v němž naštěstí nikdo nebyl. Meteorit sám byl bohu-
žel rozřezán na malé kousky, jež byly prodány v dražbě dříve, než mohl 
být podroben vědeckému rozboru... 

Zato však k zevrubné analýze úkazu přispěli fanoušci amerického 
fotbalu, kteří se toho večera nacházeli v ochozech sportovních stadionů 
a z nichž mnozí měli po ruce videokamery. Když spatřili nad stadiony 
přelétat těleso jasnější než Měsíc v úplňku, někteří duchapřítomně za-
měřili kamery na oblohu a pořídili tak jedinečné záznamy. P. Brown aj. 
nyní zpracovali měření 4 nejlepších videozáznamů z různých míst vý-
chodního pobřeží USA a určili tak především původní dráhu tělesa ve 
sluneční soustavě. 

Meteoroid o hmotnosti až 1 000 t se pohyboval jako takzvaný křížič 
s perihelem uvnitř dráhy Země (0,89 AU) a afelem v pásmu planetek 
(2,1 AU). Ke střetu se Zemí došlo po bezmála tečné dráze - její sklon 
k atmosféře činil jen 3,4°. Meteoroid proto proletěl atmosférou nejméně 
700 km a jeho původní rychlost 15 km.s'' klesla na 5 km.s' na konci 
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viditelné dráhy a na 40 m.s'' při dopadu na automobil. Meteoroid se 
při explozi ve výšce 41,5 km nad zemí rozpadl na 70 úlomků, jež se při 
dopadu rozptýlily na plochu 15x80 km. Ze čtyř hlavních úlomků byl 
nalezen jen jediný - ten, co dopadl na automobil. (Na ostatních místech 
nebyly vhodné návnady připraveny.) Těsně před rozpadem jasnost boli-
du periodicky kolísala s frekvencí 6 Hz. S touto periodou „odskakovala" 
plazmová stopa od meteoroidu. 

Na zpracování videozáznamů se významně podílel český astronom 
Z. Ceplecha, který mimo jiné zjistil, že kdyby nebylo brzdění zemskou 
atmosférou, objekt by pokračoval v letu sluneční soustavou po změněné 
dráze. Ceplecha též revidoval údaje o předchozím tečném bolidu, pozo-
rovaném v USA dne 10. srpna 1972 na denní obloze. Tento bolid pronikl 
do zemské atmosféry do výšky 58 km nad zemí, ztratil jen část své hmo-
ty, ale průlet přežil a pohybuje se nyní sluneční soustavou po dráze, která 
ho přivede k Zemi na rozhraní července a srpna 1997. Země se ocitne 
v průsečíku drah dne 11. srpna, takže není zcela vyloučeno, že dostane 
zásah tělesem o hmotnosti bezmála 1 000 t. Ani toto těleso však nemůže 
člověka ohrozit, neboť v nejhorším případě exploduje vysoko v atmosfé-
ře, leč nejspíše se se Zemí mine. 

Další meteorit vyděsil obyvatele severní Itálie krátce po půlnoci dne 
19. ledna 1993. V 0h 33min UT vybuchl ve výšce 35 až 40 kilometrů nad 
provincií Emilia bolid, jenž do zemské atmosféry vstoupil nad Jaderským 
mořem rychlostí přes 20 km.s''. Výbuchem se uvolnila ekvivalentní ener-
gie desítek kt TNT a zářivý výkon dosáhl až 5.10" W. Záblesk výbuchu 
osvětlil Slovinsko a Chorvatsko a jeho odlesk zaznamenali i na observa-
toři v Ondřejově. V městě Faenza vibrovaly následkem rázové viny zdi 
a drnčela okna, byly pozorovány variace barometrického tlaku i geo-
magnetického pole. A. Carusi aj. vyložili v okolních horách čisté skleně-
né a lepkavé desky a po týdnu expozice je prozkoumali v laboratoři. 
Objevili tak kulové částečky o průměr 1 až 2 mikrometry se střední 
hustotou 2-krát až 3,5-krát vyšší než je hustota vody, obsahující zejména 
křemík, dále hliník, draslík a uhlík. Šlo nepochybně o částečky meteori-
tu, který se explozí zcela rozmetal. 

O zcela mimořádném štěstí mohou mluvit manželé Martinovi z Mad-
ridu, kterým dne 21. června 1994 při jízdě autem poblíž města Getafe 
vletěl do vozu meteorit. Prorazil přední sklo, zranil řidiče na malíčku 
pravé ruky, deformoval volant a prolétl mezi hlavami obou manželů, aby 
se nakonec usadil na zadním sedadle. Kamenný chondrit měl průměr 
120 mm a hmotnost 1,4 kg. Přivolaní experti našli pak ve vzdálenosti 
200 m od silnice více než 50 kg dalších úlomků... 

Chondritické sferule zkoumali S. Love aj. na vzorcích prachu ze 
stratosféry. Našli celkem 150 nepřetavených zrnek o průměru od 5 do 
15 mikrometrů s hustotou od 0,3násobku do 6,2násobku hustoty vody. 
Poréznost vyšší než 70 % se vyskytuje vzácně, naopak vzorky s hustotou 
nad 3,5 obsahují sulfidová zrna. R. Walker a D. Brownlee aj. nalezli ve 
vzorcích ze stratosférického letadla U2 dokonce polycyklické aromatic-
ké uhlovodíky (zkratka PAH), které velmi pravděpodobně vznikly v me-
zihvězdném prostoru ještě před utvořením sluneční soustavy. Saze PAH 
ostatně nalezli I. Gilmour a C. Pillinger též ve známém meteoritu Mur-
chison. L. Becker aj. hledali v témže meteoritu marně dnes čím dál po-
pulárnější obří molekuly uhlíku - fullereny. Našli je však ve stopových 
množstvích v meteoritu Allende, a to jak konfiguraci C(„ tak C7«. 

P. Warren shrnul dosavadní poznatky o meteoritech z Měsíce a Mar-
su. Měsíční vzorky pocházejí ze 4 až 5 různých ejekcí, přičemž tři vzor-
ky dopadly na Zemi v posledních 100 000 letech a dalších pét během 
posledního milionu let. Jsou to vesměs regolitové brekcie, takže byly na 
Měsíci vystaveny účinkům kosmického záření, jež tam proniká do hloubky 
až 3,2 m. Odtud lze pak určit délku jejich pobytu na Zemi, kde je účinek 
kosmického záření silně zeslaben atmosférou. Udělení druhé kosmické 
rychlosti z povrchu Měsíce je relativně snadné - je-li Měsíc v přízemí 
poblíže úplňku, stačí, aby úlomek překročil rychlost 2,2 km.s''. Naproti 
tomu ke startu z povrchu Marsu je potřebných piných 5 km.s''. Příslušné 
meteority třídy SNC pocházejí z relativně větších hloubek pod povrchem 
Marsu v porovnání z meteority z Měsíce. Tím více překvapuje vysoké 
zastoupení marsovských meteoritů, jichž je známo již 10. 

O (pokračování příště) 
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Správná odpověd zní: jednoznačně 
' nol Logicky následuje okamžitě 

další otázka: Proc Abychom na ni 
mohli odpovědět, musíme Se obrá-
tit nejprve do daleké historie: Pře-
vážná většina záznamů o pozorová-
ni temných skvrn na Slunci v mi-
nulosti byla nalezena v historických 
letopisech císařských dynastií Číny' 
a Koreje: Jen malá část záznamů 
pochází z Evropy aBlízkého výcho-
du: "Tyto oblasti byly ve starověku 
silně ovlivněny aristotelovskou 
představou, že Slunce je , dokona 
lé" těleso, takže se na něm žádné 
skvrny vyskytovat nemohou. Ná-
hodná pozorování skvrn byla tedy 
striktně vykládána tak, že se jedná 
o:  přechod Merkura nebo Vénuše 
přes sluneční disk. První záznam 

,pochází z roku 467 př Kristem, 
avšak hlavní část z více než 200 
shromážděných záznaniů_je z ob-
dobí od 3. do 17. stol. po Kr. Přo 
toto období d vá četnost záznamů 
základní přibližnou představu o 
dlouhodobých změnách siunečni 
aktivity. 'Eddy dokonce .soudí, že 
kdyby si Číňané ve své době dlou- 
hodobě>všimali časového sledu vý- 
skytu pozorovaných velkych skvrn 
na Slunci (a uměli tuto Časovou řadu 
patřičně zpracovat); byli by zřejmě 
objevili jedenáctiletý cyklus sluneč-
ni činnosti již před řadou staletí: 
V 17. století začíná „teleskopická 
éra" v astronomii, tedy i ve výzku-
mu Slunce. Výsledky pozorování 
v tomto přechodném století jsou 
skromné, Teprve od začátku 18. sto- 
letí bylo možno dodatečně zrekon-
struovat průběh sluneční činnos-
ti v ročních průměrech relativního 
čísla. V poslední době se objevuje 
značný zájem o to, znát dlouhodo-
bé změny sluneční činnosti za co 
nejdelší období v souvislosti s ce-
losvětovým programem Globální 
změny. 

Na poslední straně 1. čísla ča-
sopisu Journal of BritishAstrono-
micál Association z roku 1918 se 
objevila výzva členům společnos-
ti,'vysázená drobným písmem 
a.  podepsaná předsedou sluneční 

sekce E. W: Maunderem, aby čle-
nové pózorovali skvrny na Slunci .
pouhým okem. Je nutno připome.-
nout, že-Maunder byl současně ve- 
doucínt slunečního oddělení Britské 
královské observatoře v Green- 
wichi. Prvotním cílem Maundero-
va záměru nebylo studium sluneční 
aktivity; ale snaha empiricky zjistit 
nejmenší rozměry takových ploš 
ných útvarů pozorovaných daleko-
hledem_ na planetách, které lze lid- 
ským okem ještě rozlišit. Použitf 
pozorován( slunečních skvřn pou-
hým okem vycházelo z toho, že 
v Greenwichi z fotografických 
snímků Slunce od roku 1872 Byste-
maticky určovali plochy slunečních 
skvrn a vydávali známý katalog 
Greenwich Photoheliographic Re-
šults (jehož vydávání ukončili_ 
v roce 1976), Zřady pozorování slu-
nečních skvrn pouhým okem lze 
určit skupiny s nejmenší plochou, 
kdy tyto skupiny jsou ještě pozoro-
vatelné. Z jejich úhlových rozměrů 
lze přibližně odhadnout rozhšova-
cí schopnost lidského oka pro ploš-
né utvary. Maunder počítal s publi-
kaci těchto výsledků. Ty se v'šak 
neobjevily zřejmě proto, že Maun-
der jen sťačil připravit k publikaci 
před svou smrtí v roce 1923. 

Ve svém časopise publikovala 
Britská astronomická společnost' 
zprávy o svých; pravidelných schů 
zich, jejichž hlavním bodem pro 
gramu byly přednášky pozvaných 
domácích i zahraničních odborní-
ků o výzkumech _z různých oborů 
astronomie. Součástí těchto schůzí 
byly také krátké informace o růz-
ných zajímavostech a novinkách, 
většinou z některé z odborných sek-
cí. Pokud jde o Slunce, přinášeli 
pracovníci greenwichské observa-
toře např. snímky zajímavých vel-
kých skupin slunečních skvm,.kte-
ré se v té době na Slunci objevily, 
mluvilo se mimo jiné i o skupinách 
skvrn pozorovaných pouhým okem 
a podobně: Vtůbrikách časopisu vě-
novaných sekcím byly podávány 
zprávy včetně výročních o aktivitě 
jednotlivých sekcí, především po-

zorovatelskě. Po Maunderově výzvě S velkými skupinami bývá rovněž 
byly ve zprávách sluneční sekce spojena hranice polarit meziplane- ' 
uváděny rovněž zpracované přehle- tárního magického pole. Jsou 
dy o výsledcích členů při pozoro- tedy velké skuplhí slunečních skvrn 
vání 'slunečních .skvrn pouhým obvykle hlavními zdroji geoaktivi-
okem. Po,Maunderově smrti jeho ty. Lze proto jednoduchým způso-
nástupceznačti%iěnil formu zpráv, ber bez použití dalekohledu při 
avšak vždy to zprávy ty    obsahovaly pravidelném sledování Slunce zjiá-
informace o pozorovatelské aktivi- iovat obdobťvysoké sluneční akti 
tě, týkající sé sledování slunečních vity spojené ďgeoaktivitou.. 
skvrn pouhým okem.` Č,etnost v sltytu velkým skupin 

I když žádné vědecké výsledky slunečních rtí`°Sleduje během siu-
založené přímo na těchto pozo nečního cyklu' přibližně chod rela-
rovámch nebyly zveřejněny, není tivního čísla. Vzhledem k funkci 
vyloučeno, že byly využity jinak, viditelnosti však ne všechny „men 
V greenwichské observatoři byl šf" ze skupin, obsažených v green 

wichském katalogu, které nepřesa-
hují příliš 500 m.s.h., mohly být 
viditelné pouhým okem. Analogic-
ké opačné tvrzení k tomu, že sku-
piny skvrn viditelné pouhým okem 
jsou větší než 500 m.s.h., totiž že 
jsou menší, nelze kvůli funkci vi-
ditelnosti použit iedem,k pro-
jekcise jeden rožm r skupinýs mění 
v závislosti na vzďál'énosti od středu 
slunečního  disku atím se mění po-
měr mezi`: skutečnou a zdánlivou 
plochou skupiny skvrn: Pokud ne-
byla na Slunci pozorována žádná 
skupina pouhýtn:okem, můžeme 
pouze říci, že dánlivá plocha sku-
piny byla menší než jedna tisícina 
plochy Slunečního disku. Proto je 
pro určení hranice viditelnosti slu-
nečních skvrn pouhým okemdůle 
žité znát i dny, kdy na Slunci neby-
la pouhým okem pozorována žád-
ná skvrna. Tak lze odhadnout mez 
viditelnosti z opačné strany, totiž 
najít největší zdánlivou plochu sku- , 
pin, které ještě nejsou viditelné. 

Nedávno, v, roce 1989, publiko-
val člen liverpoolské astronomické 
společnosti Mossman výsledky 
svých 13-měsíčních pozorování slu-
nečních skvrn pouhým okem. Po-
zorováni byla vykonána v období 

sa 
1981 až 1982; tedy krátce po ma~i-
mu slunečního cyklu v roce 1979. 
V uvedeném obdobf bylo možno na 
slunečním disku zjisťit pouhým 
okem skvrny asi v 70 procentech 
pozorovacích dnů a v jednom dni 
až 5 skupin skvrn. Nejpozoruhod-` 

.v roce 1955 vydán katalog velkých 
Slunečních skvrn; jejichž maximál-
ní plochaběhemjejich vývoje pře-
kročila hodnotu 500 miliontin:po-
vrchu sluneční hemisféry. Nelze 
nijak odhadnout, 

~ 
zda hramce.vidi-

aš 
telnosti slunečních'slcvrn pouhým 
okem měla vliv na uřčení dolní hra-
nice plochy velkých skupin skvrn, 
zařazených do katalogu. Můžeme 
však provést poměrně jednoduchý 
výpočet. Teoretická rozlišovací 
schopnost oka při průměru oční 
pupily 4 mm je asi půl obloukové 
minuty. Sluneční skvrna nebo sku-
pina s úhlovým průměrem jedné ob-
loukové minuty má plochu asi 1 000 
miliontin plochy slunečního disku. 
Protože poměr ploch slunéčního_ 
disku a sluneční hemisféry je 1:2, 
je4locha takové skvrny ve středu 
s ěčnihodisku rovna přibližně 
500 miliontinám sluneční hemisfé-
ry (m.s.h.), tedy mezní hodnotě 
použité v greenwichském katalogu. 
Vzhledem k funkci viditelnosti je 
zřejmé, že se vzrůstem vzdálenosti 
od středu slunečního disku skuteč-
ná mezní hodnota plochy skupin 
skvrn viditelných pouhým okem 
vzrůstá. Můžeme tedy tvrdit, že 
všechny skupiny skvrn pozorované-
pouhým okem mají plochu větší než 
500 m.s.h. 

Je známo, že většina velkých 
skupin slunečních skvrn je značně 
aktivní, s velkým počtem chromo-
sférických erupcí, mezi nimiž, se 
mohou objevit i erupce protonové. 
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oval pozoru?` ti 
zceli étiy ii 
schopni tnilišit pou~hy 
piny sk'in rozmerŽč -. ;i

% Ja 

bloukove minut Po 74 etech.
v podstat pinil Maundeř 
ě rop aieky odvod Měti íi, 

uh1$~ ókeni pozor
thvpldšn' c '`uts l . Ják 

kazuje, pr blém netlí zcela11
sen, nebol t titčřólišitelnosti 
není pro každé oko stejňtC~Z34os s
manových výsledků také Iyne,ž 
přiurčování mezní hó~oty'plochy 

4' 
slunečních skvrn v greenwichskéiť 
kataloguyeicých skvrn .ylasbrána 
v úvahtl'J$n, ehcl " 
lišovací hranice opa. 

Pokud bychom získali x Ť' ěma-
fičká pozorování o slunečních skvr-
nách viditelných pouhým okem za 
dlouhé období, měli bychom k dis-
pozici další spefickou časovou 
charakteristíku 1úneční aktivity 
během slunečního cyklu. Delší ča-
sová ráda pozorování slunečních 
skvrn uhym,,o em dovoluje určit 

•; :vztah ži tóutb charakteristikou a 
;jinýmičhár'akteristikami sluneční: 
činnost[ především relativním čfs 
lem slunci skvř NeJdqM
klad jen o průběh četnosti v záiš 

"losů na fázi slunečního cyklu, ale 
především o dlouhodobé zíí ny'e. 
výskytu velkých skvrn órovatel 
ných pouhým okem. Udaje o dloú 
hodobých změnách, z kanézsys 

'!tematických pozoró~(í byumo"z-
nily lépe zhodnotit uhou řadu 
historických'žážnamů. n~,. 

Zakončit ]ze opět otázkou: Stojí 
za to pokračovat v tradici starych` 
čínských astronomů?,7 U 

~ 
R 

~®` 
la

^+r,~ ~ 
~ 

Dr. Vojtěch Letfus (*1923) jc hýva-
lým vedoucím vedccký,n;pmwviu 
kein slunečního odcělení A ~rzo-
mického ústavuaiýv. ČSA V~Ond- 
řejově. Kratší dobu byl i„ vedoucini 
tohoto oddělení. Zabýva'se přede-
vsím výzkumem sluneční citposti 
á jejím vlivem narprocesy na Zemi 
Z ncjrůznějřch hledise 

Sledování nárazové viny od Slunce k Zemi a její 
efekty u Země a na hladině kosmického záření 
Ladislav Křivský, Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov 

Nárazové viny šířící se od Slunce do meziplanetárního prostoru jsou podle původu dvojího druhu. Jednak se 
vytvářejí nárazové viny v prostoru daleko od Slunce na čele korotujících rychlých proudů slunečního větru, 
jednak mohutnější jsou generovány některými erupcemi na Slunci jako následek explozivmlio procesu při erupci. 

Vlny erupčního původu ]ze sledovat podle jejich vlastní rádiové emise při jejich výstupu od erupce přes 
sluneční koronu, jde o takzvaný rádiový typ II, a dále radiometry na družicích či sondách při postupu vin 
prostorem mezi planety. Nad erupcí září v oboru decimetrových, metrových a u Země již na kilometrových 
vinách. Nárazové viny erupčního původu jsou na čele magnetoplasmových oblaků (takzvaných plasmoidů); 
při jejich srážce se zemskou magnetosférou dochází k celému komplexu poruch, ke geomagnetické bouři 
s náhlým začátkem a k poklesu na registrované hladině kosmického záření. 

Nárazové viny putují před plasmoidy na velké vzdálenosti, ještě st magnetosféry Jupitera způsobují značné 
poruchy a jsou na vzdálených sondách identifikovatelné až na vzdálenost desítek astronomických jednotek. 
Plasmoidy od erupcí svými fyzikálními vlastnostmi (diskontinuitami magnetických polí a částic, turbulencí) 
způsobují v místech svých přechodů již zmíněné poklesy kosmického záření; jde o modulační efekty nazýva-
né Forbushovy poklesy. 

Na připojeném grafu je příklad postupu nárazové viny od erupce, opticky sledovaný projev ve sluneční 
koroně; body vyznačují pozice rádiového záření nárazové viny v prostoru, zaměřované sondou ISEE-3. Zá-
znam okamžiku přechodu viny na této sondě, nacházející se v libračním centru L 1 zhruba 1 500 000 km od 
Země (nárazová vina na ISEE-3), a začátek geomagnetické bouře na Zemi (SSC) vyznačují modré čtverečky. 
Vzdálenosti od Slunce jsou v hodnotách slunečních poloměrů, I AU odpovídá 215 poloměrům Slunce a je 
vyznačena vodorovnost čarou. Kosmické záření registrované na stanici Alert (při zemském severním magne-
tickém pólu) vykázalo déletrvající pokles přes 9 % (Forbushův pokles), způsobený útlumem a rozptylem 
kosmického záření určitých energií při příchodu plasmoidu s nárazovou vinou [1, 2]. O 

Literatura: 
[I] Bougeret J. - L.: Physics of low frequency radio 

emissions. Workshop on Astrophysic from the 
Moon, Annapolis MD, Feb 1990, Conf. Proc.207, Dr. Ladislav Křivský (*1925). Vystudoval 
p. 139 matennaticko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy; 

[2] Křivský L., Gopasyuk S., Soliman M. A.: Forhush pracoval v řadě oborů astronomie, zvláště ve sluneční fýzi-
decreasesandtheirsourcejlaresinthesolarcycle cc. Publikoval ale i práce v, jiných oborech: v meteorologii, 
1976-1986, Publ. Astronomical Institute, Czecho- klimatologii, geofyzice kosmického záření, bioklimatologii, 
slov. Acad. Sci. No. 80. historii a v egyptologii. - 
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Á Obr. 1 - Šíření nárazové viny erupčního původu od Slunce k Zemi sledované podle rádiové emise sondou ISEE-
3 s efekty u Země a na hladině kosmického záření. Na kolmé ose jsou vzdálenosti ve slunečních poloměrech, 
vzdálenost Země = 1 A  = 215 slunečních poloměrů. Je vyznačen zdroj poruchy na Slunci (erupce) s následným 
koronálním transienfem. Postup rádiového záření viny typu II vyznačují hody Přechod nárazové vh ' přes sondu 
(nárazová vina na ISEE-3) a začátek geomagnetické hauře s náhlým začátkem (SSC) označují modré čtverečky. Je 
uveden současně záznam hladiny kostnického záření v průběhu dnů s Forhushovým poklesem [1, 2]. Je to první 
dokumentace komplexního jevu sluneční poruchy s modulačním efektem na kosmické záření. 
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(Sdělení a tamta komplexním zpracování bylo předneseno na celostátním slunečním semináři v Donovalech 1992, nikoliv 
autorovou vinou ale nebylo publikováno ve sborníku.) 
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Lawrence H. Alley 
aneb jak. se pozemský zlatokop změnil ve hvězdného' 

Ti z našich čtenářů, kteří trochu více přičichli k astronomii, patrně znají jméno Lawrence H. Aller. Když nás 

před osmi léty poprvé navštívil čerstvý exulant Ivan Hubený (dnes vedle Zdeňka Sekaniny další význačná 

česká hvězda na americkém astronomickém nebi) a dověděl se, že mým kolegou je profesor Aller, prohlásil: 

„Cože? On ještě žije? Vždyť je to astronomická legenda!" První setkání mezi těmi dvěma proběhlo podobně 

jako kdysi moje první setkání s Allerem: po prvním (po americku) formálním oslovení: „Professor Aller..." 

následovala odpověď: „Awgh, call me Lawrence!" Při jeho veškeré skromnosti je to poslední zbývající z těch 

mohykánů, kteří počínaje třicátými léty fakticky vybudovali astrofyziku. 

