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Říše hvězd 
PR1 LISTÍ STRANA OBÁLKY 
Orbitální stanice MIR - Na snímku 
pořízeném v únoru 1994 je kosmická 
stanice MIR ve výšce 400 kilometrů 
nad zemským povrchem - viz též člá-
nek na stn 137. 

(foto - NPO-ENERGIA) 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 
NAHOŘE - Spirální galaxie M 100 -
Snímek pořízený Hubblovým kosmic-
kým dalekohledem je složen z pohle-
dů tří širokoúhlých a jedné planetární 
kamery, kleté tvori WFPC2JTi široko-
úhlé detektory ukazují jednotlivé hvězdy prašné mlhoviny 
ve vnějších ramenech majestátní spirální galaxie. Obrázek 
planetátníkamery (vpravo nahoře) odhaluje strukturu kom-
plexu v jádnt galaxie, který je místem intenzivního vzniku 
hvězd. Snímek byl pořízen 31. prosince 1993. Délka jeho 
strany je asi dvě a půl obloukové minuty. Byl snímán přes 
červený, zelený a modrý filtr a z těchto složek byl vytvořen 
obraz v přirozených barvách. Modrá barva odpovídá světlu 
mladých a hmotných hvězd, které vznikly relativně nedáv-
no ve spirálních ramenech. Narůžovělé skvrny jsou mrač-
na zářícího vodíku. Označují místa vzniku nových hvězd. 
(foto -NASA/STScI) . 

DOLE - Jádro ga-
laxie M 100 - sní-
mek pořízený širo-
koúhlou planetární 
kamerou(WFPC2) 
kosmického dale-
kohledu názomě ukazuje, že korektivní optika zabudovaná 
na WFPC2 pině kompenzuje optickou aberaci primárního 
zrcadlaFIST.Oba obrázky HST nebyly tekonstmovány po-
mocí počítače, jak se to obvykle dělalo se snímky s vadou 
aberace, získanými před opravou HST. (foto -NASA/STSci) 
- • pravý snímek -Jádro spkáhtí galaxie M 100 zobrazené 
komorou WFPC2. Lzejasně rozeznat slabé struktury o ve-
likosti 30 světelných let. Snímek byl pořízen 31. prosince 
1993. - • levý snímek - Pro srovnání: snímek pořízený 
WFPC-l27.listopadu 1993,několikdnípledopravou.Efek-
ty sférické aberace na 2,4-m primárním zrcadle HST roz-
mazaly světlo hvězd, setřely jemné detaily a omezily schop-
nost dalekohledu vidět slabé struktury. 
(Viz též článek na str. 152) 

TŘETÍSTRANA OBÁLKY 
Měsíc po první čtvrti - Snímek zná-
mého astronoma amatéra a fotografa 
Milana Kmenta z České Trebové byl 
pořízen na Kodak Eastmancolor, 
z něho byla provedena kopie na 
ORWOPC-7 (positive colorfilm). Po-
užitýpřístroj:refraktor Secretain, prů-
měr 130 mm, f= 2 000 mm. 

POSLEDNÍ STRANA OBÁLKY 
Nové hvězdy ve hvězdokupě ve Vel-
kém Magellanově mračnu - Snímek 
hvězdokupy ve Velkém Magellanově 
mračnu pořízený HST odhalil dvě růz-
ně staré populace hvězd, které doku-
mentují vznik hvězd v galaxiích. Ve skutečnosti zde vi-
díme hvězdokupy dvě, které se pozorovateli na Zemi pře-
krývají, a pouze detailní spektroskopický výzkum hvězd-
ného pole odhalí i dvě různé generace hvězd. 

(foto - NASA/STScJ) 
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CITÁT MĚSÍCE 

Za pětatřicet čet vzjemné/io soupeření jsme pochopil; že 
mnohem íepší je spolupracovat než v neustůíé konfrontaci 
stá tjelen proti druhému. Snaáprůvě zjištění, že spolupráce 
je nejíepším způsodem, jak pokračovat dál je tím 
n jdůíežit jším výsíedkem dosavadní kosmonautikp. 

J. Grečko, dývaCý kosmonaut 
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Kdy doopravdy zapadne Slunce? 
Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, Brno 

Přečtete-li si někde větu „Slunce zapadne 
v 16h 32min", můžete si být jisti, že je to prav-
da - někde na Zemi se tak určitě stane. Sou-
časně ale takové tvrzení mnoho neříká. Aby za-
čalo být doopravdy užitečné, musí být udáno 
i místo, odkud bude západ pozorován. A mě-
lo by být i jasné, zdali jde o západ za sku-
tečný obzor, jak je z daného místa vidět, nebo 
„západ ideální", který by bylo možné pozo-
rovat, jen kdyby nic nebránilo ve výhledu - žád-
né kopce, domy atd. Zpravidla se totiž udává 
právě tento okamžik, kdy by i horní okraj Slun-
ce přestal být patrný při pohledu vodorovným 
směrem. Skutečný západ může, nejste-li zrov-
na na vrcholu kopce, nastat třeba o půl hodiny 
dříve. 

Je-li vaše stanoviště jinde než místo, pro které 
je okamžik „ideálního západu" vypočten, není 
obtížné spočítat si, kdy by nastal ideální západ 
u vás. Stačí znát rozdíl vaší zeměpisné délky a 
šířky vzhledem k tomuto místu a navíc si v ně-
jaké astronomické ročence najít (či alespoň od-
hadnout) deklinaci Slunce. Platí pak přibližně, 
nejsme-li daleko od 50. rovnoběžky (pro oka-
mžik ideálního východu platí vztah takřka stej-
ný, pouze znaménko posledního sčítance je nut-
no změnit z + na -): 

Okamžik ideálního západu u vás = oka-
mžik ideálního západu „tam" + 4 minu-
ty x ((zeměpisná délka „tam" - země-
pisná délka vaše)! 10') + 1,75 min x 
((zeměpisná šířka vaše - zeměpisná šíř-
ka „tam") /1°)  x (deklinace Slunce) / 10°. 

Vezměme si případ, že okamžiky východů 
a západů Slunce jsou udány pro polohu Brati-
slavy o zeměpisné délce 17,7° a šířce 48,1', tak, 
jak je tomu v astronomické ročence, vydané 
v Bratislavě (ve stejné ročence je udána i dekli-
nace Slunce). Zajímá nás, kdy nastávají výcho-
dy a západy Slunce v Prostějově. Ten má země-
pisnou délku stejnou jako Bratislava, takže dru-
hý sčítanec v našem vzorci je nulový, rozdíl je 
jen v zeměpisné šířce, která jev případě Prostě-
jova 49,5°. Rozdíl okamžiku ideálního západu 
Slunce v Prostějově a v Bratislavě je pak (upra-
víme-li náš vzorec pro tento případ) přibližně 
roven hodnotě 

1 minuta x (deklinace Slunce) 
/40 • 

Například při letním slunovratu, kdy je Slun-
ce nad obratníkem Raka (má deklinaci +23,5`), 
zapadá Slunce v Prostějově až o šest minut poz-

Pravidla správného uvažování v ‚Sb f®IOo sO0 fÜ 

[Isaac Newton: Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, 
kniha III, 1686] 

Pravidlo I - Nelze připustit jiné příčiny přirozených věcí než takové, 
které jsou zároveň správné a dostatečné k vysvětlení jevu. 

K tomuto pravidlu filosofové říkají, že příroda nedělá nic zbytečně, 
a „více" je nadbytečné, když „méně" poslouží stejně dobře; neboť Přúv-
da si libuje v jednoduchosti a neoplývá pompou nadbytečných příčin. 

Pravidlo II - Proto týmž přírodním jevům musíme, pokud je to 
možné, přiřadit tytéž příčiny. 

Například dýchání u lidí a u zvířat, pád kamene v Evropě a v Americe, 
světlo z ohně v kuchyni a ze Slunce či odraz světla na povrchu Země 
a jiných planet. 

Pravidlo III - Ty vlastnosti těles, které nelze měřitelně měnit - postup-
ně zvětšovat nebo zmenšovat - a které najdeme u všech těles v dosahu 
našich experimentů, budeme považovat za univerzální vlastnosti veš-
kerých těles. 

Protože vlastnosti těles známe pouze z experimentů, musíme po-
kládat za univerzální všechny takové vlastnosti, které souhlasí s expe-
rimenty; takové, jejichž míru nelze ubírat tak dlouho, až by se tyto 
vlastnosti zcela ztratily. Určitě se také nesmíme vzdávat výsledků 
experimentů kvůli vlastním snům nebo zbytečným představám, a ani 
nesmíme ustupovat od analogií v přírodě, které jsou vždy jednoduché 
a nikdy si navzájem neprotiřečí. 

ději než v Bratislavě (odhlédneme-li od toho, 
že tam se Slunce schová ještě snad o půl hodiny 
dříve za jižní konec Malých Karpat) a o šest 
minut dříve vychází. V prosinci je tomu nao-
pak, den je v Prostějově celkem skoro o dvanáct 
minut kratší než v Bratislavě. Při rovnodennos-
tech, koncem března a koncem září, kdy je Slun-
ce právě nad rovníkem (jeho deklinace je nulo-
vá), zapadá v Prostějově i v Bratislavě ve stej-
nou chvíli. 

Vezmeme-li si příklad Brna, pak k časům 
bratislavským musíme připočítat dvě minuty 
(Brno je o půl stupně západněji) a rozdíl šířky 
pak můžeme vzít v úvahu tak, že v „prostějov-
ském" vzorci dělíme deklinaci Slunce pěti stupni 
místo čtyř. Jak je vidět, nejsou to velké rozdíly. 
Mnohdy je proto můžeme klidně zanedbat - větší 
význam má většinou nerovný obzor. O 

Dr. Jan Hollan (*1955), 
odborný pracovník Hvězdárny a planetária 
Mikuláše Koperníka v Brně. Zabývá se didakti-
kou a popularizací astronomie a rozvojem vizu-
álního astronomického pozorování. 

~®~~~~=j►C~1+~~IGF-~~:Z~7►C~~1I~~~

♦ Portrét Sira Isaaca Newtona z roku 1703 od Charlese Jervese zobrazuje 
Newton jakožto presidenta Královské společnosti - řídilji až do své smrti v roce 
1727. 

126 Říše hvězd ročník 76 7-8/1995 



Kosmické sondy dovolují vidět planety 
a jejich měsíce zblízka. Naši planetu snímá 
flotila umělých družic. Denně ji například mů-
žeme vidět v televizních zprávách o počasí. 
Nezvyklý pohled však skýtá náš snímek dvoj-
planety Země-Měsíc. Byl pořízen meziplane-
tární sondou Voyager 1 dne 18. září 1977 ve 
vzdálenosti 12 milionů kilometrů od Země. Na 
srpku Země je patrná západní část Tichého 
oceánu a východní Asie. 

Takový je náš domov, domov všeho lidstva: 
křehká planeta obklopená nepřátelskou mra-
zivou černou prázdnotou meziplanetárního 
prostoru, bičovaná nebezpečnými fotony, slu-
nečním větrem a kosmickým zářením. Před 
nimi nás chrání Země svou magnetosférou 
a atmosférou. Zamyšlení nad snímkem pod-
statně rozšiřuje náš obzor a vede k pravdivěj-
šímu hodnocení našeho života. 

Planety 
a bohové 
zblízka 

Josip Kleczek Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov 

Oba pohledy jsou zajímavé. Antický pohled - mýty o bozích - má literární půvab a velkou 
kulturní hodnotu. Předával se z pokolení na pokolení. Potulní rapsodové rozšiřovali mýty a 
báje o bozích a hrdinech, z nichž se pak mnozí dostali na oblohu jako planety nebo jako 
souhvězdí. Mýtus a báje jsou literárním dílem. Nemají však žádného autora. Ústním předá-
váním je přetvářeli desítky neznámých vypravěčů. Je v nich hluboká moudrost a světový 
názor dávných dob. Některé z nich pocházejí z mladší doby kamenné. Jejich základní motiv 
najdeme v kulturách odlehlých místně i časově (v Číně, Persii, u Sumerů, u Řeků, ba i na 
tichomořských ostrovech). 

Planety-bohové byly uctívány v chrámech a ovlivňovaly světový názor a život dávných 
generací. Byly zdrojem umění od antiky až po dnešní dobu. Jejich motivy najdeme v poezii 
(Homér, Vergilius, Ovidius, Verlain, Jan Neruda a jiní), v hudbě (od řeckých hymnů až po 
Holstovy Planety), sochařství (Feidias, Praxiteles, Michelangelo a další), malířství (napří-
klad Botieelli). Jako náměty pro umění a součást světového názoru antiky patří do pokladni-
ce humanistické kultury. 

Dnešní pohled na planety je pravdivý, neboť odpovídá skutečnosti. Byl 
získán úsilím mnoha vědců a techniků. Je trvalou součástí 
vědecké kultury lidstva. 

Paradoxní Merkur 

Merkur (řecky zvaný Hermes) byl nemanžel-
ský syn Jupiterův a bratr Apollona, boha Slun-
ce. Snad proto jsou oba tak blízko. Merkur byl 
rozporupiný bůh: na jedné straně býval kdysi bo-
hem moudrosti a vynalezl flétnu a lyru. Dohlí-
žel nad správným vzděláním a výchovou mlá-
deže ve věku mezi 5. a 15. rokem. Člověk vtom-

to období se pohybuje rychle a lehce jako Merkur. Snadno 
se učí a získává pod vedením Merkurovým chytrost, vědo-
mosti a výmluvnost. Na druhé straně byl sám lstivým zlo-
dějem, který ukradl bratrovi Apollonovi stádo padesáti krav. 
Byl také ochráncem zlodějů a kupců. Pro jeho mrštnost 
a hbitost jej jeho otec Zeus udělal poslem bohů. Tak se 
vlastně stal patronem pošťáků. 

V astrologii je Merkur rázný a velmi čilý v podnikání. 
Naši předkové ho nazývali Dobropán. Osoby pod jeho vli-
vem jsou dobře vychované, obratné a se sklonem k ob-
chodu. Podporuje krádeže a loupeže, pirátské výpravy 
a přepadení. Zloděje, který kradl pod patronací Merkura, 
snadno poznáme: je slabý, kadeřavý a zelenavě bledý (dob-
rý typ pro policii, pokud se v astrologii vyzná!). Je pů-
vodcem jednodenní horečky, kašle, dýchavičnosti a úby-
tí. Rozhoduje o nástupu králů a předpovídá změny usta- Á Merkur -Hermes. 
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Venuše-Afrodite: 

novení a zákonů. Vyvolává bouřky, deště, prudké větry a blesky. Působí zemětřesení, neúrodu a úhyn 
domácích zvířat. Merkurova pošťácká a cestovatelská nátura ovlivňuje i nás. „Když postláš dopisy, pozo-
ruj, zda je ... v konjunkci s Merkurem, aniž by přihlížely zhoubné planety... Ať délka Merkura narůstá, 
jinak by totiž dopis nedošel. Je-li Merkur s příznivými hvězdami v konjunkci, ... vyřídí tazatel to, kvůli 
čemu cestuje, a s veselou myslí. Všeobecně jest u cest nutno sledovat Merkura, aby nebyl retrográdní 
nebo poškozen nepříznivými planetami..." To u nás ještě není, aby sekretářka před odesláním dopisů 
vyhlídla z okna, zda nepřihlížejí zhoubné planety. Ani cestovní kanceláře nedávají pozor na to, zda 
Merkur není retrográdní nebo zda ho nepoškozují nepříznivé planety. Kdybychom se měli složitě radit 
s Merkurem před každou cestou a při psaní každého dopisu - asi bychom raději seděli doma a nikomu 
dopisy nepsali. 

V umění byl Merkur (Hermes) hezký jinoch piný síly. Často měl okřídlený klobouk a okřídlené 
trepky. Známá je krásná socha Praxitelova v Olympii: Hermes unáší do úschovy svého brášku Dionýsa, 
aby se o tomto Jupiterově (nemanželském) synu nedověděla Juno, manželka Jupiterova. Aby kluk nepla-
kal, Hermes mu v pravé ruce nabízí hrozen vína - symbol Dionýsův. 

Planeta Merkur je nejbližší k Slunci (k bratrovi Apollonovi). Je to planeta extrémů. Je nejteplejší 
planetou a zároveň patří k těm nejstudenějším. Merkur nemá atmosféru, takže větry nemohou přenášet 
teplo z horkých oblastí do studených. Na rovníku v poledne taje olovo, neboť teplota tam dosahuje 
470 'C. U pólů objevily mohutné radary vysoce odrazivou látku jako v čepičkách Marsu. Jde patrně 
o zmrzlou vodu (možná v podobě jíní či ledu). 

Merkur je planeta nejhustší. Má velké železné jádro, zčásti roztavené, takže pohyby v něm vytvářejí 
elektrické proudy a udržují Merkurovi magnetosféru. Povrch Merkura je poset krátery až do velikosti 
moří podobě, jako je tomu na Měsíci. Krajina Merkura je tak podobná měsíční, že fotografie obou těles 
rozlišíme jen obtížně. Pánve však nejsou zality lávou jako na Měsíci, rozsáhlé roviny nejsou moře. Od ♦ Merkur na snímku z kosmické sondy 
Měsíce odlišují Merkura také srázy dlouhé stovky kilometrů. Vznikly v rané historii Merkura, když Mariner. 
chladl a smršťoval se. 

K Merkurovi zatím není plánována žádná sonda. Ze Země se Merkur pozoruje obtížně, neboť je malý a navíc se příliš nevzdaluje od Slunce. 
V určitou dobu roku ho můžeme pozorovat brzo po západu Slunce (jako večernici) nebo krátce před východem Slunce (jitřenka). Jinak je zahlcen 
sluneční září. 

Venuše - krása nebo peklo? 

Venuše (řecky Afrodita, staročesky Krasopaní, Ištar v Babyloně a Astarte u Féničanů) se zrodila z mořské pěny. Krvavá pěna se 
vytvořila v místě, kam Saturn odhodil genitálie svého otce Urana (boha oblohy) poté, co ho vykleštil. Zrození Venuše bylo námětem 
mnoha uměleckých děl (Apellés ze 4. století před Kristem, Boticelli, Tizian, Rubens). Venuše byla bohyní krásy, lásky a plodnosti. 
Plodila děti kde s kým, s kolegy. z Olympu (Marsem, Hermésem, Poseidonem, dokonce s vlastním mužem, kulhavým Hefaistem) 
i s obyčejnými smrtelníky (Adonisem, s argonautem Butem, s trojským pastýřem Anchísem). 

Pomáhala Paridovi, aby získal krásnou Helenu (dceru spartské královny a Jupitera) a dala tak podnět k trojské válce. S Anchísem 
měla syna Aenea, který 'prchl s druhy z hořící Troje. Přivedl je až k řece Tibeře. Smíšením Trojanů s domorodci při ústí Tibery vznikli Latinové. 
Potomci Aeneovi založili Řím a Julius Caesar se mohl dovolávat božského původu. Básník Vergilius navázal na Homérovu Odysseu a Iliadu, spojil 
historii Aeneovu s mýtem a vytvořil Římanům národní epos Aeineis. Ten silně ovlivnil pozdější literatruru. I naši (Eneida). 

Seznam Venušiných milostných dobrodružství i jiných avantýr je velmi dlouhý. Mnohé z nich byly zobrazovány ještě v novověku (Tizian, 
Cranach, Veronese, Velasquez, Rembrandt, Reni a jiní). 

Povaha mytologické Venuše se přenesla i do astrologie. Svědčí o tom například i Ptolemaiovy Čtyři knihy...: „Celé národy 
a kraje jsou pod jejím vlivem. Například v Indii, Persii, Mezopotámii se pod vlivem Venuše a Saturna těší posvátné úctě 

pohlavní orgány. Venušini chráněnci jsou horké povahy, žádostiví milostných rozkoší. Se ženami se milostně spojují na 
veřejnosti, aniž by se skrývali... ". 

Pokud jde o jednotlivce: „lidem Venuše přináší 
slávu a čest, duševní pohodu i blahobyt, šťastná 
manželství, hodně dětí, vzrůst majetku, elegantní 
životní styl, přístupné jednání... způsobuje těles-
né zdraví,  přináší vyrovnané počasí, jasné nebe, 
hojné deště, hojnost domácích zvířat a nadbytek 
obilí... Osoby pod jejím vlivem jsou veselé, pří-
jemné, žijící v rozkoši, zženštilé, kultivované, se 
vztahem k umění..." Zlodějové pod Venušiným 
vlivem jsou pěkného vzhledu, s pěknými vlasy 
i očima, bílé pleti, korpulentní, dobromyslní. 

Planeta Venušebyla navštívena asi dvaceti son-
dami, které blízko ní proletěly nebo kroužily jako 
umělé měsíce, dvě dokonce přistály na jejím po-
vrchu. Venuše byla nazývána „sesterská planeta 
Země". Je však stále zahalená do hustých mraků 
a její povrch nelze ze Země spatřit. Přesto bylo 
možno určit pomocí radarů, že se Venuše otáčí od 
východu k západu - tedy obráceně než naše Země. 
Otáčí se velmi pomalu - jednou za 243 dny. Ko-
lem Slunce oběhne jednou za 225 dnů. Vzhledem 
k Zemi oběhne Slunce jednou za 584 dny (syno-
dická otočka): na obloze ji tedy uvidíme vzhlede-
m ke Slunci ve stejné poloze po 584 dnech. ♦ Venuše na snímku pořízenéne meziplanetdrní sondou Magellan. 
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Obloha na Venuši je stále pokryta hustou vysokou vrstvou mraků. Ani Slunce ani hvězdy se nikdy neukážou. K povrchu pronikne jen ne-
patrné procento slunečního záření, takže je tam ve dne stálé přítmí, stíny na povrchu jsou neostré a ve všech směrech. Přesto ruská Veněra pořídila 
snímky bez umělého osvětlení (reflektory, jimiž byla vybavena, nebyly potřeba). Na snímcích vidíme vypráhlý povrch, připomínající pozem-
skou poušť. Ploché kameny s ostrými hranami byly vyleptány chemicky či vytvořeny větrem. Nejmenší kamínky jsou 4 milimetry dlouhé, ale prach 
vidět není. 

Sondy Veněra vysílaly pouze asi hodinu. Zničilo je velké teplo a vysoký tlak. Podmínky na Venuši jsou vskutku pekelné: žár 480 °C, tlak 
9 milionů pascalů (90 atmosfér), atmosféra je tvořena hlavně oxidem uhličitým a husté mraky ve výšce 30 až 70 kilometrů obsahují kapky kyseliny 
sírové. Na naší Zemi kapky z mraků dopadnou na povrch jako déšť. Na Venuši se však kapky kyselinového deště vypaří dřív, než na povrch 
dopadnou. Proto je spodní atmosféra čistá. Na povrchu je mírný vánek, ale vysoko v oblačné vrstvě vanou zuřivé větry, které dosahují rychlosti 
100 metrů za sekundu (360 kilometrů za hodinu). Zatím nevíme, proč se těžká masa atmosféry (téměř stokrát hmotnější než u Země) otáčí tak 
zběsile - když se povrch otáčí šnečím tempem. Planeta Venuše je spíše bohyní pekla než bohyní krásy (Krasopaní). 

Pomocí radarů umístěných na umělých měsících Venuše (Magellanu a Veněře) jsme získali představu o celém povrchu Venuše. Rádiové viny 
vyslané radarem snadno proniknou hustým oblačným závojem Venuše a odrazí se zpět. V odražené ozvěně je obsažena informace o vzdálenosti 
a charakteru povrchu. Tak se pomocí radaru podařilo povrch Venuše zmapovat. Na mapách planety vidíme impaktní krátery, sopky, proudy lávy na 
rozlámaném povrchu - staré i čerstvé, pásma pohoří, dlouhé útesy, doliny, zlomy a roviny zalité lávou. Na utváření Venušina povrchu se po-
dílela především vnitřní energie (činnost sopečná a tektonická), ale částečně i vlivy vnější (vytváření impaktních kráterů, eroze větrů a chemické 
působení). 

Taková je tedy skutečná Venuše, nemající - až na jméno - vůbec nic společného ani s půvabnou mytologií, ani s bezsmyslnou astrologií. 

Země - živá planeta 

V porovnání s jinými planetami astrologové neberou existenci naší planety - Země - na vědomí. Gaia či Gé není zdaleka tak dobře 
známa, tak často malována či vzývána jako například. Venuše. Je skrovně skryta ve slovech geometrie, geologie, geografie, geofyzika 
a pod. Gala je totiž matka - odtud ta skrovnost. Je - podle Hesiodose („O původu bohů", 7. století př.n.l.) „všeplodná, všeživná, 
ctihodná, veleslavná matka nejen lidi, ale i bohů." Sídlí na Olympu a (podle Iliady) v přísahách byla jmenována s Diem a Heliem. Těšila 
se od pradávna velké úctě. Byly jí zasvěceny chrámy, oltáře a byla znázorňována, jak se vynořuje ze země, s rohem hojnosti nebo jak 
krmí své děti. 

Gala je podle Aischyla (Upoutaný Prometheus) původkyní veškerého řádu. Zrodila se z chaosu a chaos potom přetvořila v uspořádaný kosmos. 
Dobrotivě dává život všem tvorům, avšak bere je nelítostně zpět do svého lůna. Všichni tvorové z ní zrození v ní skončí. Je zároveň bohyní života 
i smrti. 

Astrologové ji za planetu nepovažují - je pro ně bezvýznamná. Nemohou totiž říci, v kterém znamení se při narození člověka nachází. Jejich 
znamení, domy, ascendenty.., zde ztrácejí význam. Jsou na rozpacích, )Cam_ s Gaiou. Země, ta nejdůležitější planeta vůbec, bez níž je život naprosto 
nemyslitelný, ta, která je naším chlebodárcem a naším domovem - ta se do inventáře astrologů už nevešla. Zato tam dali prťavé planetky a nacpali 
tam i promrzlého popelavého chudáčka Pluta - který tam kdesi daleko ve tmě a v mrazu ani pořádnou planetou není. 

Planeta Země patří ke skupině čtyř planet uvnitř sluneční soustavy. Nazýváme je planety terestrické, to jest Zemi podobné. Někdy se jim také ňká 
vnitřní planety, neboť jsou ve vnitřní části planetární soustavy. Jsou to poměrně malé kamenné koule, s velkou průměrnou hustotou (4 000 kg.m3
u Marsu, 5 500 kg.m3 u Merkura). Z mateřské pramlhoviny podědily terestrické planety jen její „špínu" - to jest těžké atomy: kyslík, křemík, hořčík, 
vápník, hliník, železo, nikl, ale částečně i uhlík, dusík, síru a jiné. Tato těžká špína představovala pouze dvě procenta hmoty mateřské pramlhoviny. 

Převážná většina lehkých těkavých látek byla vymetena větrem Praslunce ven, z vnitřních oblastí pramlhoviny, do vzdáleností přes 700 milionů 
kilometrů. Byly to především vodík, zdaleka nejhojnější plyn ve vesmíru, dále helium, voda, oxid uhlíku, čpavek, metan - což představovalo 98 % 
látky v pramlhovině. 

K takovému obrovskému přesunu lehkých těkavých látek do vzdálených oblastí mateřské pramlhoviny došlo už v dobách, kdy Praslunce bylo 
červeným obrem. Jeho zářivost byla tehdy asi tisíckrát větší, než je dnes. Co však bylo v té době rozhodující pro pozdější vývoj všech planet, je ta 
skutečnost, že zdrojem zářivosti Praslunce byla gravitace. Tedy nejaderné reakce - jak je tomu dnes - ale uvolňování potenciální gravitační energie 
smršťujícího se Praslunce. Uvolněnou energii přenášely k povrchu mohutné proudy (konvekce). Přirozeným důsledkem konvekce byla rozsáhlá 
žhavá korona kolem Praslunce, silná a rozsáhlá magnetická pole, jejich intenzivní 
činnost (skvrny, erupce, protuberance, koronální výbuchy), ale především hustý 
a velmi rychlý vítr - spíše vichřice nebo uragán. A právě tato vichřice od Praslun-
ce vymetla lehké a těkavé látky z těch míst, kde se později ze zbylé těžké špíny 
rodily terestrické planety. To vše se odehrávalo v dobách dávno minulých, někdy 
mezi 5,0 až 4,6 miliardami roků před současností. 

Ze zbylých pevných částic vznikaly terestrické planety. Ten proces vzniku - na-
zývaný odborně akrece (nebo agregace) - je předmětem planetární kosmogonie. 
Vývojem a stavbou planet se zabývá planetologie, v případě naší planety geologie. 
Na vývoji planet se podílely jednak síly vnitřní (endogenní), jednak vnější (exogen-
ní). K těm prvým náleží sopečná činnost, posuvy kontinentálních desek, vychládání 
nitra (u Země ponořováním - subdukcí - zemských desek) a vytváření povrchové 
kůry. Důležitým činitelem utvářejícím povrch planety zvenku je dopad komet a pla-
netek, působení vody a větrů. Naše Země je živá planeta, nebo[ její povrch se stále 
mění. Změny na ostatních teresttiekýeh planetách jsou značně pomalejší. 

„Živá planeta" je vhodný název pro třetí-planetu i proto, že ona jediná je nosite-
lem života v planetární soustavě. O tom, zda život vznikl v teplých mořích, nebo zda 
sem jeho zárodky dopadly z vesmíru, diskutují biologové, chemici, astronomové 
a geologové. Prokázány byly stromatolity vAustrálii; jejich stári je kolem 3,6 mi-
liard roků. Jejich fotosyntézou se uvolňoval z oxidu uhličitého a vody kyslík. Z kys-
líku se vytvářela ozonová vrstva - ochrana před zhoubným ultrafialovým zářením 
Slunce: Před pěti sty miliony roků se už mohl život rozšířit z moře i na souš. 

První stopy vzpřímených lidí v sopečném popelu u jezera Tanganika jsou tři a 
půl milionu niku staré - tedy tisícina trvání života na Zemi. 

Před čtvrtstoletím lidé vstoupili na jiné kosmické těleso - na Měsíc. Za čtvrt ní USA. 
A Země fotografovaná z Apolla 6. Je vidět Mexiko a západ-
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AMars na snímku poř zerrém z paluby Hubblova kosmického dalekohledu. 

století už pozemské bytosti pravděpodobně budou pobývati na jiné planetě - na 
Marsu. Inteligentní bytosti na třetí planetě u jedné ze stopadesáti miliard hvězd 
v Galaxii už možná v tu dobu budou vědět, kde jinde ve vesmíru je inteligentní 
život To bude obrovská změna ve světovém názoru našich 'potomků. Při styku 
s jiným galaktickým společenstvím mohou poznat nesmírnou cenu života, uvě-
domit si jedinečnost každého člověka a pochopit tajemství bytí i smysl života. 

Mars - ničitel • života? 

Mars (řecký Ares) byl synem Jupitera a jeho manželky Juno. Pro Římany byl 
Po Jupiterovi nejdůležitějším bohem. Stavěli mu chrámy, byl mu zasvěcen 
prvý měsíc v římském roce (martius) a jako otec Romulův byl považován za 
otce římského národa (Mars pater, Maspiter). Posvátný Martův štít (ancile, 
který prý spadl s nebeš) byl symbolem neporazitelnosti Říma. 

Mars byl bohem války: „Mars - no ten by ještě prošel /jen kdyby nebyl tak 
rudý- / ta je to: hbitým že pijákem / voják as po světě všudy"[Jan Neruda]. 
Symbolem Marsovým byla rudá barva - barva krve. Proto byl ztotožňován 
s rudou planetou Marsem: V astrologii lidé pod Marsovým vlivem byli od-
vážní, prudké mysli, nepříjemní, cizoložní, zlí, loupeživí, osoby stavu voje-
vůdcovského, královského a vladařského. Podle Ptolemaia je Mars původ-
cem sucha. Lidem přináší války, občanské rozbroje, povstání lůzy a návaly 
hněvu u vládců. Vyvolává náhlá úmrtí, horečnatá onemocnění, nenadálou 
smrt u lidí v piné síle, násilné a zpupné činy, bezpráví, žhářství, úkladné 

vraždy, loupeže a krádeže. Přináší horké počasí, vichřice a sucha. Působí vysychání pramenů a zkažénost pitné vody. Mars nebyl oblíbený, ard jeho 
rodiče ho neměli rádi. -

Mars byl zlý válečník. Každý válečník je zlý, protože vojna je řemeslo raflnovaného vraždění a ničení života ve velkém. A přesto byl i Mars 
přemožen. Byl zasažen Kupidovým šípem a zamiloval se do Venuše. V renesančním umění jsou oba v milostném objeti, jako symbol přemožení 
sváru láskou, zla dobrem, ošklivosti krásou. Možná, že jste viděli obraz J. Davida Mars a Minerva, jehož originál je v Louvm. Na obraze je Minerva 
(Athéna) stojící vítězně nad zraněným Martem. Porazila ho na trojském poli. I tento obraz je alegorií: moudrost a rozum vítězí nad hrúbostí 
a násilím. V renesanci byl Mars zobrazován jako mladý muž s přilbou a štítem. Někdy je při něm i vlk, zvíře, jež mu bylo v Římě zasvěceno a které 
je symbolem záludné útočnosti. " 

Mars v antických bájích byl ničitelem života. Naši předkové mu proto říkali Smrtonoš. Byl vymyšlený, neskutečný, štejně 
jako všechny jeho vlastnosti a skutky. 

Mars -nositel života? 

Skutečný, pozorovaný Mars astronomů nemá zhola nic společného s vymyšleným bohem řeckých rapsodů a astrologů. Jestliže 
Červená barva planety připomíná krev, vzpomeňme si na červený kámen, který je leckde v přírodě. Je to oxid železitý, který je na Marsu hojný 
a dává mu charakteristické zbarvení. 

V minulém století bylo mnoho lidí přesvědčeno, že na našem vnějším sousedu je život. Dokonce život inteligentní a technicky vyspělý. Temné 
podrobnosti pozorované na jeho pov;chu připomínaly zavlažovací kanály, které údajně přiváděly vodu z polárních čepiček. Americký astronom 
Percival Lowell pečlivě zakreslil mapu Marsu, na níž bylo pět set kanálů. Lowell se domníval, že polární čepičky jsou vodní led a složitá mozaika 
kanálů rozváděla vodu do oblastí s vegetací. Psalo se i o tom, že obyvatelé našeho vesmírného souseda mohou Zemi napadnout. Wellsova knížka 
Válka světů z konce minulého století dovedla nahnat strach i otrlým a nevěřícím astronomům. Připravovala se tehdy poselství pro Marťany o tom, 
že na sousední Zemi jsou také inteligentní bytosti: . 
1) Systém velkých zrcadel rozmístěných po celé Evropě a odrážejících současně sluneční světlo směrem k Marsu. 
2) Velký kruhový kanál na Sahaře, v němž by se zapálila nafta. 
3) Střídavé zakrývání rozsáhlých světlých oblastí na Zemi velkým černým plátnem. 
4) Pythagorova věta na Sibiři: obrovský pravoúhlý trojúhelník, čtverce nad jeho odvěsnami a přeponou by 

se osázely stromy. S posledním nápadem přišel Friedrich Gauss, jehož táta byl zahradníkem. Žádný 
,„i.

~r
z těchto důkazů inteligence na Zemi se však neuskutečnil. To bylo dobře, neboť vědci byli ušet-
řeni zklamání. Očekávaná odpověď by totiž od Marťanů určitě nepřišla. Í~lt 

Dokonce i dva měsíčky provázející Mars (Phobos a Deimos - Strach a Hrůza) byly pokládá- k 
"? 

ny za umělé družice vytvořené inteligentními Marťany. Tato domněnka má zajímavou histo-
rii. Když se Josif Šklovskij vracel v povznesené náladě domů, přepadli ho novináři 
a chtěli vědět o životě na Marsu. To bylo v době, kdy se očekávaly velké objevy od 
Vikingů a Šklovského knížka o životě ve vesmíru byla dobře známa. Tehdy jim 
odpověděl (říkali kolegové, aby se dotěrných novinářů zbavil), že Phobos 
a Deimos jsou umělé měsíce Marsu, vytvořené inteligentními Marťany. 
Pikantní je, že se názor „světově věhlasného odborníka" bleskurychle roz-
šířil po celé Zemi. 

Chytřejší jsme od té doby, co sonda Mariner obíhala Mars. Základ- , .‚)ů  ' 
ní poznatky však získaly dvě automatické laboratoře Viking a dvě 
doprovodné sondy obíhající současně kolem planety. Na povr-
chu našeho souseda žádné zavlažovací kanály nejsou. Z pěti set 
kanálů na Lowellově mapě zůstala jen obrovská soustava kaňo-
nů, nazvaně Valles Marineris (Údolí Marinern). Latinsky vallis 

(, . 
I. 

je ádolt a valles je množné číslo. Tento nejnápadnější útvar na 
Marsu se táhne podél rovníku a měří téměř 5 000 km. Někde je Mars -Ares. 
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široký až 200 km a hlubgký 7 km. Je to řada mohutných zlomů Marsovy kůry. Mariner však při oblétání Marsu vyfotografoval i menší údolí, která 
byla vytvořena vodou. Jsou to patrně bývalá koryta řek, která později vyschla. 

Na Marsu voda je, ale v současných podmínkách jen jako led. Trvalý podklad polárních čepiček je z vodního ledu, na němž se v zimě tvoří 
dočasný příkrov suchého ledu (oxidu uhličitého). Krystalky ledu jsou i v oblacích a v jíní na povrchu. Velká množství zmrzlé vody jsou pod 
povrchem (tak zvaný permafrost). V teplém období led v čepičkách i v permafrostu roztál a tekoucí voda vyhloubila řečiště. Změna podnebí na 
Marsu mohla být způsobena nadměrnou sopečnou činností nebo zvýšením slunečního záření. Sopky na Marsu jsou a největší z nich, Olympus 
Mons, soptil nejvíce asi před 200 miliony roky. 

Očekávat život na Marsu nebylo pošetilé. Ze všech možností v naší planetární soustavě jsou jedině tam podmínky, kde by mohl životy nějaké 
formě být. Američani tam proto vyslalí v roce 1975 dvě sondy liking, aby hledaly známky života současného nebo stopy života minulého. Na 
žádném z obou míst, kde tyto dokonali; automatické laboratoře přistály, nebyly žádné stopy života nalezeny. To nevylučuje existenci života na jiném 
místě a někdy v minulosti Marsu. Například v řekách, v období, kdy na Marsu panovalo příznivé teplé podnebí. V současnosti na Marsu není tekutá 
voda a nad celou planetou je rozprostřena obrovská ozonová díra Není tam kyslík ani dvouatomový (O2) ani tříatomový ozon (O3). Zhoubné 
ultratlalové sluneční záření prochází atmosférou až na povrch. Pokud by tam život byl nyní, musel by se skrývat pod povrchem. Někteří odborníci 
připouštějí možnbst chemoautotrofntcli organismů. Jsou to velmi primitivní formy, které získávají potřebnou energii z chemických reakcí okolních 
anorganických molekul. 

Dne 20, července 1989 při oslavách 20. výročí přistání Apolla na Měsíci president George Bush nastínil budoucí výzkumy vesmíru: v příštích 
desetiletích by američtí-astronauti měli znovu navštívit Měsíc a potom přistát na Marsu. Po skončení studené vojny američtí a ruští odborníci 
uvažují o společné cestě na Mars. Prvním společným krokem bude konstrukce orbitální stanice. Na ní by měli mít své moduly i Japonci a západní 
Evropa. Přestože jde o plány mlhavé a nejisté, vážné přípravy už delší dobu probíhají.. 

Početnější posádka mužů a žen by mohla v trvalé stanici na Marsu pobývat někdy kolem roku 2010.1 kdyby k tomu došlo později - a nikdo 
nepochybuje o tom, že lidé někdy na Marsu budou žít - bude to událost mnohem závažnější než objevení Ameriky. Pro vývoj života ve sluneční 
soustavě to bude krok stejně závažný, jako když naši dávní předkQvé opouštěli moře před pěti sty miliony roky a stěhovali se (jako obojživelníci) na 
pevninu. 

Titáni a obři 

V dávné minulosti a daleko od nás se zrodily obří planety. Dnes už víme, že se tak stalo před 4,6 miliardy roků v rozsáhlých prostorách, jejichž 
vzdálenost od Slunce je 5-krát až 30-krát větší, než je vzdálenost Země od Slunce. Z pozorování protoplanetárních mlhovin kolem jiných hvězd si 
uděláme představu o chemickém složení mateřské pramlhoviny, ze které vznikla naše sluneční soustava. vyla to směs plynů a prachu, ze které 
gravitace „uhnětla" Slunce i planety: především (98 %) lehké plyny (vodík, helium, čpavek, metan, oxid uhličitý, molekuly vody). Zbytek byla 
nečistota, která představovala pouze dvě procenta všech atomů. Ta nečistota pramlhoviny byla ve formě zrn těžko tavitelných látek (minerály 
hliníku, hořčíku, křemíku, vápníku, železa). 

Přibližně před pěti miliardami roků se v hustém středu pramlhoviny rodilo Praslunce: obrovská, rudě žhnoucí koule (průměr asi stokrát větší, 
než má dnešní Slunce, teplota menší než 3 000 K). Zdrojem,energie Praslunca byla gravitace - nikóliv jaderné reakce, jak se sluší na řádnou hvězdu. 
Mohutné proudy vynášely uvolněnou energii od středu Praslunce k jeho povrchu (tomuto procesu říkáme konvekce). Rodící se prahvězdy vysílají 
intenzivní hvězdný vítr (lépe „vichřici"). Podobný hvězdný vítr pozorujeme například u hvězd typu T Tauri. 

Také od Praslunce „foukal" vítr rychlostí několika tisíc kilometrů za sekundu (dnešní sluneční vítr má rychlost jen 300 až 700 km.r'). Odvál 
lehké plyny (tedy 98 % atomů) do prostor vzdálených od Praslunce pět až třicet astronomických jednotek. Ve vnitřní části zbylé pramlhoviny zůstal 
jen její prach (tedy jen 2 % atomů). Ten vytvořil kolem Praslunce plochý protoplanetární disk, podobný diskům (pozorovaným v infračerveném 
a mikrovinném záření) kolem některých jiných hvězd (například Vega, HL Tauri...). 

Z planetárního disku kolem Praslunce gravitace vytvořila vnitřní (terestrické) planety a planetky. Z lehkých plynů nahromaděných do vnějších 
prostor sluneční soustavy vznikly obří plynné'planety: Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, jakož i jejich měsíce a komety v Oortově oblaku. V těchto 
plynných a ledových tělesech je namačkáno (téměř) vše, co zbylo z pramlhoviny po vzniku Praslunce. Vždyť Jupiter „nahamounil" 318-]srát více 
a Saturn 95-krát více hmoty než má Země - nejhmotnější mezi vnitřními planetami. 

Názvy obřích planet - stejně jako i vnitřních - pocházejí z mytologie. Jsou to (latinská) jména božstev z Blízkého východu, která se dostala až 
k nám přes Řeky a Římany. Antičtí bohové nejsou věční, ale vznikli s časem, 
stejně jako všechny ostatní věci. Rodili se, měli své rodiče. Ti první však 
vznikli z beztvarého černého bezmezného chaosu: Gain (všeplodná matka 
Země) a Uranos (Nebe). U Sumerů byl celý vesmír na počátku beztvará voda 
a zní se zrodila Ki (Země) a bůh An (Nebe). T Bible začíná větou: „Na počát-
ku stvořil Bůh nebe a zemni." 

Potomky Gaie a Urana byli storucí obři (Hekatoncheiry), jednoocí obři 
(Kyklopové), Titáni a Titánky. Otec Uran se zděsil svých znetvořených po-
tomků a uvěznil je v hlubinách. Truchlící matka Gaia přemlouvala Titány, aby 
zbavili otce vlády nad světem a nebem. Nejmladší Titán - Chronos (Saturn) 
- se zmocnil nadvlády a osvobodil své sourozence. Byl si však vědom, že 
otcova kletba mu připravila stejný osud. Proto polykal své děti, které měl se 
svou manželkou a sestrou, Titánkou Rheiou. Nejmladší, šesté dítě - Dia (Jupi-
tera) - však Rheia porodila a uschovala v jeskyni na Krétě. Když pak Jupiter 
(Zeus) dospěl, postavil se Chronosovi (Saturnovi) a vysvobodil své sourozen-
ce. Po dlouhých bojích se svým otcem se zmocnil nadvlády nad nebem i Zemí, 
nad bohy i nad smrtelníky na zemi. 

Obří planety dostaly tedy jména podle hlavních bohů - vládců v božském 
rodokmenu: Jupiter - nejvyšší bůh; Saturn - jeho otec; Uran - Jupiterův děda. 
Nejvzdálenější obří planeta, Neptun, byla vypočtena a objevena teprve v po-
lovině minulého století. Protože byla objevena v souhvězdí Vodnáře, dostala 
jméno římského boha vod Neptuna (řeckého Poseidona). Neptun byl syn 
Saturnův a tedy bratr Jupiterův. 

1 Snímek Jupitera pořízený Hubblovým dalekohledem 22. července 
1994 po srážce s kometou Shoemaker-Levy 9. 
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Mocný Jupiter 

Jupiter (řecky nazývaný Zeus, v češtině Dobropán), syn Titána Chronose (Saturna) a bratr Neptu-
na (Poseidona) a Pluta (Háda), byl nejvyšším pánem nad oblohou - tuto funkci zdědil po dědeč-
kovi Uranovi. Vládl i na pevné zemi - dědictví po babičce Gale. Vládl všemu živému, bohům 
i lidem. Dokonale ovládal počasí (meteorologové dodnes nevědí, jak to dělal). Své nepřá-
tele drtil bleskem jako Perun - nejvyšší bůh Slovanů. K dobrým lidem však byl laskavý. 
Měl lidské slabosti a páchal různé neplechy, jak o tom dodnes svědčí některá souhvězdí, 

hvězdy, planetky a městce (například Labuť, Býk, Orel, Blíženci, Velká medvědice, Metis, Jo, Europa, 
Kallisto, Ganymed, Leda a další). O rodinné půtky nejvyššího pána s věrnou, ale žárlivou manželkou 
(Hérou-Junonou), ani o škodolibou zábavu ostatních deseti nebešťanů nebyla na Olympu nikdy nou-
ze. Řekové i Římané však (a právě proto) měli nejvyššího boha v oblibě a ve velké úctě - vždyť si ho 
vytvářeli sami podle svých představ. Rozhodně ho měli raději než jeho otce a předchůdce - ledového 
Saturna (Chronose). 

Z mnoha chrámů, které mu zbudovali, byl nejznámější chrám v Olympii (dnes v troskách). Slavný 
Feidias v něm vytvořil proslulou sochu (jeden ze sedmi divů světa). Jen kopie Jupiterovy (Diovy) hlavy 
s bujnými kadeřemi se zachovala na starých mincích. Římané vystavěli největšímu z bohů velký chrám 
na Kapitolu. Vždyť byl ochráncem jejich velké říše. Na Kapitol přicházeli římšti mladíci, když poprvé 
oblékli tógu dospělých mužů. Konzulové nastupovali svůj úřad v Jupiterově chrámu na Kapitolu za 
přítomnosti senátu. Vojevůdcové tam obětovali Jupiterovi před odchodem do bitvy a po vítězném tažení 
se tam vraceli ve slavnostním průvodu, aby poděkovali. Svátky měsíčního úplňku - Idy - byly zasvěceny 
oslavě Jupitera. V ten den mu obětovali bílé jehně. Do dějin vešly březnové Idy roku 44 před Kristem, kdy 
byl v senátě zavražděn Julius Caesar. 

Jupiterova četná dobrodružství byla vhodným námětem pro mnoho uměleckých děl od antiky až po 
novověk (Rembrandt, Rubens, Tizian, Poussain, Mozart, Holst a další). 

V astrologii se Jupiter (podle Ptolemaia) uplatňuje různě. Působí vyrovnaně, protože se nachází mezi 
chladným Saturnem a žhavým Marsem. Zároveň otepluje i zavlažuje a je původcem plodivých větrů. Obecně 
působí vzrůst, u lidí předpovídá slávu a hojnost, mír, početnou rodinu, dobrý stav tělesný i duševní, dobročin-
nost, kultivovanost, štědrost, důstojnost a velkorysost. Celkem vzato působí dobro a je původcem štěstí. 
A důležitá informace pro policii: zloděj (který krade v době, kdy je Jupiter rozhodující planetou) je bílé pleti, dobře rostlý, korpulentní, s hustou 
bradou. 

Pod Jupiterovým vlivem jsou lidé ve věku od 57 do 68 let. Proto si počínají moudře, rozvážně. Odvracejí se od násilností, od divokého neklidu 
a nebezpečného vypětí. Místo toho (působením moudrého Jupitera) nastupuje umírněnost, rozvážnost, promyšlenost, ochota radit a pomáhat 
druhým a utěšovat je v utrpení. Přesto však i nadále zůstává silná touha po slávě, poctách a svobodě - vše poznamenáno zdrženlivým a vznešeným 
klidem. 

Planeta Jupiter 

Á Jupiter-Zeus. 

Planeta Jupiter je objemově tisíckrát větší než Země a jen tisíckrát menší než Slunce. Svou hmotností je blízko rozhraní mezi planetou a hvězdou. 
Na hvězdu však nemá: její hmotnost nestačí na termojaderné reakce - základní vlastnost hvězd. 

Jupiter sestává především z vodíku a helia. Složením odpovídá Slunci, neboť obě tělesa vznikla z téže mateřské pramlhoviny: na jeden atom 
helia připadá dvacet atomů vodíku (přesně řečeno deset molekul vodíku H2). Vodíku bylo dokonce naměřeno o něco víc než na Slunci. Přebytek 
vodíku pochází z oblasti vnitřních planet, odkud byl „vymeten" praslunečním větrem. 

Z prachových zrn pmmihoviny vzniklo ve středu Jupit&a malé horninové jádro z křemičitanů a železa. Jádro má velikost Země a teplotu 30 000 K. 
Obal jádra do vzdálenosti asi 50 tisíc kilometrů od středu tvoří tekutý kovový vodík. Tlaky jsou tam opravdu obrovské a atomy vodíku natolik 
nahuštěné, že jejich elektrony nevědí, ke kterému jádru (protonu) náležejí. Proto unikly z elektronové slupky a pohybují se svobodně. Volné, 
nevázané elektrony jsou však vlastnosti kovů. Pod tlakem několika milionů atmosfér se podařilo i v laboratoři získat malý vzorek kovového vodíku. 
Nejlehčí kov a supravodič se tak rázem stal ideálem techniků. 

V tekutém kovovém, vodíku tečou mohutné elektrické proudy, které se projevují jako magnetosféra, to jest rozsáhlý prostor kolem Jupitera, v 
němž působí magnetická s0a. Kdybychom Jupiterovu magnetosférn mohli vidět, jevila by se nám na obloze tak velká jako Měsíc. Kovového vodíku 
pozvolna přibývá, neboť každý rok se přemění velkým tlakem několik málo centimetrů tekutého molekulového vodíku na kovový. Přitom se 
uvolňuje teplo, takže Jupiter vyzařuje dvakrát tolik energie, než přijímá od Slunce. 

Nad kovovým vodíkem do vzdálenosti asi 70 tisíc kilometrů od středu se prostírá nevodivý tekutý molekulární vodík. Povrch Jupitera tedy 
tvoří chladné vodíkové moře. Nad vodíkovým mořem se prostírá plynná atmosféra do výšky asi 1 000 km. Vůbec to není naše modrá atmosféra z 
dusíku a kyslíku, v níž se vznášejí bílá vodni oblaka. Podrobné informace o atmosféře a počasí na Jupiteru přinesly sondy Pioneer 10 a 11 (1973 a 
1974) a především Voyagery (1979). 

Nejhojnější prvky ve vesmíru - vodík a helium - jsou nejvíce zastoupeny i v celém Jupiteru včetně jeho atmosféry. V malém množství jsou 
přimíseny jiné prvky, jako je uhlík, kyslík, dusík, sira, fosfor, germanium a jiné. Pod vlivem slunečního záření reagují tyto prvky mezi sebou a 
vytvářejí četné barevné sloučeniny, z nichž mnohé kondenzují do kapiček a krystalků. Zatímco u nás jsou oblaka z vody; oblaka na Jupiteru (i na 
Saturnu) obsahují čpavek (NH3), metan (CH4), vodní sníh (H2O), oxid uhelnatý (CO), german (GeH4), fosfin (PH3), arsin (AsH3) a další. Barevnost 
oblaků pochází právě z takových látek, neboť vodík a helium jsou bezbarvé. K nejbližšímu sousedu směrem ke Slunci (to jest k Marsu) se Jupiter 
nemůže přiblížit více než na půl miliardy kilometrů. A od vnějšího souseda je oddělen propastí větší než 700 milionů kilometrů. A přece není tento 
„promrzlý kolohnát" (jak mu říkal Jan Neruda) osamocený. Je obletován nejméně šestnácti družicemi, které mu připomínají jeho milostná dobro-
družství (například Jo, Europa, Kallisto, Leda). Z nich je („krásný syn zakladatele Troje") Ganymed větší než planeta Merkur, Kallisto („nejkrás-
nější dívkaPeloponesu") je stejně velká jako Merkur. Io („krasavice, kterou žárlivá Héra přeměnila v bílou krávu") má čipernou sopečnou činnost 
a je o něco větší než náš Měsíc. Europa („fénická princezna, kterou unesl Jupiter v přestrojení za býčka") je menší než Měsíc; pod silnou ledovou 
kůrou skry'vá oceán tekuté vody. Mnohé měsíce Jupitera (a vůbec vnějších planet) jsou ledové a uvnitř obsahují malé horninové jádro. 
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Saturn - krásná planeta 

Podle antické mytologie měli první bohové - Uran (Nebe) a Gala (Země)- dvanáct Titánů, 
z nichž nejmladším byl Chronos (Kronos). Chronos se stal druhým nejvyšším vládcem světa 
poté, co svrhl svého otce Umna. Jeho manželkou byla jeho sestra, Titánka Rheia. Chronos 
se bál svých děti a proto je po narození spolkl. Je to obraz (metafora) zániku v čase, neboť 
chronos zosobňoval čas. Řecké chmnos překládáme jako čas (odtud pochází chronome-
tr, chronologie, chronický). Posledního z dětí - Dia (Jupitera) - však Rheia zachránila 

před všežravým otcem. Poté, co Zeus zvítězil nad Chronosem a ostatními Titány, stal se sám 
nejvyšším bohem. Od té doby sídlili bohové ve zlatém paláci na hoře Olympu. Jejich vládcem 
byl Zeus (Jupiter). Chronos se dostal do Latia (krajina kolem Říma) a byl tam králem. Stal se 
bohem zemědělství, chránil přírodu, dal lidem mravní řád, naučil je pěstovat ovocné stromy 
a vinnou révu. Na jeho panování se v Římě dlouho vzpomínalo jako na „zlaty' věk lidstva". 

Ve starém Římě byl Chronos oblíbeným božstvem. Římané ho nazývali latinsky Satumus. 
Jeho chrám byl na fora na úpatí Kapitolu. Saturnovi byly zasvěceny svátky zimního sluno-
vratu (saturnalia). Tehdy (po 17. prosinci) se na pět dnů zastavil veřejný život, obchody 
a školy byly zavřeny, lidé si navzájem dávali dárky, pořádaly se hodokvasy, hry v cirku 
a gladiátorské zápasy. Mezi pány a otroky panovala rovnost a volnost. Otroci si oblékali 
tógu a stolovali u jednoho stolu s pány. Byla to památka na zlatý věk, kdy vládl Saturn. C

V astrologii měl mrazivě bílý Saturn špatnou pověst. Působí zkázu prostřednictvím 
chladna, vyvolává souchotiny, úbytě, revmatismus, úzkost, zármutek, strach a smrt. Proto \ 
ho naši předkové nazývali Hadolet. Saturn je původcem mlhy, mrazů, morového ovzduší 
a těžkých mraků na obloze. Na mořích vyvolává bouře a způsobuje ztroskotání lodí. Na 
řekách je příčinou záplav, zkaženosti vody a úhynu ryb. Jeho působením se přemnožují 
housenky, jsou bud sucha nebo prudké lijáky, záplavy a krupobití, takže lidé hynou hladem. 

Saturn ovládá věk po 68. roce. Síly těla i ducha ochabují. Slábnou pudy, požitky, přání e Saturn-Chronos. 
a dostavuje se zemdlenost, skleslost, únava. Jak jinak by mohl loudavý, ztuhlý mrzout působit? 

Zloděj za vlády Saturna je podle Ptolemaia nevzhledný, černý, krátkozraký, bledý, prolhaný, hustě obrostlý a páchnoucí. Bude to stařec naháně-
jící hrůzu. Tato přesná rada astrologů bude však dnešním ochráncům pořádku spíše pro pobavení než k užitku. 

V umění je Saturn (Chronos) znázorňován jako kostlivec s kosou. Je to kosa, kterou zmrzačil svého otce Urana a kterou zkracuje nit života. 
Kostlivec je symbolem smrti a pomíjejícnosti nejen člověka, ale všech věcí vůbec. Jiné obrazy ukazují Saturna (Chronose), jak polyká své děti, ničí 
mládí, přidává tíži k břemenu, které člověk nese, zaznamenává skutky lidí, jimž nakonec odebírá život. Naopak římský Saturuje po všech stránkách 
mnohem sympatičtější než Saturn astrologů a Chronos Řeků. Pro Římany byla Satumova kosa symbolem žní a úrody. 

V astronomii je Saturn nejznámější planetou. Je to obří planeta, s objemem jen o málo menším než Jupiter. Jeho hmotnost je třikrát menší než 
Jupiterova a stokrát větší než hmotnost Země. Jeho hustota 700 kg.nr3 je menší než hustota vody, takže na vodě by plaval. Od Slunce je dvakrát dále 
pež Jupiter a jeden oběh kolem Slunce (to je Saturnův rok) trvá třicet roků našich. Chemickým složením a stavbou se moc neliší od Jupitera. 
I Saturnovo horninové jádro je obklopeno silnou vrstvou tekutého kovového vodíku, ve které tečou elektrické proudy. Proto se také kolem Saturna 
prostírá rozsáhlá magneťosféra. Saturnův povrch tvoří tekutý molekulární vodní, podobně jako povrch Jupiterův. Bílá oblaka v jeho atmosféře jsou 
z čpavkových krystalků. 