Shodou okolností překládám rozhovor s ním v den jeho 81. narozenin, 24. září 1994. A profesor Aller 

nejen žije, ale denně pracuje ve své kanceláři, publikuje významné práce, pozoruje a nadále vytrvale svádí 

nerovný boj s každým přístrojem od auta přes počítače až k největším dalekohledům. Českému čtenáři je 

blízký svým neuvěřitelným přehledem o české historii dávné i současné. Nejeden středoškolák by se cítil 

velmi maličký, kdyby se s ním Aller dal do diskuse o Karlu IV., Husovi, Komenském nebo Masarykovi. U 

příležitosti jeho 80. narozenin sepsal Jiří Grygar otázky pro profesora Allera, ke kterým mi on potom sepsal 

odpovědi- a toto interview na dálku překládám. 

Pane profesore, předně Vám gratulujeme k udělení Rus-
sellovy ceny (to je nejvyšší uznání udělované profesionální 
Americkou astronomickou společností). V našich očích jste 
astrofyzikální legenda, a to z několika důvodů. Předně Váš 
aktivní vědecký život pokrývá skoro celou epochu moderní 
astrofyziky, takže jste zažil všechny její slavné úspěchy; na-
víc na jednom z nich jste se podílel. Takže tu Russellovu cenu 
jste mohl právem dostat kdykoliv během uplynulých 40 let. 
Fakt, že přišla trochu opožděně, je pině vyrovnán tím, že 
ji dostáváte ve věku, kdy už málokdo soustavně pracuje 
jako Vy. Další část legendy spočívá v příběhu, jak jste se stal 
astronomem. A touto otázkou bychom chtěli začít náš rozho-
vor. 

Předně děkuji za pozvání, abych něco řekl pra Říši hvězd; je to 
můj druhý pokus. První byl článek o planetárních mlhovinách, 
který jsem v roce 1939 napsal pro Zdeňka Kopala, který tehdy 
právě přišel na Harvard. Zdeněk jej přeložil do češtiny a odeslal, 
ale za vlády nacistů článek nikdy nevyšel. 

Můj zájem o astronomii začal nejprve zájmem o přírodu kolem 
mne. •Bydleli jsme tehdy u pobřeží ve státě Washington. Udivoval 
mne příliv a odliv. Jak může ten bledý Měsíc na nebi pohánět 
dvakrát denně vodu oceánu sem a tam? A proč netahá třeba taky 
mne? Proč se vrhá jen na oceán? Pak, jako pětiletý, jsem zahlédl 
úpiné zatmění Slunce - mé jediné úspěšné pozorování za celý 
Život! 

Ale dostat se k astronomii, to bylo něco zcela jiného. Můj dě-, 
deček nabyl dosti slušného jmění jako zlatokop při zlaté horečce 
roku 1849 a mohl si pak koupit farmu. Ale můj otec měl svoje 
ambice. Nejprve pohořel v politické kariéře, kterou budoval na 
neochvějné víře v Lenina a bolševismus: Pak, roku 1925, se roz 
hodl být zlatokopem a odvlekl mne. ze školy,- abych otročil při 
kopání v Sieře. Otec si neuvědomil že ta, co šlo úspěšně provozo-
vat roku 1849 s ry'čem a motykou, nešlo opakovat o 80 let pozdě-

 '-
 ►~~-~- 

 _ = - 

ji. Bylo tam ještě.zlato? Ovšem; v mořské vodě je také ale kolik 
jej zní vytěžíte? 

Roku 1928 jsem se ve zlatokopeckém táboře setkal s bývalým 
spolužákem, který mi pověděl, že v San Francisku existuje spolek 
„Astronomical Society of the Pacij c který později moji rodičo-
vé označovali jako „ta sbírka cvóků ". . Když mi pak. jeden 
z mých čtyř bratří poslal roku 1929 tři dolary přihlásil jsem se za 
člena, ač peníze byly míněny na nové ponožky a boty. I když nade 
mnou otec vládl železnou rukou, nenapadlo., ho kontrolovat moji 
poštu. A tak jsem dostával časopis, a v jednom čísle měl Donald 
Menzel článek o absorpčním spektru Jupitera. Nápsal jsem mu 
dotaz, zda vodík v krystalcích ledu vysoko v Jupiterově atmosféře 
by mohl způsobovat pozorované absorpce. Dne 22. listopadu 1928 
jsem ve veřejné knihovně našel výtisk knihy „Astronomie ", její-
miž autory byli Russell, Dugan a Stewart Než jsem došel z knihov-
ny domů, byl jsem rozhodnut stát se astronomem. 

Ale jak to udělat? Ze zlatokopeckého tábora nebylo úniku. Ro-
diče o mém studiu nechtěli ani slyšet. Naštěstí roku 1931 na Den 
díkůvzdání nás navštívil bratr Pavel s rodinou a rodiče mi dovo= 
lili jet s nimi „na pár dní" do San Franciska. Tam jsme přijeli;,. 
29. listopadu 1931. Měl jsem štěstí! Profesor Menzel tehdy učil• 
na univerzitě, v Berkeley - což je jen přes úzký záliv ze San Fran-
cirka a tak jsem ho navštívil v 9 ráno dne 30. listopadu. Bral 
jsem to tak, že jsme přátelé, když jsem mu" přece :dva roky předtím 
napsal dotaz na Jupitera ... 

Menzel mne požádal, abych vypinil písemný test který dával 
svým studentům v základním kursu dstronomie. Bylo to snadné, 
znal jsem přece svého Russella-Dugana-Stewarta! Pak mne jiný 
astronom (Shane) zkoušel z matematiky a, fyziky To bylo slabší 
ale ostuda to nebyla. Profesor Menzel se vydal k univerzitnímu 
administrátoru a Žádal, abych byl přijat na univerzitu jako :mi-
mořddný student. Ten nejprve nechtěl ani slyšet - vždyť jsem ne- 
měl středoškolské vzdělání - ale Menzel použil všechen svůj šarm; 
„Podívejte se, ,tenhle mládenec sem přijde rovnou ze zapadlého 
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zlatokopeckého tábora, bez přípravy si sedne k mému testu a udělá 
jej lépe než kterýkoliv student v.me třídě. A vy chcete říct ,.Že není 
schopen uspět na univerzitě?" A „Berlínská zeď" padla! Za šest 
týdnů po úniku z otročiny jsem byl na univerzitě! 

Ne že by to bylo snadné. Překonal jsem následky dřiny a hla-
dovění ve zlatokopeckém táboře, skončil jsem áspěšně univerzit-
ní studia v Berkeley a pak přešel jako ̀ aspirant k Menzelovi 
a začal pracovat na doktorské disertaci. Bylo to tvrdé, neměl jsém 
ani peníze ani rodinné zázemí 

Takže jste zavrhl hledání zlata na Zemi," ale, trochu ironicky, 
stal se z Vás hvězdný zlatokop! Podstatná část Vaší vědecké 
práce přece spočívala v hledání zlata a jiných vzácných prv-
ků ve hvězdách a mlhovinách ... 

To byl skutečně jeden z mých. nejsilnějších zájmů. Brzy jsem si 
uvědomil, že se hvězdy mohou lišit chemickým složením a že se to 
dá poznat. Ještě v roce 1945 jsem se setkal s význačným astrofy-
zikem, který tvrdil, že všechny hvězdy jsou stejné - ač už dávno 
předtím R. Curtiss ukázal, že rozštěpení spektrální sekvence na 
jejím chladném konci mezi typy M na jedné straně a R a N na 
druhé je důkazem toho, že v těch,prvních je více kyslíku než uhlí-
ku a u těch druhých je to obráceně. V M hvězdách je všechen C 
vázán do CO, ale přebytek O vytváří oxid titanu, TiO. V R a N 
hvězdách se naopak všechen O spotřebuje na CO a ve spektru 
dominuje C (dnes mluvíme a C-hvězdách). 

V roce 1939 jsem pořídij spektra Wolfovýeh-Rayetových hvězd 
a uveřejnil jsem názor, že' rozdíly ve spektrech typu WNa WC 
nelze vysvětlit jinak než značnými rozdíly v chemickém složení. A 
tak jsem se v očích mnohých;stal kacířem. Jenže další hereze ná-
sledova1ý Cecilia Payne-Gaposchkinová našla podobné chemic-
ké rozdíly mezi nonami. Společně jsme udělali spektrální analý-
zu; jak nejlépe to tehdy šlo, a rozdíly v chemickém složení byly 
nepochybné. Ale onen vědec, který věděl, že všechny hvězdyjsou 
chemicky stejné, prohlásil: „Většina astrofyziků by si byla vědo-
ma všech nepřesností v takové práci a nedělali by tak nesmyslné 

♦ Lawrence H. Aller 

závěry jako Payne-Gaposchkinová a Alle, " Horší bylo, že i kole-
gové na Harvardu nás tvrdě odmítli a práce nikdy nevyšla; našla 
se 

až 

v Ceciliině pozůstalosti. 
K tomu všemu další význačný astronom, Bart J ,Bok, pozna-

menal na moji adresu, že když nějaký mladíček příliš vystrčí krk 
z kabátu, nemůže se divit, když dostane přes hlavu. Takové kritiky 
jsou špatným doporučením, když hledáte trvalejší zaměstnání. 
Během války jsem se podílel na válečném výzkumu v Berkeley, 
ale po válce nebylo kam se vrátit. Byl jsem dost sebevědomý 
a očekával, že moje dosavadní práce mi přinesou, nabídky z ve-
doucích univerzit. Byl tu i můj podíl na slavné harvardské sérii 
prací o fyzikálních procesech v mlhovinách, chemická analýza 
A hvězd pomocí tehdy moderní techniky křivky růstu. S Mayallem 
jsem studoval rotaci galaxie M 33 a zjistil, že poměr intenzit čar 
[OJI] a [O III] se mění se vzdáleností od jádra - jeden z prvních 
poznatků o rozdílném chemickém složení uvnitř galaxií. 

Ale ne.... Přišla jen nabídka  méně známé Indiana University 
v Bloomingtonu. Přesídlení přes půl kontinentu nás přišlo navíc 
pěkně draho. Dům v Berkeley jsme ve spěchu museli prodat se 
ztrátou a než jsme se rozhlédli v Indianě, vyletěly inflací ceny 
domů o 50 %. Univerzita měla jen jeden prastarý 0,3-m refrak-
tor, ale ředitel observatoře, Frank Edmonson, vyjednal sTexaskou 
univerzitou koupi pozorovacího času na 82-palcovém reflektoru 
na McDonaldově observatoři. Tehdy už jsem se zajímal o spektra 
centrálních hvězd v planetárních mlhovinách« .což jsou malé hor-
ké hvězdy na cestě k degenerovaným bílým trpaslíkům: V roce 
1945 jsem mezi nimi našel hvězdy tak horké, že ukazovaly čáry 
pětkrát ionizovaného kyslíku (O VI). Pokračoval jsem ve svých 
pozorováních roku 1946 a; chystal se na další roku 1947. Jenže 
přišla reorganizace, McDonaldova observatoř se administrativ-
ně spojila s Yerkesovou a ředitel Yerkesu, G. P. Kuiper, se stal 
pánem taky na McDonaldu. Když jsme tam přijeli s Edmonso-
nem, zavolal si mne Kuiper do kanceláře. Myslel jsem, že se bude 
ptát na mé pozorovací výsledky, ale o ty se vůbec nezajímal: Suše 
mi oznámil, že ted' je pánem on a pozorovací čas se nebude po-
skytovat nějakým mužikům, jako jsem já. A bylo to. 

O dva týdny později mne pozval Otto Struve, abych přešel na. 
univerzitu v Chicagu. Při rozhovoru jsem však zjistil že chtějí 
jen výpomocného učitele, který by'se podílel na prapodivné sou-
stavě přednášek o západní civilizaci. Byla to neuvěřitelná směs 
výkladů o spisech od starověku po naši dobu: Keplerovy fantazie " 
(ne jeho solidní vědecké dílo) byly podávány jako věda, ale to 
nebylo ještě to nejhorší. V oddělení fyzikálních věd se právě pro-
bíraly „vlastnosti kapalin" se zvláštním zřetelem k tomu, co si 
o nich myslel Archimedes. Na móji vědeckou práci se mne nikdo 
nezeptal; a to, co nabízeli, bylo vysloveně přechodné .zaměstná-
ní. 

Shodou okolností jsem v té době dostal pozvání od Leo Gold-
berga z Michiganské univerzity, abych se připojil k jejich nové- 
mu programu astrofyzikálního výzkumu a pokročilejšího vyučo-
vání. Málokdy jsem se tak zasmál, jako když jsem ,.si položil, na 
stůl 'vedle .sebe ty dvě nabídky, z Chicaga a Michiganu. 

Konečně začaly lepší časy. Mohl jsem jezdit pozorovat 
100 palcovým dalekohledem na Mount Wilson a pečlivě jsem stu-
doval spektra B hvězd. Tehdy byly ovšem studie chemického sló-
žení hvězdných atmosfér omezeny jednak známou nepřesností fo'_ 
tograjické fotometrie, jednak příliš zjednodušenou teorií,.založe-
nou na tzv. křivkách růstu. Pokoušeli jsme se proto vyvinout me-
tody, které by braly ohled na to, že spektrální čárybse tvoří ne 
v oblastech stejné hustoty.a teploty, ale napříč atmosférou, v níž 
se oba tyto parametry silně mění s výškou. I tak jsme ovšem mu- 
seli pracovat s předpokladem lokální termodynamické rovnová-
hy, a nic jsme netušili o hvězdném větru. ` 

Jedním z nejzajímavějších typů hvězd, se kterými jsme se 
setkali, byly hvězdy, které vypadaly jako typ A, protože měly hlu-
boké vodíkové čáry., ale současně ukazovaly molekulární pásy. Ve 
skutečnosti to byly G hvězdy s teplotou podobnou Slunci, ale zřej-
měs jiným chemickým složením. Po vleklé debatě 's posuzovate-
lem článku jsme usmlouvali povolení říci, že tyhle hvězdy mají. 
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poměr těžších prvků k vodíku desetkrát menší než ve Slunci, ač-
koliv skutečná hodnota byla spíše stokrát menší. - 

Koncem padesátých let jsme. se s Leo Goldbergem a Edith 
Mullerovóu pustili do studia slunečního spektra s použitím 
daleko lepších spektrogramů ze speciální sluneční observatoře 
(McMath Hulbert). Pak jsem přešel z Michiganuna UCLA do 
Los Angeles. Zde jsme tato spektra zpracovávali novou metodou 
spektrální analýzy, kterou vyvinul múj'student John Ross. Touto 
metodou napodobíte teoreticky jeden úsek spektra za druhým a 
porovnáváte jej s pozorováním. A tak jsme studovali nejen slu-
neční zlato, ale i olovo, platinu,., iridium a osmium. Vzpomínal 
jsem, jak mi můj otec-zlatokop sliboval, že najdeme nejen zlato, 
ale i cennější platinu. No, našel jsem ji, ale ne tam, kde on to 
předpovídal... Dnes je výzkum rozdílů v chemickém složení hvězd 
významnou astrofyzikální disciplínou; důležitou například„pro 
studium složení a vývoje galaxií. Před léty jsme se pokoušeli po-
dobně studovat i plynné mlhoviny, ale technické obtíže byly teh-
dy daleko větší než u hvězd. 

Když mluvíme o Vaší vědecké práci: kolik vědeckých prací 
jste dosud publikoval? 

Napsal jsem 6 knih a 265 původních vědeckých prací; vedle zmí-
něných témat hlavně 

o 

fyzikálních procesech. v plynných mlhovi-
nách a o chemickém složení planetárních mlhovin. 

Souběžně s vědeckou prací jste taky působil jako univerzitní 
profesor. Myslíte, že ta dvě povolání, obě vyžadující piné pra-
covní úsilí, lze rozumně nebo dokonce prospěšně spojovat? 

Myslím, že to je velice hodnotné spojení. Když se dívám zpátky 
uvědomuji si, o kolik méně„bych byl udělal, kdybych pracoval 
sám. Ovšem vyžaduje to učit aspoň nějaké pokročilé kurzy a mít 
studenty, kteří by v nich uspěli. Primitivní kurzy, které lni nabíze 
li jako výlučné zaměstnání v Chicagu, samozřejmě tento požada-
vek nesplňují. Něco elementárního« učení je blahodárné, abyste 
nežili ve slonové věži, ale přiliš mnoho škodí. Znal jsem několik 
schopných astronomů, kteří spadli do téhle jámy, a jejich výzkumná 
práce nestála za nic. Kupodivu za svého nejvíce inspirujícího 
učitele považuji A. O. Leuschnera v Berkeley. To byl typický kla-
sický německý „Herr Professor". Přednášel strašlivě, ale doká-
zal i začínajícím univerzitním studentům vštípit ponětí o tom, co 
je výzkumná práce; i mne, zatvrzelého spektroskopika, dokázal' 
nadchnout pro výpočet drah planetek a komet. 

Spočítal jste své vědecké práce. Můžete spočítat studenty, kteří 
pod Vaším vedením udělali doktorát a dali se na astronomic-
kou dráhu? 

Je jich 22: 8,.v Michiganu, 1 v Austrálii, 13 zde v Los Angeles. 
Jsou mezi nimi vélnti, známá jména a na všechny jsem hrdý. Ale 
mrazí 'mne v zádech, když pomyslím, že někteří jsou už v penzi ... 

Co byste` radil mladým adeptům astronomické kariéry? 

Je pravda, že já jsem se dostal k astronomii po poněkud ex-
centrické dráze, ale snad mohu přece jen říci něco všeobecně: 

(a) Nedávejte se na astronomii, pokud nejste přesvědčeni, že 
byste byli ntešťastní, kdybyste měli dělat něco jiného. Ve vědě je 
více vzrušujících oborů: chemie a biologie.přímo přetékají vyni-
kajícími možnostmi. Astronomie musí pro vás mít speciální mag-
netismus, máte-li se na ni dát. 

(b) Pamatujte na tohle: ‚Ať se snažíte sebelépe a ať máte hod-
notné výsledky, 'dobré místo stejně může připadnout někomu, kdo 
si to zaslouží mnohem méně. Jak si přečtete v knize ,Ecclěstastus: 
„Chléb není pro moudré a odměna nenípro zasloužilé, ale všech-
ny věci podlěhají.času a náhodě". Dobrého postavení -se můžete 
dočkat za delší dobu, než si myslíte. Ale vaše znalost matematiky, 
fyziky a počítačů se nakonec vyplatí; v nejhorším případě umožní 
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slušně se v moderny společnosti uživit. To je přesně to, co jsem 
se marně snažil vysvětlit rodičům: Dobrá, dejme tomu, že mne 
astronomie neuživí. Ale to, co musím umět pro astronomii, to jest 
matematika, fyzika, chemie (počítače ,tehdy nebyly) mi pomohou 
i tak najít slušnou obživu. 

Vaše dlouhá kariéra zajisté dovoluje malou extrapolaci. Kte-
ré jsou podle Vás nejslibnější obory v astrofyzice? 

Nechci moc kázat o budoucnosti. Moderní dalekohledy, kosmické ` 
sondy a moderní počítačová technika umožňují získat data, která 
doposud byla beznadějně ztracena v šumu. Tak třeba CODE do-
kázala vytáhnout ze šumu fluktuace na úrovni 0,001 % v relikt-
ním záření; to člověku bere dech. A tím taky posílila význam hle-
dání skryté hmoty, na kterou poprvé poukázaly, studie poměru 
záření ke hmotě v galaxiích' 

už 

před: více než-půl stoletím. 
Celý problém vývoje hvězd je stále otevřený i. když hrubé ob-

rysy snad známe. Víme mnohem víc o tom, jak hvězda končí, než 
o tom, jak svůj život začíná. Detaily toho, jak Země skončí, zná-
me daleko lépe než to, jak začala. 

Nevíme, jak vznikají magnetická pole ve hvězdách, ba ani na 
Slunci, ba'ani v Zemi, po které šlapeme. Proto jsem skepticky, 
když čtu o tom, jaký byl vesmír v prvních 10:37 sekundách po za-
pnutí kosmického vypínače. Někdy mi kosmologie připadá spíše 
jako kostnomytologie.,Takže i v tomto oboru zbývá moc co udělat. 

Překonal jste mnoho překážek, ale jistě byli také lidé, kteří 
Vám pomáhali. Vzpomínáte na některé? 

Začnu smutnou vzpomínkou. Mezi přáteli naší rodiny v mých prv-
ních létech byl Frank Krutsk,, patrně' Cech (v pěti letech jsem to 
nerozlišoval). Moc jsenn toužil po tříkolce. Otec nechtěl ani sly-
šet. Krutský mi ji koupil a způsobil mi mnohé blažené chvíle. Byl 
snad povoláním malíř ale byl taky pokladníkem místních odbo-
rů. Nějací darebáci ukradli z pokladny odborů peníze a raJ nova 
ně to svedli na něho. Musel utéci do Mexika a pak do Sovětského 
svazu. Po létech jsme dostali od něho dopis. Přišel tam v naději, 
že najde ráj dělníků, jak jej Lenin popisoval. Z dopisu bylo jasné, 
že se ze své naivity dokonale vyléčil. Ale už jsme o něm potom 
nikdy neslyšeli. A v době mého otročení ve zlatokopeckém táboře 
se taky našlo několik dobrých lidí, astronomů profesionálů i ama-
térů. ' 

Je nám líto, že tenhle text bude pro Vás nečitelný, ale ne snad 
úpině nesrozumitelný. Užíváte docela pěkně několik českých 
frázi a slov. Vysloveně nás udivuje Vaše znalost české historie. 
Můžete nám něco říci na toto téma? ' 

Vedle fyzikálních věd mne na. univerzitě vždy nejvíce zajímala 
historie. Můj celkový dojem byl, že svět byl vždy ovládán převáž 
ně gaunery a oportunisty: Dobrý charakter se uplatnil dost vzác-
ně. Na pozadí darebáků, jako byli Habsburkové, Hohenzollerni, 
Bourboni, Napoleon a .podobně, :vyvstává několik vzácných cha- 
rakterů: Vilém Oranžský Jan Hus a Komenský byli ti, které jsem 
nejvíce obdivoval jako osamocené humanisty bojující proti pově-
rám a proti utlačitelům. Tahle malá zrnka dobroty často utonula 
v přívalu katastrof. 'Když Hitlerovy tanky zaplavily západní Evro-
pu, viděl jsem n v tom opakování Bílé hory. Když jsem cestoval po 
Evropě, ani mne nenapadlo jít se podívat na nádherné hrobky 
Habsburků a podobných. Raději jsem vyhledal místo, kde se v . 
Knightlingen narodil Till.Eulenspiegel nebo vPraze restauraci,, 
kde sedával dobrý voják Švejk. . 