Nápadným a nejkrásnějším útvarem v celé planetární soustavě jsou Saturnovy prstence. V dalekohledu se jeví jako rozsáhlý rovinný útvar 
připomínající gramofonovou desku. Ve skutečnosti to je tenká (asi 100 metrů silná) vrstva obrovského množství částic, které obíhají kolem Saturna 
v rovině jeho rovinku. Tyto částice jsou vlastně nepatrné miniměsíce - o velikosti několika milimetrů až několika metrů. Jsou z ledu nebo kamenů 
obalených ledem. Všechny dohromady by vytvořily kouli o průměru 150 km. Původ prstenců není ještě vysvětlen. Vznikly roztrháním nějakého 
malého ledového měsíce, který se všetečně přiblížil k Saturnovi natolik, že ho roztrhala slapová síla? Nebo jsou to částice zbylé z původní 
pramlhoviny, které dosud nesplynuly s planetou? Přitažlivá síla mezi jednotlivými částicemi je menší než gradient gravitace (to je než slapová síla) 
a proto se nemohou stmelit v jediný měsíc o průměru 150 km. 

Á Saturn na snímku z Hubblova kosmického dalekohledu. 
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Á Titan, Saturnům největší měsíc, na snímku pořízeném z paluby 

Pořádných měsíců má Saturn dvě desítky. 18 z nich má přesně určené dráhy, 
u několika dalších nejsou dráhy určeny. Měsíce jsou pojmenovány podle příbuz-
ných Saturna. Tethys byla Titánka a sestra Saturnova. S manželem - Titánem Okea-
nem - měli tři tisíce dcer, zvaných Okeanidey. Byly to tedy neteře Saturna. Dione, 
jedna z Okeanidek, je Saturnovým měsícem. Satumova manželka, Titánka Rheia, 
ho doprovází jako měsíc. Další měsíce Hyperion a Japetus byli Saturnovi bratři. 
Phoebe byla jeho'sestrou a zdá se, že si Saturn stejnojmenný měsíc zachytil až po 
svém vzniku. Janus byl král v Latiu, který Saturna vlídně přijal a podělil se s ním o 
vládu. Byl kdysi ochráncem dveří a bran. Byl mu proto zasvěcen prvý měsíc (jímž 
se vstupovalo do nového roku): Januarius. 

Titan - exot planetární soustavy 

Nejpozoruhodnějším a největším měsícem Saturna je Titan. Jeho průměr je 
5 150 km, takže je větší než planeta Merkur (4 878 km), ale menší než Jupiterův 
Ganymed (5 260 km). Sondy Voyager v něm objevily zcela nový svět. Jeho hustá 
atmosféra je především z dusíku (N2) s menší příměsí metanu (CH4). 

Voyager proletěl nad Titanem docela nízko (níž než 4 000 lan). Avšak jeho ka-
mery neviděly povrch a pořídily pouze snímky hustého smogu, do něhož je celý 
Titan zahalen. Jiné přístroje na Voyagem zjistily (pomocí infračerveného záření), 
že Titan je bohatý na organické uhlovodíky. Organické neznamená, že jsou biolo-
gického původu - označují se tak složitější molekuly obsahující uhlík. Je zajímavé, 
že většinu Titanových molekul objevili radiastronomové v mezihvězdném plynu. Avšak molěkuly v Titanově atmosféře vznikají ná místě. Sluneční 
ultrafialové záření a rychlé elektrony ze Satumovy magnetosféry rozkládají molekuly metanu a dusíku a vzniklé zlomky molekul pak reagují 
a vytvářejí nejrůznější organické sloučeniny. To bylo pokusy ověřeno v laboratořích (Marylandské a Cornellské univerzity). J ři ozáření vzorku 
Titanovy atmosféry (to je směsi dusíku a metanu) se vytvoří červenohnědý prášek, který vědci nazvali tholin. Je to neobyčejně složitá organická 
látka. Ve vodě se tholin rozpustí a uvolní mnoho aminokyselin - základních složek bílkovin. Tholin je zřejmě původcem červeno-hnědého smogu 

v Titanově atmosféře. 
Radarové signály vyslané 3, a 

5. Června 1989 z Goldstone k Titanu 
se odrazily od hlubokého klidného 
oceánu. Dne 4. června se však sig-
nál odrazil od skalnatého povrchu. 
Při teplotě minus 180 °C je na Tita- 
nu pravděpodobně oceán teku-
tého etanu s rozpuštěným metanem. 
Do oceánu dopadají zrnka tholinu 
z atmosféry a usazují se na dně. Za 
4,5 miliardy roků se musela usadit 
vrstva tholinu několik set metrů sil-
ná. Titan tak opravdu představuje 
exota, zvláštní těleso v naši sousta-
vě, neboť: v jeho atmosféře je roz-
sáhlá vrstva organického smogu, je 
pokryt organickým oceánem a na dně 
oceánu je usazena silná vrstva složi-
tých organických molekul; takových 
molekul, z nichž na Zemi před čtyř-
mi miliardami roků vznikal život. To 
jsou velmi důležité poznatky a pro 
jejich ověření připravují NASA a ESA 
sondu Cassini-Huygens. 

1 Planeta Uran je obklopena cel-
kem jedenácti soustřednými prste-
ny, které jsou tvořeny temnými pra-
chovými částicemi. Rotační osa leží 
v'rovině dráhy Uranu. V současné 
době je k nám Uran natočen přibliž-
ně svými polárními oblastmi, takže 
ze Zelně i z Hubblova kostnického 
dalekohledu vidíme soustavu prs-
tenců pod velkým úhlem. Uranovy 

'prstence byly dříve fotograficky za-
chyceny ve viditelném světle pouze 
kamerami Voyageru 2, který v blíz-
kosti povrchu planety prolétl v roce 
1986, a až pohled Hubblovým kos-
tnickým dalekohledem dovolil roz-
lišit jejich podrobnou strukturu. 

134 Říše hvězd ročník 76 7-8/1995 



Uran - objevená planeta 

Uran-Nebe (u našich předků Nebešťanka) byl nejstarším božstvem, uznávaným po celém antickém světě. Byl bohem vesmíru. Pochází 
z Noci, po níž převzal nadvládu? Nebo vznikl z Chaosu jako jeho manželka Gala-Země? U Homéra se dovíme, že vznikl z Okeánu, 
který jako pás obepínal celý svět. Zrod Urana - bájného boha vesmíru - je stejně nejistý jako vznik skutečného vesmíru, o němž se 
domníváme, že mohl vzniknout explozí z jediného bodu (tak zvané singularity). Nebo snad vznikl zhroucením (kolapsem) předcháze-

jícího vesmíru a částečnou anihilací hmoty s antihmotou? Byly i jiné domněnky, které však byly pozorováním odmítnuty. 
Ať se nám líbí kterákoliv báje o zrodu Urana, řečtí rapsodové ho s matkou Zemí (Gaiou) kladli na začátek božského rodokmenu: Uran - Saturn 

- Jupiter. Časový sled vládnoucích bohů tedy odpovídá u planet přibližování ke Slunci: Uran je 20-krát dál od Slunce než Země, Saturn 10-krát 
a Jupiter jen 5-krát. 

Planeta Uran nebyla v antice známa a proto bychom marně pátrali po její roli v antické astrologii. Je slabá, na hranici viditelnosti a proto unikla 
pozornosti i pečlivých pozorovatelů oblohy. Byla objevena až pomocí dalekohledu. Objevil ji před dvěma sty lety neznámý amatér William 
Herschel. Byl varhaníkem v Bathu (tehdejší Bath v Anglii odpovídal svým rázem dnešnímu Las Vegas v USA). Herschel byl samouk v optice 
i v astronomii. Byl neobyčejně zručný a sám si postavil výborný dalekohled. Byl pečlivým a houževnatým pozorovatelem. Jeho pozorování mělo 
pevný cíl: poznat stavbu vesmíru. Snažil se určit vzdálenosti hvězd. (To se však podařilo až za půl století F. Besselovi.) Dne 13. března 1781 objevil. 
v Blížencích „mlhavou hvězdu zřetelně větší než ostatní hvězdy". Pokládal ji za kometu. Protože nedovedl vypočítat její dráhu, předal svá pozoro-
vání astronomům. Když se ukázalo, že jde o planetu, královský astronom ho vyzval, aby jí dal jméno. Na počest krále Jiřího III. ji nazval „Georgium 
Sidus" (Jiřího hvězda). Herschel pak dostával od krále doživotní penzi, takže se cele mohl věnovat astronomii. 

Herschelovo pojmenování nově objevené planety nebylo nic neobvyklého. Galileo pojmenoval Jupiterovy měsíčky „Medicejskéhvězdy", nejjas-
nější hvězdou v Honcích psech je Cor Caroli (Srdce Karla) na počest anglického krále Karla II, a slovutný Halley přejmenoval souhvězdí Argo 
Navis na „Keř krále Karla", jenž se v tom keři schoval po prohrané bitvě. Něco zůstalo, něco ne. „Keř krále Karla" francouzský astronom abbé 
Lacaille s chutí rozparceloval na čtyři lodní souhvězdí. Jiřího hvězda - přes úctu k Herschelovi - byla přejmenována na Urana. 

Voyager 2 proletěl nad Uranem 25. ledna 1986 a přinesl řadu nových poznatků. Objevil deset malých měsíců. Jsou hned za Uranovými prstenci. 
Byly nazvány podle hrdinů Shakespearových her. Největší z nich, Puck (nazvaný podle Snu noci svatojánské), je zcela černý (odráží jen 2 % 
dopadajícího slunečního světla, ostatní pohlcuje). Ostatní objevené měsíčky jsou malé (40 až 80 km), také černé a jsou blízko Urana, uvnitř drah 
velkých měsíců. Při průletu vyslal Voyager 2 podrobné snímky povrchu všech pěti známých Uranových měsíců (Miranda, Ariel, Umbriel, Oberon, 
Titania). Jsou to kamenné měsíce pokryté silnou vrstvou ledu. Přivracejí k Uranu stále stejnou tvář, stejně jako náš Měsíc k Zemi. 

Uran je obklopen devíti prstenci o šířce několika kilometrů, oddělenými tisíci kilometry prázdného prostoru. Také částice prstenců jsou černé. 
Odrážejí pouze 2 % slunečního záření (kdežto v prstenci Saturnově odrážejí 60 %). Jsou z vodního ledu, ale obsahuji velké množství molekul 
s uhlíkem (například metanu). Všechny částice dohromady by vytvořily ledovou kouli o průměru 15 km (ze Saturnových prstenců 150 km). 

Na rozdíl od Jupitera a Satuma je atmosféra Uranu bez barevných oblačných pruhů. Stejně jako u ostatních velkých planet je tvořena vodíkem 
a heliem. Několik procent metanu (CH4) způsobuje charakteristické modrozelené zabarvení Uranu, neboť metan pohlcuje červené světlo. Kolem 
Slunce obíhá Uran ve vzdálenosti 3 miliardy kilometrů. Je tedy dvakrát vzdálenější než Saturn a dvacetkrát než Země. Změřená teplota (-216 °C) 
svědčí o tom, že Uran nemá vlastní zdroje tepla jako Jupiter a Saturn. 

Není to úžasné, jak člověk dokázal umocnit svůj zrak pomocí dalekohledů, spektroskopů, ale především prostřednictvím automatických sond? 
Tam, odkud dopadá do zřítelnice oka tak málo světla, že nic nevidíme - tam lidský důmysl objevil obří planetu mnohem větší než naše Země, 
obklopenou deseti měsíčky, pěti měsíci a devíti prstenci. Svědčí to nejen o velikosti lidského ducha, ale i o tom,'že je mnoho věcí na nebi, o nichž 
se nám dříve ani nezdálo, a že je asi mnoho i těch, o nichž zatím nemáme ani tušení. 

Neptun - vypočtená planeta 

V antické mytologii byl Neptun (řecký Poseidon) bohem moří. Byl synem Saturnovým a tedy 
bratrem Jupiterovým. Pomáhal olympským bohům v boji proti Titánům, v jejichž čele byl Saturn. 
Dostal darem zlaty' trojzubec, kterým lámal skály, působil zemětřesení, rozběsnil nebo utišil 
mořskou bouři. Byl patronem mořeplavců. Pokud jde o jeho dobrodružství, nezadal si se 
svým bratrem Jupiterem, jemuž byl na Olympu podřízen. Bydlel však většinou v paláci na 
dně mořském, kde byl svrchovaným pánem. Vládl všemu živému v mořích. Jeho chrámy 

byly v přístavech a na mysech. Byl pokládán za stvořitele koní a ochránce jezdců. 
Dochovaly se mozaiky, sochy, reliéfy i mince, na nichž je zobrazen jako majestátní starý muž 

s mohutnými vlasy a vousem. Jeho znakem byl trojzubec. Jeho vůz táhnou mořští koně (vpředu kůň 
a vzadu ryba). 

V astrologii se Neptun nemohl uplatnit. Je přitom tisíckrát větší a třistakrát hmotnější než Mer-
kur (který je pro astrologii nepostradatelný). Planeta Neptun je totiž třicetkrát dále od Slunce než 
Země a pouhým okem je neviditelná. Abychom ji spatřili, musíme použit dalekohled. Byla objeve-
na teprve v polovině minulého století. Přesně řečeno: Osmá planeta byla nejprve vypočtena. Uran 
se nepohyboval přesně podle Keplerových zákonů. Z odchylek určili Angličan Adams a Francouz 
Leverrier polohu „rušící planety". Německý astronom Galle ji opravdu nalezl v roce 1846 -
blízko (méně než 1') od vypočteného místa. Podobně byl z odchylek Neptuna vypočten i Pluto 
á objeven v roce 1931. To byly úspěchy astronomie, které jí dodaly vážnosti. 

Voyager 2 se v srpnu 1989 přiblížil k Neptunu a ze vzdálenosti čtyři a půl miliardy kilometrů 
nám poslal podrobné obrazy jeho měsíců, prstenců i jeho povrchu. Na jeho jasném modrém 
disku jsou výrazná bílá oblaka. Modrá barva je způsobena větším obsahem metanu, který pohl-
cuje červenou část slunečního světla. V tom je Neptun podobný trochu většímu Uranu. Podobně 
jako Uran má i Neptun prstence, z nichž tři nejvýraznější nesou jména objevitelů Neptuna: 
Adams, Leverrier a Galle. 

Neptun má malé měsíčky, nepravidelné a o průměru menším než 450 kilometrů. Šest jich 
obíhá blízko Neptuna (blíže než 120 tisíc kilometrů). Jen Nereida je 5,5 milionu kilometrů dale-
ko. Jako by k Neptunu ani pořádně nepatřila: byla „adoptována", stejně jako její velký bratr 
Triton. Oba měsíce vznikly jinde, toulaly se meziplanetárním prostorem, až byly dodatečně 
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Á Pluta a jeho měsíc Charon na snímku pořízeném 
Hubblovým dalekohledem. 

zachyceny Neptunem. Na jejich povrchu je teplota minus 220 'C a za tak hroz-
ného mrazu nejen vodní led, ale i jiné známé materiály jsou tvrdé jako skála. 
Malé měsíce jsou velmi tmavé (stejně jako prstence) a jejich tvar je nepravi-
delný. Odrážejí pouze 6 % slunečního světla, jakoby byly z uhlí. Na jejich 
povrchu je led vodní a metanový (CH,). Měsíčky i prstence se pohybují v mag-
netosféře. Rychlé protony magnetosféry bombardují povrch měsíčků i částic 
v prstencích a vyrážejí z metanu vodíkové atomy. Zbude černý uhlík. 

Velký Triton je přibližně stejně velký jako náš Měsíc a od Neptuna je vzdálen 
přibližně stejně jako Měsíc od Země. Je nejzáhadnějším ze všech měsíců sluneč-
ní soustavy. Jako jeden z mála měsíců má atmosféru z dusíku s příměsí metanu. 
Má velké skalnaté jádro, obalené vodním ledem, který je pokryt zmrzlým meta-
nem a dusíkem s příměsí zmrzlých oxidů uhelnatého a uhličitého. Triton proto 
odráží velmi dobře světlo, jako u nás čerstvě napadlý sníh (zatímco povrch ma-
lých měsíců je tmavý jako uhlí). Povrchová teplota Tritona je (pro vysokou od-
razivost) pouze minus 235 'C, což je vůbec nejnižší změřená teplota v naší soustavě. 

Pluto - planeta či dvojitá planetka? 

Pluto (řecký Hades) byl v antice bohem podsvětí. Přes řeku Styx 
převážel zemřelé do podsvětí starý zarostlý převozník Charon. Po 
něm se jmenuje Plutův měsíc. 

Pro astrology je Pluto důležitý. Na loňském astrologickém sjez-
du v Praze i v televizi a v tisku dokazovala proslulá francouzská 
astroložka, že především Pluto bude rozhodovat o světové situaci ke konci tohoto století. 

Pluto se loudá na pomezí planetární soustavy ve tmě a mrazu. Proto dostal jméno vládce podsvětí, kam nikdy neproniknou sluneční paprsky. 
Někdy není ani za planetu považován. Je značně menší než náš Měsíc. Má protaženou dráhu (o výstřednosti 0,25) s velkým sklonem 
k ekliptice (17'). Nedávno byly objeveny planetky (1993 RO, 1993 RP, 1993 SB, 1993 SC), které se v mnohém podobají Plutu (velká poloosa 
39 AU - u Pluta 39.44, oběžná doba 246 roků - u Pluta 249 roků). Žádná z nich není považována za planetu. Proto je také Pluto se svým měsícem 

Charonem často považován za dvojitou planetku. 
Dosud k Plutovi nebyla žádná sonda vyslána; startovní 

příležitost však nastane v roce 2001. Velká sonda labora-
toře JPL (Laboratoř tryskových pohonů) byla z finanč-
ních důvodů zamítnuta. Stále však zbývá naděje, 
že bude realizován levnější projekt. Nebo snad 
výzkum Pluta nestojí za námahu? 

A Neptun na snímku z Hubblova kosmického dalekohledu. 

Sluneční planety? 
Mnoho lidí v mnoha generacích vynaložili mno-
ho úsilí, aby našli odpověď na otázku: Co jsou 
planety? Díky těmto generacím dnes víme o pla-
netách, jejich pohybech, vývoji a stavbě velmi 
mnoho. Víme mnoho o planetách obíhajících 
kolem Slúnce, ale o planetách u jiných hvězd 
nevíme téměř nic. A už vůbec nic nevíme o ži-
votě na neslunečních planetách. 

Zvláště život inteligentní a technologicky 
vyspělý u nepříliš vzdálené hvězdy je pro po-

zemšťany atraktivní a důležitý - nejen pro autory vědeckofantastické literatury, ale především pro 
vědce. V mezinárodní astronomické unii se nedávno vytvořila komise bioastronomie. Do vesmíru 
byla vyslána různá poselství (na meziplanetárních sondách Pioneer a Voyager, na rádiových vinách z 
největšího pozemského radioteleskopu v Arecibu...), aby se o nás v Galaxii vědělo. Na mnoha frekvencích a z různých částí 
oblohy vědci hledají inteligentní zprávu (projekt SETI = Search for ExtraTerrestrial Intelligence, Hledání mimozemských 
civilizací). 

Zatím se však mimozemšťané neozvali... O 

A Pluto - Hádés. 

Dr. Josip Kleczek (1923). Je vědeckým pracovníkem Astronomického ústavu Akademie věd ČR na observatoři v Ondřejově. Je 
členem mezinárodní astronomické unie (IAU), byl prezidentem její Komise pro výuku astronomie... Založil mezinárodní školu pro 
mladé astronomy a řídil ji čtvrt století. Přednášel na mnoha univerzitách u nás i ve světě. V nedávné době publikoval čtyřsvazkový 
slovník Space Sciences Dictionary s odbornými termíny v šesti jazycích (v angličtině, francouzřtůně, němčině, španělřtině, portugalštůně 
a v ruštině). Letor v červnu vyšel pro počítače Electronic Dictionary of Space Sciences na pěti disketách Významní je též jeho popularizační činnost -
je autorem řady vědeckopopulárních knih (Slunce a člověk, Vesmír kolem nás, Naše souhvězdí, Naše Slunce...; je autorem několika původních článků pm 
časopis Říše hvězd; svými přednáškami je znám nejen u nás, ale i v zahraničí. 
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KOSMONAUTIKA V ROCE 1994 
Marcel Grün, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 

Od počátku kosmické éry do 31. XII. 1994 se 
uskutečnilo celkem 3 663 úspěšných startů do 
kosmického prostoru. V tradičním přehledu se 
ovšem budeme zabývat jen posledními 89, při 
nichž bylo vysláno 122 umělých kosmických 
těles. 

Rusko vyslalo při 49 startech 64 těles, za-
tímco Američani při 25 startech jen 34 těles. 
Západoevropská společnost Arianespace usku-
tečnila pro své zákazníky 6 úspěšných letů a 
China Great Wall Industry Corp. dva z celkem 
5 čínských startů. V Japonsku a v Indii se poda-
řilo po dvou startech vlastních raket. Registra-
ce některých družic se nemusí krýt se státem, 
v němž byly vyrobeny: Japonsko a Čína si při-
psaly po 4 družicích, Německo 3, Indie, Britá-
nie a Intelsat po 2, Austrálie, Brazílie, Hong-
kong, Lucembursko, Mexiko, Thajsko a Turec-
ko po 1. 

Odkládání startů a několik neúspěšných po-
kusů dokumentují, jak jsou kosmické systémy 
složité. Protože komerční družice bývají dobře 
pojištěny, musely pojišťovny výjimečně vypla-
tit víc, než inkasovaly, a hlavním důsledkem 
loňských havárií tak bude zvýšení pojišťovacích 
sazeb. 

Dva neúspěchy jdou na vrub Arianespace. 
24. I. skončila ve vinách Atlantiku raketa Aria-
ne 44LP při letu V-63. Příčinou bylo přerušení 
činnosti kryogenního motoru HM-7B 3. stupně 
pro zadření ložiska kyslíkového turbočerpadla. 
Ztraceným nákladem byly spojové družice 
Turksat I a Eutelsat-2 F5, pojištěné na 356 mi-
lionů USD. Pro závadu na 3. stupni Ariane 42P 
skončil 1. XII. předčasně také let V-70. Motor 
HM-7B pracoval pouze na 50 % tahu - příčinou 
bylo ucpání kyslíkového potrubí, způsobené ne-
čistotou a na ní vzniklou námrazou. Telekomu-
nikační družice PanAmsat-3, pojištěná na 
214 milionů USD, skončila opět v oceánu. Byla 

1 Obr. I - M. Lee při 28. výstupu Američanz 
z raketoplánu zkouší systém SAFER (Simplified Aid 
Far EVA Rescue) za 7 milionů USD, kterým mají být 
vybaveni kosmonauti při stavbě Mezinárodní kosmické 
stanice. 

to v pořadí 7. havárie od roku 1979 (a 3. z 42 
startů série Ariane 4 od roku 1985), což snížilo 
spolehlivost rakety na 90,0 % a této série na 
92,9 %. 

Při vynášení družice Telstar 402 dne 9. IX. 
nešlo o závadu na Ariane 42L, nýbrž o explozi 
vlastního motoru družice během přechodu na 
geostacionární dráhu. Pojišťovna zaplatila 
187 milionů USD a výrobce ihned urychlil do-
končení náhradního exempláře F2-R. K ob-
dobné explozi došlo 2. IV. na kosmodromu 
Si-čchang, přičemž byla zničena meteorologic-
ká družice Feng Yun-2 za 75 milionů USD. 
25. V. raketa Ciklon 3 sice opustila Pleseck, 
avšak pro závadu v povelovém systému se 2. a 
3. stupeň neoddělily a družice o hmotnosti 2 t 
pro elektronickou špionáž se zřítila na Sibiř. 

Technicky nejvýznamnějším nezdarem byla 
premiéra modifikace rakety Pegasus-XL, při níž 
měla vynést vojenskou družici STEP 1 pro stu-
dium vlivu ionosféry na radiokomunikaci: 40 s 
po zážehu motorů se raketa začala rozpadat. 
Analýzy ukázaly, že společnost OSC při kon-
strukci použila chybného počítačového modelu 
proudění vzduchu kolem rakety a zcela upustila 
od zkoušek v aerodynamickém tunelu. Mělo by 
však postačit změnit program řídicího počíta-
če... 

Loni vzlétla po stoosmnácté a naposledy lev-
ná raketa Scout pro malé družice. Za léta 1963 
až 1994 dosáhla spolehlivosti 96 %. Verze G-1 
o nosnosti 270 kg stála jen 13 milionů USD -
ale za stejnou cenu nyní vynese raketa Pegasus 
350 kg. Levným nosičům pro menší družice je 
předpovídána velká budoucnost. Mezi loňské no-
vinky patří čtyřstupňová raketa Taurus (Orbital 
Sciences Corp.), kteráke startu nepotřebuje stálý 
komplex. Jde o verzi rakety Pegasus - jenže 
místo letadlem (které jí ve výšce 12 km udělí 
rychlost 260 m.s-') je vynesena startovním stup-
něm, který jí ve výšce 38 km udělí rychlost 
2 030 m.s'. Tento stupeň tvoří demobilizovaná 
raketa MX. Na nízkou dráhu Taurus vynese 
1 400 kg (u 1. startu jen 700 kg) nebo na dráhu 
přechodovou 430 kg při ceně do 21 milionů USD. 

Nyní je bezkonkurenčně nejlevnější ruský 
Rokot, jehož základem je demobilizovaná rake-
ta SS-19 snovým 3. stupněm. Po dvou suborbi-
tálních zkouškách vynesla 26. XII. první druži-
ci. Doprava 200 kg na nízkou dráhu nemá stát 
víc než 5-6 milionů USD. 

Poprvé vzlétl Titan IV se zvětšeným stup-
něm Centaur, který Martin Marietta za 350 mi-
lionů USD dodává americké armádě. Nosnost 
na nízkou dráhu je 17 700 kg, na dráhu přecho-
dovou ke geostacionární 4 550 kg. Premiéru 
měla i moderní japonská raketa H-2, jejíž hlavní 
motory jsou na kapalný kyslík a vodík. Nosnost 
na nízkou dráhu je 10 000 kg, na dráhu přecho-
dovou 4 000 kg. Pokud cena za kus klesne 
z dosavadních 156 milionů USD na předpoklá-

daných 110 milionů USD, má H-2 šanci i na 
komerční uplatnění, nicméně srovnatelná Aria-
ne 44L bude o 15 % levnější. 

Křest si odbyla varianta CZ-3A čínské řady 
Chang Zheng (Dlouhý pochod) s kryogenními 
motory ve 3. stupni. Vynese 7 200 kg na nízkou 
nebo 2 500 kg na přechodovou dráhu. Indie měla 
konečně úspěch s novým nosičem PSLV (Polar 
SatelliteLaunch Vehicle),jehož urychlovací blo-
ky jsou 3. nejsilnějšími motory na světě. Na níz-
kou oběžnou dráhu dopraví 3 000 kg, na pře-
chodovou 400 kg. 

PILOTOVANÉ LETY 

Navzdory ruské finanční krizi se podařilo udr-
žet po celý rok v provozu orbitální komplex Mir 
s moduly Kvant [1], 2 a Kristall. Ovšem po-
sádky se potýkaly s řadou problémů, přičemž 
zůstávaly až 9 hodin denně bez přímého kon-
taktu s řídicím centrem. 

14. základní posádka (Ciblijev a Serebrov) 
oslavila ve vesmíru Nový rok, dokončila mate-
riálové experimenty a chystala se k návratu 
14. I. Při inspekčním průletu kolem stanice však 
vinou pohonného systému došlo k lehké kolizi 
lodi Sojuz TM-17 s modulem Kristall. Tři nové 
kosmonauty, jejichž Sojuz TM-18 se připojil 
10. I. k zadnímu stykovacímu uzlu, proto čeka-
la při přesunu lodi na přední uzel dne 24. I. 
i prohlídka místa srážky: naštěstí se ukázalo, že 
k výraznějšímu poškození nedošlo. 15. základ-
ní posádka se pak pustila do běžné výzkumné 
a opravářské činnosti, kdežto lékař Poljakov se 
soustředil na lékařství a biologii. 

30. I. se k Miru připojila nákladní loď 
Progress M-21. Kromě vědeckého vybavení a 
náhradních dílů mělo být na její palubě také 
51 kontejnerů s potravinami - až při přejímce 
vyšlo najevo, že tři z nich ukradli vojáci na Baj-
konuru. K oddělení došlo 23. III., tedy až po 
startu další lodi. Progress M-22 měl původně 
letět o několik dní dřív, ale v důsledku požáru 
montážní budovy 7. III. a následné sněhové 
vánice byl start odložen. Součástí stanice byl 
od 24. III. do 23. V. - den předtím vzlétl další 
Progress (M-23) s 2 207 kg zásob. Ten byl sou-
částí komplexu od 24. V. do 2. VII., kdy jeho 
pouzdro Raduga přistálo na Zemi. 

S desetidenním zpožděním odstartoval 
Sojuz TM-19: palubním inženýrem byl plukov-
ník ruského letectva, který však letěl jako ob-
čan Kazachstánu. Za to musela jeho země za-
platit 150 milionů USD - tato částka byla zčásti 
refundována nájmem za Tjuratam. Od 3. VII. 
do 9. VII. na Miru pracovalo pět kosmonautů, 
poté na něm zůstal Poljakov s další, už 16. zá-
kladní posádkou. 