Svět nyní dostal novou šanci. Strašlivé omyly politiků kolem 
drúhé světové války jsou zažehnány. Ovšem kouřové clony lží pro-
dukovaných od Goebbelse až po některé současné politiky na nás 
pořád leží. Já ale doufám, že nakonec se přece jen se uplatní 
Masarykovo krédo: 

Pravda vítězí! 

Mirek Plavec 
Kalifornská úniverzita, Los Angelcs' (UCLA) 
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R Cyg - Albireo Cyg Mil Sct 
dvojhvězda otevřená hvězdokupa 

jasnosti 3,1 mag 
5,1 mag 

úhlová vzdálenost 34,3°' 
vzdálenost od nás kolem 400 ly 
spektrum K5Ill + B8V 

a= 19h 30,7m 
S = + 27° 58' 

Pozorovatelnost: únor - listopad 

Hledání: Na špičce Labutě, jižně od souhvězdí Lyry. 

Ideální zvětšení: 30x - 150x 

Popis - Nejznámější barevná dvojhvězda. Jasnější slož-
ka je naoranžovělá, slabší modravá. Vnímání takto jem-
ných odstínů barev je dost individuální. Pro lepší rozli-
šení barev je třeba získat co nejvíc světla nebo aspoň 
použít větší zvětšení. Na rozlišení hvězd od sebe stačí 
triedr. 

Poznámky - Hvězdy spolu zřejmě vývojově souvisejí, ale 
jejich vzdálenost je natolik velká, že se gravitačně ovliv-
ňují velmi málo. Oběh by i při jejich minimální vzájemné 
vzdálenosti trval několik milionů let, takže se dá říci, že 
společně letí prostorem. Tomuto vztahu se někdy přezdí-
vá „platonická" dvojhvězda. Vzdálenost Albirea zatím pří-
liš přesně změřit neumíme. 

jasnost 5,8 mag 
úhlový průměr 14' 
vzdálenost 5 540 ly 
stáří 300 milionů roků 
počet hvězd přibližně 500 

a= 18h51,1
S=- 6°i6' 

Pozorovatelnost: duben - říjen 

Hledání: V obloučku hvězd u špičky Orla a Štítu. 

Ideální zvětšení: 100x - 200x 

Popis - V triedru nebo malém dalekohledu ji vidíme jako 
malou skvrnu trojúhelníkového tvaru. Ve velkém rozliší-
me seskupení několika desítek středních a slabých hvězd, 
na jehož okraj se promítá jedna jasná hvězda. Hvězdy 
jsou nepravidelně rozmístěné, jakoby v několika propó-
jených skupinkách, a mezi nimi jsou tmavé, prázdné ob-
lasti (mohou připomínat slabý černý prstenec, kovadli-
nu). Dá se pozorovat i za dost špatného počasí, přesto-
že je nízko nad obzorem. 

Poznámky - Skutečný průměr je asi 19 ly. Patří mezi nej-
koncentrovanější otevřené hvězdokupy. Průměrná pro-
storová hustota hvězd je až 1 200-krát a v nejhustších 
částech 10 000-krát větší než v okolí Slunce. Hmotnost 
hvězdokupý je asi 2 900 sluncí, svítivost 10 000 sluncí. 

Pro její tvar do trojúhelníka se hvězdokupě někdy říká 
„Hejno divokých hus" (Wild Duck cluster). 

M 57 - NGC 6720 
planetární mlhovina 

Lyr NGC 6946 Cep 
spirální galaxie 

jasnost 9,0 mag a = 18h 
úhlové rozměry 83"x 59"' S +33° 01' 
vzdálenost 2 800 ly 

Pozorovatelnost: únor - listopad. 

Hledání - Mezi dolními dvěma hvězdami čtyřúhelníku 
Lyry, zhruba v jedné polovině. 

Ideální zvětšení: 150x- 300x 

Popis - V malém dalekohledu slabá mlhavá hvězdička, 
ale už v Sometu (zvětšení 25x) ji rozlišíme jako prstýnek. 
Ve velkém přístroji je mírně oválná, velká, hodně průsvit-
ná. Za dobrých podmínek je její střed výrazně tmavší. Na 
okrajích mlhovina dost rychle slábne, ve směru protaže-
ní je rozmazanější. Na okraji sedí slabá hvězdička. 

Poznámky - Centrální hvězda 15,3 mag (V) je i ve střed-
ním dalekohledu neviditelná, má teplotu 75 000 K a mění se 
na b0ého trpaslíka. Mlhovina se rozpíná rychlostí 27 km.s-1. 
Zcela se rozplyne asi za 20 000 roků. Mlhovina má tvar bub-

liny nebo toroidu. Rozměry plyn-
ných obálek jsou několikrát větší 
než viditelná část, která září jen 
tam, kde jsou vhodné podmín-
ky pro fluorescenci. Vzdálenost 
mlhoviny od nás je nejasná, 
podle starších měření vychází 
jen 1100 až 1 500 světelných 
roků. 

až 
wó zx 
a~ 

jasnost 8,9 mag 
úhlový průměr 11,0' 

a= 20h 34,8m 
S = + 60° 09'` 

Pozorovatelnost: po celý rok; nejlépe v létě 

Hledání U hvězd i a 0 Cep, sjet v deklinaci 3° na jih 
a kousek na východ od é Cep. V malém dalekohledu se 
může zaměnit za podobně jasnou otevřenou hvězdoku-
pu NGC 6939. 

Ideální zvětšení: 50x - 150x 

Popis - Slabá, na galaxii docela velká mlhavá ploška bez 
výrazné koncentrace jasu ke středu. Ramena se nedali 
dobře rozlišit ani ve velkém dalekohledu. Neobvyklé je, 
že se přes ni promítá velké množství hvězd naší Galaxie, 
NGC 6946 totiž leží blízko Mléčné dráhy. „Sousední" ote-
vřená hvězdokupa je nápadnější ve větším dalekohledu 
a zvětšení, kdy rozlišíme její jednotlivé hvězdy. Zajímavá 
dvojice objektů, zvlášť když uvážíme jejich velmi různou 
vzdálenost od nás. 

Poznámky - Galaxie je vzdálena přes 10 milionů světel-
ných roků, patří k nejbližším z galaxií mimo Místní sou-
stavu. Díváme se na ni téměř „shora". 

LÉTO ČÉLÝ ROK' 
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OKÉNKO POZOROVATELŮ 

Pozorovatel poťřebuje vědět, co se děje 

Ťeren pro amatéry všech pokročilostí vyhnutelné nutný vak zatím k. losažem tohoto učělu neru íLy'to moderní 
2 

přístroje umožňují pozorovateli jítk cíli přímo, vybrat si objěkt, proměř' 
Pro činnost amatéra je jedním z nejvhodnějších oborů v celé astrono- ho a výsledkye publikovat. Používá-li pozorovatel jednoduché, vizuální . 
mu, pozorování proměnných hvězd. Počet hvězd, pro něž nikdo někdy metody, napiní se jeho snaha po individuální identifik cr;pb~ykle jen •v 
alespoň vyslovil podezřéhi žer jejich jasnost není vždy stejná, přesáhl těch připádech, kdy pro Jan r 9objekt neexistují vadaném čase jin ` 'zoro 
do současnosti 50 (isřc.`'Větší polovina~z nich byla dálž'do uzne hloub vání, Na jasnostní úrovni 13 magnitud (efektivní dosah refrakto o prů 
ky zkoumána a roztříděna do mnoha astrofyzikálních typů. Samotná. niěm 2Ó cm) je mnoho: ostatečne prozkoumanych proměnných hvězd ' 
přehlídka hlavních typů proměnných hvězd je zajímavým dobrodruž- a tak má pozorovatel vel pltdílh ongrnálních pozorováni i v př padě, že .
stvřm dpstupnýni.každemu, kdo má sebemenší dalekohled, například mezi těrpito hvezdan 'předem n vádí žádný zvláštní výběr. 
triedr 7x50, a kalkulátor schopný provádět aritmetické operace s dese- . 
timístnymi čísly Qjuliánskynň d,, ty) Jestliže má pozorovatel jen o riěco, b) =Pozorovatel pro sebe hrůze ,' _caťalogu proměnných hvězd hledat 
větší dalekohled "a je.dost vytrvaly, zjistí, 'že  jeho pozorování občas jaké i ekologické výklěnl p kouty katalogu a k pozorováni si" 
neshodují 's tím co je "psáno v kniháchs ťivězdá; .která má být dobře vybírat proměnné hvězrdy~ prd něžsčhybí data. Toto zdánlivě jednodu 
.viditelná, není k'nalezení min'imu'm či maximum jasnosti je posunuto cM.doporučenř není ve skutečnosti vůbec snadné realizovat, protože to , 

nebo vůbec chybí S . podivem: kontroluje své záznamy; většinou však= vyžaduje.mítitak dobrý přehled i proměnářské literatuře, jaký ""amatér 
zjistí, že" odpovídajíkutečnosti. To jen iídaje v ki iiě (katalogu).byly"s sám fakticky nemůže získatSanči na úspěch může. mít jen větší kolek- é 
mál"o přesné, ne-li chybné Qanebo`byla hvězda původně I prozkou tana tiv, například'špoleěnost pozorovatelů aolupracujíčí s,, profesionálními 
dobře, ale v mézičasezměnila svě°chovaní. v̀  . pracovišti. tlBrněnska hvězdám á jakožto vedoucí pozorovacího progra- 

Observační část výzkumu proměnných hvězd ve ;„velké" astronomii mtje snažila po mnoho let zmapovat 'po" této "siránce ůbor zákrytových 
spočívá ovšem vlastně přesně v tomtéž: i tam Jde „pouze t̀ o zaplňování dv  zd. Výrazného pokroku dosáhla teprve nedávno, po prohloubě-
mezer datech a o boj s časem proti zastarávaní dat existujících. Vzhlě- ni polupráce's německou společnosti BAV. Ťato společnost má data- -
dem k torbu, že neustále přicházejí objevy nových proměnných, o:nichž banku, obsahující ° větší část ókamžiků minim zákrytových dvgjhvězd 
dosud není znário vůbec nic, zásoba mezer v'datech se stále doplňuje y publikovaných v celém světě (Databanku vytvářelo pó více než deset 
a konec tohoto procesu je v nedohlednu. let několik členů BAV, zakladatel''databanky D. Lichtenknecker již ze, : 

Na tomto sbírání. t'se vedle několika,stgvek profesionálů podílí "mřel.) U takové databanky je nesmírně cennou informaci už její obsah, 
`také několik tisíc amatdtů. Člověk, érý;se k nún,přidá, vstoupí do tj. počty okamžiků minim pro jednotlivéJpězďy v ní obsažené. D~iešni 
zajímavého prostředí s; prvky astronome, matematiky, poezie a sportu. správce` databanky, pan: Agerer, nám tyto počty'v posledních letech ně-
Aby tam v základní níře obstál, nepotřebuje pro začátek mnoho zkuše- kolikrát„ sdělil. Z po tu a" kvality" pozorování pořízených v. posledních 
ností a vystačí s nejskromnějšřm přjstrojovým vybavením. Výsledky x deseti let h jsme potom mohli pro každou zákrytovou dvojhvě du,ur-
jeho snaženi potká obyčejně l n osud, ž& se stanou bezejmennou sou -. čit parametr; zairedbahosti p~, vhodný, jakožto vodítko pro plánovánř, 
částírnějakě amatérské databáze (odhady -jasnosti, dlouhoperiodických pozorování, zejména vizuálních. V materiálecly_pro pozorovatele tento. . 
hvězd např. nezávi's'le"ň,místě zveřejněni ňajdbu nakonec cestg do cla- parametr uvádíme. Potvrdilo se, že pomocí' parametru psi pozorovat 1é 
tabáze americké společnosti AAVSO, určení ok9mžikn'minim zákryto- s ,malými dafekohleďy:mol u najít svůj výklenek - níensf počet jas- 
vých dvojhvěžd vstoupíí,do takto specializovanéaLichténkneckero' " ňých záI& tovych` dvojhvězd, pro něž je dosud málo pozorován' Pro'; 
vy- Agererový databáze 'něi cké společnosti BAV.).: Tyto databáze ne- ostatní ,typy "proměnných hvězd Zatím podobně přesné ip~rmáce po 
jsotl rozhoijne zaprášeňym archivem Jsou převáděny na počítač ,a roč- strádáme;
ně zodpovídaj desítky dotazů odborníků. Takto dojd4~Rličás užitktrten .í~ 
Či onen výsledek' pozorovatelův,: aniž ,on kto v`ůlléc~dozví. Mnohým č) Pozorovatel se Může zaměři₹ na' nově objevené objekty. Ani to 
amatěrůni''takový štav ěóí vyhovuje" a ,vytrvají při této činnosti po nemůže udělat bez toho, že by byl dobře informován; navíc přistupuje 
mnoho let s š"faktor času." To platí zejména o novďch a (stále jenom extragalaktic 

Některé však ,pozorovatele vš nemusí, ppcit 'zprostředkované anonymní kých?) supernovách. Tady se i. nejjednodušší technikou dají dělat uni- 
užitečnosti uspokojit. Je to pocliopiteln~ uyni spíše, že trozorování pro- "káti í a netiahraaditelná pozorování, „pouze" je zapotřebí co :nejdřív 
měnných hvězd je namáhavou činností prováděnou ve fyziologicky ne; o pbjevech"vědět. Svět je dnes omotaný, spojovacími sítěmi (připomíná 
yhodnou dobu. Adekvátnější odměnou za ni by byl individuální výsle ovázanou hlavu zraněného požárníka) a informace se po něm při dobré 

'dek. Také mladst pozorovatelé "mají spíše snahu prosazovát"své jméno 'organizaci mohoů šířit snadno -a ryčhle. .Astronomove takovou organi-, 
než přispívat do desítky let -staré databáze. -K tomu však „necílena" (to zacl mají; při Mezinárodní astronomické unii .(IAU) existuje Central; 
já specifickým způsobem neorganizovaná) vizuální pozorování prová Bureáu for Astronomical Telegrams a to rozestlá informace nejry£hlej-', 
ctěná menšími přístroji dávají dnes již minimální šanci. Hvězdy jasnos- šími existujícími způsob' každému, kdo si je předplatí (název >Centra' 

a 
ti kolem 10. magitudy jsou už dosti sledované, takže taková, pozorování je anachronizmem z doby, kdy ještě rychlejší způsobá přemisťování 
ve své, většině dabují nějaké již existujídl r`a Často,, mnohem' přesnější) .informací než.telegram nebyly k dispozici). Pro amatéry i lidové hvěz-
údaje. ra `, dámy jsou $šak finančně nedostupné, a tak ještě v únoru 1992 sek nám 

" zpráva o"výbuchu Novy Cýgni dostávala po velmiklikatých ees 
Informace jsou víc než centimetry „(průměru 'objektivu) tách; rok předtím o Nově Herculis jsme se dozvěděli,.teprve až pohasla 

} Chce Jj amatér dosáhnout toho aby 'ž jeho pozorování proilětiných (viz též Říše hvězd 74 (2/Í993), s. ,33). Dnes. se již naši pozorovatelé 

hvězd vznikalo větší procento' samostatných (individuálně citovatel-' takovým potížím mohou ~vyhnout, protože v polovině roku 1992 začala 

pých) výsledků, může se dáÝ jednou z těchto tří cest: pracoval služba zvaná Expresní ~astronopuckě informace (EAI), která 
šíří informace o astíonomických objevech za ceny přijatelné í pro 

a) Může zlepšovat své technické vybavení' a jiořídí si dalekohled amatéry. 

o. průměru nejméně 20 centimetrů.. Fotoelektrický fotometr nebo CCD 
element jako receptor je velmi žádoucí ('a také stále, dostupnější), ne- O 

„ 

Jindřich Šilhána 
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♦ oznňmení označemi tímto symbolem nebyla y před-
eh3zejícíeh číslech Říše In č„ dpublmkěvána nebo clo- 
šlu kc změně jejich oh'ihu 

6 - 
akee 

pořádaně v zahraničí 
0'. v. Říši lněul již publikovaná oznámeni, případněje- 

jich zkrácená verze 

květen 
•:• 11. - 14. V. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní 
studium astronomie - 6. soustředění 13. běhu. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín-
ská 78,75701 Valašské Mezinci; rd 0651121.928. 
♦ 16. V. - Národní technické muzeum, Pra/in: Ději-
ny matematiky - Matematika Jana Marka Marci. 
ho. III. ročník Dějin matematiky pokračuje přednáš-
kou k 400. výročí narození Jana Matka Marciho. 
Přednáška se koná ve 14 h 45 min v přednáškovém 
sále Národního technického muzea v Praze (Kostel-
ní 42). ® Kontakt: dr. Alena Šolcová (O02/543.877), 
dr. Houska (® 022/301.2074). 
319. - 21. V. -jižní Čechy: Sudijní tematický zájezd. 
® Kontakt: HvězdámaValašské Meziříčí, Vsetínská 78, 
75701 Valašské Meziříčí; r0 065121.928. 

4 23. -27. V.- Muktdiari u Tnkya (Japonska): IAU 
Colloquium No. 153 -Magnetodynamické jevy veslu-
neční atmosféře. ® Kontakt: T. Kosugi, National 
Astronomical Observatory. Mihrka, 181 Tokyo, Japan -
Japonsko; 4+81-422-34-3730; FAX+81-422-343742; 
e-mail tkosugi@solarstanfonl.edu. 
♦ 26. - 28. V. - Hvězdárnu Vyškov-Manlmnice: 
Pozorovací víkend pozorovatelů proměnných 
hvězd. ® Kontakt: dr. Petr Hájek, Hvězdárna a pla-
netárium Mikuláše Koperníka, Kraví hora 2,61600 
Brno; n( 05/4132.1287, 0507/21.668; e-mai! miku-
las@vm.ics.muni.ez. 

červen '95 
:• červen - Hvězdárna a planeurium Hradec Krdined: 
výstava lyclto Brahe - dánský hvězdář v Čechách. 

8. -11. VI. - Vcthešské Meziříčí: Pomaturitní stu-
dium astronomie - 7. soustředění 13. běhu. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 
78, 75701 Valašské Meziříčí; CF 0651/21.928. 
♦ 16. VI.- Nci,adn(technickénazeun,, Pal,',: Dějiny 
matematiky -Renesance - experiment a model, stra-
tegie myšlení Leonarda da Vinci a Luky Pacioli. Ill. 
ročník Dějin m aleutaliky pokračuje přednáškou věno-
vanou renesančním osobnostem - Leonardu da Vinci a 
Lukovi Paciolimu. Přednáška se koná tradičně ve 14 h 
45 min v přednáškovém sále Národního technického mu-
zea v Praze (Kostelní 42). ® Kontakt: Jr. Alena Šolcová 
(® 02/543.877), Jr. Houska ('či 02/301.2074). 
♦ 23. - 25. VI. - Hvězdárna Vyškov-Marcluutice: 
Pozorovací víkend pozorovatelů proměnných 
hvězd. ® Kontakt: dr. Petr Hájek, Hvězdárna a pla-
netárium Mikuláše Koperníka, Kraví hora 2,61600 
Brno; (či 05/4132.1287, 0507/21.668; e-mail miku-
las@vm.ics.muni.cz. 
:• 23. - 25. VI. - Valašské Meziříčí: Astronomický 
seminář - sluneční soustava. Kontakt: Hvězdár-
na Valašské Mezinci, Vsetínská 78, 757 01 Valaš-
ské Meziříčí; nE 0651/21.928. 

červenec '95 
♦ 1. - 7. VII. - Hvězdárnu Vyškov-Marchanice: 
Letní astronomické soustředění pro pozorovate-
le proměnných hvězd. ® Kontakt: dr. Petr Hájek, 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, Kra-
ví hora 2, 616 00 Brno; O 05/4132.1287; e-mail 
m i kul as @ v m. i cs. m u n i.cz. 
+ 1. - 9. VII. - Hvězdárna Rokycany: Kurz brou-
šení astronomických zrcadel' Kontakt: Hvězdár-
na v Rokycanech, Voldušská 721, 337 II Rokyca-
ny; •č 01812622. 

1.- 16. VII. - Hvězlú,na Karlovy Wuy: Letní astro-
nomický tábor 1995.6a Kontakt: Hvězdárna Kulturní-
ho centra Amethyst, Hvězdárna Hůrky, i. H Pavlova 14, 
36001 Karlovy Vary; (či 017/25.772, FAX 01723.753. 
9 4 3. - 9. VII. - Modmnvá u Piešian, Slovensko: 
Zraz mladých astronómov Slovenska. ' Kontakt: 
Slovenská óstredná hvezddreň Hurbanovo, Ko-
márňanská 134, 947 01 Hurbanovo, Slovensko; 
(či 0819/2484; FAX 0892487. 

(pokračování na straně ll2) 

Poslední objevené komety roku 1994 

Kometa P/Kopff (1994s) - Od 8. října jsme si na další loňskou kometu museli počkat až do 

5. prosince, kdy bylo oznámeno znovunalezení periodické komety Kopff (1994s). Tato kometa 

byla nalezena C. W. Hergenrotherem z Lunar and Planetary Laboratory na CCD snímcích poříze-

ných S. M. Larsonem pomocí 1,5-m zrcadlového dalekohledu na observatoři Catalina Station. 

Kometa byla v době objevu velice slabá (asi 22 mag), stelárního vzhledu, bez jakéhokoliv názna-

ku komy či ohonu. Tato kometa má periodu 6,46 roku a její poslední návrat v letech 1988 až 1990 

nebyl pro pozorování moc příznivý. O to lepší by měl být tento návrat, kometa by měla být dobře 

pozorovatelná během léta roku 1996. Podle předběžné efemeridy by měla být v dosahu menších 

dalekohledů. [IAUC 6111, AOKJ 

Periodická kometa Clark (1994t) - Další kometou roku 1994 se stala znovunalezená periodická 
kometa Clark (1994t). Kometu nalezl na observatoři Kuma Kogen A. Nakamura 5. a 6. prosince 
1994. V době objevu měla kometa jasnost 17,5 mag. Ačkoliv jasnost bude v červnu 1995 dosaho-
vat asi 12 magnitud, bude pro nás prakticky nepozorovatelná, jelikož její deklinace v té době bude 
S = -35`. [IAUC 6112, AOK] 

Kometa McNaught-Russell (1994u) - Robert H. McNaught oznámil 12. prosince 1994 objev své 
další komety na desce exponované Kennethem S. Russellem pomocí U.K. Schmidtova dalekohle-
du. V době objevu měla jasnost 17,5 mag. Následnými pozorováními bylo zjištěno, že kometa má 
eliptickou dráhu a tudíž je kometou periodickou. [IAUC 6115, 6116, 6117] 

Periodická kometa P/Wild 4 (1994v) - J. V. Scotti s pomocí dalekohledu Spacewatch nalezl 
kometu P/Wild 4 (1994v) - jasnost v době objevu byla 20,5 mag. [IAUC 6121] 

Periodická kometa P/Schwassmann-Wachmann 3 (1994w) - V samém závěru roku (28. 
a 29. prosince) objevili K. Birkle, Hermann BShnhardt a G. Schwehm pomoct 3,5-m dalekohledu 
na Calar Alto periodickou kometu Schwassmann-Wachmann 3 (1994w). V době objevu měla 
jasnost 22 mag. Touto kometou také skončila éra označování komet rokem a písmenem dle pořadí 
v jednotlivých rocích. [/AUC 6122] 

O (míti) 

Rázové viny po hvězdné explozi 
Pohled Hubblovým 

dalekohledem na rázové 
viny po hvězdné explozi -
Mlhovina zvaná Smyčka 
(Cygnus Loop) je nej-
jasnější čáslí zvndm,é Řa-
sové mlhoviny v podobě 
potrhané bubliny pud 
jižnímu křídlem souhvězdí 
Labutě. Na obloze zaujímá 
ploclum n průnněru 6-krát 
větším než Měsíc v ripblku. 
Snímek pořízený .široko-
ní/tlou u planetární kame-
rou (WFPC2) Hubblova 

kosmického 

dalekohledu 

zachycuje malou část 
tohoto pozůstatku po 
/tvčzdné explozi, ktc,'á se 
odehrdla zlu'uh" před 
15 000 lety ve vzdálenosti 
2 500 světelných roků. 

Rázová vina supernovy 
se pohybuje zleva doprav', 
přes zn-,té pole a relativně 
nedávna zasáhla oblak 
hustšího plynu. Srážku 
způsobuje další rdzové 
viny, které se šíří oblakem 
a ohřív'j(a budík utřeni 

jelo plyn. Hubblův dalekohled díky svému jedinečnémnm rozlišení umožňuje detailně .studovat strukturu ob!aku 
pomoc( čela rázových vin. 

Obrázek je .složený ze snímků ve třech barvách. Modře zdi" dvakrát ionizované atomy kyslíku, které jsou 
zahřívány za čelem ráznvé viny. Červené .světlo přichází od jednou ionizovaných atomů Sb)', které svit( m 
mvízovou vinou v místech, kde už plyn po jejím průchodu poněkud vychladl. Zelené .světla je emitováno 
vodíkovými atomy. Většina vodíkové emise vychází ze zóny 

tenké jen několik aarronamických jednotek 
bezprostředně za čelem ráznvé vlily. Tyto oblasti se na obrázku jeví jako ostře ohrtmičená zelená vlákna. (H) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE Co je to, když se řekne... 

Nové značení komet 

Po skoro 100 letech se dočkal změny i systém označování komet (viz též Říše hvězd 75 (2-3/ 
1995), s. 36). Od 1. ledna 1995 jej zavedla Mezinárodní astronomická unie (IAU). Starý systém 
značení komet nejdříve předběžným označením dle pořadí objevu v daném roce (například 
P/Shoemaker-Levy 9 (1993e)) a následovným definitivním (římským) označením komety dle 
průchodu přísluním (například P/Giacobini-Zinner (1992 IX)) se ukázal být zastaralým. S přícho-
dem nové techniky narůstal počet objevených a znovuobjevených komet za rok, mnohé komety se 
staly pozorovatelnými po celou dobu oběhu (například P/Gunn, P/Helin-Roman-Adu 1), některé 
komety byly objevovány dlouhou dobu před či po průchodu přísluním (stačí připomenout letošní 
P11995 Al (Jedicke) či 73P/Schwassmann-Wachmann 3, objevenou skoro 2 roky po průchodu 
přísluním, respektive více než 2 roky před průchodem přísluním). A tak 22. kongres IAU v Haagu 
schválil nový systém značení. Letos jsou již periodické komety, pozorované ve více než jednom 
návratu ke Slunci, označovány číslem a písmenem dle druhu objektu (například 1P/Halley), nebo[ 
nové označování periodických komet při každém návratu je nadbytečné. Nově objevené komety 
se budou označovat podobně jako planetky - tedy rok a písmeno s číslem, označující, ve kterých 
14 dnech roku a kolikátá byla objevena (například letošní první kometa byla objevena 8. ledna -
tedy v prvních čtrnácti dnech roku, které nesou písmeno A - dostala tudíž označení P/1995 Al 
(Jedicke)). Písmenné značení pomůže astronomům určit, o jaký objekt se jedná. Pokud je za 
pořadovým číslem či před označením roku písmeno A, jedná se o planetku, která bylá chybně 
považována za kometu. Pokud najdete písmeno P, vězte, že se jedná o krátkoperiodickou kometu, 
to znamená s oběžnou dobou menší než 200 let, písmeno C značí kometu neperiodickou. X značí, 
že pro danou kometu nelze spočítat smyslupinou dráhu a konečně D, že kometa zanikla (napří-
klad D/1993 F2 (Shoemaker-Levy 9)) nebo je považována za ztracenou (například 3DBiela). 
I když byly snahy vypustit z označování komet jména objevitelů (což je občas sporná věc), kon-
gres nakonec schválil, že i nadále komety ponesou jména objevitelů. 

Nový systém značení komet je, jak jsme ověřili v praxi, mnohem logičtější a jednodušší pro 
práci. Zároveň je i cestou do budoucna pro počítačové zpracování velkého množství dat a daleko 
větší počet nových objevů či sledování periodických komet. 

O (mí) 

Pozorování jedné z nejmenších hvězd ve vesmíru 

Jednu z nejmenších hvězd v naší Gala-
xii pozoroval Hubblův kosmický dale-
kohled (HST) (na snímku slabá hvězda 
napravo od svého jasnějšího společní-
ka). Hvězda označená Gliese 623b je 
10-krát méně hmotná než naše Slunce 
a 60 000-krát méně svítivá. Kdyby byla 
od nás tak daleko jako Slunce, zářila 
by jen 12-krát více než Měsíc v úplň-
ku. Nachází se ve vzdálenosti 25 svě-
telných roků a od jejího dominantního 
partnera ji dělí vzdálenost pouhých 3 
astronomických jednotek. Jeden oběh 
kolem něj uskuteční za 4 roky. 

0 přítomnosti hvězdy G623b svědči-
la už dřívější astrometrická pozorování -
trpashk při svém oběhu kolem hlavní 
složky systému mění její dráhu, ale je 
tak slabý a blízký této složce, že se nedá 
pozemskými dalekohledy rozlišit. 

Pozorování z HST umožní astrono-
mům lépe změřit jasnost a hmotnost 
hvězdy G623b, což povede k lepšímu 
pochopení vzniku a vývoje nejmenších hvězd, jaké v současné době známe. Dříve byli červení 
trpaslíci považováni za nejhojnější hvězdy v naší Galaxii; současná pozorování kosmickým dale-
kohledem však naznačují, že hvězdy s tak malou hmotností jsou překvapivě vzácné. 

Snímek byl pořízen HST ve viditelném oboru dne 11. června 1994 kamerou pro slabé objekty 
FCC. O 

(viz též obrázek na IV. straně obálky) 
[STSc7-PRC94-54] Lenka Šarounová 

astronomická jednotka (AU).-.jednotka: 
délky,:používaní ,v aširóíigmil: zm ěna :ve tluneční.r 
soustavě. Její hodtdo'fa: přijata Mez inárodní á4t5onomíp 
kotlunií (LAU) v roce 1976 je 1  AU —149597 R7Qkm.' 
a je air&M definice jako.. dělka. poloměru tierušejt ; ) 
kruhovéoběžn¢ dráhy tělesa se2aňedbatelnou hmpt=.' 
ností,.kte~ésepphybujebliolo Slunce uhlopba.rycl[ 
lostí 0,0)7 0 098 950 rádiánu za den S vélkou 
presuostí`oj(ptivídá středu[ yzdálenostt Země-Slilnz;. 
ce,, v praží šé'často používá hodnota 149 6 lQl(íitr: 
astronomické konstanty soubor kotít tpo',;' 
užívaných při astronomtckych výpočtech, ktet ,t(íoří, 
ucelenou soustavu Astionbtnickou Jednotkou u''

'je jeden den (1 d = 86 400 s) nebo Juhansk'ší.il'e4[-;) 
(36 525 d), astronomickou jednotkou hmofiíosh jei. 

.hmotnost Slunce. Soustavu a.k: tvore Gau Ó 
vttačnt:konstanta (definovaná), dcsctp[illi3Srnidllr 
konstant á odvozené konstanty. 
astronomie -vědao vesmíru, jeho vzmku,vývojii, 
a stavbě. "zajímá se tér o pohyby a vzájenine:ínter-
akce vesmírných těles a JeJ!cfiáp~staY,odfié obra-~l 
hu a metod výzkumu se a dě1L ťta ástr6m (dl, ne-
beskou mechaniku, astrofyzlktt,, látnta Zkoámo 
gonir a kosmologii  , l 'S 

atmosféra 1 U planety (dtáiie) pTyniiy áttal 
ko]em tohoto tčlesa..JO' h o a wzntklou'napoč&kll`)'' 
vývoje' sluneční soustas y a tvořenou plyny ze•žářo
deené mlhoviny, ozn soc‚Je se jako parna ni _a. A:-' 
vzniklá: pozdčji (zejmeua us ninováním plyna z po-
vrchových vrstev planety) je a. sok uudán ní'.2. 
U Slunce (hvězd) socho fl názes pro fotosferu,<. 

-chromosféni a korunu. Tyto části lze na rozdíl od; 
nitra hvězdy - 1 zprostředně pozorovat: 3. Viz lez
fyzikální atmoskni. 
AU vrz astronomicktí jedno [kC` 
azimutálnf montáž druh montáže astronomie 
kých přřstrol u, kter'i umoznuje poliyb v sousllve ho _. 

2 nzonrílních souřadnic {vy}ltjtp,,tág~ul~5ted~~vtysl8 
a vodorovne Používá 5e pí'ó néJ ětši $p ib~fě'dálé. ̀ ; 
kohledy a zejména pro radroteleskopy. Protože denni' 

-,pohyb jc v horizontálních souřadnicích neros noměc ~ 
ný,musí h}t poholtos řícen počítačem
barevný diagra/►r '„Ji uslos tli včzdné velikosstCt'"- 
ni' ha' 'omen  indexem (B 'si) Porovnáním s b . hlíz 
kých hvězd niujeme určit vzdálenost například „ 
hvězdokup lb d: In' edokupy jo posiuiut ee verb 
kalnou směru oproti b d, hlízk3cI I s zdokup práyěý, 
o modul: vzíPenosil).
barevný exces rozdíl mezi pororovanym 61 c 
revnýmitidexetn hvězdy a barevným mděxem, kte 
rý odpovída jelimo spek  álnurnu typu Vzniká roe 
plylem zařuu na částicřch mezihvčrdného puchu a 
umo,ňuje urče me"ihvčedno i absoiper 
barevný index pusodnč rozdíl mezi fotoši id
hon a'tzualní hvězdnou velikostí, ohecnešozď1 
mezi dvěma hodnotami hvězdné :'velikosti hro ds č, 
i cnéspekli alní oblasti V ha revnčm syst 'mu 'UBV_. 
se poučivajř h.i..(U-I3) a (B-V),:které jsou definic 
noky nony; nule pro .hvězdy spektrálmho. typu.,A0 
(teplota 10000K) Pro teplejš5 hvězdy jsou Is.i za ř 
porno, pro chladnější; kladně 
barevný systém soubor dvou, tří nebo vicč 
hvěidných velikostí téže hvězdy'meřený v. ru/ných 
.~peklrílních ohlastecii, které odpovedalí ruznýis bar-r . 
evám. Nejčastěji se pouchit tříbarevný systém LJBV -- 
(1 'i Johnsonuv-Morganůs systém) s ef 'kru sni mis' 
smavými délkami 360 nic (U Ultrafalova), 420 nic 
(B modrá)a 540 nic (V -. vizuálnř), 
br7ý trpaslík -hvčzdrs dmi mís chroz sorůaré š 
lativaě vysoké posrchosé teploty spektráhríhb t It 
B až C Vjetím niti u',jsnu díky vysoké hustotě á tmí 
ku atomy zbaveny elektronu. a tvori tak zdaný dogo-?! 
norovaný plyn. Teoreticky odvozena honit hranice 
hmotnosti h.t činí zhruba 1,4 hmotnosti Slunce' 

;(Chandrasekharova maz) 
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KDY, KDE, CO NOVINKY Z ASTRONOMIE 
d• 9. -14. VII. - Hvězdárna Rokycany: Kurz stav-
by astronomických dalekohledů. ® Kontakt: Hvěz-
dárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Roky-
cany; © 0181/2622. 
S• 418. VII. -8. VIII.- Králova studňa, Slovensko: 
31. mezinárodní astronomický tábor (IAYC). 
® Kontakt: IWA e.V, c/o Erwin van Ballegoij, Dir-
ke Mariastraat 17 bis, NL-3551 SK Utrecht, The Ne-
therlands - Holandsko; © +31-30-434276. 

22. VII. - 4. VIII. - Hvězdárna Karlovy Vary: 
Expedice pozorovatelů proměnných hvězd. 
® Kontakt: Hvězdárna Kulturního centra Amethyst, 
Hvězdárna Hůrky, I. P. Pavlova 14, 36001 Karlovy 
Vary; ( 017/25.772; FAX 017/23.753. 
♦ 24. VII. -4. VIII. -Hvězdárna Vyškov-Marchani-
ce: 35. praktikum pro pozorovatele proměnných 
hvězd. Program: účastníci praktika budou pozoro-
vat převážně zákrytové dvojhvězdy typu Hlídka; 
příprava podkladů k novým mapkám; výběr srov-
návacích hvězd; kontrola těsných okolí z atlasu TIC 
a GSC s realitou na obloze. V omezeném počtu se 
tohoto praktika mohou zúčastnit i začátečníci, kteří 
se zaučí do problematiky pozorování proměnných 
hvězd; podmínkou je znalost orientace na obloze. 
Ubytování je ve stanech u hvězdárny a v prostorách 
hvězdárny (stany, lehátka a spací pytle jsou zajiště-
ny). Stravování je individuální, dle možností. 

Kontakt: M. Zejda, Hvězdárna a planetá-
rium M. Koperntka, Kraví hora 2, 616 00 Brno; 
© 05/4132.1287; e-mail mikulas@vm.ics.muni.cz. 

28. VII. - 6. VIII. - Valašské Meziříčí: Pomatu-
ritní studium astronomie -8. soustředění 13. běhu. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín-
ská 78,75701 Valašské Meziříčí; © 0651/21.928. 
:• 29. VII. - 4. VIII. - Liberec: 4. ročník astrono-
mické expedice. ® Kontakt: Astronomický klub 
PKO, P.O. BOX 24,463 12 Liberec; © 048/29.557. 

[srpen 

O 6. - 12. VIII. - Slovenská a Česká republika: 
EBICYKL 1995. ® Kontakt: Redakce Říše hvězd, 
Vydavatelství a nakladatelství Václav Svoboda 
NN(III), Vodičkova 34, 11000 Praha 1 - Nové Měs- 
to; © 02/2421.4567-70/349; FAX 02/2422.5363; 
e-mail risehve@aci.cvut.cz. 

10.- 29. VIII. - Hvězdárna Karlovy Vaty: ASTRO-
GATE '95. ® Kontakt: Hvězdárna Kultumího centra 
Amethyst, Hvězdárna Hůrky, I. E Pavlova 14, 360 01 
Karlovy Vary; (ř)017/25.772;  FAX 017/23.753. 
*11.-  20. VIII.. Okluhy u Prostějova: Astroprak-
tikum 1995. Soukromá astronomická observatoř 
v Prostějově pořádá IV. ročník desetidenní prázdni-
nové akce nejen se zaměřením na astronomii. Akce 
se jmenuje Astropraktikum 1995 a bude probíhat 
v rekreačním a vzdělávacím středisku firmy Delta-
co s. s r.o. Litoměřice v Okluhách, asi 20 kilometrů 
vzdálených od Prostějova směrem na Blansko. 

V denních i nočních přednáškách budou účastní-
ci seznámeni s ovládáním dalekohledů a map, naučí 
se poznávat noční oblohu, dozví se mnoho informací 
o starořecké mytologii souhvězdí i planet a osvojí si 
různé techniky pozorování různých druhů vesmírných 
objektů - dalekohledy budou pozorovat noční oblo-
hu, planety, komety, asteroidy a proměnné hvězdy, 
maximum meteorického roje Perseid,ve dne Slunce. 
V případě nepříznivého počasí se budou promítat zají-
mavé filmy, budou uspořádány poutavé přednášky 
a bohaté diskuze. 

Navíc na praktiku proběhnou přednášky o histo-
rii, o drahých kamenech, o čajovnictví, o vědě a vile, 
o cizích zemích i kontinentech prostřednictvím zahra-
ničních návštěv a České státní expedice SeverníAmerika 
1995, minikurz meteorologie, diskuze, přednášky o kelt-
ské hudbě včetně koncertu. Praktikum rovněž navštíví 
různí astronomové z České republiky, a Astrobus (spe-
ciální astronomické vozidlo). 

V průběhu akce je počítáno s autobusovým vý-
letem na Hvězdárnu a planetárium M. Koperníka v 
Brně, za zajímavostmi v Olomouci i v Prostějově. 
Zbytek volného času bude věnován koupání, hrám 
a výletům po okolí. Doplňkem bude připravovaná 
soutěž o hodnotné ceny. Připraven je i maskot celé 
akce - pták-astronom. ® Kontakt: Vladislav Slezák, 
Soukromá astronomická observatoř v Prostějově, 
Moravská 27, 796 01 Prostějov. 

(pokračování na straně 114) 
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Průzkum rentgenových paprsků srážejících se galaxií 

Astronomové z Univerzity v Birminghamu využili družice ROSAT k průzkumu úkazů provázejí-
cích srážky galaxií. Je to poprvé, kdy bylo možné uskutečnit takto podrobné studium rentgeno-
vého záření splývajících galaxií. Rentgenové snímky jedné z mnoha takových dvojic, známé 
jako „Antennae" - Tykadla, ukázaly, že zdrojem rentgenového záření jsou jádra obou srážejících 
se galaxií a jejich okolí. Rentgenové záření přichází také z výronů horkých plynů. Takové plynné 
proudy pozorujeme v interagujících spirálních galaxiích, zatímco v samostatných velkých elip-
tických galaxiích se plyn nevyskytuje. 

Antennae (NGC 4038/9) leží v souhvězdí Havrana a jsou vzdálena 80 milionů světelných 
roků. Jako jeden z nejbližších srážejících se systémů jsou pozorně sledována. Útvar dostal své 
jméno podle dvou ohromných proudů látky, které zřetelně svědčí o probíhající interakci mezi 
galaxiemi. Obě galaxie se nejvíce přiblížily asi před půl miliardou let. To vedlo ke vzájemnému 
oběhu, který nyní končí splýváním vjediný útvar. Podobné procesy vedou k překotnému vzniku 
hvězd, který pozorujeme i zde. Jasné oblasti mladých hvězd jsou vidět jak ve viditelném světle, 
tak i na rádiových mapách nejen uvnitř jader obou galaxií, ale i v nepravidelně rozmístěných 
oblastech kolem jejich disků. 

Snímky rentgenového záření ze sondy ROSAT odhalily množství útvarů příslušejících difuz-
ním oblastem. Dvě z nich odpovídaly středům galaxií a dvě obrovským mračnům horkého ioni-
zovaného vodíku. Rentgenové záření z oblastí tvořících se hvězd je podobné emisím přicházejí-
cím od supernovy či rentgenové dvojhvězdy. Hromadný vznik hvězd nastává po srážkách mezi 
prachoplynnými mezihvězdnými mračny. Takové srážky jsou časté, protože v Antennae se hroutí 
střední části obou splývajících galaxií. Vznikají přitom hlavně hvězdy s velkou hmotností a ty 
během pouhých několika milionů roků explodují jako supernovy. Vyvržená látka vytváří nárazo-
vé viny, které ohřívají okolní mezihvězdný plyn. Protože rentgenové záření je vyzařováno pouze 
tehdy, když teplota dosáhne milionu či více stupňů, je pozorování rentgenového záření spojují-
cích se galaxií zvlášť důležité pro poznání tohoto dramatického úkazu. 

Zajímavé je, že jevy pozorované v rentgenových paprscích u Antennae nemají své optické 
protějšky na optických či rádiových vinových délkách. Musí jít o horké výrony podobné těm, 
které sledujeme u bližších normálních galaxií s bohatou tvorbou hvězd. Supernovy a hvězdný 
vítr od masivních hvězd umožňují horkému okolnímu plynu unikat od roviny galaxie. Dosažené 
teploty jsou dostatečné k tomu, aby plyn zářil v oboru rentgenového záření. 

To je podstatný fakt podporující představu, že spojující se na plyn bohaté galaxie podobné 
těm, jaké pozorujeme v Antennae, mohou být příčinou vzniku velkých eliptických galaxií. Urči-
tě' problém s touto teorií ovšem spočívá v tom, že spirální útvary obsahují mnoho chladného 
plynu, kdežto eliptické galaxie mají sotva nějaký. Kam všechen tento plyn mizí? Možným vy-
světlením je, že výrony, jak je zřejmě pozorujeme u Antennae, zbavují s postupujícím prolíná-
ním ramena jejich plynu a vytváří se galaxie s malým množstvím plynů nebo zcela bez nich. 
Plyn, který byl odvržen pryč, se ohřeje a přechází na okraj útvaru, kde září v rentgenových 
paprscích. Rentgenová hala byla skutečně pozorována kolem mnoha eliptických galaxií. 

Družice ROSAT získá jistě další pozorování jiných srážejících se galaxií v pokročilejších 
stadiích prolínání. Možná, že se výskyt výronů ukáže být obecným jevem. Jejich vývoj během 
postupujícího prolínání pomůže pak astronomům zjistit, co se stane s velkým množstvím plynu, 
který je přítomen na začátku. 

(Viz též obrázek na 11. straně obálky) 
[RAS News] 

A Obr. 1 - Dvojice srážejících se galaxiíí NGC 4038 
a NGC 4039 známá jako Antennae (Tykadla). 
V negativním zobrazení páru ve viditelném světle vidíme 
lépe než na pozjtivu dlouhé proudy látky vyl ryskléběhem 
interakce. Zorné pole snímkuje 0,01'. 

(foto - Royal Obsevatory, Edinburgh; Rosat) 

O 
(kh,pp) 

A Obr. 2 - Do dvojice galaxii, tvořících .rtředAntennac, 
jsou zakresleny obrysy emise silného rentgenového 
záření, jak je zachytila družice ROSAT. Písmeny I3 a E 
jsou označeny ,středy obou galaxií, A a C jsou 
pravděpodobně oblaka horkého plynu. Oblast D je 
považována za výron horkého plynu. 

(foto - Royal Obsevatory, Edinburgh; Rosa') 
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Komise NASA pro objekty blízké Zemi 

NASA oznámila zřízení své komise, která bude vyhledávat, identifikovat a katalogizovat během 
následujících deseti let všechny komety a planetky, jež mohou ohrozit Zemi. 