Když 25. VIII. odstartoval Progress M-24 
se 2 100 kg zásob, náhradních dílů a hlavně vě-
deckých zařízení pro říjnový mezinárodní let 
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(275 kg pro ESA, 100 kg pro NASA a Japon-
sko), nikdo netušil, jaké s ním budou komplika-
ce. 27. a 30.VIII. byly pokusy o automatické 
spojení neúspěšné a teprve 2. IX. se zdařilo; 
setkání řídil Malenčenko z lodi Sojuz ručně pod-
le televizních záběrů z Progressu. Podobná zá-
vada se při 64 letech za posledních 15 roků sta-
la potřetí. Progress M-24 byl součástí komple-
xu do 4. X. Dne 9. a 13. IX. se uskutečnily vý-
stupy do prostoru (5 a 6 h), které mimo jiné 
potvrdily, že stanice je v pořádku. 

Na palubě Sojuzu TM-20 byla tentokrát žena 
(manželka Rjumina) ,a kosmonaut ESA, ně-
mecký veterán U. Merbold. Připojení 6..X. mu-
selo být pro softwarovou chybu v řídicím počí-
tači lodi dokončeno ručně. Po celý měsíc pak. 
pracovala pa palubě Miru šestičlenná,

posádka - program EuroMir přišel ESA 
na 56 milionů USD. V noci z 11. na 12. X. do-
šlo k energetické krizi: mnoho zapojených pří-
strojů a časté vidoekonference způsobily výpa-
dek v energetickém systému a celý komplex byl 
odkázán pouze na (naštěstí dobité) baterie 
Sojuzu TM-19. Zkazily se lékařské vzorky 
v mrazničce, vypadl stabilizační gyroskop a pro 
dobíjení akumulátorů museli kosmonauti něko-
lik dní stanici ručně orientovat na Slunce. 
K normálnímu programu se mohli vrátit až po 
týdnu. 2. XI. byly zahájeny přípravy k návratu 
Sojuzu TM-19, kam se kromě 3 mužů vešly jen 
vzorky krve a moče, pásky s daty a část filmů -
ostatní musí počkat na odvezení raketoplánem. 
U Arkalyku přivítal kosmonauty osobně kazaš-
ský prezident, který se tak stal v historii třetí 
hlavou státu, očekávající kosmické cestovatele. 

17. základní posádka (Viktorenko, Kondako-
vá, Poljakov) na dráze 4. XI. osiřela s vědomím, 
že její návrat bude posunut na konec března 1995. 
13: XI. se ke stanici připojil Progress M-25. Po 
obvyklé vykládce se kosmonauti věnovali přede-
vším výměně dosluhujících zařízení za přiveze-
ná, pokračovaly lékařské výzkumy a koncem roku 
zbyl čas i na, astronomická pozorování.. 

V USA uskutečnili 7 pilotovaných výprav, 
při nichž 41 lidí strávilo 81 d 10 h 22 min mimo 
Zemi. Všechny lety měly skončit na Floridě, 
avšak pro špatné počasí bylo přistání čtyřikrát 
přesunuto do Kalifornie a jen jednou nebylo 
zapotřebí let prodlužovat. 

Letu STS-60 se zúčastnil poprvé Rus, v ná-
kladovém prostoru byla laboratoř Spacehab se 
12 experimenty (7 biomedikálních a 4 materiá-
lové), 100. přístrojový kanystr GAS a subsatelit 
I3remSat. 

Při letu STS-62 byl v provozu US Micro-
gravity Payload-2 s pěti materiálovými expe-
rimenty, plošina OAST2 se 6 přístroji a další 
pokusy prováděla posádka v kabině. 

Při letu STS-59 byla hlavním užitečným zatí-
žením laboratoř SRL-1, jejíž radar pokryl 20 %. 
povrchu planety a získal zobrazení 400 oblastí 
(mimo jiné střední Evropy) s rozlišením 30 m. 
Celkem bylo pořízeno 133 hodin dat na 165 pás-
kách, obsahujících 65 terabitů informací. Řada 
experimentů v GAS byla z Francie a Japonska. 

Nejdelší let STS-65 byl vlastně dílem náho-
dy, respektive jednodenního odkladu přistání pro 
špatné počasí. 6 Američanů spolu s japonskou 
lékařkou ve dvou směnách pracovalo v labora-
toři Spaeelab - IML-2 (international Microgra-

vity Laboratory) na 80 úkolech připravených 
v USA, ESA, Kanadě, Německu, Francii a Ja-
ponsku (50 z biomedicíny, 30 z materiálového 
výzkumu). 

Pouhých 1,9 s před vzlétnutím přerušil řídi-
cí počítač start STS-68 dne 18. VIII. Výměna 
motorů si vyžádala změny v harmonogramu. 
Napřed letěl Discovery (STS-64) a ačkoliv jeho 
posádka se potýkala s řadou drobných problé-
mů, cíle byly spiněny. Aparatura LITE (L/dar 
in-Space Technology Experiment), která k vý-
zkumu stratosféry a troposféry poprvé využíva-
la odrazu laserového paprsku od mraků a vrstvy 
aerosolů, uskutečnila během 53 hodin 2.106
měření. Kosmonauti manipulovali se subsateli-
tem SPARTAN 201 a 16. IX. Lee a Meade vy-
stoupili na 6,h 51 min do prostoru, aby vyzkou-
šeli nové záchranné zařízení SAFER, které je 
„kosmickým mopedem" na stlačený dusík. 

Pak došlo na STS-68 - úkolem SRL-2 bylo 
porovnat změny na povrchu Země během uply-
nulého půl roku. Další experimenty se uskuteč-
nily na letové palubě a v pěti kanystrech GAS, 
z nichž jeden nesl i půl milionu obálek s razít-
kem k 25. výročí Apolla. 

Při posledním startu se po rozsáhlé moder-
nizaci vrátil do služby Atlantis. V nákladovém 
prostoru měl laboratoř Spaeelab pro studium 
vztahů Slunce-Země (ATLAS-3: 2 přístroje pro 
pozorování atmosféry a 3 pro výzkum Slunce). 
Posádka, v níž byl kosmonaut ESA Francouz 
Clervoy, rovněž manipulovala se subsatelitem 
CRISTA-SPAS a nacvičovala setkávání s vel-
kými stanicemi. 

MEZIPLANETÁRNÍ LETY 

Jedinou novou sondou byla Clementine. Od startu 
25. I. se pohybovala po geocentričkých drahách 
až do 22. II., kdy se stala družicí naší družice a 
zapsala se zlatým písmem do historie měsíčního 
výzkumu. Lunární část expedice byla ukončena 
4. V., kdy ji motor převedl na přechodovou a 6. V. 
na geocentrickou dráhu (60 000 až 385 000 km). 
Slibná kariéra Clementine, která měla před se-
bou ještě výpravu k planetce Geographos, skon-
čila náhle 7.V.: porucha palubního počítače v době 
mimo spojení se Zemí způsobila neplánovaný 
zážeh 4 z 12 motorků systému prostorové orien-
tace a úpiné vypotřebování zásob hydrazinu. Son-
da se tím dostala do rotace rychlostí 80 ot.min'', 
kterou se sice v dalších dnech podařilo snížit na 
30 ot.min-', avšak o dalším osudu tím bylo roz-
hodnuto. Clementine posloužila ještě aspoň 
k dodatečným testům 23 nových konstrukčních 
prvků. 20. VII. při těsném průletu kolem Měsíce 
přešla působením jeho gravitačního pole na he-
liocentrickou dráhu, ale její slabé signály byly za-
chyceny ještě počátkem roku 1995. 

Sonda Galileo pokračovala v letu k Jupite-
ru. 28. III. se nacházela ve vzdálenosti 528 mi-
lionů kilometrů od Země a až do června pokra-
čovala ve vysílání fotografií planetky Ida ze zá-
znamu rychlostí 40 bitů.s'. 8. VI. byl přijat nej-
kvalitnější snímek Dactylu (sondou objeveného 
měsíce Idy) ze vzdálenosti 90 kilometrů s rozli-
šením 39 m. 17.- 22. VII. se sondě na vzdále-
nost 238 milionů km podařilo přímé pozorová-
ní srážky komety Shoemaker-Levy 9 s Jupite-
rem, které ze Země nebylo možné. Kamera 

A Obr. 2 - Televizní přenos z Miru při zaruivice mezi 
29 experimenty programu EuroMir-94. Zleva: Kazach 
Musabajev, Němec Merbold a Rusku Kandakovd. 

s rozlišením 2 400 km (jako velkými pozemní-
mi přístroji) zaznamenala dopady fragmentů D, 
E, K, N, V, W; IR spektrometr registroval dopa-
dy fragmentů C, F, G, R a fotopolarimetr rov-
něž fragmentů H, L, Q a P. Záznam byl vysílán 
od poloviny srpna do ledna 1995 s přestávkou 
v době konjunkce se Sluncem, kdy signály byly 
Sluncem rušeny. 13. IX. se vyskytla chyba v jed-
né ze tří milionů paměťových buněk palubního 
počítače, avšak ochranný program zabránil vět-
ší ztrátě dat okamžitým zastavením přenosu, 
obnoveným až po odstranění poruchy 25. IX. 

Ulysses pokračoval bez problémů v letu po 
heliocentrické dráze (1,383-5,509 AU). 26. VI. 
překročil 70° jižní heliografické šířky ve vzdá-
lenosti 430 milionů km od Slunce a řídicí stře-
disko letu zahájilo kampaň intenzivního výzku-
mu. V ESTEC se shromáždilo 24 pracovních 
skupin odborníků, kteří nepřetržitě vyhodnoco-
vali vysílané informace. Sonda'se pokusila také 
o pozorování srážky komety s Jupiterem, avšak 
nezaznamenala výraznější efekty. 13. IX, dosáh-
la ve vzdálenosti 350 milionů kilometrů od Slun-
ce rekordní heliografické šířky 80,2° a získala 
unikátní poznatky. Intenzivní kampaň skončila 
5. XI. (190 milionů kilometrů od Slunce). 

Sonda Magellan dokončila 27. IV. u Venuše 
5. cyklus, věnovaný detailnímu gravitačnímu 
výzkumu. V březnu a dubnu byla motoricky 
znovu snížena výška dráhy. Protože NASA se-
hnala 1,7 milionů USD na sledování sondy, mohl 
výzkum pokračovat i v 6. a posledním cyklu. 
Pozoruhodným výsledkem gravimetrických 
měření je objev několika oblastí vulkanicky ak-
tivních. Koncem srpna byla dráha snížena tak, 
aby v pericentru sonda prolétala horními vrst-
vami atmosféry a panely byly nastaveny tak, aby 
přitom kladly maximální odpor: výsledný tlak 
byl měřen podle síly potřebné k zastavení rota-
ce. Po posledních měřeních byla dráha naposle-
dy snížena (197 až 541 kilometrů) a 12. X. (lOh 
02min UT) Magellan po 15 000 obězích defini-
tivně umlkl. K zániku došlo nejpozději 14. X. 

Zatímco Giotto zůstává v hybernovaném sta-
vu, Sakigake dosud vysílá vědecké informace. 
28. X. se potřetí vrátila k Zemi, jejíž gravitační 
pole ji znovu mírně urychlilo. Pokud se zdaří 
i čtvrtý průlet, proletí 3. II. 1996 kolem komety 
Honda-Mrkos-Pajdušáková ve vzdálenosti pou-
hých 10 000 km. Jejím dalším cílem může být 
kometa Giacobini-Zinner (28. XI. 1998 průlet 
ve vzdálenosti 14 milionů kilometrů). 

Od hranic heliosféry dosud pilně vysílají 
Pioneer 10 a 11 i Voyager 1 a 2. 
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VĚDECKÉ DRUŽICE 

Kosmická astronomie získala nový detektor zá-
blesků záření gama na malé indické družici 
SROSS C2 (Stretched ROhini Satellite Series), 
vynesené indickou raketou přesně o půlnoci ze 
3. na 4. V. 

Dne 2. III. startovala observatoř AUOS-SM 
(2 160 kg), nazvaná Koronas-I (Komplexnyje 
ORbitalnyje Okolozemnyje Nabljuděnija Aktiv-
nosti Solnca). Nese 560 kg přístrojů pro 10 ex-
perimentů, zaměřených na studium interakce 
sluneční aktivity s prostředím kolem Země a 
pokrývajících sledování slunečního záření od 
gama až po rádiové: rentgenový dalekohled 
s koronografem Terek (záložní exemplář z Fo-
bos-1), heliometr, Thompsonův polarimetr, de-
tektor záření gama, rentgenový spektrometr Di-
ogenes (ČR), UV a optické fotometry, přijímač 
rádiových vin, detektor kosmického záření 
SKI-3-PRAM (ČR) a magnetometry. Přístrojo-
vé vybavení dodalo Rusko, Polsko, Slovensko, 
Německo (4 experimenty) a Česko (2 experi-
menty), spolupracovali rovněž odborníci z Fran-
cie, Ukrajiny a USA. Observatoř by měla fun-
govat do konce století. 

Souběžně se sondou Ulysses pozorovala 
Slunce i družice SPARTAN 201 (Shuttle Poin-
ted Autonomous Research Tool for AstroNomy) 
o hmotnosti 1 288 kg. Je to subsatelit NASA 
pro dvoudenní samostatnou činnost - toto byl 
2. let exempláře 201, který měl premiéru v roce 
1993. Získané informace se ukládají v palubní 
paměti o kapacitě 1010 bitů (asi 3 kilometry pás-
ky). Startoval a přistál spolu s STS-64, na sa-
mostatné dráze byl od 13,9. IX. do 15,88. IX. 
(výzkum sluneční korony a větru). 

V rámci programu International Solar Ter-
restric Physics byla s půlročním zpožděním 
1. XI. vypuštěna družice Wind (1 267 kg) na 
dráhu ve výšce 187-486 099 km, která se kon-
cem prosince po dvou průletech v těsné blíz-
kosti Měsíce změnila jeho gravitačním polem 
na heliocentrickou ve vzdálenosti 1,6 milionu 
kilometrů od Země. V roce 1997 přejde Wind 
do libračního bodu LI Slunce-Země. Přístroje 
zkoumají komplexně částice slunečního větru, 
vlastnosti meziplanetárních rádiových vin i mag-
netických polí a registrují záření gama. 

Souběžně s laboratoří ATLAS-3 při letu STS-
66 pracoval od 4,53. XI. do 12,55. XI. autonomní 
subsatelit CRISTA-SPAS (Shuttle Pallet Auto-
nomous Satellite) o hmotnosti 3 260 kg, jehož 
provoz zajišťují společně NASA a DARA. Nesl 
přes 1 900 kg přístrojového vybavení pro 6 až 
10 dní samostatného provozu. Vědecká data jsou 
zaznamenávána do palubní paměti (60 Gbit) 
a vystlána k Zemi prostřednictvím raketoplánu. 
Šlo o 5. let této plošiny, podruhé v modifikaci 
ASTRO-SPAS s přesnou pointací. Aparatury 
CRISTA a MAHRSI zkoumaly prostorovou 
strukturu atmosféry od 20 do 150 km. 

Užitečným pomocníkem při měření někte-
rých parametrů vysoké atmosféry se stal němec-
ký mikrosatelit BremSat (63 kg), vypuštěný 
9. II. z kontejneru GAS raketoplánuSTS-60. Pro 
výzkum hustoty vysoké atmosféry jsou již řadu 
let vypouštěny ruské pasivní družice o průměru 
2 m - nejnovější byl 27. IX. Kosmos 2292. 

Ke studiu nabitých částic v prostoru kolem 

A Obr. 3- Laboratoř SRL-2 ve zkušební budově KSC 
při vykldddnl z přepravnpto kontejneru 28. VI. 1994. 

Země byla určena čínská družice SJ-4 (Shin Jian, 
400 kg), která startovala 8. U. na dráhu 210 až 
36 054 km s přístroji pro šest experimentů, mimo 
jiné detektory protonů a elektronů, měřičem po-
tenciálu a zařízením pro studium vlivu pronikavé 
radiace na elektronické součástky. 

Podobné cíle mělo několik experimentů na 
palubě stanice Mir a amerického raketoplánu 
i tři další družice, sloužící základnímu výzku-
mu vojenských laboratoří. Dva britské mikro-
subsatelity STRV lA a B (Space Technology 
andResearch Vehicle) startovaly jako „přívažek" 
17. VI. na dráhy ve výšce 282-35 850 km s úko-
ly téměř shodnými jako SJ-4. Ke studiu vlivu 
radiace van Allenových pásů na elektroniku 
a sluneční baterie slouží americký APEX 
(Advanced Photovoltaic and Electronic EXperi-
ment) o hmotnosti 261 kg, postavený a 3. VIII. 
vypuštěný firmou OSC. 

KOSMICKÁ METEOROLOGIE 
A DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ 

Ruská operační síť ve výšce 1 200 km byla po 
třech letech dopiněna 25. I. o družici Meteor-3 6 
(2 215 kg), v pořadí sedmý satelit 3. generace 
(první - Kosmos 1612 - byl neúspěšný). Mezi 
přístroji je francouzský radiometr Scarab pro 
měření tepelné rovnováhy Země (první ze tří za 
11 milionů USD) a německá aparatura pro přes-
né určení dráhy. 

Americká operační síť ve výšce 850 km byla 
30. XII. dopiněna o 14. družici NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration) typu 
Advanced Tiros-N o hmotnosti 1 070 kg 
v ceně 65 milionů USD. Součástí standardního 
vybavení je rovněž převáděč záchranného lokali-
začního systému Kospas/Sarsat, pracující na frek-
vencích 121,5 a 406 MHz. Snímky s vysokým 
rozlišením jsou vysílány na 1 69$,0 MHz, sys-
tém APT funguje na 137,62 MHz. Radioamatéři 
mohou zachytit i radiomajálc (137,77 MHz). Na 
Podobnou dráhu byla 29. VIII. vynesena vojen-

ská družice USA 106 alias DMSP 2-07 (Defen-
se Meteorological Satellite Program, exemplář 
F12) za 84 milionů USD, vycházející ze starší-
ho typu Tiros. 

Dvě nové družice byly umístěny na geostaci-
onámí dráhy. 13. W. startovala GOES 8- první z 
5 družic Geostationary Operational Environmen-
tal Satellite za 1,1 miliardy USD (o 5 let později 
a čtyřikrát dražší, než se předpokládalo). Obser-
vatoř o hmotnosti 2,1 t je vybavena mimo jiné 
mimořádně kvalitními kamerami (1 024 stupňů 
šedosti místo 64), pracujícími ve viditelném a IR 
záření s rozlišením 1 km, respektive 4 km, apara-
turou pro vertikální sondáž atmosféry a retrans-
látorem havarijního vysílání Kospas/Sarsat. Prv-
ní snímky byly získány v červenci 1994, předpo-
kládaná životnost je přes 8 roků. 

31. X. startovala v rámci programu GOMS, 
ohlášeného v roce 1975, první ruská geosta-
cionámí meteorologická družice ELEKTRO 1 
(2 580 kg); zpoždění 15 let bylo zaviněno tech-
nickými a finančními problémy. Užitečné zatí-
žení o hmotnosti 900 kg obsahuje televizní ka-
mery a radiometry s rozlišením 1,25 km v op-
tickém oboru a 6,5 km v infračerveném. Nad 
Indickým oceánem bude po pět let sledovat úze-
mí od Německa k Chabarovsku a od SV Ruska 
k Antarktidě. 

Mezi družice pro dálkový průzkum Země se 
zařadil indický satelit IRS-P2 (Indian Remote 
Sensing) o hmotnosti 804 kg, vypuštěný novou 
raketou PSLV 15. X. na polární dráhu ve výšce 
kolem 850 km. Na palubě je indická CCD ka-
mera s rozlišením 36 m, indický monitor radia-
ce Země a německá stereoskopická kamera. 

Rusové vypustili 4. XI. na polární dráhu ve 
výšce 660 km družici Resurs-011, konstrukč,
ně odvozenou od satelitu Meteor. Je to třetí ope-
rační družice tohoto typu - předchozí byly Kos-
mos 1689 a 1939- a poprvé bylo použito rakety 
Zenit-2 ke startu civilní družice. Součástí je ně-
mecké demonstrační zařízení pro retranslaci dat 
SAHR-R (35 kg). 

Záběry z ruských fotoprůzkumnýeh družic 
s rozlišením až 2 m (což odpovídá leteckému 
snímkování) jsou nyní komerčně využívány fir-
mou Sovinformkosmos. 

bo 3. generace, podobné lodi Vostok (typ 
Oblik), patřil Kosmos 2281 (7. VI. až 29. VI.) se 
sklonem 82,6". Neobvyklé bylo oddělení nezná-
mého malého tělesa v průběhu činnosti družice. 

4, generace, podobná lodi Sojuz, zahrnuje 
družice typu Jantar (rozlišení 10 a 2 m, sklon 
67°, 8 týdnů) a Kometa (70°, 6 týdnů). Do prv-
ní skupiny patří Kosmos 2274 (17. III. až 
21. V.) a Kosmos 2283 (20. VII. až 29. IX.), 
který byl oficiálně už sedmdesátým exemplářem, 
do druhé Kosmos 2284 (29. VII. až 11. IX.) 

Do 5. generace s aktivní životností přes 1 rok 
řadíme Kosmos 2280, který od 28. IV. operoval 
na drahách se sklonem 70° společně s předcho-
zí družicí Kosmos 2267 až do 28. XII., kdy se 
navrátila po rekordních 419 dnech. Následují-
cího dne, tedy 29. XII., startoval Kosmos 2305, 
avšak na dráhu se sklonem 64,5°. 

Žádné oficiální informace nebyly poskytnu-
ty o velké manévrující družici Kosmos 2290 
s hmotností 10 až 13 t, která startovala poprvé 
raketou Zenit 26. VIII, na dráhu se sklonem 65°. 

V dálkovém průzkumu návratovými druži-
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♦ Obr. 4- Kosmický segment telekomunikační sítě Intelsat v srpnu 1994- do konce 
příštího roku přibude dalších 13 velkokapacitních družic. 

cemi Resurs, konstrukčně odvozenými z lodí 
Vostok, se v roce 1994 nepokračovalo. Na čínské 
návratové družici FSW-2 2 (3. až 18. VII.) byly 
rovněž kamery pro fotografování povrchu Země. 

Dne 11. X. startovala oceánografická druži-
ce Okean 4 (v pořadí již osmá, předchozí byla 
roku 1991, první 4 se jmenovaly Kosmos) 
o hmotnosti 1 900 kg, vybavená radiolokátorem 
s bočním snímáním (rozlišení 1,5 km), vizuál-
ními a infračervenými skanery a mikrovinným 
radiometrem RM-OB. 

Pro geodetický výzkum je určena družice 
GEO-IK 1, vypuštěná 29. XI. - od roku 1988 je 
to pátá družice typu Musson, konstrukčně od-
vozená od navigačního satelitu Cikada. 

VÝZKUM MATERIÁLŮ 

Největší počet experimentů se uskutečnil při 
pilotovaných letech a některé americké expedi-
ce byly na tyto úkoly výlučně specializovány. 

Tepelná vodivost kapalin byla studována na 
družici BremSat, vypuštěné 9. II. z raketoplá-
nu STS-60, v jehož nákladovém prostoru byl 
rovněž subsatelit WSF-01 (Wake Shield Facili-
ty) o hmotnosti 1 683 kg pro přípravu polovodi-
čových krystalů GaAs epitaxním růstem ve va-
kuu. V řídké atmosféře (10SPa) za sebou druži-
ce zanechává brázdu, v níž se vytváří vakuum 
10 12 Pa - tam byla umístěna zařízení pro přípra-
vu krystalů metodami molekulární a chemické 
epitaxe. Na opačné straně byla mimo jiné apa-
ratura na vakuové pokovování materiálů. Pro 
technické problémy se samostatný let neusku-
tečnil a WSF-01 zůstala na manipulátoru asi 
10 m od raketoplánu. Přitom bylo dosaženo va-
kua pouze l0 Pa (jako v nejlepších vývěvách), 
ale podařilo se ověřit principiální správnost nové 
metody. 

Materiálové experimenty se realizovaly na 
dvou návratových družicích. 14. VI. startoval 
Foton 9, konstrukčně odvozený od lodi Vostok 
(označení by mělo být Foton 6, avšak první tři 
družice nesly ještě označení Kosmos). V kulo-
vé kabině o hmotnosti 3 t, která přistála 2. VII., 
se uskutečnilo mimo jiné studium tavenin vy-
stavených působení magnetického pole v ruské 
peci Zona-4M (Gezon, Francie), studium vlivu 
vakua a UV záření na aminokyseliny a peptidy 
v aparatuře Biopan (ESA) a studium růstu krys-
talů (tři experimenty německých univerzit). 

Dne 3. VII. byla vypuštěna družice FSW 22, 
jejíž návratová kabina o hmotnosti 1,8 t přistála 

18. VII. se 150 kg 
přístrojů pro DPZ a 
experimenty v mik-
rogravitaci. Čínské 
návratové družice 
jsou tří vývojových 
variant: FSW 0 (3 až 
5 d na dráze, starty 
v letech 1975 až 1987), 
FSW 1 (8 d na dráze, 
starty od roku 1987), 
FSW 2 (větší typ, 16 
dní na dráze, první 
start v roce 1992). 

TECHNICKÉ EXPERIMENTY 

Při premiéře rakety H-2 dne 3. II. tvořily uži-
tečné zatížení dvě technické družice. Ryusei 
(Padající hvězda) alias OREX (Orbital Re-en-
try EXperiment) bylo návratové pouzdro o hmot-
nosti 865 kg pro testování materiálů tepelné 
ochrany a výběru sestupové dráhy budoucího 
miniraketoplánu HOPE. Po jednom oběhu bylo 
motoricky zbrzděno a v časeT+120 min dopadlo 
na padáku 460 km jižně od Vánočních ostrovů, 
aniž by se někdo pokoušel o vylovení. Myojo 
(Jitřenka) alias VEP (Vehicle Evaluation 
Payload) byla rozměrová a hmotnostní maketa 
(2,4 t) budoucí japonské technologické družice 
ETS-6, určená především pro ověření funkce 
nosné rakety. 

Podobně postupovali Číňané při premiéře ra-
kety CZ-3A dne 8. II., kdy užitečné zatížení tvo-
řila maketa nové čínské telekomunikační druži-
ce DFH-3 s částečným přístrojovým vybavením. 

Při vynesení navigační družice byl na posled-
ním stupni rakety uskutečněn 10. III. třetí po-
kus s vlečenou mikrodružicí SEDS-2 (Small 
Expendable Deployer System) o hmotnosti 26 kg, 
která se měla uvolnit na vzdálenost 19,7 km. Po 
odvinutí asi 5 km kabelu se závěs přetrhl, avšak 
byl po delší dobu pozorovatelný jako tenká čára 
o délce odpovídající průměru Měsíce. 

Další družice sloužily pro testování nových 
systémů i jednotlivých součástek v kosmickém 
prostředí. Až na výjimku šlo o vývoj hrazený 
z vojenských rozpočtů. Svým hlavním posláním 
sem patří i kosmická sonda Clementine. 

Prototypy velmi přesných hvězdných čidel a 
miniaturních silových setrvačníků byly vyzkou-
šeny na.  civilním mikrosatelitu TUBSAT B 
(Technical University of Berlin SATellite), kte-
rý startoval spolu s Meteorem 25. I., avšak fun-
goval jen 39 dní. 

Při premiéře rakety Taurus 13. III, byly vy-
puštěny dvě vojenské družice: USA 101 alias 
STEP-OÍP90-5 v rámci programu TAOS (Space 
Test Experiment Platform - Technology for 
Autonomous Operations in Space) o hmot-
nosti 503 kg je moderní, modulově koncipova-
ná družice typu Eagle firmy TRW za 56 milio-
nů USD. Nesla 10 experimentů, zaměřených na 
vývoj autonomních kosmických systémů (navi-
gace, mikroprocesory odolné radiaci, laserové 
a radarové sensory, 7 palubních počítačů). Na 
družici USA 102 alias DARPASAT (200 kg) 
firmy Ball Aerospace byl mimo jiné nový typ 

palubního procesoru. Další družice Eagle 
STEP-2íP91-A (180 kg) vzlétla 19. V. Je vyba-
vena aparaturou SIDEX pro výběr specifických 
signálů z prostředí s intenzivním komunikač-
ním pozadím. 

KOSMICKÉ TELEKOMUNIKACE 

Technicky již poněkud archaický ruský vnitros-
tátní systém ORBITA byl dopiněn družicí 
1. generace Molnija 1-88 14. XII. (v ruských 
materiálech označena jako 48. satelit Molnija-
1T) náhradou za exemplář 1-82 z roku 1991 a 
družicí 3. generace Molnija 3-46 23. VIII. ná-
hradou za exemplář 3-38 z roku 1990. Pro stát-
ní civilní i vojenské služby byly vypuštěny geo-
stacionámí družice Raduga 1-03 (2. generace), 
Raduga 31 a 32 (200. start rakety Proton). Dru-
žice Gorizont 30 byla po startu pronajata ame-
rické společnosti Rimsat pro telekomunikační 
služby v pacifické oblasti. 