Předsedou této osmičlenné komise, která dostala oficiální název Near-Earth Object Search 
Committee, byl jmenován Eugene Shoemaker; Shoemaker je astronomem na Lowell Observatory 
a profesorem na U.S. Geological Survey. 

Komise byla vytvořena vedením NASA jako mezinárodní kosmická agentura sdružující různé 
země světa. Plánuje identifikaci a katalogizování všech planetek a komet, jejichž průměr je větší 
než 1 kilometr a jejichž dráhy kříží dráhu planety Země. Plán je rozvržen rozpočtem od roku 1996 
přes rok 2000. 

Členy komise jsou: 
Jurgen H. Rahe, výkonný sekretář NASA, Washington, D.C., 
Gregory Canavan, Národní laboratoř v Los Alamos, oddělení energií, Nové Mexiko, 
Alan J. Harris, NASA Jet Propulsion Laboratory (Laboratoř tryskových pohonů), Pasadena, 
California, 
David Morrison, NASA Ames Research Center, Mountain View, Califorina, 
David L. Rabinowitz, Carnegie Institution, Washington, D.C., 
Michael J. Mumma, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, 
Simon P. Worden, U.S. Air Force Space Command, Colorado Springs, Colorado. 

O 

Sonda Magellan ukončila činnost 

(dh) 

Ve středu 12. října 1994 byla ukončena úspěšná pět a půl roku trvající mise Magellan poté, kdy 
pozemní stanice ztratily se sondou spojení. 

Ke ztrátě spojení došlo v důsledku nedostatku energie. Teplota slunečních článků vzrostla na 
126 °C a docházelo k jejich stálému poškozování. Poté vyhořely všechny raketové motorky pro 
udržování stability sondy. I přesto byla její stabilita udržena až do konce. 
Po dalších pěti obletech pokleslo napětí na hlavní sběrnici na 24,7 voltů. Očekávalo se, že 

od tohoto okamžiku sonda přežije už jen dva oblety. Magellan však udržoval komunikaci ješ-
tě po více než třech obletech, přestože pokračoval pokles napětí pod 23 V (hranice úpiné energe-
tické krize) a nakonec dosáhl 20,4 V. Od tohoto okamžiku se přerušilo spojení. Bylo právě 
lOh 02min UT (3h 2min PDT = Pacific Daylight Time) a sonda začínala 15 032. oblet. Byly 
učiněny pokusy o znovunavázání kontaktu, ale to se již nepodařilo - koneckonců se to ani nepřed-
pokládalo. Zbytky sondy dopadly na povrch Venuše ve čtvrtek 13. října 1994 kolem lh OOmin 
PM PDT. 

Magellan byl vypuštěn v květnu 1989, na oběžnou dráhu kolem Venuše se dostal v srpnu 1990 
a po více než čtyři roky shromažďoval data. Radar sondy zmapoval 98 % povrchu planety 
s průměrným horizontálním rozlišením lepším než 300 m a byla též získána mapa gravitačního 
pole pro 95 % povrchu planety. Tato gravitační měření umožní vědcům „nahlédnout" také pod 
povrch a porovnat to s tím, co „viděl" radar na povrchu. 

O úspěch programu Magellan se zasloužili hlavně pracovníci týmu Martin Marietta (Denver) 
a Hughes Aircraft (Los Angeles), kteří sondu a její radar postavili a po celou dobli udržovali 
v bezporuchovém stavu. 

Data z radaru sondy, atmosférická měření a gravitační data vytvořila obrovskou databázi no-
vých poznatků o Venuši a přinesla také informace o formování samotné sluneční soustavy. Množ-
ství dat je takové, že vědci je budou studovat ještě v příštím desetiletí. 

Mágellan jako první sonda v historii uskutečnil manévr, při němž bylo brzdění třením o atmo-
sféru využito ke změně dráhy. Tato technika se osvědčila a bude použita i v plánované misi Mars 
Global Surveyor, kdy s její pomocí sonda v roce 1997 vstoupí na oběžnou dráhu kolem Marsu. 
Takový manévr má i ekonomický efekt - ušetří se palivo, tím se sníží hmotnost sondy a tedy i cena 
projektu. 

Ředitel Laboratoře tryskových pohonů (JPL) Edward C. Stone závěrem o projektu pro-
hlásil: „Mise Magellan byla úspěšná a .spinila všechna očekávání. Spinila nejen své vědec-
ké a letové cíle, ale demonstrovala také možnost využití nejmodernějších technik pro budoucí 
lety". 

O (dh) 
podle informací JPL 

Planetka číslo 6000 pojmenována 

Planetka (6000) = 1987 UN má již své jméno. Na počest Spojených národů byla pojmenována 
UNITED NATIONS. Jméno schválila XX. komise IAU na kongresu IAU v Haagu v srpnu 1994 na 
doporučení komise pro pojmenování planetek. O 
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+ 11. - 25. VIII.- 4tlošskéMezřřičí.•Astronomický tá-
bor. ® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín-
ská 78, 75701 Valašské Meziříčí; Q) 065121.928. 
v 12.- 19. VIII. - Hvězdárna a planetáriumVŠB Ostra-
va: Expedice Měsíc. ® Kontakt: Hvězdárna a planetári-
um VŠB-TU,17.17. listopadu, 70833 Ostrava - Poruba; 
t?) 069/691.1005(07); FAX 069/691.1009; e-mail plane-
tarium@vsb.cz. 

19. - 27. VIII. - západní Čechy, Zhořec: Dovole-
ná s dalekohledem 1995. . Kontakt: Hvězdárna 
a planetárium hl.m. Prahy, P. Suchan, Petřín 205, 
11846 Praha 1;®02/245 1.0709; FAX022421.6036. 
+ 19V111. - 2.IX. -Hvězddrna Úpice: Astronomic-
ká expedice Úpice 1995. . Kontakt: Hvězdárna 
Úpice, P.O. BOX 8,54232 Úpice; O 0439/932.289; 
FAX 0439/933289; e-mail observ@diu.lfhk.cuni.cz. 

25.-30.VIII.-HvězdárnaaplanetúriumPlzeň:XIV. 
evropské sympozium ESOP. ® Kontakt: B. Maleček, 
Hvězdárna a planetárium Plzeň, Nádražní třída 7, 
30148 Plzeň; r0 019220.535; FAX 019224.194. 

8 4 září- Hurbanavo, Slovenska: XIII cyklus poma-
turitniho kvalillkačn0w studia v oboru astronomie. 
® Kontakt: Slovenská ústredná hvezdáteň Hurbanovo, 
Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo, Slovensko; 
®0819/2484; FAX 0892487. 
+ 5. - 14. IX. - Skalský dvůr: 10. letní škola počíta-
čové fyziky. ® Kontakt: J. Nadrehal, Fyzikální ústav, 
Cukrovarnická 10, 162 00 Praha 6; CZ> 02/355.500; 
FAX 021312.3184; e-mail nadrehal@fzu.cz. 
+8. -10.IX.-ValařskéMeziříčl: Celostáttdpraktikum 
pro pozorovatele Slunce. . Kontakt: Hvězdárna Va-
lašské Meziříčí, Vsetínská 78,75701 Valašské Meziříčí; 
O 065121.928. 
C 14.- 17. IX. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studi-
um astronomie - 9. soustředění 13. běhu. . Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78,75701 Va-
lašské Meziříčí; ® 065121.928. 
829.1X.-4.X.- Vak šskéMeziříčí Seminářk40.vý-
ročf hvězdárny Valašské Meziříčí. ® Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské 
Meziříčí; í0 0651/21.928. 

rijen;%
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:• O Thajsko: Expedice za úpiným zatměním Slunce. 
® Kontakt Hvězdárna A. Krause, V. Knoll, Gorkého 
2658, 53002 Pand ubice; ® 040/37.826; FAX 040 /35.990. 
♦ 22.- 24. X. - Hvězdárna Vyškov-Mamhatúce: Pozo-
rovací víkend pozorovatelů proměnných hvězd. 
' Kontakt: dr. Petr Hájek, Hvězdárna a planetárium 
Mikuláše Kopemíka, Kraví hora 2, 616 00 Brno; 
X05/4132.1287, 050721.668; e-mail mikulas@vm.ics: 
muni.cz. 

=aťstopad '95 
+8.- 12. XI. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie-10. soustředění 13. běhu.® Kontakt: Hvěz-
dárna Valašclra Meziříčí, Vsetínská 78,75701 Valašské 
Meziříčí; O065121.928. 
:• 11.-12.XI.- HvězdárnaaplanetáriurM. Kopemíka 
v Brně: 27. seminář o výzkumu proměnných hvězd. 
® Kontakt: M. Zejda, Hvězdárna a planetárium M. Ko-
pemlka, Kraví horn 2, 616 00 Brno; Z) 05/4132.1287; 
e-mail mikulas@vm.ics.muni.cz. 
♦ 24. -26. XI. - Hvězdárna Vyškov-Mam/wnice: Pozo-
rovací víkend pozorovatelů proměnných hvězd. 
® Kontakt: dr Petr Hájek, Hvězdárna a planetárium 
Mikuláše Kopenfka, Kraví hora 2, 616 00 Brno; 
O05/4132.1287, 050721.668;e-mailmikulas@vm.ics.-
munLcz. 
0 24.- 26. XL - Vakcšskr'Meziříčí. Seminář o kosmo- 
nautice. ® Kontakt Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vse-
tínská 78,75701 Valašské Meziříčí; tD 065121.928. 
v 25. XI. - Valašské Meziř(čí: Porada vedoucích hvěz-
dáren a astronomických kroužků. ® Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78,75701 Valašské 
Meziříčí; CZ) 0651/21.928. 
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4.7. - 10. XII. - Valašské MeziřvZí: Pomaturitní studi-
um astronomie - 11. soustředění 13. běhu.® Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78,75701 Va-
lašské Meziříčí; (Z)0651i21.928. 

Kosmický dalekohled pozoruje mlhovinu 30 Doradus 

Širokoúhlá planetární kamera druhé generace WFPC2, in-

stalovaná na Hubblově kosmickém dalekohledu (HST) bě-
hem opravné mise STS-61, pořídila snímek oblasti vzni-

kajících hvězd v mlhovině 30 Doradus, která obklopuje 
hustou hvězdokupu R 136. Tato kamera nese modifikova-
nou optiku, která koriguje aberaci primárního zrcadla HST. 
Nová optika umožňuje, aby dalekohled uskutečnil mnohé 
z nejdůležitějších vědeckých programů, pro které byl po-
staven, ale které musely být odloženy, když byla roku 1990 
zjištěna vada zrcadla, jež vykazovalo sférickou aberaci. 

Velký snímek je mozaika obrázků pořízených čtyřmi 
kamerami WFPC2. Tři z nich, nazývané širokoúhlé, umož-
ňují „panoramatický" pohled dalekohledu na kosmické 
objekty. Čtvrtá planetární kamera má menší zorné pole, 
ale umožňuje jemnější rozlišení. Vidíme zde část obrov-
ského mračna plynu a prachu v oblasti 30 Doradus, která 
se nachází ve Velkém Magellanově oblaku, vzdáleném od 
nás 50 000 parseků. Mračno je tvořeno především ionizo-
vaným vodíkem, excitovaným ultrafialovým zářením hor-
kých hvězd. Je to obzvláště zajímavá oblasti HII, neboť na 
rozdíl od blízkých objektů osvětlovaných pouze několika 
hvězdami, jako je například Velká mlhovina v Orionu, je 30 Doradus výsledkem působení stovek 
nejjasnějších a nejhmotnějšíeh hvězd. 

Výřez ukazuje zvětšeninu hvězdokupy R 136. Rozlišení WFPC2 umožňuje i na takovou vzdá-
lenost, v jaké je 30 Doradus, rozlišit od okolí objekty, které mají velikost pouze 25 světelných dní. 
(Pro srovnání - naše sluneční soustava má velikost asi poloviny světelného dne a vzdálenost 
ke hvězdě Proxima Centauri. je 4,3 světelného roku). 

Původně se předpokládalo (podle pozorování ze Země), že se R 136 skládá pouze z docela 
malého počtu velmi hmotných hvězd. HST před opravou rozlišil v hvězdokupě R 136 několik set 
hvězd. Počáteční analýzy snímků WFPC2 nyní ukázaly, že se R 136 skládá z více než 3 000 hvězd 
s přesně měřitelnými jasnostmi a barvami. Tato měření poskytnou astronomům nové pohledy na 
to, jak se z plynných mračen tvoří rozsáhlé shluky hvězd. Jsou klíčem k pochopení vzniku hvězd 
i v naší Galaxii a k interpretaci pozorován( vzdálených galaxií, které jsou ještě ve stadiu vzniku. 
V případě R 136 se například ukazuje, že hvězdy o hmotnosti menší, než je hmotnost Slunce, jsou 
schopny vznikat stejně rychle jako hvězdy velice hmotné. 

(viz též snímek na IL straně obálky) 
O 

♦ Obr. 2 - Obrovská oblast vodilcu HII 
kolem husté hvězdokupy 30 Doradus ve 
Velkém Magellmtově oblaku. - Horní 
snímek ukazuje R 136, hustou hvězdokupu 
mladých horkýchhvězd ve středu mlhoviny 
30 Doradus. Snímek byl pořízen 
planetární kamerou WFPC-2, umístěnou 
na Hubblově kosmickém dalekohledu, při 
normálním rozlišení. 

(foto' NASA/STScI/JPL) 

(iz) 

Á Obrd . Hvězdné pole v oblasti 30 Doradus - Rozdíly při srovnání pozemních pozorování hvězdného pole s 
pozorováními Hubblova kosmického dalekohledu před a po výměně kamery WFPCI za kameru WFPC2 jsou 
obrovské. Tři publikované snímky ukazují velice jasnou Wolfovu-Rayetovu hvězdu označenou jako Melnick 34, 
která leží v oblasti vzniku obřích hvězd. Tato oblast je nazývána 30 Doradus a leží ve Velkém Magellanově 
mračnu (LMC). V jejím pozadí sledujeme řadu slabých hvězdo svítivosti srovnatelné se Sluncem. - • Levý 
snímek - pohled ze Země - Nejlepší možný pozemní snímek objektu Melnick 34 byl pořízen za ideálních 
atmosférických podmínek na Evropské jižní observatoři. Velikost obrázku hvězdy je asi 0,6 obloukové vteřiny. -
•Prostřední snímek-pohled původníkamerou WFPCJ kosmického dalekohledu - Stejná oblast vyfotografovaná 
širokoúhlou a planetární kamerou první generace WFPCI. Okamžitě jsou zřejmé výhody práce v kosmu, nad 
zemskou atmosférou. Atmosférické zkreslení odpadá a je vidět mnohem více hvězd. Zároveň se však na snímku 
projevuje zřetelný vliv sférické aberace. Tu zde zejména vytváří „obal" kolem jasné hvězdy, který má průměr 
čyři obloukové vteřiny a zakrývá pohled na oblohu v okolí hvězdy. Na takovém snímku se daří jen obtížně 
provést kvantitativní měření neboť světlo z mnoha hvězd .se překrývá. - • Pravý snímek - pohled kamerou 
WFPC2 opraveného kosmického dalekohledu - Snímek stejné oblasti pořízený vylepšenou optikou širokoúhlé 
planetární kamery druhé generace WFPC2. Expozice obou snímků je táž. Všechno světlo centrální hvězdy se 
sbíhá v jednom ohnisku, protože nová optika kamery odstranila sférickou aberaci. Záběr zachytil i velké 
množství slabších hvězda jsou tudíž možná kvantitativní měření jejich svítivosti. Opravený kosmický dalekohled 
je nyní .schopen uskutečnit všechny klíčové programy, pro které byl dalekohled a jeho přístroje navrženy. 
Kamera WFPC-2 byla vyvinuta v Laboratoři tryskových pohonů (JPL) a je řízena Goddardovým střediskem 
kosmických letů NASA. ((oto - NASA/JPL) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE Co je to, když se řekne... 

Zappafrank Je náŠ aneb jak Frank Zappa k planetce přišel 
Na konci července 1994, pár dnů po srážce komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem, se široká veřej-
nost mohla z novin, rozhlasu i televize dovědět o další, byt z hlediska poznání vesmíru nepříliš 
podstatné astronomické zajímavosti. I ona se však týkala sluneční soustavy. Jedna 
z planetek kroužících mezi Marsem a Jupiterem byla na počest nedávno zesnulého amerického 
rockového hudebníka a skladatele Franka Zappy pokřtěna jménem Zappafrank. A ještě jedna souvis-
lost: stejně jako ve sledování komety Shoemaker-Levy 9 v tom měla prsty i hvězdárna Klef. 

A jak Zappa k planetce přišel? Mezi jeho obdivovateli z celého světa se našli tací, kteří nejen 
tušili, že existují ve vesmíru jakési planetky, ale i to, že je možné ryto planetky pojmenovávat po 
významných osobnostech vědy, kultury a podobně. Tím by koneckonců astronomové mající pla-
netky v nápini práce mohli být než potěšeni. Zappovská „lobby", toužící dostat svou „hvězdu" na 
skutečné hvězdné nebe, se obrátila na Briana G. Marsdena, jenž se jim jako autor dráhových 
elementů tisíců planetek, ředitel Minor Planet Center, vydavatel Minor Planet Circulars (M.P.C.) 
a člen komise IAU pro pojmenování planetek zdál osobou nejpovolanější. Někde zde se objevil 
nápad pojmenovat po Franku Zappovi planetku objevenou v Cechách: je všeobecně známo, že 
Zappa byl pro mnoho lidí v Československu a celé východní Evropě před rokem 1989 jedním ze 
symbolů svobody a demokracie a velkým příznivcem polistopadových změn u nás. A když česká 
planetka, tak pochopitelně objevená na Kleti. Brian Marsden spolu s naší paní ředitelkou vybral 
planetku (3834) = 1980 JE objevenou na Kleti 11. května 1980 L. Brožkem. Pak se po e-mailu 
dohadovali o citaci do M.P.C. a Brian Marsden vymyslel jméno Zappafrank, které je sice na první 
pohled trošku kuriózní, ale splňuje všechny požadavky pojmenovávací komise - tedy není delší 
než šestnáct znaků, je pokud možno jednoslovné a není podobné jménům jiných planetek. Komi-
se IAU pojmenování schválila a jeho publikováním v M.P.C. 23792 z 22. července 1994 se pla-
netka (3834) stala oficiálně Zappafrankem. Zappovi příznivci z celé sluneční soustavy určitě 
měli radost. Někteří z nich od nás dokonce vyloudili nebo ještě loudí snímky planetky. Pro nás 
bylo příjemné i to, že se o hvězdárně na Kleti píše a hovoří v takových sympatických souvislos-
tech (tedy ve světě; v Čechách to, že Zappafrank je klefská planetka, většině novinářů, kromě 
Jihočeských listů, jaksi uniklo...). 

P.S.: Planetka (3834) Zappafrank je typická planetka hlavního pásu s velkou poloosoua = 2,5547933 
AU, excentricitou e = 0,1892440, pouze má trochu větší sklon dráhy k rovině ekliptiky i =14,04145` 
(vše v ekvinokciu J2000.0 a pro epochu 1995 X. 10.). 

O Miloš Tichý 

Planetka (3834) Zappafrank -
Dvojexpozice planetky je uprostřed 
horní poloviny kroužku. Snímek byl 
pořízen 13. 5. 1980 ve 22h 42mtn 
35 s - 23h 02min 35s a 23h 03mtn 
ISs - 23h 23min ISs SEČ velkou 
Maksutovovou komorou 630/850/ 
1370 mm Observatoře Klet. Číslo 
pad kroužkem značí K 138, tedy sté 
třicáté osmé nové těleso objevené 
na Kleti. 

(foto - archiv Observatoře Klef) 

Planetka 1994 XM1 těsně minula Zemí 
V noci z 8. na 9. prosince 1994 objevil Jim Scotti na observatoři Kitt Peak pomocí dalekohledu 
SPACEWATCH velmi rychle se pohybující těleso: za jednu hodinu urazilo na obloze 40 minut 
v rektascenzi a 9 stupňů v deklinaci. V době objevu mělo jasnost 17,7 mag, nejjasnější bylo o půl 
dne později - 14,8 mag; jasnost 24 hodin po jeho objevu již klesla na 22,3 mag. Dle výpočtů 
B. G. Marsdena minulo těleso naši Zemi ve vzdálenosti pouhých 0,0007 AU, tedy 105 tisíc kilo-
metrů! Je to tedy zatím nejtěsnější pozorované přiblížení nebeského tělesa - zřejmě planetky -
k Zemi. Při předchozích třech těsných přiblíženích nás planetky 1991 BA, 1993 KA2 a 1994 ES 1, 
objevené v rámci projektu SPACEWATCH, minuly přibližně o 0,001 AU, tedy asi o 150 tisíc 
kilometrů. Z absolutní hvězdné velikosti (H = 28 mag) můžeme usuzovat, že šlo o objekt řádově 
desetimetrových, možná jen metrových rozměrů. Hypotetická srážka podobného tělesa se Zemí 
by sice nepředstavovala katastrofu globálních rozměrů, ale v ohrožené části zeměkoule by z ní 
určitě radost neměli. Vždyť rozměry pověstného tunguzského meteoritu se odhadují také řádově 
na desítky metrů. O 

[M.P.E.C.1994-X05, AOK] (mí) 
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SLUNEČNÍ AKTIVITA 
Y pes^ 

Aktivita Slunce v prosinci byla výrazně spo-
jena s mohutnou aktivní oblastí z poloviny mě-
síce. Na začátku období bylo dokonce v jed-
nom dni (3. XII.) zaznamenáno relativní číslo 
0. K podstatné změně došlo až začátkem dru-
hé dekády, kdy se za východním obzorem za-
čala na sluneční disk nasouvat mohutná sku-
pina skvrn, která výrazně ovlivnila průběh 
prosincové aktivity Slunce. Při přechodu ob-
lasti centrálním poledníkem dosáhla takové 
mohutnosti, že bylo možno spatřit ji i pou-
hýma očima bez použití dalekohledu. S její 
přítomností na přivrácené polokouli Slunce 
(9. až 19. XII.) byl spojen nárůst erupční akti-
vity, která dosáhla nejvyšších hodnot ve dnech 
12. a 18. prosince. 

V porovnání s předešlým měsícem došlo 
k oživení aktivity. Byla to však zásluha přede-
vším výše zmiňované skupiny z poloviny mě-
síce. Po jejím západu opět výrazně poklesla 
a přiblížila se, podobně jako na samém začátku 
prosince, nule. 
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ZPRÁVY Z OBĚŽNÝCH DRAH 
Dne 31. května si připomínáme 20 úspěšných let Evropské kosmické agentury (European Space 
Agency, ESA), s níž snad letos konečně podepíšeme dohodu o spolupráci. Integrační proces 
začal v 60. letech a věnoval jsem mu svůj první článek pro Říši hvězd před více než 30 lety: 
v roce 1962 šest zemí - Belgie, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí a Velká Británie - vytvořilo 
organizaci ELDO (European Launcher Development Organisation) a krátce poté stejné země 
spolu s Dánskem, Spanělskem, Švédskem a Švýcarskem organizaci ESRO (European Space 
Research Organisation). Jejich činnost byla zahájena 29. II., respektive 20. III. 1964. 

Zatímco ELDO nikdy nespinila svůj cíl vyvinout letuschopnou nosnou raketu, ESRO se stalo 
příkladem úspěšné spolupráce. V letech 1964-1967 se uskutečnilo 56 startů sondážních raket 
a v roce 1968 vzlétly první družice - IRIS (ESRO-2), AURORAE (ESRO-1A) a HEOS-1, roku 
1969 BOREAS (ESRO-1B). V roce 1972 startovaly: HEOS-2, TD-lA (sledovala 15 tisíc hvězd 
v ultrafialovém záření) a ESRO-4. Během deseti let ale především byly položeny základy me-
chanismu efektivní spolupráce. 
V červenci 1973 se v Bruselu ministři dohodli na vytvoření jednotné mezivládní agentury 

ESA, která nepochybně nejen ovlivnila světovou kosmonautiku, nýbrž výrazně přispěla i k pro-
cesu evropské integrace. Kromě zemí ESRO jsou jejími členy dále Irsko, Norsko, Rakousko (od 
I. I. 1987) a Finsko (od 1. I. 1995). Spolupracující zemí je Kanada, s dalšími jsou podepsány 
dohody o spolupráci. 

Členský příspěvek pokrývá tak zvaný povinný program, spojený s provozem ESA, studiem 
budoucích projektů, technickým výzkumem, informačními systémy a vývojem i využíváním 
vědeckých družic. Nyní je to asi 700 milionů USD ročně. 

Kromě toho se členské země mohou zúčastnit výběrových programů, zahrnujících aplikace, 
raketovou techniku, pilotované lety a podobně. Hospodářská politika ESA směřuje k tomu, aby 
hodnota průmyslových kontraktů odpovídala výši investic. 

Sídlem ESA je Paříž. V čele stojí výbor ze zástupců členských států, jehož předsedou je 
P. G. Winters. Výkonným šéfem je generální ředitel J. M. Luton. Počet stálých pracovníků se 
pohybuje kolem 2000 a roční rozpočet loni dosáhl 3,26 miliardy USD; z toho je 31,4 % na vývoj 
raketové techniky, 17 % na pozorování Země, 12,7 % na pilotované lety, 11,4 % na vědecké 
programy, 10,3 % na telekomunikace a 3,2 % na experimenty v mikrogravitaci. 

Největším ústavem je ESTEC (European Space Research and TEchnology Centre) v holand-
ském Noordwijku. Tento ústav hraje primární roli při vývoji všech družic a jejich vybavení. 
Mimo jiné je tu instalován obří kosmický simulátor a pracuje zde asi 1 850 osob. V ESOC 
(European Space Operations Centre) v Darmstadtu (Německo) je mezinárodní tým 800 specia-
listů zodpovědný především za provoz všech družic. ESRIN (European Space Research INstitu-
te) ve Frascatti u Ríma se v průběhu let stal datacentrem pro dálkový průzkum Země a spravuje 
informační sítě ESA. EAC (European Astronaut Centre) v Kolíně nad Rýnem byl založen v roce 
1992 pro přípravu evropských kosmonautů. Evropským kosmodromem je CSG (Centre Spatial 
Guyanais) na ploše 96 000 hektarů při pobřeží Francouzské Guyany. 

Vědecký program pokračoval v roce 1975 startem COS-B a o dva roky později družicemi 
GEOS a ISEE-2. Další dvě družice patřily mezi astronomické: EXOSAT (1983) a HIPPARCOS 
(1989). Vrcholem aktivity byly dvě kosmické sondy: GIOTTO (1985) a ULYSSES (1990). ESA 
se rovněž podílela na skvělé IUE (1978) a za panely slunečních baterií a kameru FOC získala 
15 % pozorovacího času na HST (1990). 

Na 19. IX. 1995 byl stanoven start družice ISO (Infrared Space Observatory), která koncem 
května dorazila z Noordwijku do Kourou a která bude pořizovat kromě zobrazení především 
fotometrická, spektroskopická a polarizační měření. V říjnu by měla NASA vynést sondu SOHO 
a po 26. IX. Ariane-5 při své premiéře dopraví na oběžné dráhy čtveřici družic Cluster - oba 
projekty jsou součástí studia vztahů Slunce-Země. 

Pak budou startovat tři astrofyzikální observatoře: XMM (X-Ray Multi-mirror Mission) 
v červnu 1999, INTEGRAL (INTEmational Gamma RAy Laboratory) roku 2001 a FIRST 
(Far InfraRed and Submillimetric Space Telescope) kolem roku 2005. V říjnu 1997 zahájí svůj let 
americko-evropská sonda CASSINI k Saturnu, jejíž evropské pouzdro HUYGENS bude zkoumat 
atmosféru Titanu, a na rok 2003 byl stanoven start sondy ESA a NASA ke kometě (ROSETTA). 

Každého projektu se zúčastňují stovky vědců (rekordních 195 u SOHO) a v Evropě nyní 
existuje asi 60 skupin schopných vyvíjet unikátní aparatury. Projekty jsou vybírány z široké 
mezinárodní nabídky tak, aby počáteční práce začínaly nejméně 15 let před startem. Programy 
lze rozdělit do dvou kategorií. GIOTTO, ULYSSES, HUYGENS a INTEGRAL patří mezi střed-
ní projekty a jejich cena odpovídá ročnímu rozpočtu ESA na vědu. EXOSAT, HIPPARCOS, 
ISO, podíl na HST, XMM a podobně jsou stěžejními projekty s cenou více než dvojnásobnou 
(600 až 800 milionů USD). 

Stručně poznamenejme ještě další oblasti aktivity ESA. Provoz je předáván specializované 
organizaci - například u meteorologických družic METEOSAT je to Eumetsat. Dvě družice ERS 
(European Remote Sensing) s radarovou aparaturou jsou určeny pro dálkový průzkum Země a na 
období po roce 1998 jsou připravovány dvě série družic na polárních drahách - ENVISAT 
a METOP. 

Od roku 1979 ESA vypouští rovněž experimentální telekomunikační družice (OTS, ECS, 
OLYMPUS, EUTELSAT), jejichž provoz zajišťuje organizace Eutelsat. Pro rok 1997 se připra-
vuje družice ARTEMIS a pro 1999 operační retranslační systém DRS. 

Stále větší důraz klade ESA na pilotované lety (například Euro-Mir) a výzkum v mikrogravi-
taci (mimo jiné plošina EURECA). Vyvrcholením je příprava vlastní kosmické lodi (zkouška 
prototypu již v roce 1996) a samostatného modulu COLUMBUS stanice Alpha (2001). 

Mimořádné úsilí (i náklady) věnuje ESA vývoji nezávislého nosiče Ariane - start první verze 
se zdařil o vánocích 1979 a nyní se připravuje premiéra Ariane-5 (26. XI. 1995). Bohužel, vývoj 
miniraketoplánu Hermes byl v roce 1992 zrušen. Operační starty a marketing zajišťuje společ-
nost Arianespace, která má nyní přes 40 dosud nevyřízených objednávek. 
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Královský astronom John Flay 

Londýnské předměstí Greenwich je nejznáměj-
ším předměstím na světě. Jeho jméno si mu-
sejí povinně pamatovati školáci nižších tříd, 
neboť místem vede nultý poledník, hlavní ze 
měpisná a časová čára světa. Stojí tam i zná-
má astronomická observatoř s jedinečnými 
souřadnicemi (0° 0,0'; 51° 28,6'), Dnes již je 
mimo službu a stala se tudíž muzeem: Její ast-
ronomicke povinnosti převzala hvězdárna 
Royal Greenwich Observatory, umístěná však 
mimo nultý poledník (+0° 20;3', 50 28,6). 
Pokud čtenář nabyl dojmu; že hvězdárnu pře-
stěhovat lze 'a poledník nikoli, mýlí se. Původ-
ní greenwichská hvězdárna od svého založení 
neměla s nultým poledníkem žádnou souvis-
lost. První nultý poledník vedl od ní poměrně 
daleko - Mercartor v roce 1634 označil za nul
ty poledník ten, který procházel Orchillovým 
mysem na ostrově Ferro ( dnes =17° 39,8•). To 
až roku 1884 se nultý poledník stěhoval do 
Greenwiche a od roku 1911 je jeho poloha pro-
hlášena za definitivní. O stavbě původní green- 
wichské hvězdárny rozhodl anglický a-skot-
sky král Karel II: z rodu Stuartovců ediktem 
z 4. května 1675. Edikt vymezil i hlavní úkol 
pro budoucího ředitele zatím neexistující hvěz-
dárny: „Ředitel nové hvězdárny, královský as-
tronom; má za ákol s,největší Péčí a pílí zabý-
vati se zdokonalováním tabulek pohybů těles 
nebeských a poloh hvězd, aby byla dána mož- 
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orientována výhradně astronomicky. A vyba-
vení - dva malé dalekohledy, dvoje hodiny, šes-
tipalcový sextant a dva kvadranty - vytvářelo 
celkem dobré předpoklady pro astronomickou 
práci. 

Velmi dlouho se J. Flamsteed věnoval po-
zičním pozorováním. Spolu s přítelem Edmon-
dem Halleyem (přátelství na dobu určitou - viz 
dále) odcestoval v roce 1676 na ostrov Svaté 
Heleny v jižním Atlantiku. Po provedených 
měřeních vydal Halley Catalogus Stellarum 
Australium (1679), ve kterém jsou zaneseny 
polohy 341 hvězd jižní oblohy: Pozorováním a 
měřením poloh hvězd věnovaFFlamsteed třicet 
let svého života. Jak se ukázalo, měl i smůlu, 
neboť v, letech 1690 až 1715 měl několikrát na 
očích planetu Uran (objevenou W. Herschelem 
roku 1781). 

Máme-li zachovat chronologii Flamsteedo-
vy práce, opustíme na chvíli jeho cestu k prv-
nímu katalogu hvězd a odbočíme do světa ko 
met. 

V roce 1680 se objevila kometa (Kirch 1680);
která na obloze provedla podivuhodný kousek. 
Z ničeho nic udělala obrat téměř do protismě-
ru svého původního letu. Tuto skutečnost po- 
zoroval samozřejmě objevitel Gottfried Kirch 
(1639 až 1710), královský astronom, a také teh-
dy neznámý pastor Georg Samuel Dorfel; po-
zoroval ji i Flamsteed. Ten se vydal s obrázkem 
tak prudce změněné dráhy za I. hlewtonem. Vel-
ký fyzik bral věc téměř jako neskutečnou hu-
mornou historku a učinil tak jednu ze svých ži-
votních chyb. Dorfel viděl problém poněkud 
vážněji a jako prvm ubal domtJ 3. ku; že kome-
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nesla velmi mnoho. Flamsteedovy údaje o Mě--
síci urychlily vznik Newtonovy teorie o pohy-
bu tohoto tělesa; neboť Flamsteed poukázal na 
řadu nepravidelností v měsíčních pohybech; 
a naopak Newton přímo pomohl vydat Flam 
steedův katalog hvězda Jistým oceněním pra 
ce mohly být pro Flamsteeda Newtonovy do 
pisy, v nichž téměř vyčítavou formou naléhá, 
aby Flamsteed zaslal.dalšř pozorování Měsí-
ce. Rovněž vítal poziční údaje o Flamsteedem 
objevené kometě (Flamsteed 1684) a údaje 
o polohách Saturna, Jupitera 'a jeho satelitů. 
I z těchto pramenu se rodila všeobecná teorie 
gravitace. 

Vraťme se však k mapování' oblohy. Ham 
steed a Halley celou věc pojali jednoduše -
Flamsteed se bude zabývat severm oblohou 
a Halley jižní, přičemž první výlet za pozoro-
váním podnikli společně. Spory mezi nimi 
vznikly už v roce 1694, kdy se Flamsteed sna-
žil - a úspěšně - zabránit Halleyově profesuře 
a obvinil ho z bezbožnosti. Pokračovaly při pří-
pravě publikace Flamsteedových pozorování 
a už neskončily. John Flamsteed totiž svá dlou-
holetá pozorování publikovat nechtěl, považo 
val je stále za pracovní a neúpiná. Royal Soci- 
ety (pod předsednictvím Newtona) na publi-' 
kaci trvala. Pojednáních se Flamsteed rozho 
dl pozorování odevzdat s tím, že budou 
uzavřena a archivována. Newton přesvědčil 
roku 1704 prince Jiřího, aby převzal veškeré 
náklady na publikaci, chtěl si však ponechat 
rozhodující vliv na vlastní tiskovou přípravu, 
Princ publikaci tedy nařídil, připravitji ale měl 
Halley. Tak roku 1712 Flamsteedův katalog 
proti vůli autora vyšel pod názvem Historica 
Coelestis Britanníca. Flamsteed doslova zu 
řil, většinu nákladu skoupil a spálil. 

V dokonalé podobě vyšel katalog znovu pod 
stejným názvem až po Flamsteedově smrti roku 

2, Toto vydání jev historii označován ao' 
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ce. Katalog obsahuje 
:hvězdách se souřad 
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ASTRONOMICKÁ KRONIKA HVĚZDÁRNY* PLANETÁRIA *ASTRONOMICKÉ KLUBY 

• 1.V. - GavrilAndriano-
vič TICHOV (1. V. 1875 -
25. I. 1960) - 120. výročí 
narození. Ruský astronom. 
Studoval povrch Marsu (byl 
zastáncem astrobotaniky -
povrchové změny na Mar-
su vysvětloval přítomností 
nejnižších druhů rostlin). Pracoval též v ob-
lastech kalorimetrie planet a fotometrie hvězd 
a planet. 

• 1. V. - Johann Balmer (1. V. 1825- 12. III. 
1898) - 170. výročí narození. Švýcarský 
matematik. 

• 12. V. - Ján N. ŠAJNOVIČ (12. V. 1733-
12. V. 1785) - 210. výročí úmrtí. Slovenský 
astronom. Pracoval na univerzitní hvězdár-
ně v Trnavě. Spolu s M. Heliem se zúčastnil 
expedice na pozorování přechodu Venuše 
před slunečním diskem v Laponsku v roce 
1769. 

• 15. V. - Maximilián HELL (15. V. 1720 
- 14. IV. 1792) - 275. výročí narození. Slo-
venský astronom, ředitel hvězdárny ve Vídni 
(od roku 1755). Podílel se na vybudování 
hvězdárny pro univerzitu v Trnavě a hvěz-
dárny v Kluži. V roce 1768 uskutečnil v La-
ponsku pozorování přechodu Venuše přes slu-
neční disk (ze kterého určil sluneční parala-
xu) - práce Dissertatio cle transitu Veneris 
ante discum Solis (1770). Od roku 1757 vy-
dával astronomickou ročenku Ephemerides 
astronomicae. 

• 17. V. - William P. ENGELGARD (17. VII. 
1828- 17. V. 1915) - 80. výročí úmrtí. Ruský 
astronom. Věnoval se studiu planetek, mlho-
vin a hvězdokup. Sestavil katalog více než 
400 mlhovin. 

• 17. V. - Claude Alexis 
CLAIRAUT (7. V. 1713 -
17. V. 1765) - 230. výročí 
úmrtí. Francouzský astro-
nom, matematik a geodet. 
Zúčastnil se měření zem-
ského poledníku, vypočítal 
přesnou dráhu komety P/Halley (její návrat 
v roce 1759 předpověděl s chybou 31 dní). 
Zabýval se též teorií pohybu Měsíce. 

• 22. V. - Thomas GOLD 
(22.V. 1920) -75. výročí na-
rození. Americký astronom 
a fyzik rakouského původu. 
Spolu s Bondim a Hoylem 
je autorem teorie stacio-
nárního vesmíru (Stea-
dy State Theory, 1948). Poukázal na to, že 
(pokračování na str. 119) 

76, přehlídka SOČ ve fyzice 

V pořadí již 16. republiková přehlídka středoškolské odborné činnosti (SOČ) se poprvé konala 
jako samostatná celostátní přehlídka prací studentů České republiky. Přehlídka se uskutečnila ve 
dnech 9. až 11. VI. 1994 v Břeclav!. Jejím pořadatelem byl Institut dětí a mládeže ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v Praze ve spolupráci se školským úřadem Břeclav. 
Výše uvedené ministerstvo vyhlašuje SOČ ve spolupráci s ministerstvy zdravotnictví, hospodář-
ství a životního urostředí. 

Přehlídka SOC proběhla v 16 soutěžních oborech. V oboru fyzika bylo obhajováno 7 prací. 
Hodnotící komise oboru fyzika stanovila následující pořadí prací - uvádíme spolu se stručnou 
anotaci: 
1. Ondřej Chvála - Milan Vančura (Gymnázium, Zborovská 45, Praha): Problém mnoha těles 
ve fyzice. (Konzultantem práce byl prof. RNDr. R. Hrach, DrSc.) Práce se zabývá zkoumáním 
chování mnoha těles v oblasti astrofyziky a fyziky plazmatu. Obsahuje soubor programů, které 
řeší: a) vznik planetární soustavy, spirální galaxie, chování čtyřhvězdy; b) simulování neutrálního 
plazmatu, jeho reakce na vnoření kovové sondy s elektrickým potenciálem. Problémy byly řešeny 
užitím několika metod, byla provedena jejich statistická srovnání. [Pozn.: Vítězná práce v oboru 
fyzika byla navíc oceněna prestižní cenou Nadace Jaroslava Heyrovského.] 
2. Alexandr Malijevský (Gymnázium, Zborovská 45, Praha): Stavová rovnice tuhých koulí. (Kon-
zultantem práce byl Doc. Ing. A. Malijevský, CSc.) Citem práce byl popis stavového chování 
tuhých koulí. Na nových experimentálních datech byla ověřena metoda D. a P. Lonngi a byla 
navržena nová metoda, která postup uvedených autorů zlepšuje. Pomocí ní je možné určit vyšší 
koeficienty viriálntlro rozvoje stavové rovnice. 
3. David Brebera - Martin Zeman (Gymnázium, Dašická ul., Pardubice): Fyzikální metody 
k vytváření statických i pohybových prostorových obrázků s ukázkami. (Konzultantem práce byla 
prof. RNDr. Z. Svědirohová.) Práce obsahuje přehled, popis, aplikace a srovnání metod vytváření 
prostorových obrazů. Pozornost je věnována i popisu nových metod NUOPTIX a HOLOVISION 
(někdy též „šilhavá" metoda) spolu s návrhem algoritmu pro tvorbu vlastních obrázků. 
4. Rudolf Novák (Gymnázium, Lerchova 63, Brno): Fotoelektrická fotometrie GR Tau. (Konzul-
tantem práce byl Ing. D. Hanžl.) Byl vypracován program SKLÁDEJ, který doplňuje stávající 
software pro zpracování dat získaných fotometrem na Hvězdárně v Brně. Byly zpřesněny některé 
údaje proměnné hvězdy GR Tau. 
5. Vladimír Kocour (Gymnázium B. Němcové, Pospíšilova 324, Hradec Králové): Program pro 
transformaci astronomických souřadnic. V práci je předložen program zjednodušující přepočet 
rovníkových souřadnic na souřadnice obzorníkové. Program je použitelný pro přípravu pozorová-
ní objektů na obloze. 

Obdobně jako v předcházejících ročnících je nosnou tematikou oboru fyzika v SOČ problema-
tika astronomie. Tato skutečnost zejména souvisí s dlouhodobým zájmem studentů o astronomii, 
dále s efektivním vedením studentů v jejich mimoškolní odborné činnosti na hvězdárnách. 

Hluboký zájem o astronomii lze doložit i následujícím pňldadem. Studenti pražského gymná-
zia ve Zborovské ulici L. Bernard, M. Potužník, M. Houska a J. Leminger se stali spoluautory 
sborníku FYGYZ [viz též Kluiber, Z. a kol.: FYGYZ, JČMF, Praha 1994, s. 103]. Jedná se o stu-
denty, kteří navštěvují astronomické kurzy pořádané Hvězdárnou a planetáriem hl.m. Prahy, 
v astronomii samostatně pracují, připravují práci do SOČ, studují odbornou literaturu a jsou schopni 
o dané problematice zasvěceně přednášet pro žáky základních škol Prahy a svoje přednášky ve 
zkrácené formě písemně prezentovat. 

Druhým akcentujícím faktorem pro vypracovávání prací v SOČ v oboru fyzika je snaha někte-
rých vyučujících fyziky umožnit studentům rozvíjet samostatně znalosti ve vybraných oblastech 
fyziky. Práce jsou využitelné v činnosti astronomických kroužků, ve výuce fyziky na gymnáziu, 
resp. jedná-li se o velmi kvalitní práce, pak i v rámci výuky fyziky na vysoké škole. (Některé 
výsledky prvních dvou prací budou publikovány v odborných časopisech.) 

Při zpracovávání práce se studenti opírali o vysokoškolskou literaturu a časopisy (Říše hvězd, 
Čs. časopis pro fyziku, Vestnír, VTM, Rozhledy matematicko fyzikáln( Kozmos a další) a o řadu 
zahraničních pramenů. Finanční nároky na úspěšné dokončení práce představují částku 100 Kč až 
1500 Kč (bez úhrady pronájmu výpočetní techniky). Zpracování práce vyžaduje asi 400 hodin, 
nejvíce pak 1000 hodin. 

Je zřejmé, že především vlastní témata prací zvolená studenty podle jejich odborného zájmu 
budou nadále zpracovává-
na ve fyzice v SOČ. Spe-
cializovaná pracoviště pak 
vycházejí studentům gym-
názií vstříc při zabezpečo-
vání vhodných konzultací, 
resp. při zajišťování od-
povídající experimentální 
techniky. Příkladem jsou 
MFF UK, FJFI ČVUT, 
FzÚ AV ČR, VŠCHT, 
hvězdárny v Praze, v Brně, 
ve Valašském Meziříčí a 
další. Rovněž lze očekávat, 
že o úspěšné studenty, kte-
ří prokáží své odborné kva-
lity, se zvýší zájem z vy-
sokých škol. 

O Zdeněk Kluiber 
♦ Vítězové 16. přehlídky SOČ v oboru fyzika, zleva .4. Malijevský, 
M. Vančura, O. Chvála, D. Brebera, M. Zeman. 
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Á Obr. 2 - PnzorovanÝe Slnka v eisenstadtskej hvezddrni. 

♦ Obr. 1 - Hre,ddreii r Enen'wdle. 

Hvezdáreň v Eisenstadte 

Štyridsaí astronómov amatérov z celého Slo-
venska malo na podzim uplynulého roku 
možnost oboznámit sa s prácou svojich kole-
gov v Rakúsku. V rámci študijného zájazdu, 
ktorý zorganizoval Slovenský zviiz ast-
ronómov amatérov v Bratislave, navštívili 
Burgenlžndische Landessternwarte v Eisen-
stadte. 

Delegáciu privítal extenrý riaditel hvez-
dárne (organizácia nemá pinoplatených pra-
covníkov) Reinhard Jaindl, ktorý zároveň 
oboznámil prítomných s chronológiou vzni-
ku a súčasným zameraním činnosti tohoto 
zariadenia. 