Efektivita dosavadních ruských sítí je nízká 
především s ohledem na malou přenosovou ka-
pacitu a krátkou aktivní životnost družic. Zlep-
šení mají přinést nové systémy. Náhradou za 
satelity Ekran pro přímé TV vysílání do odleh-
lých oblastí Ruska bude družice Gals (2,5 t), 
pracující v pásmu Ka s anténami o průměru jen 
0,6 m. První z 5 exemplářů startoval 20. I. 
(3 budou nadAfrikou, 2 nad Indickým oceánem). 
Dalším novým typem je družice Express (2,5 t) 
s ]0 převáděči v pásmu C a 2v pásmu K,,, která 
postupně nahradí družice Gorizont. 

16. XII. byla konečně vypuštěna retranslač-
ní družice Luč 1 typu Altair s podobnými úko-
ly, jako má americký TDRS, tedy mimo jiné pro 
spojení s Mirem - omezené využívání předcho-
zí družice Kosmos 2054 z roku 1989 kompliko-
valo pilotované lety. Především pro vojenské 
služby je určena retranslační a telekomunikač-
ní družice Kosmos 2291 alias Geizer, součást 
systému Potok. 

♦ Obr. S - Německý subsatelit ASTRIO-SPAS na 
ramenu kanadského manipulátoru, ovládaném 
americkou kosmonautkou E. Ochoaovou. Aparatura 
CR/STA (CRyogenic Infrared Spectrometers and 
Telescopes for the Atmosphere) univerzity ve 
Wuppertalu pořídila celkem 10 milionů infračervených 
spekter stopových prvků v 60 000 profilech atmosféry 
ve výšce 30 až 150 kilometrů. 
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návrat 14: L ' oluzTM-17 biIJevV,'G (1,) 
rebroJq.;A<(4:) 

196 d 17 h 75 min 
196d17h45min 
(Karaganda,KZ) 

164, U~ 
. 

STS-60 
~ 6lscovery F-18 

~ (Spacehab-2; 
WSF-1) ^ 

IMIIElkhII ~~ 

eolden Ch. F (4.) 
Ře(ghtier K S. (Z) 
Davisová N, J. (2.) 
Saga R. M, (1)
Chang-DIazF R (4.) 
Kdkailov S. K (3.)) 

8 d p~k 10 min ~ 
(KS) 

~ 

165. 
u 

47 ÍIL ŠTS 62 mm ~ 
Có(utňblá=F i~` ~ 

aAST2J~. ~,r„ ti " 

Casper J. H. (3.) 
pJlanA.M.(2) 
Thuot P;J,(3.) 
Gem~r~~ D,(3,) 
Mn i, S, (2.) 

18 d 23 h 17 min ~ 
(KSC) 

3 

166. 9, iV STS-59 ~ 
~ ~ndeávour F-6 

(ŠR(~~

` = 

GUt eR6t,Š.` fv1. (2.) 
Chilton K. R (2.) 

QedwinoVá L M. (2) 

11 d 0~ h 
9

nv
. 

~ 
(Ed' s) - 

~ 

167. LVI(. " Só1~~M=Ss 
aftv)iÝ~~ k ~, 

,
168, 

Malenčenko J. 1(1.) 
IyusabalavT.A.(1.) 
Meí¢old U. (3,) 

126d22)it43 min 
125d22`h43min 
30 d 12 hS8 min 
Uuňa KZ) 

8.VII. ~, ST -6 
ti~ Columbla F-17 
~ Q1ML--2) 

~~t~ ~~' 

áb~áná R. R (3.) 
HálseU J. D. (1.)
llléb R.J, (3.) 
+Ňalz C. E. (2,) 
C,hiao L. (1d 
T(7omas D.A.(1.) 
Mukalová Ch, (1.) 

4d 55 min 
~ ř 

~ -- 

,~`  
. -~„

~ ~ - 

169. 8 j'I6Ť-6,4 
DjšClče~ F-18 1 ' - 

"~ '(LIŤ~1, 
°' SPARTAN1fÓ~ 

~ 

k6ards R. N. (4.) 
ammond L, B. (2.)  

ngerJ. M. (1.) 
e sová S. J. (2.) 
éade C, J. (3.) 

C. (3.) 

40 d 22 h 50 min 
(E`dwards) 

170, 3A.$' STS-68 - ' ' 
Endeavour F 7 

-. (SRL-2) 

,s• ~ ~-= ~ ' 
`` ~> _ .... --

Baker M. A. (3.) 
VJUcuhT. W. (1.) 
Smith S L (1) 
Bursch D. W. (2.) 
Wiso J. K(2 itt P. 
Jones T. D. (2.)

`t1 ďt15 h 46 min 
"jEď.wards) 

- W
~ J 

171.  9 3.  ' 
,(na M Q ~ 

Vlktorenko A. S. (4.) 
I(ondakováJ. U (1.) 
Merbold U. (3.) 

do22,3,95 ~ 
do 22.8.95
(vlz SaluzT.M-19), y, " 

172 , 3. Xi. STS-4 !FT 
Atlantis Ff3 

~ (ATLgS.3: 
CHRISTA-SPAS) 

_~, •~- 
4iiIr 

McMonagle D. R, (3.) 
Brown O. L (2,) 
Ochoa E,(2) 
Tanner J, R. (1.)
Clery J F(1.)
ParazýnskiSE(iJ 

10 d 22 h35min ° 
(Edwards) _ 

- 

t~ 

Částečně jsou pro civilní účely využívány 
i šestice malých vojenských telekomunikačních 
družic Goněc (12. II. Kosmos 2268-2273; 
28. XII. Kosmos 2299-2304). Telekomuni-
kační družicí kurýrního typu je Kosmos 2298 
(20. XII.), vypuštěná zřejmě do zálohy jako ná-
hrada za Kosmos 2150 z roku 1991. 

Mezinárodní organizace 134 států Intelsat 
zajišťuje nejen globální přenosy, nýbrž 40 ze-
mím poskytuje i lokální služby. Má nyní 21 
satelitů: v roce 1994 byl systém dopiněn o 2. a 
3. družici 7. generace (model Ford FS-1300, 
2 520 kg) s kapacitou 3 TV a 90 tisíc telefonních 
hovorů a aktivní životností až 18 roků. Intelsat 702 
byl zakotven na strategřcky významné pozici nad 
359° v.d., odkud umožňuje přenos mezi Indií, 
Středním Východem a Amerikou. 

Novou velkokapacitní družicí je Orion 1 
(British Aerospace Eurostar-2000) konsorcia 
Orion Atlantic. 34 převáděčů v pásmu K slouží 
pro přenos dat a elektronické pošty a pokrývá 

Evropu, východní Ameriku a severní Afriku. 
Hongkongská firma APT Satellite Comp. si 
v Číně nechala vypustit družiciApstarAl (starší 
model Hughes HS-376 s převáděči v pásmu C) 
pro přenos dat a šíření TV na území Číny, Ta-
jwanu, Filipín, Singapuru a Thajska. Podle pro-
gnóz je pacifická oblast komerčně prostorem 
budoucnosti... 

Několik družic je určeno na přímé televiz-
ní vysílání. Území USA pokrývají DBS 1 a 2 
(Direct Broadcast Service). Jsou typu Hughes 
HS-601 a zajišťují přenos 150 programů (mimo 
jiné CNN) do domácností, vybavených anténa-
mi o průměru až 0,3 m s digitálním systémem 
DSS(TM) za měsíční poplatek asi 30 USD. Ja-
ponská síť NHK a Japan Broadcasting Co, byla 
po třech letech dopiněna o další družici BS-3N 
(Broadcasting Satellite 3. generace), postavenou 
firmou Nippon Electric Co. podle modelu MM 
Satcom-3000 a šířící mimo jiné i TV signál 
s vysokým rozlišením (HDTV). Evropskou na-

bfdku rozšiřuje družice Astra 1D (model Hu-
ghes HS-601) lucemburské společnosti Société 
Européenne des Satellites se 16 operačními pře-
váděči v pásmu K, (FSS: 10,7 až 10,95 GHz, 
BSS: 11,7 až 12,07 GHz). 

Na přenosy do americké sítě kabelových te-
levizí je specializována Galaxy-1R 2 (HS-601) 
pro Hughes Comm. Inc. 

Další družice jsou určeny pro běžné teleko-
munikace, eventuálně šíření TV vysílání v míst-
ních sítích různých zemí. PAS-2 (GEAstro Spa-
ce) společnosti PanAmSat slouží rovněž pro pře-
nos obchodních dat na území Severní Ameriky. 
Brazilšat Bl (Hughes HS-376), pracující v pás-
mu C, nahrazuje starší satelity státní brazilské 
společnosti Embratel. Turksat 1B (Aerospatia-
le Spacebus 100B) tureckého ministerstva spo-
jů pokrývá v pásmu K z pozice nad Somálskem 
území od střední a východní Evropy až po střední 
Asii. VelkokapacitníSolidaridad 2 (Hughes HS-
601), provozovaný vládní společnostíTelecomu-
nicaciones de Mexico a pokrývající území střed-
ní Ameriky včetně části USA a Jižní Ameri-
ky v pásmu L (pro mobilní pojítka), C i K., spo-
lu s loňským exemplářem vytváří systém za 
450 milionů USD, jenž má nahradit 10 let staré 
družice Morelos (HS-376). Thaicom 2 (Hughes 
HS-376L) společnosti Shinawatra Satellite 
Public Co. v Bangkoku pokrývá jihovýchodní 
Asii v pásmu C a K,. Optus B 3 (HS-601) je 
108. spojovou družicí firmy Hughes za 31 let 
a australská společnost Optus Communications 
si ji nechala vypustit v Číně. Signálem v pás-
mech C a L pokrývá Austrálii a okolí. Používá 
se pro rychlý přenos dat a koncem srpna se sta-
la jádrem první družicové sítě mobilních tele-
fonů na světě (dosud mělo telefonní sít jen 5 % 

území státu). 
DFH-3 1 je novým typem čínské spojové 

družice (Dong Fang Hong = Východ je rudý), 
vyrobeným za pomoci Deutsche Aerospace. Při 
navedení na konečnou dráhu však vypotřebova-
la zásoby pohonných látek a stala se neovlada 
telnou. 

Krokem kupředu ve světovém měřítku měla 
být japonská zkušební telekomunikační družice 
ETS 6 alias Kiku 6 (Chrysantéma) o hmotnosti 
1,6 t, kterou postavila za 415 milionů USD 
Toshiba Corp. Startovala 28. VIII. a kromě no-
vých systémů nesla aparaturu pro experimen-
tální spojení mezi různými družicemi a mezi 
družicí a pozemními mobilními stanicemi 
v pásmu S, K, O (milimetrových vin) i pomoct 
modulovaného laserového paprsku. Pro závadu 
na apogeovém motoru se nedostala na geostaci-
onární dráhu a rozsah testů musel být podstatně 
omezen. ' 

Zájem radioamatérů o kosmickou techniku 
stále roste a téměř všichni kosmonauti se věnu-
jí navazováním rádiových kontaktů s amatéry. 
14. IX. se podobné spojení s velitelem STS-64 
podařilo plzeňskému radioamatérovi Zdeňku 
Nedomovi. Při své premiéře vynesla raketa Ro-
kot ruský radioamatérský mikrosatelit RS-15 
(Radio Rosto). Spojení na družici probíhá v pás-
mu 145,857 až 145,897 MHz, vysílání z dru-
žice v pásmu 29,357 až 29,397 MHz (pře-
vodní konstanta je 116,504 MHz). Kromě toho 
funguji dva silné radiomajáky na frekvencích 
29,398 MHz a 29,352 MHz. 
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Nové družice, vypuštěné roce 1994 na geostacionární dráhy 

označeni. start nosič pozice účet provozovatel ` 

Gals 1 
Raduga 13  
USA 99 
Raduga 3i 

' Galaxy 1R2 
GOES-8:

. Gotiiont30 
' Intelsat 702 

LISA-104 > 
Kosmos 2282 
PANAMSAT 2 
BS3N 
Apstar Ai 
DBS2 

. <Braiilsat 81 
Turksat.l8 
Optusl83 
Kosmos 2291 :21. IX. 
Intelsat 703 `- 6. X. 
Solidarldad 2 8. X. 
'iTiaicom 2 8. X. 
Express 1 13. X. 
Elektro 1 31. X. 
AstralD i. XI. 
Orioab 29. XI. 
DFH 31 29. XI. 
Luč 1  18. X11. 
USA 107/IMEWS.-17 22. XII. 

'. Raduga 32 28. XII. 

20. I., 
5. II 
7. U. 

18. II. 
19. IL 
13. IV. 
20. V. 
17. VL 
24. VI. 
7. VII. 
8. VII. 
8. VII. 

21. Vii. 
4. VIII. 

10. VIII. 
10. VIII. 
27- VIII. 

Proton ,_~~~. 71'v.d. Tv . ~~~'RU 
Proton ' 49`v.d. T .   
Titan4/Cent.`` tainé T(V) _ 
Proton 45°v.d. T 
Delta2 133 z. T :. 
Atlas   ~ 90°z:n, M 
Proton 142°v.d. T 
Ariane 44LP 01 z.d. T 
Atlas 1 ' - (')
Proton 24° z.d. V ~ 
Ariane 44L 169"v.d. T 
dtto i1:0"v.d. Tv. 
CZ-3 13S°v.d. T 
AtIas2A 107.°z.d. Tv:
Mano 4412 770° z,d. T 
dtto -~ d2"v.d. T ` 
CZ-2E 152° v.d. ` T 
.Proton 80'v.d. R 
At las 2AS llřv.d. T 

:- Ana ó441. .~:113"z.d. T 
dtto 85°v.d,(^•) T 
Proton 71'V.d. T 

.'.proton - ( ) M . 
fviane 42P 15° v.d. i") Tv 

_. Atlas 2A 37°z.d. T 
.CZ-3A ? T 
Proton 95'v.d. R 
Titan 402 ,;.tajné V 

-:Proton 70°v,d. T 

US 
RU 
US-Hughes 
US 
RU-RIMSAT-2 
INTELSAT , 
US Navy 
RU-výstraha ' 
US-PanArnSat ' 
Jap-TSG....
Hongkong-APT -'. 
US-D1recW 
Braztlie 
Turecko
Austrálie
RU (téžiVl . 
INTELSAT 
Mexiko 
Thajsko 
RU 
RU 
Lux-SES 
Orion Atl. 
Čína-neúsp 
RU 

.US-výstraha 
RU 

Vysvětlivky[ ' 
R - retranslace, T - telekomunikace,. Tv - přímé televizní vysRánt, M - meteorologie, V vojenské využití 
dosud posun l7den k východu 

^^ pozice po dobu zkoušek, bude přesunuta nad 78,5`.vá 
dosud posun 7,5 /den kzápadu, bude nad 76'v d. 

^••• pozice podobu zkoušek bude přesunuta nad 18;2:° v.d. 

KOSMICKÁ NAVIGACE 

Civilní navigační služby jsou obvykle součástí 
vojenských systémů. Američani 10. III. dokon-
čili vytváření nepřetržitě fungující sítě Global 
Positioning System startem družice Navstar 24 
alias USA 100. Podobný ruský systém GLO-
NASS družic typu Uragan byli 1. IV. posílen o 
trojici Kosmos 2275-2279, 11. VIII. o Kosmos 
2287-2289 a 20. XI. o Kosmos 2294-2296. Dvě 
družice startovaly na dráhy ve výšce 1 000 km 
(26. IV. Kosmos 2279 a 2. VIII. Kosmos 2285), 
aby nahradily dosluhující prvky sítě, jejíž civil-
ní varianta je označována jako Cikada, vojen-
ská jako Parus. Po třech letech byla vypuštěna 
další civilní družice Naděžda 4 (14. VII.), vy-
bavená též aparaturou záchranného systému 
Kospas/Sarsat. 

VOJENSKÁ KOSMONAUTIKA 

O vojenských družicích pro meteorologii, foto-
průzkum, technické zkoušky a navigaci jsme 
podrobnosti již uvedli. 

Rusové rozmístili na dráhy ve výšce kolem 
1 400 km dvě šestice menších kurýmích družic 
Goněc (12. II. startovaly Kosmos 2268-2273, 
28. XII. Kosmos 2299-2304) a na dráhu ve výš-
ce 800 km větší kury'mí družici Kosmos 2298 
(20. XII.). Převážně pro vojáky je rezervována 
retranslační družice typu Potok a část kapacity 
geostacionárních spojových družic. 

Americké námořnictvo získalo 3. telekomu-
nikační družici typu HS-601 (USA 104 alias 
UHF-3) - startovala 24. VI., ale až 4. VIII. se 
podařilo vyklopit její zablokovanou anténu. Le-

tectvo vyslalo 7. II. na geostacionární dráhu prv-
ní exemplář dosud nejtěžší družice (4 t). USA 99 
(Milstar-1 1) v hodnotě 1,4 miliard USD má pa-
nely slunečních baterií o rozpětí 106 maje urče-
na pro nejvyšší úroveň spojení během nukleární 
války s rychlým přenosem pomocí extrémně vy-
sokých frekvencí EHF na mobilní malé antény. 
Je zajištěna ochrana proti přetížení, ozáření i ge-
omagnetickým bouřím. Ačkoliv 9 dní po startu 
bylo nutno přepnout na záložní silový konvertor, 
aktivní životnost má být nejméně 10 let. 

3 600. kosmický start se uskutečnil 3. V. -
tajná družice USA 103 typu Sigint o hmotnosti 
8 t byla vyvedena pravděpodobně na eliptickou 
dráhu typu Molnija a přechodový manévr byl 
registrován u nás i jinde v Evropě jako UFO. 
Národní zpravodajský úřad si nechal 27. VIII. 
vypustit přísně tajnou družici USA 105 pro sle-
dování a vyhodnocování telekomunikací (tak 
zvaný Elint). Rusové vyslali dvě velké moderní 
družice (9 t) pro podobný elektronický průzkum: 
23. IV. Kosmos 2278 a 24. XI. Kosmos 2297. 
2. XI. startovala o něco menší družice Kosmos 
2293, určená pro elektronický odposlech pro-
vozu na oceánech (i v nich). 

Síť starších družic včasné výstrahy Oko, od-
vozených od Molnijí a vypouštěných na podob-
né dráhy, byla 5. VIII. dopiněna o Kosmos 2286 
(náhrada za Kosmos 2196 z roku 1992). Dvě 
družice včasné výstrahy před balistickými ra-
ketami byly uvedeny na geocentrické dráhy. 
7. VII. vzlétl Kosmos 2282 - pátý exemplář 
2. generace série Prognoz a 22. XII. byl vypuš-
těn USA 107 alias IMEWS 17 (Integrated Mis-
sile Early Warning System) pro sledování startů 
raket a pohybů letadel infračervenou kamerou a 

Zapět at ficet let vzájemného soupeření jsme pochopiíi, že mnohem lepší je spolupracovat než v neustálé 
konfrontaci stát jeden. proti druhému. Snad právě zjištěni, že spoíupráce je nejlepším způso6em, jak 
pokračovat dál, je tím rrejdůíežitějším výsledkem dosavadní kasmonautily. 

7 Greč o, ówa4ý kosmonaut 

pro kontrolu dodržováni zákazu jaderných zkou-
šek (4, exemplář tohoto typu). Mezi vývojové 
systémy tohoto druhu patří malá experimentál-
ní družice MSTI 2 (Miniature Seeker Techno-
logy Integration), vypuštěná 9. V. a vybavená 
mikrominiatumí infračervenou kamerou s In-Sb 
detektorem pro registraci startů raket. 23. V. 
zaznamenala i zážeh raketového motoru při 
zkouškách a do září, kdy se pro závadu předčas-
ně odmlčela, vysílala denně 2 000 snímků. 

Ke kalibraci radiolokačních stanic USAF je 
určeno 6 družiček ODERACS o průměru 5 až 
15 cm, vypuštěných 9. II. při letu STS-60. 

***** 

Roku 1994 uplynulo 25 let od prvního přistání 
na Měsíci, avšak s ohledem na současný stav 
financí v USA i v Rusku nebyly oslavy spojeny 
s žádnými konkrétními plány. Jedinou speciální 
akcí byla International LunarWorkshop, na které 
se 31. V. až 3. VI. ve švýcarském Beatenbergu 
140 odborníků zabývalo vědeckými, technický-
mi i organizačními problémy letů na Měsíc. Zá-
věrečná deklarace zdůrazňuje nutnost využít 
současných možností výzkumu a využití Měsí-
ce, doporučuje urychlené zahájení bezpilot-
nlllo výzkumu a vyzývá k mezinárodní spolu-
práci. Rovněž na 30. zasedání COSPAR (11. VII. 
až 21. VII. v Haagu) a na 45. kongresu Mezi-
národní astronautické federace IAF (9. X. až 
14. X. v Jeruzalémě) si odborníci připomněli 
zlatou éru kosmonautiky. 

Zajímavou akcí Rochesterského muzea, při-
spívající k popularizaci kosmonautiky, bylo vy-
puštění časového pouzdra SpaceArc(R) o hmot-
nosti 4 kg na družici DBS-2. Na počítačové pás-
ce je poselství od 38 000 občanů USA, vyjadřu-
jících pocity, přání a představy naší civilizace 
pro budoucí generace, dále kompaktní disk 
s hudebními nahrávkami a dva disky CD-ROM. 

Do černé kroniky patří informace, že 12. IX. 
zemřel na srdeční mrtvici B. B. Jegorov 
(tk 26. XI. 1937), který byl 12. X. 1964 prv-
ním lékařem ve vesmíru, a 12. XII. podlehl 
vleklému onemocnění pankreasu S. A. Roosa 
(* 16. VIII. 1933, v NASA od roku 1966 do roku 
1976, 31. I. až 9. H. 1971 třetím členem posádky 
Apolla 14). 

Mezinárodní organizace se opět poněkud roz-
rostly: Intelsat má nyní 134 členských zemí, 
Eutelsat 44 a Inmarsat 74 zemí - ovšem 9. IX. 
došlo v Londýně k rozhodnutí změnit tuto orga-
nizaci na akciovou společnost. V průběhu roku 
1994 podstatně pokročila evropská kosmická 
integrace: bylo podepsáno několik dohod o spo-
lupráci a od roku 1995 se pinoprávným členem 
ESA stává Finsko. Na postavení kosmického 
výzkumu u nás se nic nezměnilo... O 

(Pozn. redakce: Zájemce o bližší podrobnosti o jednotli-
vých kosmických tělesech, jejich přístrojovém vybaven( a pol-
běhu letů odkazujeme na každoroční přehledy Ing. M. GrUna, 
které vydává a distribuuje Hvězdárna a Planetárium hl.m. 
Prahy.) 

Ing. Marcel GrOn, nar. 1946. 
Vedoucí oddělení kosmonautiky a geografie 
HaP v Praze, dlouholetý funkcionář CAS 
a předseda její astronautické sekce. V Říši hvězd 
publikuje soustavně od roku 1964 a toto je už 
jeho 20. „výroční zpráva o stavu kosmonau-
tiky" 

142 Říše hvězd ročník 76 7-8/1995 



~i LV + O 0 Ol V Dl (l .} tO N + O 01 m V O Ň A fD N+ O

~~ •`~\ ~~~ 
~ 

~• 

_ 

°-~ }_ Ň Ň ~ 
[pry~~, 

~  • ~ • •\ ,..~ 
.,• 

~...... 
. 

\\ . 
~ 
.., Ň ~ ~~ Ci ~ f: ~~ ~. 

; 

' ~.;.., 

~• 
i. 6.'` 

~• /
~k~~~~c,~ 

n` ó ~~ 3~~~ ~ 

~'~:{ ~/ ~~ ~X~ 
\V~~

z
, 

~ Ť~~ 

~`."~~. 
~aá n~ ~á ~ ,r~/ ~~ \=.~ _'~.G~~...~'v'~ř" c < ° ill •... 

'~..:'

\ •'.... \•\ A 
._ .-._ •_ .~

%-A_..' ~~ 1~mČŇŠ 
~ 

V O 
D. 

N'
33 

ON1 N 

XX 

Ň W 
S S 

4
9
'
X
'
4
Z
 n
o
u
 

O~ 
Z -
O
W 
r 
O 
2 
D 
~ 

cD 
~ 
.i 

(D 
(O 
Cn 



Il
IÁ

fI
~

i~
L

 

9Z
80

E
 

8E
 L

O-
 

L'
£0

 9
L 

l` 

54
L

L
 

6L
Z

L
 

~ 
.C. 
O 

17. X
I. 

1940,1 
-2056 

30,662 

Ň 

+ 

O 

A 
0 

Cn 
Cn 

M 

O 

Z 
m 
— 
C 
~ 

L
9L

bZ
 

9
l 

LZ
- 

9'
L

96
L

 

CO 
? 

m 

N 
O 

a)
-5

ó 
rn

C 

7 

CJ + 

X X X 

~WW 
+ 

CO CO O 

rn rn m 
-''CO-   OA) 

CO(ppOppN 

ŇODw 

+ 
N 0 0 
bu Ň p 

+ + ] 
OO CO 

O3AA
.pp 

C) -Q<

Ó(
n 

(m Ó 
OOD 

VC A A 

OO  O O 

~ ~ ~ 

0y) 
Č 
7 

w  w N pp N N N 
N .-SO  O m V O y 

N N N N N 
A(D N  O 

s~ -' ,~ 
(Ca) V ~G -NI A ~W N+ O (C a) J N fn A C,) N - O ~ Ó 

N n5
` 

~< 
C

~ ~ 
m 

~ 
•. '_.~ ~ 

\ ~• 

` '~. :  ` ~,~ r~ ^ ,<• ~ ' •
~ 

í -

.k.. ~ .... ~ ~ ~ = v 

, 

‚ 
~ 

~ ~~ ...:~. 
-• ~ -- ' 

~ 
- I-. ~ 

"Y"~-  N Q 

br' C a 

N ~ 
5I'5  O (r4 
~<• ý0<~ 
~ 

_at

_ ' =p 
N 

b J. 

~ <.
U= w3 ~ 
? w = ' 
y a w ó č. 

L 
Č 

Ň  Ó 
Xóo 

~~ ^q v ~~
 

0',' C-
-2 ' Ňg' r7.`; 2' 

Na Š Č ~ Q 
M Ó ~t OS  p 

~ ŇŇi ~ 

UQC73=r
ó~Wrný=N č.áa~ 

ý í,°`
.•.ý 

č x . ~ (~3 ~Á ~  
O 

Q:

-co?" 
Na W 

O` (T 

~pWCu~'ťw ~V~5 X ~p 

!
—"o05 ' &c 

. ~ ~p~ p~

, 

Ó Ň ~ 

~. ~ 3: O p N 
y 

N 
~ 

~•  . ~C 

Ň G p - ~(n ~~ V) N 
N w ~-. M w. ~ 

~,, 

a _:5 áx3 ň  
CO

. 
~ S ° < N 3 03 £d ~ w 

~ 3 ~ v , 3 ~ w 

óa-~ 
 Ó~ 

~ ó 

~ 

N + 
•..1 J ~1 
X X X 

J V V 

W w Á 
4J 0) V 

Ň Ň Ň 

t,) to (NO 

0) WO 
M O

0)(0 
w CO O 

N CO w 
cocoa 
03 Q)Ň 

1 1 ú 
0 0 CO 

a) (0(0 
V W Ň 

w w A 

Ó Ó Ó 

.1 1 3 
-< ---‚03 

w wp m 

C-
C 

Ň 
9 

„3_s 
J~lv 
X X X 

',1 40) 

OAO r)) w 
+wia 

Á W Wwp

Ó V0 i A 

N N fV 

~ 
W Á 
V V 

A A A 
Ó Ň Ň 

(
000 
p 
~ V0

+++ -5-5-5 
www 

CO CO CO 

ŇOw) W 

+ + + 
w w w 

01 CO O 

-1--I.-' 

Ó(NOŇ 

~ 

~ 

N + 
J v v 

X X X 

CO CO O) 
O + m 

-500 
Ň00) 

000 
~ 

W Á 

m iO m 

(O m 0 
?Ň( On 

www 
CO COO 

V V —I 

m m m 

m 
7 

Ň( 
(D 

V N V N 13 

X X X X X X 

N 
pp

 0 A A CO

~CAN~OCO 
A~ImboW 

N N + + + O 
(‚30  V A --5 0)

A(OOÓÓw
,pp

v 

p
p

p+

tt

+

pp

++

Ó -.403  AÓ( 0n 

A AA A(n0 
0)00303 OA 

óó$000m e(o 0 o w (n o 

+Ň -+ÓÓ(O 

J J 0 0 0 0 

tAOÁ V ~ŇCOTi 

a. 
ř.P~(OO°OV 

00)0)0)0)0) 
0 
AW(OnWwO 

Š 
W 

Č 
~ 

~ ~ 
~_ 

žR 
~$

~ (N 

Č G 

Ó.(anÓNOfT-5
X XXXX X X 

0)000AAA 
~ O 03-50)  WN 

O CO w 0 w N 
(00303m0303m 

~
3 I 1 1 1 , 

O(Ow00A 

‚'30)wŇ0V O 
CO -'
3N 

V VJJ~ p)00 

ŇJÓNAO O)CAO 

+ + ++ 

~~(1fAW 

Ó~+--w+ŇC3v 

CO _a) 

D
0) 0) 03 000303 

NŇ~^ +lÁ~m 

0)0)~~°v'≥rnm 

~ O.. 
m O 
9 

ý R 

3 ~ 
3 š 
~ g 

—a) 
.2.0. 

~a 



á 1 
C 
~ 
Z 

Ny ~ 
G~? 

A N N+ O

áóSrsu~° mW 

b U ~ e a• ~- 

~ a • . Ge ~ 

~ 

/ ,... . '. ~•~ ., . .,C
i --._.-.. 

/
~J~ 

• .,
I . 

%:: :

.. 

~•~._.~-•~ rl 
~L 

~ 

~/~\\ 

\ 
••-

\~-_..~

4
L

4
'IX

'Z
Z

 
n

o
u

 

v o _< a 
NN 

3•,3•
1  N 
~ A 

X X 

IV 
N O 
~ S 

Z 
O 

Z~ 
—% 

O 
W 

O 

~ 

9
6

6
 1. 

pe
do

as
i 



Ň 
Q

'

č 

w. 
s 

(D; 

m 

ř 

m 

~ 
~ 

b 

~ 

Ó
Q
' 

ď 

W' 

~ 

(T 

~ 
ť 

~ 
w 

.ONC OD OD 

X<< 

W ÓD m 

XXX 
<C.)~~ 

XXX 

fd 
Wi 

ta 
N 

1V H W N N 10 4J ?O N N .~ i -'• -' .s '• 
O ID Of Y 0f N A 41 N O ID m J 0 Or 9.. tJ N+ O'ID ID V® at A wN ~ O ' ; ~j O. 

ž 

/~y~ 

i 

.• 

-~

~ 
~J ~~y~, ,~~/: ~° ~$'~ ~. .. 

~`V• ' ~~ . 
' %-'~ `a+ '-. .,~ ; ^+~.' ~ř~ '-. • : ~ 

O VC Cu CO ' < A A 
cg.~*'rn5"o• V 

ro O 

~' • 

~ 
• ó ó.rn~ 3-v `•"~ Xm 7h 

~t Ne ~o e o x .< l>!1 
~ O v ~ ~. ~.  7 O'~j •G 

N< «— 7'v <0 -' 4'~C Q Ň O.ď 
w. C• $ v~ ~ ř. o m c 
. N '  ó. e a < ' C «.« ®

nyKi tOo Ň 0 • ~ O ř+ Č.wQ 

- < < 

O Č X Ň 
pm ~

3
G' ~C m ~ ~ ~• G .%~ 

'C. C" :,
<0
;é. c2r`~  Čírfl<.rt_J 

~ 

Ň 1 ~ 

m 
(: Ví•: m Iy~. CA
3 ~ co ~ 

M ~ 

g o m O 

ó. ~, 
(nF 9<0<O <~b ~ 
tp

CA 

 O 

W 

O Č Č 
Q< .< Ň 
Q D 
m ~ O 
Ť 
m. G  G< 
D<. <C < 

ó m č fl, 0
<. Ó 

X á . 
~ w 
lD <3c N (y . w 
w Ň< w 

~'.F 
~C,. ' CO

' č-° C 

yy ~ úf b -C" ~.
`00•9< 

 << 
C,- . <C,- 0 i 

A ' 00 

~ A p~ Á,
3< 
0.  ' ~` ~ fi  .-D ion

V.5 5 A 

ó~~~ň~ 
y 0  O 

"C` i 
A '  ‚ ~ 

o 3b  B~,ě abÁ on b 

9.«. ~ Q~Á~:?ti, 
ň, O 

8«' < 

Ó.<‚..0 

~b `~ Ó ~ b 

Ó p
..0 

Ý< • (Y1 

r' 

~ 

m m 

XX 

rn0< 
Ó J 
(3<4 

V J 

CO.) C 
0 0 

Cn 
rnrn

++ 
Cu CO 
COW 

W(O 

ww 

Cu A 
(001 
01—a 

roó 
Ň W 

V 

~.i 
O 

CO
 ~ 

X?< 

(0 01

W ~ 
Ó)Ó 

f 
Ó-r< 

(WO 00Ó

Ó
CO 

O 

A
S 

CO «) 
Ň Ň 

J J 
t0 <D 

Ma 

~ W 

-.401 

N Ó 

V ~ 

2 
m 
B< 
O 

M~ 

X>< 

WW 

Ň ? 
A Č) 

~ ú 

-N+Á

WW 

Ó J 

COG) 
W W 

‚CD" 
01-a

Cu A 

J tWT 

<401 

(NO 
a

ý Ň 

Ň (NO 

C 

~ 

(<3ppW 

?<X><

W CO
W ON0 

iWONt 
AW (3' 

ó)mm 
Ó ÓO) 

010)0) 
0)«<) W 
0<01'" 01

0)0)'<4 
Ó)WO 

+O Ó  ó 
mWJ 

1.1 
010) W 
CO
Á -OP tA1 

Ó 
N  

Ň 

O
01
iŇ V 

(3(0<0 

ND-+Á 

(O 

C,
3 

0) Ó) 0 

VOW) J Ď 
OlOA 

Rš Ň + 
W O ~ 

0)01(3' 
ow 
Ó Ň Ó 

Ó +Ň 
Ó)ŇÓ 

ú ~ Ň 
OfOÓ 

OO -a 

Á ? 
CO

A0101 

-W+Ň Á 

a J J 
W (0 (,pO 
Cu
010 A 

C-
C 
~ 
m 
-. 

W 010i 

N Ň W 
CO -<-CO 

- 50= 
CO 

-+ WO 

N N N 
CO-S_ + 

W 
CO

 J 

A A A 
ŇŇ A 

000 

~mm 

.+.~1 
fJ?? 

CO (O W 

m(Woro 

CO CO A 
A(11O 
W W W 

,imm 
~ W V 

IDtň

--L-L0000 
OOVW4) 

~ ŇPÁÁ (01 
0) 00) 
ÁŇ Ň 

000 
-Q. CO O 

000 

(W11 <'40) 

ČOWW 
WlOťp 

W J J 
NA  

W
N 

NN1V 

tN11(AT v 

J J V 

0N)řŇ 

(~D 
Q C,
W(

WWWCJW W 
XXXXXX 

C101_IW(OO 
m AAm0Ň 

000000 

~~W (~ W~ 
ó~wábó 

fOJŇ-iVN 

(1AAA(nW 
OČ" A(1)W W 
‚DO WW(OfJ 

0 0 0 0 1 _a

OA01 ~WÓ~ 

0)O)WWVV 

fNTú(WD<AD
OCO
AW 

m 

C 
-‚ 

«‚a (s ~ 
01 

a R 

01 

~a

á 3 

3 ~ 
2 á 

~ 3 

3.~ 
<2.á

Q.