Eisenstadtská krajinská hvezdáreň začala 
písať svoju históriu v roku 1979. Vznikla 
upravením a rozšírením dovtedajšej sú-
kromnej hvezdárne pána Adalberta Jeszen-
kowitscha, ktorú odkápli štát. Rekonštrukci-
ou póvodných priestorov získala hvezdáreň 
prednáškovú miestnost pre asi 70 návštevní-
kov, miestnosti pre knižnicu, fotokomoru, 
kanceláriu, sociálne zariadenie a hlavne nová 
pozorovatelňu s modernou kupolou a vyhli-
adkovou terasou. Týmto bolí vytvorené všet-
ky podmienky pra odborná i popularnzacnú 
činnosť v oblasti amatérskej astronómie. 

Hvezdáreň uskutočňuje odborné prednáš-
ky, besedy.s odborníkmi, filmové predstavenia, výstavy, praktické pozorovania objektov na oblo-
hy a ině akcie jednak pra svojich spolupracovníkov a stálych návštevníkov, ale i pra deti, školská 
mládež a pra ostatných záujemcov z radov obyvatelov a návštevníkov mesta. 

Ako hlavný optický prístroj na pozorovanie oblohy slúži líce starý, ale velmi dobre udržiava-
ný a ešte stále kvalitný d'alekohlad firmy Carl Zeiss Jena. Bol skonštruovaný v roku 1938 a 
pravdepodobne je posledným funkčným kusom z vyrobenej série. Jde o refraktor postavený na 
parabolickej montáži s priemerom objektívu 150 mm, ohniskovou vzdialenosťou 2 250 mm a 
maximálnym zváčšením 560-krát. Je zaujímavé, že hodinový pohon d'alekohladu neobstaráva 
elektromotor, ale je tu použitý dobový spružinový pohon so zotrvačnikom. 

Po ekonomickej stránkeje prevádzka hvezdárne zabespečovaná z niekolkých finančných zdrojov. 
V prvom rade sú to štátne dotácie, ktoré však nie sú dostačujúce. Hvezdáreň.je preto viac-menej 
závislá na štedrosti sponzorov a na príjmoch z členských príspevkov aktívu spolupracovníkov, 
ktorých je okolo sto a každý zaplatí na rok poplatok 120 až 240 ASK, a zo vstupného na podujatia 
hvezdárne, ktoré je 15 respektive 30 ASK na osobu. K tejto téma R. Jaindl optimisticky pozname-
nal, že s financiami majú síta stále problémy, ale doteraz im to vždy vyšlo. 

Slovenskí hostia sa podrobne oboznámili s činnosíou hvezdárne, prezreli si všetky priestory, 
zariadenia a technické vybavenie, zúčastnili sa praktického pozorovania Slnka a pokochali sa 
vyhliadkou na panorámu mesta z terasy pozorovatelne. V záverečnej beseda potom i oni informo-
vali o svojej činnosti a venovali svojim hostrtelom propagačné a odborné materiály. 

Rakúski a slovenskí 
astronómi amatéri na-
šli velmi rýchlo spoloč-
nú reč. Niet sa čo divit, 
ved' pinia rovnaké úlo-
hy, majú spoločné zá-
ujmy a bona sa s tamer 
totožnými problémami. 
Dá sa preto konštato-
vaf, že návšteva Eisen-
stadtu bola prospešná a 
výmena skúseností z 
práce na úseku amatér- 
skej astronómie posld-
ži rovnako dobre obom 
zainteresovaným stra-
nám. 

O Peter Pollak 

pulsary mohou být rychle rotujícími neutro-
novými hvězdami. Je známý také svou teo-
retickou předpovědí, že povrch Měsíceje po-
kryt vrstvou prachu. Zabýval se biofyzikou 
- fyzikální teorií smyslových orgánů člo-
věka. 

• 23. V. - Manuel JOHNSON (23. V. 1805 
- 28. II. 1859) - 190. výročí narození. Ang-
lický astronom. Zabýval se především tvor-
bou hvězdných katalogů. 

• 25. V. - Pieter ZEEMAN (25. V. 1865-9. 
X. 1943) - 130. výročí narození. Holandský 
fyzik. Pro astronomii má obrovský význam 
jeho objev rozštěpení spektrálních čar v mag-
netickém poli (Zeemanův jev, 1896), který 
umožňuje pomocí spektrálního výzkumu stu-
dovat magnetické pole ve vesmíru. 

• 28. V. - Rudolf Leo 
MINKOWSKI (28. V. 
1895-4.1. 1976) - 100. vý-
ročí narození. Americký ast-
ronom. Zabýval se zejména 
výzkumem planetárních ml-
hovin, nov, supemov a extra-
galaktických objektů. Vedl 
práce na tvorbě Palomarskélw atlasu obloh; 
identifikoval mnohé rádiové a optické zdroje. 

• 29. V. - Vitold Karlovtc 
CERASKIJ (9. V. 1849 -
29. V. 1925) - 70. výročí 
úmrtí. Ruský astronom. Je 
jedním z průkopníků bez-
prostředního využití foto-
grafie v astronomii, založil 
moskevskou školu astrofotometrie. 

CER.' >s ►.1995 

• 2. V. - David Albertovič 
FRANK-KAMENICKIJ 
(3. VIII. 1910-2. VI. 1970) 
- 25. výročí úmrtí. Ruský 
fyzik a astrofyzik. Zabýval € r +
se především fyzikálními
procesy v nitrech hvězd, te-
orií pulzace proměnných hvezd, teorií vzni 
ku chemických prvků a fyzikou plazmy. 

• 3. VI. - Nicolas Camille 
FLAMMARION (26. II. 
1842 - 3. VI. 1925) - 70. vý-
ročí úmrtí. Francouzský 
astronom a významný po-
pularizátor astronomie. Za-
býval se studiem planety.
Mars a vícenásobnými hvezdami. V roce 
1882 založil první časopis amatérské astro-
nomie L'astronomie. 
(pokračování na srr: 120) 
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• 4. VI. - Josef KLEPEŠTA (4. VI. 1895 
- 12. VII. 1976) - 100. výročí narození. 
Český astronom. Spoluzakladatel Českoslo-
venské astronomické společnosti a Štefá-
nikovy hvězdárny v Praze. Zabýval se 
zejména astrofotografií. 

• 8. VI. - Jean Domeni-
co CASSINI (8. VI. 1625 
- 14. IX. 1712) - 370. vý-
ročí narození. Francouz-
ský astronom italského 
původu, od roku 1671 ře-
ditel nové hvězdárny v Pa-
říži. Zabýval se především 
observační astronomií - pozoroval tělesa 
sluneční soustavy, objevil čtyři Saturnovy 
měsíce, podrobně se zabýval Saturnovými 
prstenci (v roce 1675 objevil tmavou me-
zeru mezi vnější a vnitřní částí Satumova 
prstence - tak zvané Cassiniho dělení; zjis-
til, že prstence jsou složeny z malých těles 
obíhajících kolem Saturna.jako jeho měsí-
ce). Na základě pozorování Marsu, která 
provedli J. Picard a J. Richer, jako prv-
ní úspěšně změřil v roce 1672 sluneční 
paralaxu. 

• 11. VI. - Daniel KIRKWOOD (27. IX. 
1814 -11. VI. 1895) - 100. výročí úmrtí. 
Americký astronom. Zabýval se studiem 
malých těles sluneční soustavy. V roce 1857 
objevil a vysvětlil mezery v rozložení drah 
planetek - tak zvané Kirkwoodovy mezery. 
V roce 1861 jako první vyslovil hypotézu 
o souvislosti komet a meteorů. 

• 13. VI. - Vikentij Kar-
lo VIŠNĚVSKIJ 
(1781 - 13. VI. 1855) -
140. výročí úmrtí. Ruský 
astronom; od roku 1804 
člen Petrohradské akade-
mie věd - od roku 1819 její 
první profesor astronomie. 

• 14. VI. - Henrich L. D'ARREST 
(13. VIII. 1822- 14. VI. 1875) - 120. výro-
čí úmrtí. Německý astronom. Zabýval se 
studiem komet, planetek a mlhovin. 

• 20. VI. - Sergej Kon-
stantinovč VSECH-
SVJATSKIJ (20. VI. 
1905 - 1984) - 90. výročí 
narození. Ruský astro-
nom. Zabýval se zejména 
fyzikou komet, Slunce, 
sluneční aktivitou a kos-
mologií. Je autorem knihy Fyzikální cha-
rakteristiky komet (1958-1974), byl spolu-
autorem díla Problémy současné kosmo-
logie. 
(pokračování na str. 121) 

Demonstrátorský seminář Praha 21.-23. října 1994 

Seminář pořádala Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy z pověření Sdružení hvězdáren 
a planetárií. Celkovou účast odhaduji na 70 zájemců, hvězdárna v Rimavské Sobotě zařídila i 
minimální slovenské zastoupení. O účastníky se po všechny tři dny obětavě staral kolektiv praž-
ských hvězdářek a hvězdářů vedený P. Najserem. Ubytování zařídili 500 kroků od hvězdárny, 
nabídli stravování za ceny přijatelné i pro studentskou kapsu průměrného demonstrátora, před-
vedli, že ve stísněných prostorách hvězdárny na Petříně je možno uspořádat hezký společenský 
večer. Každé toto konstatování představuje menší či větší zázrak. 

Setkání začalo v pátek v podvečer prohlídkou petřínské hvězdárny a jejích dalekohledů. Vlast-
ní program zahájil v sobotu dopoledne vzpomínkou na svá demonstrátorská léta ředitel hvězdárny 
O. Hlad. Potom P. Suchan a P. Najser mluvili o metodách a zásadách, ke kterým na petřínské 
hvězdárně veřejná pozorování dospěla po letech kontaktů s návštěvníky. 

Hlavním bodem dopoledního pořadu byla diskuse s psychologem V. Kalendou. Ten hovořil 
o různých prvcích slovní i mimoslovní komunikace, o trémě, zejména však o významnosti první-
ho dojmu. Obecně platná poučka praví, že pokud je zákazník či návštěvník při prvním kontaktu 
nespokojen, stojí náprava mnoho úsilí a většinou se ani pině nezdaří. Naopak, pokud je první 
dojem dobrý, mohou být později omluveny i drobné nedostatky, jimž se neubrání žádné lidské 
dílo. Na prvním dojmu se rozhodující měrou podlí prostředí, do něhož návštěvníka přivádíme. 
Tyto souvislosti mají dobře promyšleny zejména hostitelé. Bylo to znát z jejich vstupů do disku-
se, zejména to však zcela beze slov pochopil každý, kdo se prošel chodbou kolem výstavky 
v prvním patře nebo vstoupil do některé z kopulí. Toto vše láká k napodobení, nutno však na 
druhé straně vzít v úvahu, že některé věci (například bohatost výstavky)jsou realizovatelné jen 
v Praze, jiné by se jinam ani nehodily. 

V polední době se kromě oběda odehrály dvě odborné přednášky. T. Rezek z brněnské hvěz-
dárny hovořil o historii výzkumu vizuálních dvojhvězd od prvního Cysatzova pozorování Trapezu 
z roku 1619 až po počítačovou databázi Washington Catalog of Double Stars, obsahující na 
75 tisíc dvojhvězd. J. Haloda, demonstrátor pražské hvězdárny, se zabýval pozorováním planetár-
ních mlhovin. Dalekohledy petřínské hvězdárny jich spatřil 88, přičemž z přístrojů se mu nejvíce 
osvědčil refraktor o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti 1,42 m, tzv. hledač komet. 

Podstatnou část odpoledne vypinila panelová diskuse o UFO a mimozemských civilizacích. 
Toto spojení dvou navzájem zřejmě odlehlých entit vzniklo z pragmatických důvodů - v předsta-
vách širší veřejnosti souvisejí velmi těsně, což se projevuje i na charakteru dotazů. Velmi příjem-
ným překvapením této diskuse byla účast a vystupování zástupce jedné z našich ufologických 
společností V. Šišky. Pod názvem Projekt Záře uskutečňuje tato společnost sběr a třídění zpráv 
o neobvyklých úkazech. Za první 2 roky dostali přes 600 hlášení, z nichž větší část vysvětlili nebo 
odložili pro nedostatečnost údajů. Zbylo asi 150 hlášení z jejich hlediska zajímavých, tj. pině 
nevysvětlených. Tato hlášení se dají dále třídit. Např. část z nich je zřejmě vyvolána letouny. 

Existence projektu Záře usnadňuje práci hvězdárnám, protože- je kam odkázat ty, kdo ohlásí 
pozorování nějaké neastronomické záhady. Provozovatelé projektu Záře mají o taková hlášení 
zájem a uvítali možnost zveřejnit zde pro celou astronomickou obec svou adresu: Projekt Záře, 
Vladimír Šiška, Kociánova 7, 155 00 Praha 5, .f . 02-7981731. (Projekt je možná někomu znám 
pod jménem Čs. archeoastronautická asociace, jejíž součástí po nějakou dobu byl.) Domnívám 
se, že šíření informace o jejich existenci je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat a obávám se 
spíše, že je to příliš málo. Pan Šiška a jeho přátelé jsou ryzí amatéři a jejich možnosti jsou 
podstatně omezenější než možnosti hvězdáren, vesměs podporovaných z veřejných prostředků. 
Projekt Záře by si zasloužil nějakou účinnější formu pomoci; vždyť oni přebírají část práce, kte-
rou dosud společenská objednávka zadávala nám na hvězdárnách. J. Hollan z brněnské hvězdárny 
např. navrhl ukládat hlášení do počítačové databáze, na což amatéři ze Záře nemají techniku. 
Hvězdárny, alespoň ty velké, jsou však počítači vybaveny vcelku dobře. 

Část diskuse věnovanou mimozemským civilizacím zahájil M. Grün z pražského Planetária 
přehledem pokusů o navázání rádiového spojení. Probíhají s přestávkami od roku 1960. Kromě 
jednoho pokusu hodnoceného jako nevysvětlený byly všechny ostatní zatím jednoznačně negativ-
ní. Toto téma pro svou přílišnou přehlednost výměnu názorů nevyvolalo, bohatá diskuse se nao-
pak rozvinula kolem pověstí o stycích s mimozemšťany přímo tady na Zemi. Německý autor 
Hesemann ve svých knihách pokládá takové styky za realitu a odkazuje se na materiály, kte-
ré údajně po roku 1975 odtajnily USA. Takové materiály zřejmě existovaly, nejspíš však nešlo 
o věci zásadního významu. Uvolnění opravdu významných materiálů by přece bylo příležitos-
tí k uspořádání tiskové konference, a k tomu nedošlo. Místo toho vždycky někdo něco najde 
někde v archivu... Nezřídka se objeví i falzifikát. Doktor Dvořák z pozice lékaře řekl, že ve vážné 
lékařské literatuře není o stycích s mimozemšťany ani zmínka. Diskuse končila úvahami o (ne)re-
álnosti mezihvězdných letů. Kromě energetické náročnosti jim překáží mezihvězdný vodík. Při 
nezbytných blízkosvětelných rychlostech by každý překážející atom představoval částici nesmír-
né energie. Jak trefně poznamenal jeden z účastníků diskuse, (UFO)astronauté by museli vyřešit 
problém, jak po léta přežít v urychlovači. 

Večerním neformálním posezením jsme se rozloučili s pohostinností petřínské hvězdárny. 
Nedělní program se konal v Planetáriu. Diskuse o problémových otázkách (tedy takových, které 
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položili laici a.bylo na ně nesnadné odpovědět) byla tak zajímavá, že by si zasloužila být zveřej-
něna v piné šíři. Mne z ní nejvíce zaujala otázka, zda jsou známé reflexní mlhoviny v Plejádách 
zbytkem po vzniku hvězd nebo počátkem jejich zániku. Nuže, ani to, ani ono. Jde o součást 
oblaku, jímž Plejády náhodou právě procházejí. 

Tečku za seminářem udělala Cosmorama, největší české planetárium. Zhlédli jsme jeden výu-
kový pořad a jeden pořad pro veřejnost. 

Na seminář jsem se vydal v očekávání, že se bude diskutovat o samotné činnosti demonstráto-
ra. Existují přinejmenším dvě koncepce. Jedna z nich pokládá za optimální účast dvou demon-
strátorů při produkci a staví na jejich spolupráci, druhá zvýrazňuje individualitu demonstrátora 
mimo jiné tím, že jeho vystoupení má být pořadem, který od začátku do konce vede sám bez 
cizího zasahování. Tato nejzákladnější tematika však byla důkladně probírána na předchozích 
dvou seminářích, jichž jsem se ke své škodě nezúčastnil. Obě strany tam snášely argumenty ve 
prospěch svého pojetí, po jejich vyčerpání „setrvaly na svých pozicích" a nyní už zřejmě nepoklá-
daly za účelné se k diskusi vracet. Na provedení semináře jsem shledal jedinou nevelkou závadu, 
a to chybějící jmenovky. Jejich existence by mi jistě umožnila seznámit se s řadou zajímavých 
lidí, které jsem takto nepoznal. 

Příští seminář se bude konat v Brně. Jeho pořadatelé se jistě vynasnaží, aby obstáli tak jako 
letošní hostitelé. 

O 

V Benátkách nad Jizerou pokračuje 
astronomická tradice 

Jindřich Šilhán 

Počátek astronomické tradice v Benátkách na Jizerou se váže k roku 1600, kdy zde žil a pozoroval 
hvězdnou oblohu císařský astronom a astrolog císaře Rudolfa II. - Tycho Brahe. Od té doby 
uplynulo 494 roků a k jeho tamnímu pobytu se historikové astronomie stále v' racejí; mimo jiné i 
proto, že se zde tento hvězdář, který se tak nesmazatelně zapsal do dějin světové astronomie, 
poprvé setkal a navázal plodnou spolupráci s dalším velikánem - Janem Keplerem. 

Tolik minulost. A nedávná současnost? 
Dne 24. VI. 1980 byla v Benátkách nad Jizerou otevřena malá hvězdárna, na jejíž stavbě se 

značnou měrou podílel tehdejší závodní klub podniku KARBO. Budováňí objektu hvězdárny ne-
nalézalo u mnohých lidí pochopení a často bylo srovnáváno š nedostavěnou školou v jiné části 
města. Dnes se již ví, že Benátky nad Jizerou mají zcela výjimečnou možnost výuky astro-
nomie mezi mládeží a její popularizaci mezi občany, a to zejména proto, že podobné zařízení 
v okolních městech dosud nepracuje. Činnost je soustředěna především na pozorování planet, 
Slunce a Měsíce. 

V poslední době se podařilo hvězdárnu zapsat do strassbourgského seznamu evropských hvěz-
dáren. Díky tomu se o ní ví též v cizině a na základě této informace navštívil hvězdárnu například 
pan Hemmi Rentenen z Tampere z Finska, který zavítal do Benátek nad Jizerou při příležitosti své 
návštěvy Prahy. Tento astronom amatér si ve svých šedesáti letech zhotovil vlastní dalekohled 
a naučil se během naší dvouleté vzájemné korespondence docela dobře česky. 

Dalšími zajímavými návštěvníky byli účastníci mezinárodní konference nazvané Proměny 
názorů na svět dané astronomy během staletí, která se konala ve dnech 4. až 7. X. 1993 v benátec-
kém zámku. Ředitel místního muzea pan Štifter spolu s organizátorkou konference paní Jane 
Brewer z Dánska přivedl na hvězdárnu devatenáct delegátů z Anglie, Austrálie, USA, Švédska, 
Polska a Německa. Byli mezi nimi například pánové Nick Thomas, předseda Antroposoflcké 

společnosti z Anglie, a James 
R. Voekel z USA, vědecký pra-
covník Harvard-Smithsonian-
ského Centra pro astrofyziku. 
Role průvodců byla svěřena 
mladým (13 až 171etým) čle-
nům astronomického kroužku, 
s nimiž hosté pozorovali pla-
netu Saturn a některé mlhovi-
ny a hvězdokupy. Návštěvní-
ci hvězdárny si tak odváželi 
domů poznatek, že hvězdář-
ská tradice, započatá v Benát-
kách nad Jizerou slavným Ty-
chonem Brahe, má v mladých 
astronomech své pokračovatele. 

0 Hvězdárna v Benátkách nad Jizerou na fotografii z roku 1980. . O Břetislav Veselý 

• 23. VI. - Lýdia CE-
RASKAJA (23. VI. 1855 
- 22. XII. 1931) - 140. vý-
ročí narození. Ruská ast-
ronomka. Objevila 219 
proměnných hvězd. 

• 24. VI. - sir Fred 
HOYLE (24. VI. 1915) -
80. výročí narození. Ang-
lický astrofyzik. ZAbýval 
se komologickými a kos-
mogonickými otázkami, 
patří k tvůrcům kosmolo-
gické teorie stacionárnílto vesmíru (Steady 
StateTheory). Významné jsou také jeho prá-
ce v oblasti struktury a vývoje hvězd a ze-
jména syntézy těžkých prvků ve hvězdách. 

• 25 VI. - Rupert 
WILDT (25. VI. 1905 - 9. 
I. 1976) - 90. výročí naro-
zení. Německý astronom. 
Zabýval se fyzikou plane-
tárních a hvězdných atmo-
sfér a teorií vnitřní stavby 
planet. 

• 30. VI. - Daniel KMETH (5. VI. 1783 -
30. VI. 1825) - 170. výročí úmrtí. Sloven-
ský astronom. Po vystudování astronomie 
v Budapešti působil na budínské observato-
ři a od roku 1823 na košické akademii. 
V Košicích plánoval stavbu observatoře, ale 
jeho předčasná smrt tento plán překazila. 
K jeho významnějším dnům patří Observa-
dones astronomicae (1821, 1823) a Astro-
nomia Popularis (1823). 
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PŘEČETLI JSME PRO VÁS 

O media, o mores! 
«Stává se mi ta v poslední době té-
měř pravidelně. Účastním se něja-
ké kontroverze ohledně mediálních 
problémů - a vzápětí jsem osočen, 
jakým právem se míchám do disku-
se, když „mé televizní pořady byly 
tak úspěšné za bolševického reži-
mu"! Nevím vlastně, jak moc byly 
úspěšné, ale jsem si jist, že kdyby 
je dnes „za nebolševického režimu" 
televize znovu odvysílala, neměl 
bych se zač stydět: nebylo v nich 
nic, co by křivilo vědeckou pravdu... 

Podobný myšlenkový zkrat však 
nepostihuje jen mne samotného -
týká se celé vědy. Zřejmě Zde zapů-
sobila floskule „vědecký světový 
názor", kterou jsme měli dokonce 
vbudovánu do ústavy ČSSR. V ní se 
přece explicitně hlásalo, že tím vě-
deckým světovým názorem je mar-
xismus-leninismus. Ačkoliv jde o pi-
tomost do nebe volající, mnoho na-
šich bližních to vzalo vážně a revo-
lučně soudí, že spádem komunismu 
padla i „dusivá nadvláda vědy" nad 
našimi košatými postmoderními ži-
voty. Aby pak zmatení bylo úpiné, 
nezřídka přicházejí s dalším myš-
lenkovým zkratem, že totiž cokoliv 
komunisté potlačovali, je ve své 
podstatě úctyhodné a mělo by se 
urychleně rozvinout. 

Že přeháním? Ani náhodou! 
Když jsem před rokem v Radě Čes-
ké televize prosadil názor, že pro 
veřejnoprávní televizi není únosné, 
aby v informačním Teletextu udržo-
vala rubriku s horoskopy, namítali 
mi pracovníci příslušné televizní 
redakce, že tuto rubriku (zřejmě 
s nemalým osobním rizikem!) pro-
sadili ještě za totality - a jak k tomu 
přijdou, že jim ji nyní demokratic-
ky zvolená instituce míní zrušit? 
Podobně se zastánci mimozemské-

ho původu létajících talířů ohánějí 
údajným cenzurováním zpráv o ze-
lených pidimužících zlými bolševi-
ky, a když na mne tento argument 
dostatečně nepůsobí, jsem obviněn, 
že jsem nejspíš „přisluhovač, který 
byl po sametové revoluci zticha, ale 
když zjistil, že se komunistům nic 
nestane, tak se věrolomně vloudil 
do Rady České televize". Vrcholem 
drzosti jsou pak veřejná vystupová-
ní rozličných psychotroniků, biotro-
niků a příbuzných prapodivných 
existencí, kteří o sobě kvůli zvýšení 
popularity rovněž vyhlašují, jak je 
minulý režim pronásledoval jako 
ideové protivníky - to pronásledo-
vání se projevovalo např tím, že při 
jedné pražské vysoké škole byla to-
talitním ministerstvem vnitra zříze-
na „katedra .juvenologie", kde se za 
peníze téhož ministerstva řadu de-
setiletí velkolepě bádalo nad poně-
kud oprúšnou verzí solidního okul-
tismu z předešlého století. 

Je mi téměř trapné připomínat, 
že věda byla sice předešlým reži-
mem formálně opěvována - zejmé-
na ve sdělovacích prostředcích - ale 
režim sám činil vše pro potlačení 
nezávislého vědeckého myšlení, 
zvláště pak mezi studenty na uni-
verzitách. Proto byli mnozí skuteč-
ní vědci uklizeni do ústavů Akade-
mie, aby nemohli kazit mládež (to 
v lepším případě); vtom horším pří-
padě se jim pro jistotu znemožnilo 
bádat vůbec. Kromě toho se co nej-
více omezovala výměna vědec-
kých informací a myšlenek s okol-
ním světem - nejenomže jsme ne-
směli cestovat téměř nikam, ale 
informační embargo postihovalo 
i ryze vědecké časopisy, jimž býva-
lo dost pravidelně „odnímáno prá-
vo přepravy na území ČSSR", jak 

Tajně o UFO 
«Tajné školení o UFO 

Poslední dobou se kolem nás množí jevy, které si nedokážeme vy-
světlit. Patří mezi ně i objekty UFO. Díky vlastním zkušenostem 
a zážitkům se řadím mezi dnes již většinu lidí, kteří v existenci mi-
mozemských civilizací věří. K tematice UFO by se mělo přistupovat 
seriózním způsobem. To však zřejmě odmítají odpůrci UFO, kteří se 
snaží práci ufologů mařit, a to mnohdy i nemorálním způsobem. Jako 
příklad mohu uvést utajované setkání hvězdářů z celé ČR ve dnech 
22. a 23. 10. ve Štefánikově hvězdárně v Praze. Přestože bylo přísně 
tajné, dílky několika zúčastněným jsem se dozvěděl, že. zde bylo spe-
ciální školení pro hvězdáře, kde byli připravováni na případné dotazy 
veřejnosti o otázkách UFO. Nechtějí-li přijít o své místo, musí na tyto 
otázky odpovídat pouze záporně. Jak se zdá, nejen že se na hvězdár-
nách pravdu o UFO nedozvíme, ale navíc je to velice neodpovědný 
přístup k této tematice. 

Jaroslav Bárta, Praha» 
EXPRES PRO TENTO DEN - dopisy čtenářů, 10. listopadu 1994, strana 12 

(Poznámka redukce Říše hvězd: čtenáři, srovnej s článkem na straně 120). 

zněl kouzelně eufemistický technic-
ký termín. 

Bláhově jsem proto soudil, že 
odstranění totality povede k všeo-
becnému zájmu o vědu a její výdo-
bytky - což jsme po celou dlouhou 
dobu zcela upřímně nezáviděli de-
mokratickým zemím úroveň jejich 
techniky, za níž jsme mohli tušit 
vynikající zázemí vědecké? Těšil 
jsem se, že z medií konečně zmizí 
ideové bláboly a éter i noviny a ča-
sopisy budou usilovně a soustavně 
zasypávat informační propast, kte-
rá zde tak zřetelně zela. 

Všechno však mělo býti jinak. 
Renomované populárně-vědecké 
a technické časopisy se pro odliv 
čtenářů dostaly do finančních ne-
snází jako první. [Pozn. redakce: 
koneckonců čtenáři Říše hvězd a její 
redakce vědí své...] Deníky začaly 
omezovat či dokonce rušit přílohy 
o vědě a technice, které se předtím 
těšily nepochybnému zájmu. Zato se 
na trhu vynořily nejrůznější obskur-
ní plátky, zčásti poplatné svým ne-
chvalně proslulým zahraničním vzo-
rům, kde najdete takové pokleslos-
ti, že proti nim vám začnou připa-
dat i ty nejstupidnější horoskopy 
jako neškodná zábava pro absolven-
ty zvláštních škol. 

Pouze státní rozhlas a televize 
zprvu odolávaly, ale i zde se mělo 
záhy vše změnit... 

Technicky nejsnazší privazitace 
rozhlasového vysílání proběhla nej-
rychleji a zvláště obyvatelé větších 
měst mohli brzo na svých VKV okru-
zích naladit řadu „pohodových" 
stanic, vyznačujících se z mého po-
hledu zejména otřesně nedbalou 
výslovností hlasatelek a hlasatelů 
a mizernou češtinou vůbec. Myslel 
jsem si, že nic horšího mne už ne-
může potkat, ale opět jsem se zmý-
lil. Z těchto stanic se začala ozývat 
rozličná relaxační štěbetání, na te-
lefonáty posluchačů začali suverén-
ně odpovídat léčitelé i astrologové. 
Dozvídáte se zde, ,jak důležité pro 
vaše zdraví je nespat na křížení 
patogenních zón a jak ty zóny se 
zárukou odrušíte, a také třeba koli-
kátý život to právě žijete. 

Přirozeně, nikdo nechce a ne-
může soukromým stanicím bránit 
v tom, aby vysílaly, co si poslucha-
či nebo diváci žádají - pakliže to 
není v rozporu s dobrými mravy, 
a ty jsou dnes - jak známo - velmi 
volní. Naštěstí nám zde dosud zů-
stala veřejnoprávní média, a těm 
zákon mimo jiné ukládá šířit vyvá-
žené, objektivní a ověřené informa-
ce. Nad dodržováním zákona pak 
bdí nezávislé rady, které by teore-
ticky neměly připustit... 

...Rada České televize není při-
rozeně složena jen z vědců - zákon 
naopak ukládá, aby v ní byly zastou-

peny rozličné významné myšlenko-
vé proudy soudobé společnosti (tedy 
zřejmě včetně postmodernistů!). 
Nicméně ve věci šíření vědy na jed-
né straně a potlačení pavědy na 
straně druhé jsme se snadno shod-
li. Mnohem svízelnějším problémem 
se však ukázalo prosadit tento prin-
cip ve vysílání veřejnoprávní tele-
vize (na vysílání komerčních tele-
vizních stanic nemáme přirozeně 
žádný vliv). 

Stalo se třebas, že televize za-
koupila a odvysílala zahraničníse-
riál, propagující tzv. „vědecký kre-
aeionismus". Jde o fundamentalis-
tický směr, vycházející z „doslov-
ného" výkladu Bible jako učebnice 
přírodních věd. Vědečtí kreacionis-
té např dokazují, že Země je stará 
zhruba šest tisíc let a že všechny 
živé organismy od prvoků po člo-
věka vznikly prakticky zároveň, že 
tedy neproběhla biologická evolu-
ce. Když jsme proti tomu měli 
v Radě důrazné námitky, dostalo se 
nám poučení, že je pluralita, a tu-
díž musejí zaznít všechny názory, 
aby si osvícený divák mohl správ-
ně vybrat. A že názory vědeckých 
kreacionistů byly popírány bolševi-
ky atd. Smutně komickým se mi je-
ví nejspíš to, že oni. fundamentalisté 
se v názvu svého oboru dovolávají 
vědy s přibližně týmž oprávněnítn, 
jako když ryzí marxisté-leninovci 
označili za vědecký .svůj světový 
názor. 

Podobně dopadají naše diskuse 
v dalších obdobných případech... -
dodržování ověřených zásad vědec-
ké metody se zkrátka nejen nenosí, 
ale ještě se to považuje málem za 
ohrožení demokracie. Slabou útě-
chou je nám jedině okolnost, že 
v okolních posttotalitních zemích je 
tato náklonnost k iracionálníma 
praktikám v mediálním prostředí 
ještě podstatně výraznější - asi si 
to zkrátka musíme protrpět jako 
spalničky. 

Pošilháváme-li po Evropě, měli 
bychom i v mediální oblasti hledět 
spíše ke vzorům pozitivním. Neu-
mím si představit, že by Le Monde 
nebo The Times zavedly rubriku lé-
čitelů či astrologů, aniž by tak či-
nily televize BBC nebo ZDF Proto 
by se i naše veřejnoprávní rozhla-
sové a televizní stanice postupně 
měly jasně odlišit od pokleslé ko-
merce právě svým jednoznačným 
postojem k vědě a pseudovědě. Čím 
dříve se tak stane, tím větší je na-
děje, že do vysněné Evropy nako-
nec doklopýtáme. Vždyť to byla prá-
vě věda a technika, a nikoliv pavě-
da či šamanské praktiky, co rozhod-
lo o vítězi studené války.» 

Jiří Grygar, 
Nová přítomnost, 17. března 1995 
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Byl to Aristoteles, který „padajícím hvězdám" při. oudI1 oznhčení'," 
meteory, neblit usoudil, že jde o jevy ann 05 eucke Zcela spr is ' Jéňže dni-
há strana téže mince je skutečnost, žc jes meteoru ma 550' puvod s kos 
mu. To všakAristotcla popiral a tsidil žejoe oj y čistě inosféiP'ke. 
Přece z nebe nemohou pad.it pozemské přcdrnen, jako jsou meteority,: 
když nebe - vesmír n.id u ími oh. ahuje jen předměty nebeské! Aris n e 
lo' nutoríta byla tak obr is shá, .že svůj omyl vimtil I si ts na dobu cc -< 

he dvou tisíciletí Pňtom e staroveku před Austofcle ni. byly meteoi 
i niotec  všeobecně povazo ms, za mimozemské za .návštevníky 710be". 

V zkuiii meteorů („padajících hvozd') soucasní meto ologov uč 
o moji Ka  ikajíc „vpopisu prace". Protože to naj lulezita is  co lze: 
studiem meteorů poznat, noní ona kratičká ohmsil uvi7e, I ahent niz `l 
meteor spatříme, ale dlouhé si ob' předcliozí existence: A ki ta zaleři-' ž 
tost veskrze kosmická. 

(;p) ~ 
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INZERCE Říše hvězd 
Inzeráty v rámci čtenářského servisu aty, které 
nejsou předmětem komerčního využití, jsou zve -
řejňoványzdarma. Podmínky placené soukromé 
a podnikové komercčnfinzerce poskytne redakce, 
nepožádání (otištěny byly v Říši hvězd 76 (1/1995), 

■ Koupím knihu Klepešta J.: Hvězdářské pozoruhod-
nosti Prahy. F. Jáchim, Pod Malšičkou 645, 38701 Vo-
lyně. [16-95] 

Reds kce Řfše hvězd nutně shání jakýkoli počítač 
IBM PC. [17-95] 
■ Prodám kompletní ročník Říše hvězd 75 (1994) za 
150 Kč. René Sláčal, Chemická 955, 14800 Prahu 4; 
m 02/6121.5260/19; FAX 02/6121.5259. [18-95] 

■ Redakce Říše hvězd nabízí: Říši hvězd ročníky 69 
(1988) až 74 (1993) - celé ročníky i jednotlivá čísla - 
zá70 % původní ceny: f19-95j-
■ Koupím pravoúhlý hranol 40x40 mm nebo vymě-
ním za 32x32 mm a doplatím. Bohumil Ruprecht, Na 
drážce 1542, 530 03 Pardubice. [20-95] 

Hvězdárna a planetárium v Ostravě u příležitosti 
15. výročí svého založení vyhlašuje soutěž 

Namaluj svůj vesmír 
a to v kategoriích do 12 let (kresba, koláž) a nad 

12 let (kresba, koláž, fotografie). 
Kreslete, malujte, fotografujte nejen astronomické, 

ale i atmosférické jevy fantastické krajiny, 
mimozemské civilizace.., fantazii se meze nekladou. 

Své výtvory zasílejte do 30. IX.1995 na adresu: 

Hvězdárna a planetárium VŠB-TU, 7ř 17. 
listopadu, 70833 Ostrava-Poruba. 

Výstava nejlepších prací proběhne od 14. do 28. 
října 1995v areálu Hvězdárny a planetária. 

Tři nejlepší díla v každé kategorii budou 
odměněna hodnotnou cenou. 

[21-95] 

r  t Místní kultura je zpravodaj pro kul-
tumí život v mlatech a regionech, 

A ktery vydává IPOS desetkrát za rok. 
Pňnáši články, komentáře a stovky 
drobných informací z míst obvykle 

v těchto mbrikácEMlsta, regiony; Kultuml střediska; Sdm-
žení, spolky, nadace; Kultura, státní správa a samospráva; 
Legislativa, ekonomika, právo; Památková péče; Muzea, ga-
lerie; Knihovny, knižni kultura; Kina, audiovize, fotografie; 
Děti, mládež, estetická výchova; Hudebni kultura, tanec, 
folklor, výtvamá kultura; Zpravodaje, sborníky, kroniky; Ze 
zahraniči a dalši. Roční předplatné 90 Kč, objednat si lze na 
adrese: Blanická 4, 120 21 Praha 2. [22-95] 

*Na Čísle dále spolupraeovali•Preklady: Libuše Kalašová,JosřpK!eczek; grafické značky: PaveiPřOmda,LibušeKaktšová; 
objekty vzdáleaeho vesmím: Lenka Šaraunavá. Noční obloha zpracovati - texty: Pave! Při7W,da, Vlade0-Znoji/ (kemep: meteory); 
tabulky: VPadimlrNovomý,•ídustrace:Lenka Šarounorá(mapa oblohy, mapkaeklipriky),Jan Votdrdk(grafměsfcůyeytterga Satumap 
Rubrika Coje to, kdyžse řekne: Marek Wolf 
* V čísle Inzerovali - BudějovicLýBudvar, Karoliny Světlě4, 37021 ČeskéBudějovice. *. 

Služba čtenářům informace o předplatném a objednávky časopisu pm čten Re z České republiky a ze zabraničí (kromě 
Slovcnska):A.LL prwhtcren,.spol. sto., P.O. 80X732, 11/21 Praha l; (102769.350.FAX01/766040; informaceopředplatném, 
objednávkyčasopisupročtenářezeSloveuské'republiky LK. Pernvmenr, spol sr:o; P.OBOXR 83414Bmtislava34; 007289.053 
FAX 07289.053, telefonickévzkazyproredadci: r6Yreizlvr.022421;4567-70/349. 
-* Vysvětlivky ktabulkám (pokud nen(uvedena jinak vvabujřse údaje a tt,.ě, lil, a ik eksmoi'cmJ2000.01 všedmyudajejsoupak 
rzJaženy k Oh 1T přfslušného dne): a - velká po%oasa; A - ozinua západu S/tarce (nucený ad jihni); d • prrlměr kv(oučku planety, 
e:-excentridta; f -fáze planety; G-albedo; H -abs'olutn nmgnvuda(pkmetky); i -sklon kekhpnce; m-jasnost; mr zďduhsircelkavá 
jasnost (korce y); M-prowJ anomálie ; n • dennlpahyb;P- oběmd doba; q - vzdálenost perihelu; r • vzdálenost od S/tarce; T - admžti. 
padadu perihelem; a -rekrascenze; - fázový úhel; 6 - deklinace A - vzdálenost od Země; W - argument peiihelu, fd
vy`s1upného uzlu. 
*Vysvětlivkyktabulkámhvezďnychpolí(pokuidneníuvedcnojinak):kurzíva-óbmačenřbvězdypodlePlamstanl  padhžera 
Jarrsán -jasnosthvězdyv desetinách (napřO lad ~ znamená jasnost5,2_mag); obyčejněpísmo - označení objeke'podleNew General 
Catalogue (NOC), podle Messiera (M); Index xCawdogue (IC) a podobne. 

(-

Objednávka  na časopis Říše hvězd 
Příjmení  Ulice:  číslo: 

Jméno: Město: 

Titul:  PSČ: Stát: 

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

a to počínaje číslem /199 

Datum:  Podpis: 

Tuto objednávku vložte do obálky a laskavě pošlete na adresu: 

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

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

ne Tento objednávkový list je určen i zájemcům o časopis ze zahraničí. 
ne Zájemci ze Slovenské republiky si mohou časopis objednat přímo na adrese slovenské distributorské 
firmy L.K. Permanent, spol. s r.o. (P.O. BOX 4, 834 14 Bratislava 34; (P 07/284.418; FAX 07/289.053) 
- roční předplatné pro rok 1995 ve slovenských korunách je 360 Sk, cena jednotlivého čísla je 30 Sk. 

ne Pro objednání časopisu nemusí být nutně použit "originální" objednací lístek, ale 
postačí jeho xerokopie, příp, jeho jakákoli písemná obdoba. 

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

1 
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POPULÁRNĚ VĚDECKÝ 
ASTRONOMICKÝ ČASOPIS 

První číslo Říše hvězd vyšlo v březnu 1920 
Vydává Informační a poradenskéstředisko pro mtstní 
kulturu(IPOS, Blanická 4, I20 21 Praha 2) veVyda-
vatelství. a nakladatelství Václav Svoboda NN (Ill) 
(Vodičkova 34, 11000 Praha I). 

Šéfredaktor: Tomáš Stařecký 

Adresa redakce: 
Vydavatelství anakladatelství Václav Svoboda NN(III), 

Vodičkova 34, 31000 Praha i -Nové Město 
Tel/tel. záznam.: 02/2421.4567-70 /349 

Tel,/fax-modem: 02/2422.6152 
FAX: 02/2422.5363 

E-mail: risehve@aci.evut.ez risehve@cspunil2.bitnet 

Redakční rada: Jiří Grygar, Helena Holovská, Vladimír 
Novotný, ZdeněkPokomý, Pavel Příhoda, Lenku Šarounová 
a Marek Wolf; 

Redakčníleruh - Václav Appl (MKČR),Jiří Bouška, Martin 
Šolc, Vladimír Vanýsek, Marek Wolf (Astronomický ústav 
Univerzity Karlovy, Praha), Marcel Griin, Oldřich Hlad, 
Helena Holovská, Vladimír Novotný, Pavel Příhoda 
(Hvězdárna a planetárium. hl.m. Prahy), Jiří Grygar 
(Fyzikální ústav AV ČR), Zdeněk Mikulášek, Zdeněk 
Pokorný (Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, 
Brno), Vojtech Rušin(Slovenská astronomickáspolečnost), 
Lenka Šarounová (UK, Praha) aJurajZverko (Astronomický 
ústav SAV) * Stálispolupracovnfei: Karel Halíř (Hvězdárna. 
Rokycany), losip Kleczek (Astronomický ústav AV ČR, 
Ondřejov), Mirek J. Plavec (University of California, 
USA),Vladimír Ptáček (ČAS, Praha) * Redakce dále 
spolupracuje s Astronomickým ástavenr Karlovy univerzity, 
.s Nvězddrmsu Klel a s českou astronomickou spo!ečnastt 

* Tisk zajišťuje a sazbu provádí Vydavatelství a 
nakladatelství NN(FI), Vodičkova 34, 110 00 Praha 1 
(tiskne: Tiskárna 3T, spol. ar. O., U papírny 3, 17000 Pra-
ha 7). * Barevná litografie: Sfgřt, spol. s r.o., Pod Stěr-
kou 5/688,1400Praha 4.*Reprografle: Repro-Fetterle, 
spol. s r.o., Jugoslávských partyzánů 1580, 16000 Praha 6 
* Vychází 12-krát do roka- * Cena jednotlivého čísla: 
25 Kč (30 Sk); předplatné pro čtvrtletí: 75 Kč; pro rok 
1995:300 Kč. Velkoodběratelé a prodejci si mohou časopis 
objednat za výhodných podmínek na adrese:Vydavatelstvf 
a nakladatelství NN (IV) (Vodičkova 34, 11000 Praha 1; 
(P 02/2422.5353). * Rozšiřuje: A.L.L. production a PNS. 
* Informace o předplatném podá a písemné objednávky 
přijímá A.L.L. production, spol.s r.o, P.O. BOX 732, 
11121 Praha 1; 0 02/769..350; FAX 02/766.040. 
* Objednávky pro předplatitele ze Slovenské republiky 
vyřizuje A.L.L. production- adresa viz výše. * Objednávky 
pro zahraničí (mimo Slovenska): L.K. Permanent, spol. 
s r.o, P.O.BOX 4, 834 14 Bratislava 34; r0 07/289.053 
FAX 07/289.053. ils Redakce nemůže ověřovat všechn a fakta 
uvedená v příspěvcích; za pravdivost, věcnou správnost a 
původnostpříspěvkuodpovídájeho autor.Z delších příspěvků 
vybíráredakcenejpodstatnějš(myšlenky avybrazuje stprávo 
jejich rozsahúměrně krátit a stylisticky upravovat. * Názory 
obsažené v příspěvcích a v dopisech čtenářů se nemusejí 
ztotožáovat se stanoviskem redakce k dané problematice. 
Redakce rovněž na sebe nebere odpovědnost za kvalitu 
výrobků inzerovaných v časopise. * Autorem nevyžádané 
mkopisy,diskety, fotografie, diapozifivyakresbyse nevmcejf* 

* Inzerci přijímá redakce a reklamní agentura Perfekt Pro-
fil (Vodičkova 34, 110 00 Praha I, (P 02/2422.5701, 
FAX 022422.5363). 

* Copyright na text a snímky, kresby a grafy - žádná část 
časopisu nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršntm 
systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem včetně 
elektronického, mechanického, fotografického či jiného zázna-
mu bez předchozí dohody apfsenmého svolení redakce. 

ill Zařazeno do indexu: Asrronamy & Astrophysics 
Abstracts,- Ulrich's Imernatfonal Periodicals Directory. 

Uzávěrka čísla: I. června 1995 

Index: ISSN 0035-5550 

(Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poš-
tovní přepravy Praha č.j. I700/94 ze dne 27. VB. 1994.) 

O IPOS, Praha 1995 
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