~a

~ 

e

3
.~ 

i 

CO!') ľ0. -L
(TOD10(11=+

X XXX XXX 

1JJ J IJ 
A404)WNNN 

W-LC1AN 
010) 010101 _a -.) 
Č 0(OŇmmó 

~O~ W PO (001 
~~~ 11 tW Wt1) 

0100)01010)0) 
AWNN_O'" 
V V(0_aG)010 

(A (tl.A.P A11VmŇ 

f 0WD 00ŇŇ~W (AO 

W W V V V V J 

óóóóóó 

W
(Ň(T PJ ~~. W WD 

.OC 

3m 



y And - :, 6amak 
dvojhvězda 

And M31 -NGC 224 
spirální galaxie 

NGC 457 

jasnosti 2,3mag 
5,8 mag 

úhlová vzdálenost 10,3" 
vzdálenost 625 ly 
spektrum Kil + A 

a= 2h 03,9m 
S = + 42° 20' 

Pozorovatelnost - celý rok, nejlépe na podzim 

Hledání - Nejvýchodnější hvězda obrazce Andromedy, 
nejblíže k Perseu. 

Ideální zvětšení: 150x 

Popis - I v menším dalekohledu se snadno rozštěpí na 
dvě složky, větší přístroj rozliší jejich rozdíjné barvy - jas-
nější hvězda je načervenalá, slabší bílá 

Poznámky - Slabší 
bílá hvězda je dvoji-
tá, podobně jasné 
hvězdy (5,5 mag a 6,6 
mag) jsou od sebe 60 
AU a obíhají kolem tě-
žiště za 61 rok, což je 
v běžném dalekohle-
du nerozlišitelné. 

Jméno hvězdy vznik-
lozarabštiny - AI Anak 
al Ard označovalo 
zvířátko podobné je-
zevci. 

jasnost 3,5 mag 
úhlové rozměry 160' x 40' 
(podle některých měření až 450' x 110' 
vzdálenost 2 260 000 ly 
Pozorovatelnost: prakticky celý rok, nejlépe na podzim 
Hledání - Většinou je vidět pouhým okem u hvězdy v And jako slabý, 
podlouhlý mlhavý obláček. Máme-li paralaktickou montáž, můžeme jot 
v deklinaci na jih od hvězdy a Cas a s velkým zorným polem je možné 
postupovatv hodinovém úhlu na západ od dvojhvězdyyAnd (Alamak). 
Ideální zvětšení: 25x i méně - čím lepší obloha, tím je vhodné menší 
zvětšení 
Popis -Jádro je hodně koncentrované (vypadá jako kulováhvězdoku-
pa), směrom od středu jas stále pomaleji ubývá a postupně dává mlha-
vému obláčku tvar hodně výstředné elipsy. Slabá ramena jsou úzká 
a při pohledu „z boku" dlouhá několik stupňů. V malém zvětšení galaxii 
doprovázejí její satelity - eliptické galaxie M 32 a NGC 205 (někdy je 
označovánajako M 110) 

Poznámky - Skutečný průměr galaxie je asi 180 tisíc světelných roků, 
jasná centrální oblast je velká kolem 12 000 světelných roků a husté 
jádro obsahující více než 10 milionů hvězd má průměr 50 světelných 
roků. Hmotnost galaxie se odhaduje na 350 až 450 miliard hmotností 
Slunce. Galaxie je typu Sb a svým tvarem je podobná naší, jen je o něco 
větší. Nafotografiích z velkých dalekohledů vidíme ve spirálních rame-
nech mnoho zářících i temných mlhovin a žhavých modrých obrů, ve 
středové oblasti jsou naopak hvězdy starší populace - žluté, načerve-
nalé. V halové části je pozorováno asi 300 kulových hvězdokup, z nichž 
některé se dají menšími přístroji pozorovat. 

Kromě galaxií M 32 a M 110 můžeme v malém dalekohledu vidět 
i další satelity - NGC 185 a za vynikajících podmínek i NGC 147. Obě 
galaxie leží v souhvězdí Kasiopeje. 

M 31 je nejvzdálenější objekt viditelný snadno pouhýma očima. Jako 
mlhavá skvrna byla galaxie známa už před rokem 905, atak byla pojme-
nována Velká mlhovina v Andromedě. V roce 1885 zde vzplanula první 
známá supernova mimo naši Galaxii, která byla vidět pouhýma očima-
S Andromedae. Roku 1922 rozlišil E. Hubble na okraji „mlhoviny" jed-
notlivé hvězdy. 

a = Oh 42,7m 
5=+41°16' 

Cas 

otevřená hvězdokupa 

NGC 7662 And 
prstencová planetární mlhovina 

jasnost 6,4 mag 
úhlový průměr 13' 
vzdálenost 9 460 ly 
počet hvězd 100 

Pozorovatelnost: celý rok, nejlépe na podzim 

Hledání - Přibližně v prodloužení levého ramene dvojitého „W" 
obrazce Kasiopeje (e a 5) na jihozápad o polovinu vzdálenosti 
mezi těmito hvězdami. Na hvězdokupu se promítá hvězda Cas 
s jasností 5,3 mag. 

Ideální zvětšení: 50x 

Popis - Rozložením hvězd připomíná figurku človíčka, často se 
tak proto přezdívá. Dvě nejjasnější hvězdy tvoří jeho oči. Človí-
ček má ruce vzpažené nad hlavou, trup a velmi krátké nohy. Hvěz-
dokupaje poměrně bohatá na hvězdy, ale lépe vypadá v malém 
zvětšení, kdy ji v zorném poli vidíme celou i s okolním, řidším 
polem hvězd. 

a= 1h 19m 
S =+58° 19' 

. . 

. 

CELÝ 'ROK 

Poznámky - Sku-
tečný průměr hvěz-
dokupy je asi 40 ly. 
V zahraniční literatu-
ře často nese název 

Cas cluster. 

jasnost 9,2 mag 
úhlový průměr 17 
vzdálenost 3 800 ly 

Pozorovatelnost: celý rok, nejlépe na podzim 
Hledání - U protáhlého trojúhelníčku a. - X - r, blízko hvězdy 
13 And, která v malém zvětšení vypadá o něco jasnější (mlhovinu 
přitom vidíme kousek vedle jako rozmazanou hvězdičku); mezi 
hvězdami t a o And. U dalekohledů s paralaktickou montáží mů-
žeme odjet  deklinaci najih od otevřené hvězdokupy M 52 (Cas) 
nebo na sever od hvězdy e Peg (levá, východní ve dvojici se stej-
ně jasnou T); lze také jet v hodinovém úhlu o 2,5 h na západ od 
y And (Alamak). Všechny možnosti ale mohou fungovat jen pro 
přesnou montáž, pojíždí se o velkou vzdálenost. 

Ideální zvětšení: 200x - 300x 

Popis - Malá, jasná ploška nepatrně protáhlého, nepravidelného 
tvaru. Z jedné strany je trochu ostřeji ohraničená. Za dobrých 
podmínek se dá zpozorovat tmavší střed mlhoviny, náznak ovál-
né „díry" prstence. Centrální hvězda není jednoduše vidět, zřej-
mě ji mlhovina přezařuje. 

a = 23h 25,9°' 
S = + 42° 32' 

Poznámky - Cen-
trální hvězda má 
hvězdnou velikost 
13,2 mag M. Mlho-
vina se rozpíná rych-
lostí 28 km.s" a sklá-
dá se z více plyn-
ných obálek. Vzdále-
nost je obtížně mě-
řitelná. 
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OKÉNKO, POZOROVATELÚ 

A Obr. 1- Dalekohled pana Neckaře. 

Komety a meteory v řrjnu a v listopadu 

Komety 

V říjnu projdou perihelem opět dvě komety: bude to především 
58P/Jackson-Neujmin v 6,61 U. Návrat této komety je velmi příznivý, 
při průchodu perihelem 1,381 AU od Slunce bude od Země (i když se už 
od ní vzdaluje) vzdálena jen 0,468 AU a měla by být dostupná i binarům 
25x100. Proto uvádíme na první polovinu měsíce její efemeridu. 

Druhou říjnovou kometou je 77P/Longmore. Perihelem projde 
9,33 TT ve vzdálenosti 2,399 AU od Slunce, od Země bude vzdálena 
3,371 AU, tedy téměř v konjunkci se Sluncem. Je však již sledována, 
i když při tomto návratu stěží dosáhne 16. magnitudy. 

V listopadu neočekáváme průchod přísluním žádné ze známých komet; 
přesto však by neměl být tento měsíc pro zájemce o komety bez zajíma-
vosti. K přísluní se blíží kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková v do-
sud nejpříznivějším z pozorovaných návratů. Před průchodem přísluním 
bude sice dost daleko na jihu (i když z hlediska elongace od Slunce po-
měrně příznivě položena), po průchodu perihelem však počátkem příští-
ho roku projde pouze 0,165 AU od Země. Už během listopadu by měla 
být vidět i malými dalekohledy, proto uvádíme její efemeridu. 

Meteory 

Říjen je známý rojem Orionid spojeným s kometou 1P/Halley. Tento 
poměrně silný roj s frekvencemi kolem 25 meteorů v hodině kolem 
21. má zajímavou strukturu, jakoby složenou z více proudů, a proto mívá 
více maxim, která se rok od roku poněkud posunují. V roce 1993 dosáhl 
ve vedlejším maximu (týden před hlavním) 35 meteorů v hodině. Poloha 
radiantu roje je a = 95°, S = 16° a aktivita trvá po celý říjen do prvého 
listopadového týdne. 

Orionidy ale nejsou jediným rojem ř jna. Hned v prvých dnech nastává 
maximum říjnových Kaprikornid (a = 303°, S = -10°) a a-Orionid 
(a = 86°, S = -3°). Oba tyto roje mají frekvence kolem 3 meteoru v hodině. 
Mohutnějším rojem s maximem jen den před Orionidami a aktivním asi 
14 dnů jsou e-Geminidy (a =104°, S = 27°), jejich aktivita však dost zaniká 
vedle mohutnějších Orionid. Z rojů projevujících se jen v některých letech 
jsou do října datovány Drakonidy; jejich návrat ale letos nečekáme. 

V průběhu října roste frekvence Taurid s maximy počátkem listopadu. 
Jejich radianty budou kolem 30. v polohách: a= 510,6 = 20°; a = 48°, 5=13°. 

Listopad je známý především komplexem Taurid s maximy 3. listopadu 
(silnější jižní větev, letos bohužel silně rušená Měsícem) a 13. (severní větev 
s frekvencí kolem 8 meteorů za hodinu). Jejich radianty budou počátkem mě-
síce v polohách: a =48', 6= 13°; a= 53°, 6=21';  kolem 20. pak: a= 63°, 
S =16°; a = 61°, S = 23°. Roj Taurid je spojen s kometou 2P/Encke. 

Tauridy ale nebudou (hlavně v tyto roky) nejdůležitějším meteoric-
kým rojem listopadu. S napětím je očekáván roj Leonid, jehož mateřská 
kometa 55P/Tempel-Tuttle bude v roce 1998 procházet perihelem. Již 
letos by frekvence roje mohly dosáhnout hodnot kolem 100 meteorů za 
hodinu (prvý význačný růst aktivity asi na 50 meteorů v hodině byl za-
znamenán loni). Pozorovací podmínky jsou velice příznivé; maximum 
by mělo nastat krátce po půlnoci, Měsíc krátce před novem již nebude 
rušit. Poloha radiantu roje je: a = 153°, S = 22°. 

Listopad je ale zajímavý i slabšími roji. Jedním z nich jsou µ-Pegasidy, 
téměř neznámý roj s maximem 13. listopadu (náleží neznámé kometě 
Jupiterovy rodiny); asi nepravidelný s radiantem a = 340°, S = 22°. Kon-
cem měsíce jsou dosti silné a-Monocerotidy s asi 5 meteory za hodinu 
(a = 112°, S = -6°) s výbornými pozorovacími podmínkami. 

O Vladimír Znojil 

Jupiter to zavinil 

Díky předpovědi srážky komety Shoemaker-Levy 9 
s Jupiterem jsem koncem minulého roku koupil od 
svého přítele dalekohled systému Newton o průmě-
ru 250 mm a ohnisku 1 m. Dalekohled jsem znal 
dobře, neboť asi před třiceti lety jsem jej pomáhal 
stavět - jak po optické, tak po mechanické stránce. 
Jenomže léta běží a zájem o astronomii opadá - tak 
jsem se rozhodl jej koupit za výhodnou cenu. 

Dalekohled je stále v dobrém stavu, vybavený ho-
dinovým strojem a dvěma okuláry Zeiss (f= 4 a 
f= 6 mm). Doma mně zůstaly dva okuláry z dáv-. 
ných dob f 10 a 16 mm. Hledáček zvětšuje 8-krát. 
Hodinový pohon je stále dobrý a jsem s ním spoko-
jen. Paralaktická montáž je stabilní, dobře vyváže-
ná. Dalekohled jsem jen upravil nově dokoupenými 
černými sklíčky (přes tato sklíčka se dá dobře pozo-
rovat Slunce). Dále upravuji tento světelný daleko-
hled na fotografování, a to zejména komet, pro něž 
bude solidním přístrojem, a pině tím využiji jeho 
mohutnosti. K přístroji bude připojen pointační da-
lekohled o průměru 80 mm a ohnisku 120 cm. Těmi-
to úpravami se dá dalekohled použít jako normální 
astronomický dalekohled, dále na pozorování Slun-
ce a konečně jako fotokomora o světelnosti 1:4. 

Věřím, že i ve svých letech jej využiji k astrono-
mické práci, kterou se zabývám již od svých čtyř 
let. 

O 
A Obr. 2 - Detailní pohled na montáž 

Adolf Neckař popisovaného dalekohledu. 
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2.2. Planetky 

Není divu, že se kolem Země neustále potloukají tělesa, která se s námi 
dříve či později nejspíše srazí. Svědčí o tom čím dál četnější případy 
těsných přiblížení kosmických balvanů - jakýchsi mikroplanetek o ty-
pickém průměru kolem 7 až 15 m - jak je soustavně nalézá dalekohled 
Spacewatch v Arizoně. V loňském roce byl hned dvakrát překonán re-
kord v těsném přiblížení mikroplanetky k Zemi. Nejprve dne 13. března 
1994 objevili D. Rabinowitz a J. Scotti planetku ES1, která o dva dny 
později proletěla kolem Země ve vzdálenosti 160 000 km. Ke konci roku 
pak nalezl J. Scotti těleso 1994 XM1, jež se 9. prosince 1994 přiblížilo 
k Zemi na vzdálenost pouhé 104 000 km a dosáhlo přitom 17 mag. 
Z toho lze odvodit, že jeho typický průměr byl kolem 10 m. 

D. Rabinowitz soudí, že denně se mezi Zemí a Měsícem nalézá dobrá 
půlstovka těles s průměrem nad 10 m. Spacewatch dokáže velmi dobře 
registrovat tělesa s rozměry nad 50 m. Většina těchto objektů má perihe-
ly mezi 0,9 a 1,1 AU a jejich dráhy se tak rychle mění, že opravdu před-
stavují hrozbu pro Zemi. Týž autor objevil 7. dubna 1994 planetku 1994 
GL, která má zatím vůbec nejkratší velkou poloosu dráhy - pouhých 
0,683 AU (102 milionů kilometrů), takže obíhá v prostoru mezi Merku-
rem a Zemí v periodě 206 dnů. 

P. Farinella aj. ukázali, že mnohé planetky dotýkající se zemské drá-
hy se mohou během pouhého milionu let stát oběťmi sluneční přitažli-
vosti a spadnout na Slunce. Je však možný i opačný proces, kdy planetka 

Á Série kompozitních snímků asteroidu 243 Ida, jak ji viděla sonda Galileo při 
těsném průletu v srpnu 1993. 

Těchto šest obrázků bylo vyfotografováno palubní kamerou přes zelený filtr 
a ukazuje planetku během 3h 18 min. Kompletní otáčku však planetka udělá za 
4h 38mttt, takže tato série obrázků pokrývá tři čtvrtiny rotační periody Idy. Na 
originálních snímcích jsou vidět i podrobnosti »a povrchu planetky. Kombinací 
informací na těchto snímcích a snímku v největším rozlišení, který sonda získala 
v zdří 1993, můžeme velmi přesně určit velikost a tvar tohoto nepravidelného 
tělesa. Zdá se, že planetka je 58 kilometrů dlouhá a 23 kilometrů široka a má velmi 
nepravidelný tvar. 

Snímky jsou uspořádány chronologicky od časti 3h 51 min před nejtěsnějším 
průletem (levý horní), pokračuje pravý horní, střední levý, střední pravý, levý 
spodní a pravý spodní (33 minut před nejtěsnějším průletem). Měřítko všech snímků 
je stejné. 

Rotační osu planetky jde na těchto snímelch přibližně vertikálně a směr rotace je 
podle pravidla pravé ruky (prsty směřují ve směru rotační osy a palec uka uje směr 
rotace). Detaily na povrchu planetky jsou už na spodních snímcích, kdy se sonda 
dostatečně přiblížila k planetce. První snímek byl pořízen ze vzdálenosti 171000 km 
a poskytuje rozlišení asi 1 700 metrů/pixel (rozlišení na posledních snímcích je 
kolem 25 metrů/pixel). Druhý snímek byl pořízen o 70 minut později, kdy sondu 
dělila od planetky vzdálenost 119 000 km, následovaly snímky ze vzdáleností 
102 000 kilometrů, 85 000 kilometrů, 50 000 kilometrů a 25 000 kilometrů. 

Na prostředních snímcích je zajímavá hluboká proláklina napříč kratší osy 
planetky. Podporuje to myšlenku, že Ida mohla původně vzniknout ze dvou nebo 
více oddělených objektů, které se spojily měkkou kolizí a „slepily" se dohromady. 

(foto - NASA/JP6) 
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s perihelem v blízkosti Slunce sé posléze dostane na dráhu, kdy se srazí 
se Zemí. V modelovém výpočtu pro 47 planetek spadlo během dvou mi-
lionů let 15 planetek na Slunce a 4 opustily sluneční soustavu. Pravděpo-
dobnost srážky s kteroukoliv planetou sluneční soustavy je přitom o řád 
menši než riziko srážky se Sluncem. Rodina těles křižujících dráhu Země 
je průběžně doplňována rozbíjením planetek v hlavním pásmu, jejichž 
úlomky pak často směřují k Zemi. Každý milion roků tak přibývá zhruba 
100 nových křížičů jako náhrada za ty, které jsou popsanými procesy 
odstraňovány. Tak se udržuje přibližně rovnováha v počtu křížičů 
v zemské dráze. 

Podle H. Levisona a M. Duncan spadne na Slunce planetka 1992 SZ 
asi za 1,9 milionu let a mimochodem také jádro komety Encke - již za 
200 000 let. Planetka 3551 Verenia byla naproti tomu těsně u Slunce 
před 600 000 lety, takže se skládá z vyvřelých hornin! 

M. Yoshikawa a T. Nakamura počítali těsná setkání planetek navzá-
jem (do 0,01 AU) v nejbližších 130 letech. Pro 4 506 planetek nalezli na 
13 000 těsných setkání. Pro planetky s průměrem nad 20 km tak vychází 
jedna srážka v průměru za 100 milionů let. (Pouze 682 planetek má prů-
měr větší než 50 km.) 

I. Giblin aj. se pokusili studovat takové srážky na umělé hornině tvo-
řené hliníkem, karbidem, cementem a vodou, jejíž tvrdost je vyšší než u 
žuly a nižší než u basaltů. Vzorky ve tvaru koule o průměru 210 mm byly 
rozbíjeny elektricky odpálenou chemickou výbušninou. Z těchto pokusů 
vyplývá, že při srážkách vzájemnou rychlostí do 100 m.s' dochází k aku-
mulaci materiálu, kdežto při vyšších rychlostech převládne rozbíjení. To 
se stává drastickým, když rychlosti srážek planetek přesáhnou 5 km.s''. 

J. Kargel upozornil na ekonomický význam těžby surovin z pla-
netek - zejména z těch, které by v budoucnosti mohly ohrozit Zemi. 
Planetky totiž obsahují více kovů - jako je iridium, platina, železo, 
kobalt a nikl - než nejvydatnější rudy těchto kovů na Zemi. Přitom 
k těžbě by bylo dost času, jelikož průměrný interval mezi objevem kříži-
če a jeho dopadem na Zemi činí piných 10 milionů let, a i v nejméně 
příznivých případech několik století. Planetka o průměru 1 km obsahuje 
na 400 000 t zmíněných kovů o srovnatelné ceně kolem 5 bilionů dolarů! 
Autor odhaduje, že těžbou kovů z jediné planetky by tak ceny těchto 
kovů klesly více než o řád. Kovy by se s výhodou uplatnily při kosmic-
kých stavbách, neboť ty by se již nemusely pracně urychlovat na první či 
dokonce druhou kosmickou rychlost. Totéž pak platí i pro relativně jed-
noduché sloučeniny, jako je voda, molekulární kyslík nebo rozličné 
uhlovodíky. Jelikož úniková rychlost s povrchu planetky je nepatrná, byla 
by doprava těchto materiálů na Zemi dokonce levnější než jejich těžba 
na Měsíci! 

Jakýmsi pokusným králíkem by se mohla stát planetka 1986 DÁ, kte-
rá byla v listopadu 1994 v opozici se Sluncem a křižuje zemskou dráhu, 
aniž by ovšem hrozil brzký pád na Zemi. Naproti tomu C. Sagan a 
S. Ostro by viděli nejraději, kdyby se do populace křížičů nijak nezasa-
hovalo. Odhadují, že v současné době patří ke křížičům asi 1 000 těles 
s průměrem nad 1,5 km, jež by tedy v případě srážky vyvolala celosvěto-
vou katastrofu s ohledem na uvolněnou energii nad 100 Gt TNT. Z těchto 
nebezpečných těles známe v současné době dráhy pouhé padesátky, tak-
že nejbližší desetiletí bychom měli věnovat jejich intenzivnímu hledání 
v rámci zamýšleného projektu SPACEGUARD. Jakmile bychom tak 
objevili 95 % populace křížičů, sníží se riziko katastrofy o piné dva řády. 
Autoři se hrozí toho, že pokud už teď vyvineme obrannou techniku, spo-
čívající ve změně dráhy křížiče, mohlo by se stát, že nějaké zločinné 
sdružení by toho zneužilo - a navedlo k Zemi původně zcela neškodné 
těleso! 

Zatím se ovšem technikům NASA přímo báječně daří navádět k pla-
netkám kosmickou sondu Galileo. Jak uvedl J. Veverka aj., při průletu 
sondy kolem planetky Gaspra dne 29. října 1991 byla nejistota navedení 
v příčném směru 25x16 km a v podélném směru 100 km. Sonda se 
k planetce přiblížila na minimální vzdálenost 1 600 km, což umožnilo 
maximální rozlišení detailů na povrchu planetky až 50 m. Při rychlos-
ti průletu kolem planetky 8 km.s' se podařilo získat 57 snímků cel-
kem 80 % povrchu planetky, jejíž střední poloměr činí 6,1 km (rozměry 
18,2x10,5x8,9 km) a perioda rotace 7,04 hodiny. Na povrchu byly rozli-
šeny impaktní krátery různého stáří a lineární poklesy široké 100 až 
300 m a hluboké desítky metrů. Geometrické albedo povrchu činí ve 
žluté barvě 0,23, takže jde o planetku typu S, jejíž stáří se odhaduje na 
pouhých 200 milionů let. Útvary na povrchu dostaly jména význačných 
letovisek či lázní, ale připomenut je i objevitel planetky G. Neujmin 
(Neujmin Regio) a činitelé NASA, kteří se podíleli na konstrukci a pro-
vozu sond (Yates Regio a Dunne Regio). 
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Výkon sondy je ovšem omezen nefunkčností hlavní antény, takže sním-
ky se ukládají do paměti palubního magnetofonu, jejíž kapacita vystačí 
na 150 snímků. Při přenosové rychlosti 40 b.s''se jeden snímek přenáší 
na Zemi piných 60 hodin. Tím lze vysvětlit, proč údaje o planetkách, 
které sonda potkala, přicházejí s velkým zpožděním. 

Tak se stalo, že hlavní objevy z průletu sondy Galileo kolem planetky 
(243) Ida ze dne 28. srpna 1993 byly zveřejněny až na jaře 1994. Sonda 
se přiblížila k planetce na minimální vzdálenost 2 400 km a prolétala 
kolem ní rychlosti 12,4 km.s''. Pořídila celkem 18 snímků, z toho 10 ba-
revných (v několika filtrech). Nejvyšší rozlišení činilo 35 m, na jednom 
neúpiném snímku dokonce 24 m. Podle R. Binzela aj. rotuje Ida retro-
grádně s periodou 4,63 h a směr osy rotace je znám s chybou 10°. Tvar 
Idy ]ze přibližně popsat jako trojosý elipsoid s délkami os 56x24x21 km. 
Povrch Idy je starý 1 až 2 miliardy let, avšak samotné těleso se od-
lomilo od mateřského objektu o průměru asi 250 km relativně nedáv-
no. Hustota planetky se pohybuje v mezích 2,2 až 2,9-násobku hustoty 
vody. 

Při přenosu vybraných údajů ze snímků si v polovině února 1994 ast-
ronomové povšimli malého satelitu planetky a koncem února už měli 
jistotu, že Ida má svého miniaturního průvodce o středním poloměru 
0,7 km, obíhajícího po kružnici o poloměru 80 km v periodě 20 hodin. 
Na snímcích byl průvodce zčásti osvětlen rozptýleným světlem samotné 
planetky, takže jevil něco jako popelavý svit! Satelit, předběžně označe-
ný (243) Ida I, dostal definitivní název Dactyl (podle mytologických 
ochránců dítěte nymfy Idy). Pokusy nalézt Dactyla na snímcích Hubblo-
vým kosmickým dalekohledem nebyly úspěšné. 

Podle J. Veverky aj. ]ze tvar Dactylu přibližně popsat elipsoidem 
s délkou os 1,6x1,4x1,1 km. Nejdelší osa směřuje k Idě, nejkratší osa je 
kolmá k oběžné rovině. Kolem nejkratší osy Dactyl rotuje, velmi prav-
děpodobně synchronně s oběžnou dobou. Jeho povrch je pokryt asi tuc-
tem kráterů s průměry od 90 do 200 m, což odpovídá četnosti kráterů na 
planetce. Satelit pravděpodobně vznikl po srážce, při níž se odlomila 
Ida, z oblaku prachu, obíhajícího kolem planetky. Krátery vznikly dopa-
dem menších úlomků až po vzniku planetky. Albedo i barva Dactylu se 
shodují s parametry Idy, na povrchu průvodce se vyskytuje olivín, orto-
pyroxeny a klinopyroxeny. Tímto nečekaným objevem skončil průzkum 
planetek pomocí sondy Galileo, která se od té chvíle začala připravovat 
na pozorování Jupiteru. 

NASA však plánuje novou sondu označenou NEAR, která by měla 
odstartovat ze Země v únoru 1996, v červenci téhož roku by měla pro-
letět kolem planetky (2968) Iliya, v lednu 1998 by měla u Země nabrat 
na rychlosti a v prosinci 1998 by se měla stát oběžnicí planetky (433)Eros. 

L. Schmadel zveřejnil slovník jmen 4 512 planetek z celkového po-
čtu očíslovaných 5 655 planetek (stav k I. říjnu 1993). Pravidla IAU 
dávají přednostní právo na pojmenování očíslované planetky původnímu 
objeviteli - musí ho však využít do deseti let. Jméno smí mít maximálně 
16 hlásek a musí se snadno vyslovovat. Nejúspěšnějším lovcem planetek 
je E. Bowell, který jich nalezl celkem 341. Planetky se dnes objevují 
převážně kamerami opatřenými CCD prvky, metodou, kterou započal 
v roce 1891 německý astronom M. Wolf. Zprvu patřilo k tradici dávat 
planetkám ženské koncovky i tehdy, když šlo o označení na počest mužů. 
Dnes je poměr mužských a ženských jmen zhruba 10:3. Asi čtvrtinu pla-
netek pojmenovali po astronomech, jinak však je výběr velmi široký, od 
manželek a rodičů přes děti objevitelů, ale často se dávají i jména spiso-
vatelů, literárních postav, hudebníků a malířů. Občas se vyskytují i akro-
nymy (IAU, Internet) a nechybějí ani jména zemí, hor, řek či měst: Tak 
například máme na obloze planetky (2367) Praha a (2889) Brno. 

Většina planetek je soustředěna v hlavním pásu s poloměrem od 2,1 
do 3,3 AU a průměrnou oběžnou dobou 4,4 roku. Asi 50 % úhrnné 
hmotnosti planetek obsahuje největší z nich - Ceres. Tu zkoumali I. Saint-
Pé aj. 3,6-m dalekohledem ESO, dopiněným systémem adaptivní optiky, 
takže docílili rozlišení 0,1". Odtud vyplynul poloměr Cerery (484±20) km. 
Úhrnná hmotnost všech planetek je o něco nižší než hmotnost Měsíce. 

Řada planetek je podezřelá z podvojnosti. Již v roce 1932 odhadoval 
W. Pickering, že planetky (433) Eros a (624) Hektor by mohly být dvoji-
té. U Erose se při přiblížení k Zemi v roce 1975 podařilo radarem proká-
zat, že konce planetky jsou zašpičatělé, takže její budoucí výzkum son-
dou NEAR možná přinese další překvapení. S. Ostro zjistil radarem, že 
planetka (4769) Castalia je dvojitá. Každá složka má průměr asi 1 km 
a mezi nimi je asi 150 m široká mezera. 

Některé planetky mají chaotické dráhy i smysl rotace. PodleA. Whipp-
la a P. Sheluse vykazuje chaotickou dráhu proslulá planetka Toutatis, 
jejíchž 332 poloh získaných v letech 1934 až 1993 umožnilo propočítat 
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vývoj dráhy od roku 1407 do roku 2070. Dráha ukazuje na četné rezo-
nance s Jupiterem a Zemí, což se projeví těsnými přiblíženími k terest-
rickým planetám. Dne 30. září 2004 se tak Toutatis přiblíží k Zemi na 
rekordně malou (avšak naprosto bezpečnou) vzdálenost 0,011 AU. Podle 
A. Harrise se Toutatis na své dráze převaluje, nemá tedy definovanou osu 
rotace ani stálou rotační periodu. Podobně se převaluje i planetka (3188) 
Seleucus, objevená v roce 1982. 

Vzdalujeme-li se od Slunce, četnost planetek nápadně klesá, ale zato 
se setkáváme s podivuhodnými případy drah planetek. Nejprve to jsou 
Trojané planety Jupiter, nacházející se v libračních bodech L4 a L5 ve 
vrcholech rovnostranných trojúhelníků Slunce-Jupiter-planetka. První 
z Trojanů (588) Achilles byl nalezen již v roce 1906 a do dneška jejich 
počet vzrostl na desítky - velmi pravděpodobně existují také Trojané 
Marsu a Neptunu. 

V říjnu 1977 objevil C. Kowal na Mount Palomaru velmi zvláštní 
planetku (2060) Chiron, jež se v přísluní nachází mezi Saturnem a Jupi-
terem, avšak v odsluní až za Uranem. Jelikož se Chiron v současné době 
blíží do přísluní, budí pozornost jeho nečekaná kometární aktivita, která 
z něho činí fakticky obří kometární jádro. Měření v jeho komě, vykona-
ná na frekvenci 230 GHz (vinová délka 1,3 mm) na přelomu ledna 
a února 1994, prokázala přítomnost CO. H. Campins aj. zjistili, že ve 
střední infračervené oblasti spektra má jádro Chironu barevnou teplotu 
130 K - je tedy pro danou vzdálenost od Slunce fakticky „horké". 

J. Elliot aj. studovali na palubě observatoře KAO zákryt hvězdy 
12 mag Chironem těsně před světovou půlnocí 9. března 1994. Zjistili, 
že jasnost hvězdy poklesla maximálně o 60 % a že během měření došlo 
k několika menším poklesům jasnosti hvězdy před zákrytem a po něm. 
Na jihoafrické observatoři SAAO v Sutherlandu poklesla jasnost hvězdy 
o 75 % na dobu kratší než 0,5 s. Autoři pozorování zažili něco obdobné-
ho také při zákrytu jiné hvězdy Chironem dne 7. listopadu 1993, takže 
porovnáním údajů dospívají k závěru, že ve vzdálenosti několik set kilo-
metrů od Chironu se nalézá tmavý objekt o průměru několika kilometrů. 

K témuž typu jako Chiron náleží však i další planetky jako Hidal-
go s přísluním ve vzdálenosti jen 2 AU, avšak výstředností drá-
hy 0,66 a sklonem 42° k ekliptice, dále (5145) Pholus, (5335) Damocles 
(=1991 DÁ) a objekt 1993 HAZ. Tyto objekty se v přísluní dostávají ob-
vykle k dráze Saturnu a v odsluní k dráze Uranu. Vyznačují se vysokými 
sklony drah k ekliptice a oběžnými periodami od 40 do 120 let. Pro tuto 
skupinu planetek se nyní ujal název Kentauři. 

Jak uvádějí D. Asher aj., stabilita dráhy Damokla je zaručena na ča-
sové stupnici nanejvýše desetitisíce let. V současné době má délku velké 
poloosy 11,9 AU, avšak extrémní výstřednost 0,87 i sklon 62°. To značí, 
že křižuje dráhy všech planet od Marsu po Uran, a to zavdává důvod 
k chaotičnosti dráhy. Autoři se proto domnívají, že i zde jde o neaktivní 
kometu s průměrem jádra kolem 10 km a že během doby se z Damokla 
stane křížič zemské dráhy. 

J. Luuová a D. Jewitt z téhož důvodu usuzují, že dráhy Kentaurů jsou 
přechodné, tedy že zdroj těchto těles musí být někde jinde. Dobrou mož-
ností by mohl být tak zvaný Kuiperův pás nebo disk, ale Kentauři se od 
těles Kuiperova pásu barevně odlišují. Jak Pholus, tak i objekt 1993 HAZ
jsou nápadně červené, což prakticky nemá ve sluneční soustavě obdoby. 

Poslední dva autoři se též rozhodující měrou zasloužili o objev nové 
skupiny planetek na transneptunských drahách, které jsou charakteri-
zovány délkou velkých poloos od 35 do 46 AU, výstřednostmi pod 0,2 
a sklony k ekliptice pod 8°. Oběžné doby těchto planetek se pohybují od 
210 do 315 let - fakticky mnohé z nich jsou nejvzdálenějšími „kamenný-
mi" objekty, které dnes ve sluneční soustavě pozorujeme. 

V současné době k nim patří už nějakých dvacet objektů, z nichž nej-
větší je asi planetka 1993 Í W s pravděpodobným průměrem 250 km 
a délkou velké poloosy 43,9 AU. Zásluhou D. Jewitta bylo 13. března 1994 
objeveno dosud nejvzdálenější těleso 1994 ESZ magnitudy V = 24,7 s dél-
kou velké poloosy 46,2 AU, sklonem 0,4° a oběžnou periodou 314 let. 

T. Yamamoto se domnívá, že transneptunské planetky jsou fakticky 
původními planetesimálami, z nichž vznikala větší tělesa sluneční sou-
stavy. Populace planetesimál by měla být nejhustší pro vzdálenosti 
100 až 200 AU od Slunce - tak daleko však dnešními prostředky nedo-
hlédneme. Je velmi pravděpodobné, že tato tělesa úzce souvisejí s před-
pokládaným Kuiperovým pásem a případně představují jeho vnitřní 
hranu. Pro pomalý pohyb vůči hvězdnému pozadí je však určování drah 
mimořádně obtížné a bude trvat desetiletí, než získáme lepší představu 
o dynamice nového subsystému. 

O (pokračování v příštím čísle) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 

4. 1. - 7.. VII. - Hvězdárna .Vyškov-Mnrchanice: Letní 
astronomické soustředění pro- pozorovatele proměn-

- nýeh hvězd. vs Kontakt: P. Hájek, Hvězdárna a planetá-
rium Mikuláše Koperníka, Kraví hora 2,-61600 Brno; 
O05/41321287; e-mail mikulas@vm.ics.munt:cz. 
4.4. - 9. VIL —Hvězdárna Rokycany: Kurz broušení 
astronomických zrcadel. ® Kontakt: Hvězdárna v Roky-
canech, Voldušská 721, 33711 Rokycany; O 0181/2622. 
4 1. - 16. VIL -Hvězdárna Karlovy Vary: Letní astrono-
mický tábor 1995. ® Kontakt: Hvězdárna Kulturního cen-
ta Amethyst, Hvězdárna Hůrky, I. P. Pavlova 14, 360 01 
Karlovy Vary; O 017/25.772, FAX 017/23.753. 
4. 4 3. - 9. VII. - Modravá u Piešian, Slovensko: Zraz 
mladých astronómov-Slovenska. Kontakt: Slovenská 
vstrednáhvezdáreňHurbanovo, Komárňanská 134, 947 01 
Hurbanovo, Slovensko; O 0819/2484; FAX 089/2487. 
49. -14. VII. - Hvězdárna Rokycany: Kurz stavby astro-
nomických dalekohledů. v j(ontakt: Hvězdárna v Roky-
canech; Voldušská 721, 337 I l Rokycany; O0181/2622. 
4 4 18.-VII. - 8. VIII. --Králova studila, Slovenska: 
31.-mezinárodní astronomický. tábor (IAYC). vs Kon-
takt.IWA e.V., c/o Erwin van Ballegoij, Dirke Martastraat 
17 bis, NL-3551 SK Utrecht, The Netherlands - Holand-
sko;O +31.30-434276. 

22. VII. -4. VIII. - Hvězdárna Karlovy Vary: Expedice 
pozotbvatelů proměnných hvězd. ® Kontakt: Hvězdárna 
Kulturního centra Amethyst,,Hvězdáma Hůrky, I. P. Pavlo-
va 14 34001 Karlovy Vary;;O 017/25.772; FAX 017/23.753. 
4 24. VIL - 4. VIII. - Hvězdárna Vyškov-Marc/sanice: 
35. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd. 

-. v Kontakt: M. Zejda, Hvězdárna a planetárium M. Ko-
perníka, Kraví hora 2, 61600 Brno; O 05/4132.1287; 
e-mni! ntikulas@vm.ics.muni.cz. 
428. VII.- 6. VIII- Valašské Meziříčí: Pomaturitní stu-
dium astronomie 8. soustředění 13. běhu. ea Kontakt: 
Hvčzdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valaš-
ské Meziříčí; 00651/21 .928. 
4 29. VII. - 4. VIII- Liberec: 4. ročník astronomické 
expedice. va Kontakt: Astronomický klub PKO, P.O. BOX 24,. 
463 12 Liberec; O 048/29.557. 

♦ 4 6: -12, VIII- Slovenská a Čes/á republika: EBICYKL 
1995- Memoriál Róberta Rosy. Definitivní-trasa letošní-
ho Ebicyklu je: (Veseli nad Moravou). Bratislava - (Mod-
ra) - Hlohovec - Partizánske - (Fačkovské sedlu). Považ-
ská Bystrica - Rožnov pod Radhoštěm - (Valašské Meziříčí 
-Vsetín-  Stará Bělá). Ostrava-Poruba- (Dolní Benešov) -lese-

- nik - Sloupnico: °s Kontakt Redakce lise hvězd, Vydavatel-
ství a nakladatelství Václav Svoboda NN(B1), Vodičkova 34, 
11000 Praha 1 Nové Město; O02/2421.4567-70/349; 
FAX 02/2422.5363; e-mail risehve@aci.cvut.cz. 
4 10. - 29. VIII. - Hvězdárna Karlovy Vary: ASTRO-
GATE'95. vKontakt HvězdárnaKulmrního centraAme-
thyst, Hvězdárna Hůrky, J. P. Pavlova 14, 360 01 Karlovy 
Vary; O017/25.772; FAX 017/23.753. 
•:• 11. - 20. VIII. -_ 0/duhy u Prostějova: Astropraktikum 
1995, 'u Kontakt: V. Slezák,. Soukromá astronomická ob-
servatoř v Prostějově, Moravská 27, 796 01 Prostějov. 
0 1I.-25. VIII. - Valašské Meziříčí: Astronomický tábor. 
'— Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78,-
75701 Valašské Meziříčí; O0651/21.928. 

12. -19, VIII.- Hvězdárna a planetárium VŠB Ostrava: 
Expedice Měsíc. ® Kontakt: Hvězdárna a planetárium 
VB-̀TU, Tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava - Poruba; 
O 069/691.1005(07); FAX. 069/691.1009; e-nesil planeta-
rium@vsb.cz. 
4.19.• 27. VIII.- západní Čechy, Zhařec: Dovolená s da-
lekohledem 1995. vs Kontaktu Hvězdárna a planetárium 
hl.m. Prahy, P. Suchan, Petřín 205, 118 46 Praha I; 
O 02/2451.0709; FAX 02/2421.6036. 

19. VIII. - 2, IX. - Hvězdárna Úpice: Astronomická 
-.expedice Úpice 1995. ® Kontakt: Hvězdárna Úpice, P.O. 

130X:8, 54232 Úpice; 00439/932.289; FAX 0439/933.289; 
«•nail observ@diu.líhk.cuni.cz. 

25.- 30.- VIII. - Hvězdárna aplanetárium Plzeň: 
`XIV. evropské sympozium ESOP. ® Kontakt: B. Ma-
leček, Hvězdárna a planetárium Plzeň, Nádražní třída 7, 
301 48 Plzeň; O019/220.535; FAX 019/224.194. 

(Pokračování na .straně 154) 

Nový pohled na spirálnígalaxii M 100 

Stým objektem Messierova katalogu nehvězdných objektů 

je galaxie M 100, jeden z nejjasnějších členů skupiny ga-

laxií v Panně. Galaxie se nachází v souhvězdí Vlasy Bereni-

ky a je možné ji spatřit středním amatérským dalekohledem 

v jarním období. Galaxie M 100 patří ke spirálním galaxiím 

a má podobný vzhled jako naše Mléčná dráha. Má dvě hlav-

ní ramena a několik ramen slabších. Přestože se nachází ve 

vzdálenosti desítek milionů světelných let, podařilo se u ní 

pomocí Hubblova kosmického dalekohledu (HST) odhalit 

detaily, které byly dříve pozorovány jen v sousedních blíz-

kých galaxiích naší Místní skupiny. Dříky opravenému op-

tickému systému HST vzrostla nyní oblast vesmíru, kterou 

lze do takových podrobností pozorovat, tisíckrát. 

Jedním z největších přínosů opraveného HST je schop-

nost rozlišit jednotlivé hvězdy v jiných galaxiích. Nová kamera umožňuje astronomům nejen 

oddělit hvězdy, které by se při rozlišovací schopnosti pozemských přístrojů slily v jednu skvrnu, 

ale dovoluje také přesně změřit jejich magnitudu. Kvantitativní studie složení, stáří, teplot a 

jiných vlastností hvězd a plynu v jiných galaxiích přinese důležité poznatky o tom, jak galaxie 

vznikají a vyvíjejí se. 
Především pak bude možné použít HST k řešení otázky stáří a velikosti vesmíru, a to stanove-

ním hodnoty Hubblovy konstanty. Jedním z kroků k tomuto cíli je určení vzdálenosti galaxie 

M 100 zpozorování cefeid. O 

(viz též obrázek rta II. straně obálky) 

A Obr. 1 - Spirální galaxie M 100 na 
snímku z Hubblova kosmického daleko-
hledu (HST). (foto - NASA/STScI) 

(iz,pp) 

1 Obr. 2 - Porovnání snímků 
Mil/Os  různýin rozlišením - Ty-
to snímky ukazují úspěšné kro-
ky zlepšování optiky od pozem-
ních dalekohledů k opravenému 
Hubblovu kosmickému dale-
kohledu, který má nyní vynikající 
rozlišovací schopnost a dovoluje 
astronomům rozeznat jednotli-
vé hvězdy i ve vzdálenějších 
galaxiích. Díky jemnému rozli-
.lení je možné spatřit i méně sví-
tivé hvězdy. Tato skupina snímků 
,je důkazem, že HST je schopen 
pozorovat hvězdy, které nemohly 
být předtím zachyceny. 

(foto - NASA/STScI) 
• vlevo nahoře - Vnější oblast 
galaxie M 100 zachycená 
.širokoúhlou planetární kamerou 
druhé generace (WFPC2), která 
nese optiku korigující sférickou 
aberaci primárního zrcadla HST. 
Přestože snímek není tak půso-
bivý jako obrázek jádra galaxie, 
ukazuje, že se po opravě zlepšila 
schopnost dalekohledu rozlišit 
a měřit světlo z jednotlivých sla-

bých hvězd ve vzdálenějších galaxiích. Hvězdy označené šipkami mají pr řměrnou svítivost, jaká se očekává 
u cefeid v galaxii M 100. U takto vytypovaných hvězd se zjišťuje, zda vykazují změny jasnosti charakteristické 
pro cefeidy. Očekává se, že by jich mohlo být zachyceno až několik desítek atak by mohla být přesně stanovena 
vzdálenost M 100. 
• vpravo nahoře - Snímek získaný kamerou WFPCI 27. listopadu 1993, několik dní před opravnou misí STS-
61. Rozlišovací schopnost WFPCI předstihovala sice pozemní přístroje a umožnila množství fascinujících 
záběrů od vypuštění HST v roce 1990, ale před opravou byly vidět pouze nejjasnější objekty, jak ukazuje 
snímek. Slabé objekty, které jsou rozhodující pro určení vzdálenosti galaxie a pro studium hvězdných populac( 
vzniku a vývoje hvězd a galaktických struktur, nemohly být vidět vlivem značné sférické aberace HST. 
• vlevo dole - Předchozí snímek rekonstruovaný počítačem. Přestože algoritmy používané pro rekonstrukci 
mohou významně zlepšit původní záběr, nedovolují zaznamenání slabých objektů. Mnohé hvězdy detekované 
kamerou WFPC2 nebyly viditelné ani měřitelné na rekonstruovaném snímku kamery WFPCI. Všimněte si také, 
že relativní jasnosti mnohých objektů viditelných na rekonstruovaném snímku se liší od skutečných jasností 
patrných na snímku z WFPC2. To dokazuje, že dokonce i v případě snímků, kde rekonstrukce odhalí zajímavé 
morfologické informace u jasných objektů, nelze získat kvantitativní informace, jaké nyní poskytuje WFPC2. 
• vpravo dole - Obrázek stejné oblasti M 100 získaný pětimetrovým Haleovým dalekohledem na Mount 
Palomaru v Kalifornii. Rozlišení je těsně pod jednu obloukovou vteřinu, poněkud lepší než při typických 
podmínkách pozemního pozorování. 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE Co je to, když se řekne... 

~G'i8C0 nttrKresa 

Další pozorování komet 

První novou kometou roku 1995 se hned 8. led-
na stala kometa C/1995 Al, kterou objevil po-
mocí dalekohledu Spacewatch Robert Jedicke. 
V době objevu měla 19, magnimdu a byla obje-
vena skoro 2 roky po svém průchodu přísluním. 
Následující pozorování pomohla určit dráhu 
komety, která se ukázala jako krátkoperiodic-
ká. Tím se změnilo označení z C/1995A1 (Je-
dicke) na P/1995A1 (Jedicke). 

Kromě této nové komety byly až do konce 
března pozorovány další tři komety při svém ná-
vratu ke Slunci, všechny 28. ledna 1995. Onoho 
dne byla jako první pozorována kometa 41P/ 
Tuttle-Giacobini-Kresák. Pomocí dalekohledu o 
průměru 2,3 metru kamerou CCD ji při magni-
tudě 21,5 zachytili na Kitt Peaku S. M. Larson 
a C. W. Hergenrother. O něco později byla ze 
stejné observatoře stejným přístrojem i pozoro-
vateli sledována kometa 73P/Schwassmann-
Wachmann 3. Tuto kometu však již sledovali 
28. a 29. prosince 1994 na observatoři CalarAlto 
pomocí 3,5-m dalekohledu K. Birkl, H. Bůhn-
hardt a G. Schwehm. Zatím letos poslední zno-
vunalezenou kometou je kometa P/1989 T2 (He-
lin-Roman-Alu 1), kterážto byla sledována tepr-
ve při svém druhém návratu. Je však pozorovatelná během celého svého oběhu kolem Slunce. 
Tím, že byla sledována již při druhém návratu, obdržela už i definitivní číslo. Dle nových předpi-
sů IAU se tato kometa nyní značí 117P/Helin-Roman-Alu 1. Pro zajímavost přinášíme u všech 
komet nově spočtené dráhové elementy (v ekvinokciu J2000.0). O 

A Dalekohledy v Koperm7cově kopuli Hvězdárny 
Klet'- Na společné montáži je umístěn refraktor Zeiss 
300/4500 mm a reflektor 570/2950 mm s Gajduškovou 
optikou, v současnosti využívaný hlavně pro přesní 
poziční měření planetek a komet se CCD kamerou. 

(foto - archiv hvězdárny) 

~ P ~1 I'šď Kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 

ha.1995 X.10,0 TT _ JDT 2450000 5 '.
313i5~1X. 2291209 TT m W 198,77564°'. . 
10,9327878 AU 62 = 69,94846° '.

ĺ3A5689o1 AU i - 11,42358°
i,06948573 P = 534 let 

Kometa 117P/Helín-Roman-Alu'1 

Icn ,993 , 8počfi~;1997 II1.13,0 TT 
T1997 Ill 26,8697 
g = 3,7148037AU 
a -`-á,5066365AU 
0 -r,0,1757037 

JOT 2450520,5 + 
OS = 215,tJ7650`+ '.
4 = 73,47353°
i = 9,74228° : 
P - 9,57 let 

(mt) (IAUC 6124, 6125, 6127, M.P.E.C. 1995-009, 1995-CIl, 1995-FO]] 

Další planetka typu Aten 1995 CR 

R. Jedicke nalezl 3. února 1995 pomocí 0,91-m dalekohledu SPACEWATCH další planetku typu 
Aten - 1995 CR. Tyto planetky se vyznačují tím, že mají velkou poloosu dráhy menší než 1 AU, to 
znamená, že mají kratší oběžnou dobu kolem Slunce než naše Země. V době objevu měla planet-
ka jasnost 21 mag, ale jelikož se přibližovala k Zemi a byla ve výhodné poloze, její jasnost se 
postupně zvyšovala až na 16,6 mag dne 20. února. S tím, jak se planetka přibližovala k Zemi, 
postupně rostla její jasnost a zvyšovala se i rychlost jejího pohybu po obloze. V době svého 
nejbližšího přiblížení 22. II. 1995 (na 0,048 AU, 
respektive 7,2 milionů kilometrů) urazila za 
1 den planetka na obloze 1"40"'v rektascenzi 
a 5° v deklinaci. Proto bylo poměrně náročné 
ejí sledování i přesná astrometrie. O 

(M.P.E.0 1995-C12, 1995-C19, 1995-D02 (ml) 

A Planetka 1995 CR - SnGnek planetky (planetka sc 
jeví jako téměř vodorovná čárka uprostřed snímku 
byl pořízen 21. února 1995 expozicí 60 sekund od 18h 
40min 23s do 18h 41 min 23s UT dalekohledem 
570/2950 mm Hvězdárny Kleís použit(rn CCD kamery 
SBIG ST-6 a R-filtru. 

(foto - Miloš Tichý & Zdeněk Moravec) 
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4 4: září - Hurbanovo, Slovensko:, XIII. cykluspo-
aturitnt77to kvalifikačního studia v oboru astronomie. 

a Kontakt: Slovenská ésttedná hvezdáreň Hurbanovo; Komár-
ň:nská:134,r947 01 Hurbanovo Slovensko; i O819/2484; 
1 089/2487 -- -

S 5. - 14. IX:= Skalský dvůr: 70. letní škola počítačové: 
f.ziky. Kontakt: J. Nadrehal, Fyzikální ústav; Cukrovar-' 

cká 10, 16200 Praha 6; t 02/355:500; FAX 02/312.3184; 
e tail nadrehal@fzu.cz. 

-8. - 10. IX.- ValašskéMezincs: Celostátní praktikum': 
p o,pozorovatele: Slunce: ® Kontakt Hvězdárna Va-- 
1 skě Meziříčí, Vsetínská 78; 75701 Valašské Mezinct; 
''0651/21.928. 

9. - 10. IX. = Hvězdárna a planetárium VŠB Ostrava: 
• stravský astronomický víkend - příběhy planetek  ko-
ut Komety nositelkami života? Co obsahují jejich jádra? 

•. jsou planetky/ Kolik jich je? Jak vznikly a kde se nachá-
z.jí?:• Na tyto a další otázky odpoví naši přední odborníci 
v příslušných oborech, kteří budou během astronomického 
v kendu přednášet: Vladimír Vanýsek - Pohled do nitra ka-

ét aneb struktura kontetárn/ch jader, Petr$ravec - Pohled: 
světa planetek aneb Malý princ by se divil; Jiří Grygar - 

t nietyvčera, dnesa zítra aneb vlasatice ‚'kostce. V rámci 
ji': tradičhíhoOstravskěhaastronomťckěho víkendu proběh- 
m v sobotu večer v prostorách planetária zvláštní spo- " 
I. č_enský program. 'Se. Kontakt Ing: I. Starostka, Uvez 
dr na a planetárium VŠB-TU, Tř. 17. listopadu, 708 33 
'strava - Poruba;'1)069/691 1005(07) FAX 069/691.1009; 
e snail planetarium@vsb.ez. . 

14. - 17. IX: - Valašské Meziříčí: Pomaturitní Studium 
. .tronomie -9. soustředění i3. běhu. "Se Kontakt:.Hvězdár-
n. Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 75701 Valašské Mezi-

'B 0651/21..92K. 
• 22. - 24. IX. -7vězdárna Vyškov-Marchanťce: Pozoro-
v+eí víkend pozorovatelů proměnných hvězd. Kontakt: 
'. Hájek,.Hvězdárna a planetárium Mikuláše -Koperníka, 

raví hora 2,61600 Brno; '1)05/4132.1287,0507/21.668; 
e ntail mikulas@vm.res.muni.cz. 

30. IX: • Hvězdárna a planetárium VŠB Ostrava: Nama-
1 jsi svůj vesmír —uzávěrka soutěže. Hvězdárna aplanetá-

ni v Ostravě is příležitosti 15. výročí svého založení vy- 
h ástla soutěž 'Namaluj Sr svůj vesmír a to v kategoriích do 
1' let (kresba; koláž) a nad 12 tet (kresba, koláž; fotografie) 
- .líže viz též Řise hvozd 76 (5-6/1996), .s. /24. Uzávěrka 
a'utěže je 30. IX. 1995. Tli nejlepší díla v každé kategorii 
b dou odměněna hodnotnou cenou. 'Kontakt aadresapro 
z. sílání soutěžních prací: -:Hvězdárna a planetárium 

ŠB-TU, Tř. 17- listopadu .708 33 Ostrava - .Poruba; 
e 069/69(:1005(07); FAX 069/691.1009; e-vsaji pis-:. 
ntarium@vsb.cz. - 

• 4 říjen -Thajska: Expedice za úpiným zatměním Slunce: 
~• Kontakt Hvězdárna A. Krause, V Knoll, Gorkehd 2658, 
t 0 02 Pardubice;. '1)040/37.826; . FAX 040/35.990. 
14. - 28. X.`- Hvězdárna a ptanétárinm VŠB Ostrova:. . 
amaluj si svůj vesmír - yýsgava nejlepších prací stejno-

j , vůní soutěže: Hvězdárna aplanetárium v Ostravě u pří--
li žitosti 15. výročí svého založení vyhlásila soutěž Nama-
I. j si :svůj vesmír, a to v kategoriích do 121et (kresba, koláž) 

nad 12 let (kresba, koláž; fotografie) blíže viz též Ř(še 
ězd 76.(5-6/1996), s. 124: Výstava nejlepších prací v sou-

I žních kategoriích bude ke zhlédnutí ve dnech 14. až 
%š. X.1995 v prostorách Hvězdárny a planetaria VŠB-TU. 
''e Kontakh Hvězdárna,, planetárium VŠB-TU, Tř. 17.11$-
tipadu,.708. 33 Ostrava- Poruba; @ 069/691.1005(07); 
" 069/691.1009; e-,,tail planetarium@vsb.ez. -
:29.IX. - 4: X. - Valašské Meziříčí: Seminář k 40. výročí -
včzdárný Valašské Meztner. "s Kontakt Hvězdárna Va-

1.šskě Meztrtci, Vsetínská 78; 75701 Valašské Meziříčí;: 
ti0651/2L92K ' 

8. r. 12. XI. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
.tronomie - 10. soustředění 13. běhu, ^ta Kontakt:.Hvěz-

. árna Valašské M0zsr,c', Vsetínská 78, 75701 Valašské Me-
ťíčí; (1.0651/21:928. 
• 11. - 12.X1. = Hvězdárna planetárium M. Kaperníka 
s Brně:: 27. seminář o výzkumu.. proměnných hvězd.
'.:Kontakt M. Zejda, Hvězdárna a planetárium M. Koper -
Ka; Kravř hora 2, 61600 Brno; nr  05/4132.1287; e-utaťl 
'kolas @vm.ics.muni.cz. 

• 24.. - 26. Xl. Hvězdárna Vyškov-Marchanice: Pozoro 
ad í vr7/endpozorovatelů proměnných hvězd. aa Kontakt: 

Hájék, Hvězdárna aplanetárium Mikuláše Kopernika, 
4al hora 2,61600 Brno; (105/4132.1287, 0507/21.668; 

- inaťl mikulas@vm.ics.muni.cz. 

Složitá historie umírající hvězdy 

'lanetámí mlhovina NGC 6543 („Kočičí oko") 
patří mezi nejsložitější mlhoviny, které kdy byly 
ozorovány. Její snímek pořízený Hubblovým 
osmickým dalekohledem (HST) odhaluje růz-
é struktury: soustředné plynové obálky, výtrys-
y rychle se pohybujícího plynu a neobvyklé 
zly způsobené rázovou vinou. Mlhovina stará 
hruba 1 000 let je v podstatě záznamem vývo-
e umírající hvězdy vzdálené asi 3 000 světel-
ých roků. 
Zdá se, že v centru mlhoviny by mohl být 

vojhvězdný systém. Působením dvou vzájem-
ě se obíhajících hvězd by se složité pozorova-
é struktury mlhoviny daly nejsnadněji vysvět-
it. Podle tohoto modelu rychlý hvězdný vítr 
entrální hvězdy vytvořil protáhlou obálku kus-
ého zářícího plynu, která je zahalena do dvou 
ětších plynných laloků vyvržených z hvězdy 
něco dříve. Laloky jsou obklopeny prstencem 
ustšího plynu vyvrženého do oběžné roviny 
éně hmotnou složkou dvojhvězdy. Tato složka by mohla být také zodpovědná za dvojici výtrys-
ů, které leží kolmo k rovníkovému prstenci. Jak nasává hmotu ze sousední hvězdy, unikají prou-
y plynu kolem její rotační osy. Výtrysky stlačují plyn, který jim stojí v cestě, a přitom se tvoří 
kroucené struktury a zářící oblouky blízko vnějšího okraje laloků. Dvojice jezů nyní míří jiným 
měrem než leží tyto struktury, ale to se dá vysvětlit precesí osy výtrysků a přerušováním dodávek 
lynu z primární hvězdy. 

A Planetární mlhovina NGC 6543 („Kočičí oko") -
Snímek byl získán širokoúhlou planetární kamerou 
WFPC218. srpna 1994. (foto - NASA/JPL) 

Lenka Šarounová 

ávrat výraznějšího jevu El Niňo 

Jev El Niňo proběhl a byl silnější. Zjistili to vědci, kteří vyhodnocovali údaje oceánografické 
družice TOPEX/POSEIDON. El Niňo je klimatická událost, která vyvolává ničivé počasí v někte-
rých částech světa, například silné deště a záplavy v Kalifornii, a do východních států USA přiná-
ší teplejší zimu, než je obvyklé. 

Jak uvedl Lee-Lveng Fu, z družice bylo možno pozorovat vysoký výzdvih hladiny oceánu, 
který indikuje neobvyklé množství teplé vody v menších hloubkách. S tím spojený nadbytek tepla 
vyvolává zvýšenou teplotu mořské hladiny a ta ovlivňuje celosvětové počasí, protože zahřívá 
ovzduší a mění atmosférické tryskové proudění. 

Tryskové proudy představují prudké větrné proudění ve výšce 8 až 16 kilometrů nad zemským 
povrchem, které vzniká tehdy, když se setkají teplé a studené vzdušné hmoty. Posun v poloze 
tryskových proudů mění teplotní a srážkové pásy na zemském povrchu. 

El Niňo začíná, když slábnou západní pasáty a velké spousty teplé vody, označované jako 
Kelvinova vina, se začnou pohybovat v Tichém oceánu směrem k východu podél rovníku. Data 
radarového výškoměru družice TOPEX/POSEIDON ukazují, že v říjnu až prosinci 1994 se začala 
pohybovat směrem k západnímu pobřeží Jižní Ameriky nová Kelvinova vina. 

Tato vina běžně zaujímá většinu plochy tropické části Tichého oceánu. Trvá vždy nejméně 
'eden nebo dva měsíce, než se tato vina rozptýlí. Ve srovnání s podmínkami, za kterých probíhalo 
El Niňo v zimě 1992 až 1993, je současná vina poněkud silnější a pravděpodobně bude mít 
výraznější a déletrvající vliv. 

Projekt TOPEX/POSEIDON používá k přesnému měření úrovně mořské hladiny radarový výš-
koměr. Vědci sestavují ze získaných materiálů celosvětovou mapu cirkulace v oceánu. Sonda 
startovala 10. VIII. 1992 a umožnila oceánografům dříve nedosažitelná měření globální výšky 
světového oceánu s přesností 5 centimetrů. Údaje o výšce hladiny v oceánu mají základní vý-
znam, abychom porozuměli, jakou roli má oceán při regulaci globálního klimatu. To je zatím 
jeden z nejméně prozkoumaných problémů klimatického výzkumu. 

Informace o elevacích oceánské hladiny na celém povrchu oceánů jsou jedinečné, protože 
ukazují na množství tepla uloženého ve svrchní části oceánských vod. To má základní důležitost 
pro dlouhodobé klimatické předpovědi. Směr a rychlost oceánských proudů, které je možno určit 
z rozsahu elevací, představují další oblast podstatných informací o oceánu, které mají klíčový 
význam pro poznání klimatických změn. O 

(LPIB W95/74) (me) 
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Úvahy o velkorozměrových strukturách vesmíru 

Od roku 1970 astronomové pečlivě shromažďují údaje o rozložení galaxií v prostoru. Ví se dobře, 
že nejsou rozmístěny nahodile, ale soustřeďují se do kup, stěn a vláken, oddělených kavemami 
téměř prázdného prostoru s typickou velikostí 300 milionů světelných roků. Jak tyto struktury 
vznikly a co nám mohou říci o raných stadiích vývoje vesmíru krátce po velkém třesku? Kosmo-
logové pro řešení této otázky vypracovali různé teorie. Bohužel, vynikající výsledky družice COBB 
(viz Říše hvězd 73 (9/1992), str. 134, Říše hvězd 74 (9/1993), str. 197) do nich příliš nezapadají. 
Nahlížíme, že nerozumíme vesmíru tak dobře, jak jsme si dosud představovali. 

Družice COBB zjistila v roce 1992 nestejnorodosti v poli reliktního záření a podle S. Hawkin-
ga tu šlo o objev století. Dnes se obecně prohlašuje, že tyto fluktuace potvrzují současné teorie 
vzniku vesmírných struktur. Uvádí se, že dnešní nehomogenita rozmístění galaxií je důsledkem 
malých nepravidelností rozdělení látky v době krátce po velkém třesku. Protože gravitační sila je 
přitažlivá, mají malé nestejnorodosti tendenci vyvíjet se během času do velkých dnes pozorova-
ných struktur. Teorie kosmické inflace přitom poskytuje možné vysvětlení, jak takové nehomoge-
nity mohly narůstat ve vesmíru, který je jinak v podstatě velmi stejnorodý a jednotvárný. Protože 
jemná nestejnorodost rozdělení látky musí být doprovázena také fluktuacemi teploty látky; muse-
la bý být skryta v nehomogenitách pole reliktního záření. Když je COBE objevila, teoretikové 
mohli konečně ulehčeně vydechnout. 

Ale počáteční nadšení se vytrácí. Zjištěné nehomogenity reliktního záření jsou příliš velké, než 
aby vyhovovaly důležitému modelu chladné temné látky. Tento model předpokládá existenci velké-
ho množství různých exotických částic, které se projevují gravitačním působením, ale z nichž ne-
vznikají hvězdy (proto tedy „temná látka"). Porovnáme-li údaje COBB s nestejnorodostmi rozmístě-
ní galaxií, zjistíme, že obecně uznávaná verze modelu chladné temné látky není zřejmě správná. 
Byly navrženy modely, které obcházejí tento problém přidáním dalších složek, napřtldad směsi hor-
ké i chladné temné látky. Taková směs vytváří větší fluktuace než samotná chladná temná látka. Tyto 
teorie jsou daleko komplikovanější než standardní model chladné temné látky. To ovšem nezname-
ná, že by musely být nesprávné. Vesmír přece nemusí být za každou cenu jednoduchý. 

Údaje družice COBB představují problém pro teorii kosmické inflace. Od roku 1992 byl de-
tailněji zkoumán charakter fluktuací reliktního záření a původní jednoduchý obraz se nyní jeví 
jako značně nepřehledný. Říkalo se, že objev vyhovuje představám o kosmické inflaci, která ve 
velmi raném vesmíru hledá v kvantových oscilacích skalárního pole onen specifický mechanis-
mus, vedoucí ke vzniku nehomogenit. Pokud je inflace odpovědná za nehomogenity, jež zjistila 
COBB, pak by tyto nehomogenity měly mít stejnou amplitudu při libovolném použitém úhlovém 
rozlišení. Tým, který zpracovával výsledky družice, zjistil, že se ve zpracování údajů zpočátku 
dopustil chyby, a publikoval nový rozbor, podle něhož amplituda fluktuací klesá s jejich úhlovou 
velikostí. To potvrzují i novější data. A tak se zatím zdá, že pozorované nehomogenity nesouvisejí 
s teorií kosmické inflace a že bude nutné je vyložit jinak. 

Přes důležitost těchto problémů není zatím důvod opouštět představu velkého třesku, na níž jsou 
všechny tyto teorie založeny. Předpoklad, že na počátku proběhl velký třesk, totiž zatím nejlépe 
vysvětluje obecné vlastnosti vesmíru, třebaže jeho hustotu i Hubblovu konstantu neznáme přesně. 
Skutečná střední hustota může být někde mezi kritickou hustotou až desetinou její hodnoty, rychlost 
expanze může být poloviční až dvojnásobná, než obecně přijímáme. Ale právě oba tyto parametry 
jsou důležité při řešení otázky vzniku velkých struktur a problém můžeme úspěšně řešit, budeme-li 
znát jejich správné hodnoty. Zatím je to hlavní překážka teorií detailní struktury vesmíru. 

Závěrem byly diskutovány otázky, na něž dosud nemáme uspokojivou odpověď: 
- žijeme ve vesmíru s kritickou hustotou? 
- kolik je v něm temné hmoty a jak vznikla? 
- jaká je hodnota Hubblovy konstanty? 
- jak .souvisí nehomogenity reliktního záření s představami kosmické inflace? 
- jak přesně jsou rozmístěny galaxie ve velkých strukturách? 
- v jakém vztahu je rozmístění galaxií a temné látky? 

(Podle textu referátu, který přednesl P. Coles na loňském European & National Astronomy 
Meeting v Edinburghu, zpracoval P. Příhoda) O 

Projekt Cassini 

Projekt Cassini bude zahájen v říjnu 1997 letem sondy stejného jména k Saturnu a jeho satelitům. 
Mise Cassini je společný projekt NASA, Evropské kosmické agentury ESA (European SpaceAgency), 
Italské kosmické agentury ASI (Italian Space Agency) a několika akademií a společností v Evropě. 

Sonda Cassini začne studovat vzdálený svět v řoce 2004. Po čtyři roky bude zblízka studovat 
Saturnův systém (který vědci často přirovnávají k naší sluneční soustavě); včetně atmosféry planety 
a magnetosféry, prstenců a některých měsíců. Sonda Cassini ponese evropské „výsadkové" pouzdro 
nazvané Huygens. Jméno dostalo podle německého vědce Christiana Huygense, který žil v 17. století. 

V roce 1994 práce na projektu úspěšně pokračovaly. Raketa Titan IV/Centaur byla ponechána 
jako nosná raketa. Kritickým se zdálo být dokončení povelů a dat subsystému sondy. Nakonec se 
podařilo tuto problematiku zvládnout. V minulém roce byl dokončen vývoj sondy a byl zkonstru-
ován jeden z hlavních přístrojů sondy VIMS (Visible Infrared Mapping Spectrometer). Dodavate-
lem přístroje VIMS, vybaveného elektronikou •z Francie (infračervený kanál; vizuální kanál byl 
dodán z Itálie), jsou Spojené státy americké. 

Sonda Cassini bude na své cestě dvakrát urychlena v gravitačním poli Venuše, potom jedenkrát 
u Země a Jupiteru a pak již bude směřovat k Saturnu a Titanu. S nimi se setká v červnu roku 2004. 

O (dh) 

evekce jedna z ně rovností. pohybů Měsíce' 
vztúkajíčí: stáčěnJm přímky apsid'a změnami 
výstřednosti měsíční dráhy. Vlivem e. se od-
chyluje poloha Měsíce až Ö ±ľ 16,4' oďs.t ed- 
ni "polohy. 
extinkce - zeslabeni záření kosmických ob-
jektů vlivem absorpce a rozptylu na, dráze 
paprsku: 
fakule, - jasné 'oblasti ve fotosféře Slunce,' 
viditelné v bílém světle poblíž okraje sluneč-S 
váho disku: 
fáze Měsíce - osvětlení Měsřce, jak je po-
zorujeme ze Země (nov, první čtvrt, úpiněk,` 
poslední čtvrt). 
F korona, Fraunhoferova koíona.= jedna ze.; 
tří složek sluneční korony,' 'Vzniká roíptyláihý 
záření na prachových částečkách mezi Sluň 
cem a Zemí: 
flokule - >jesnější vločky v ctZromosfěře,:;. 
S nichž jsou vytvářena flokulova-pole, pozo-
rovaná obvykle v emisních carápl'H-alfa nebo 

.CCa II. F. se vyskytujf,čSstó'n$ď lůneenímir 
skvrnami a jsou nej ýššími`čáštrtíi.fotosfé 
rickýcli fakulovýčh p91í. 
Fraunhoferova-korona viz F korona 
Fraunhoferový cáry - výrazné absorpční 
čáry přítomné ve spektru hvězd, popsané '"a: 
označené ve slunečním ,spektru v roce 1815' 
nétneekým astronomem J. Fraunhoferem., 
ČŽý A a B vznikají absorpcí záření v zem-;i 
sksé_atmosféře (telurické čáry), čáry _C a F jsou': 
totožné s čarami H alfa a H-beta Balmerovy' 
série vodíku, čáry D i a Dztsoři výrazný; 
dublet sodíku a čáry H a K-jsou čarami jed 
nou ionizovaného vápnřku. 
fotosféra - oblast, kde vzniká spoji  záře 
ní hvězdy. Viditelný povrch- Slunce '(teplot_ 
5 8004K), nejnižsí vrstva atmosféry Slu '' 
o tlouštce asi 200 km, oddělující konvektf' 
vrstvu Od'chromosfery 
fyzická dvojhvězda - dvojhvězda; jějíž' 
složky,na sebe vzájemně gravitačně pusobí. 
galaxie - ;gravitačně vázaný soubor několi'- . 
kamiliard až bilionu hvězd; mezih'ězdného`•;
plynu a prachu. První klasifikaci g. vypraco- 
val v roce 1925 E. Hubble. Podle ní se g, dělí'- 
na.elipticke (B). sprální (S); spirála' s pnc j 
jřou (SB) a nepravidelné
.Galaxie spirální galaxtel,Ve které set;nalé s 
zá naše Slunce. Prumer dišku G je zhruba: 
'$b kpc, tlouštka v‚duté 4i c. Start Q. se od-,
haduje na 10'° 1er.Kolem di§kii~evipíprosti 
rá takzvané halo G kulovitěla; m  ě'zplos 
tělého tvaru Hmotnost G je_41t~ti1cg 

„Galileiho dalekohled - hol2tař1Šičý.dale t= 
tkohled,i jedrfgdUčhý refraktor €j hq s; ku}á{;! 
tvoří rozptylká. Snad poprvé bylsestaven> 
v Holandsku (]. Lippershey, 1608) G. Gali-" 
let, který se dověděl roku 1609 pauze o,egts 

ncí holandského dalekohledgý i ~7o1 ; 
ávisle na předchozí konstrukcí sešfrójil ;` i 

geocentrický vztažený ke středri' Země; d 
například g soustava souřadnic ma ve sttedu=f 
Země' svůj počátek. 3 
globule - malá'sferická noho nepravidelná 
temna mlhovina'absoi'bující [dření jnsn ch"~:
mlhovin v pozadí. Rozměry g. se odhadují; 
na I OOt) až 100 000 AU, o rěkterých se před-' 
pokládá, že jsouzárodky budoucích hvězd. . 
gnomon jedngduchýstarosěký astxo[lo; 
mieký přístroj k ureo'ani azimutu a výšky tČi 
lesa vlastně svisle postavená tyč nebo sloup 
na vodorovné rovino, na nl/je vynesena stup-
nice. Ze slinu spičk} g je notou určay lab~ l 

Wr 3xx _ a 
souřadnice na příslušné stupnic[ Pait t 
zejména k meřem časí ako:sopč tx K' 
nich hodin. 
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K■Y, K■E, C• 
424.:- 26. Xl. -. ValašskéMeziřtčt.• Seminář o kosmonau-
tice. ® Kontakt HvězdámaValašské Meziříčí, Vsetínská 78, 
757 01 Valašské Meziříčí; O 0651121.928. 
4 25. XI. - Valašské Mezrnci: Porada vedoucích hvězdá-
rena astronomických kroužků. s Kontakt: HvězdárnaVa-
lašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 Cl Valašské Meziříčí; O 
0651/21.928. 

4 7, - 10. XII. - Valašské Meziříčt: Pomaturitní studium 
astronomie - 11. soustředěni 13. běhu. a. Kontakt. Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 7.57 0l Valašské 
Meztnci; O065121.928. 

~~ 
únorr`. '969 

♦ 22. -25.11. .  Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie - 12. soustředění - 13. běhu. ra Kontakt: Hvěz-
dátna Valašské Meziříčí, Vsetřnská 78, 757 01 Valašské 
Meziříčí; O 0651/21.928. 

w« . 
♦ 28. - 29. HI. - Valašské Meziříčí: Společné zasedání 
výkonných výborů ČAS a SAS. ea Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí. Vsetínská 78, 75701 Valašské Meziříčí; 
O 0651/21.928. 
♦ 29. - 31. III. - Valašské Meziříčí: Astronomický se-
minář - stelární astronomie. a' Kontakt: Hvězdárna Valaš-
ské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Mezmct; 
2Y 0651/21.928. 
♦ 30. III. - Valašské Meziříčí:: Porada vedoucích hvězdá-
ren a astronomických kroužků. ' Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí; 
O 0651/21.928. 

w 

♦ 24. - 28. IV. - Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka, Brno: Pomaturitní studium astronomie -
13. soustředění - 13. běhu. u. Kontakt Hvězdárna Valaš-
ské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí; 
O 0651/21.928. 

♦ 6. .9. VI. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium as-
tronomie - 14, soustředění - 13.běhu. ex Kontakt: Hvězdár-
naValašské Meziříčí, Vsetínská 78.75701 Valašské Meziří-
čí; O 0651/21.928. 
♦ 21. - 23. VL- Valašské Meziříčí: Astronomický se-
minář - sluneční soustava. ' Kontakt: Hvězdárna Valaš-
ské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí; 
O p~.0.65111.//I211.99228. 

♦ 12. -21. VII. - ValašskéMeziřtčí: Pomaturitní studium 
astronomie.- I5. soustředění.- 13. běhu.' Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Metel „ 'Vsetínská 78, 757 0l Valašské 
Meziříčí, O 0651/21.928. 
♦ 26V11. - 4. VIII. - Va lašské Meziříčí: Letní astronomic-
ké praktikum. ss Kontakt Hvězdárna Valašské Mezmct, 
Vsetínská 78, 75701 Valašské Meziříčí; O 0651/21.928. 

♦ 13.- 15. IX. - ValašakéMeziříčí: Celostátní praktikum pm 
pozorovatele Slunce. 5s Kontakt Hvězdárna Valašské Meziříčí, 
Vsetínská 78,75701 Valašské Meziříčí; O 065121.928. 
♦ 27. - 29. IX.- Valašské Meziříčí: Seminář o neidentifi-
kovaných létajících objektech (UFO). ta. Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meunct; Vsetínská 78, 757 01 Valašské 
Meziříčí; O 065 š2t.928. 

T YŤ 1 { £i' Y ~~Y ~ T
rtYii {Ý, f~ r^ 

♦ 3. -6 X. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studium ast-
ronomie- závěrečné zkoušky -13. běhu. ta Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské 
Meziříčí; O 065121.928. 

•22.-  24. XI. - Valašské Meziříčí: Seminář o kosmonau-
tice. 'Ss Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 
7570! Valašské Meziříčí; O 065121.928. 
♦ 14.- 23. XI. - ValašskéMeziřtči: Porada vedoucích hvěz-
dáren a astronomických kroužků. ® Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí; 
O 0651/21.928. . 

NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Vznik hvězd ve hvězdokupách ve Velkém 
Magellanově mračnu 
Hubblovým kosmickým dalekohledem (HST) byl 
získán snímek, který zobrazuje dvě různé hVěz-
dokupy ve Velkém Magellanově mračnu, jež se 
pro pozorovatele na Zemi překrývají. Zorné pole 
na obrázku má v průměru zhruba 40 parseků. 

Všechny jedinečné vlastnosti HST a jeho ši-
rokoúhlé kamery WFPC2, tedy především citli-
vost v ultrafialové oblasti, schopnost zachytit vel-
mi slabé objekty a vysoká rozlišovací schopnost, 
byly v tomto případě využity k identifikaci hned 
tří populací hvězd v oblasti, která obsahuje asi 
10 000 hvězd s jasnosti do 25. magnitudy. Před-
chozí pozorování pozemskými dalekohledy zde 
rozlišila pouze necelou tisícovku objektů. Asi 60 
procent hvězd na snímku patří ke žlutě zbarvené 
hvězdokupě, která nese označení NGC 1850. Její 
stáří se odhaduje na 50 milionů let. Bílé hvězdy, 
kterých je zhruba 20 procent, jsou velmi hmotné A Snůnek hvězdokupy ve Velkém Magellanově načnu 
a jejich stáří je „pouze" 4 miliony let. Zbylých pořízený HST odhalil dvě různě staré populace hvězd 
20 procent pak představuje ostatní hvězdy Velké- kierid menlujís kh4vgo.laxlacls.Veskutečnosti 
ho Magellanova mračna, které je od nás vzdále- zde vyhrne hvězdokupy dyě,kteresepozorovalelinaZenů 

no 50 000 parseků a na jižní obloze ho nalezne- překry"vají, a pouze detailní spektroskopický výzku n 

me v souhvězdí Mečouna. hvězdného pole odhalíidvěrůzné dgenerace

Astronomové se domnívají, že mladší a roz- 
(foto -NASA/STScI) 

ptýlenější hvězdokupa se nalézá zřejmě za svou starší a poněkud více koncentrovanou sousedkou. 
V opačném případě by totiž prach, který mladá hvězdokupa ještě obsahuje, zakrýval hvězdy 
hvězdokupy starší. Pozorovat dvě hvězdné populace v takové blízkosti je dost neobvyklé. Předpo-
kládá se proto, že výbuch supernovy ve staré hvězdokupě pomohl v minulosti vlastně inicializo-
vat vznik nové hvězdné asociace, což je všeobecně přijímaný scénář vzniku hvězd v galaxiích. 

Snímek vznikl složením tří expozic v ultrafialové, vizuální a blízké infračervené oblasti spek-
tra. Žluté hvězdy odpovídají hvězdám hlavní posloupnosti, jako je naše Slunce, s průměrnou 
povrchovou teplotou 6 000 K, červené hvězdy reprezentují chladné obry a veleobry (3 500 K), 
bílé jsou mladé a horké hvězdy s teplotou 25 000 K a vyšší, které vyzařují nejvíce v ultrafialové 
oblasti spektra. 

(viz též obrázek na IV. straně obálky) 
[STScI-PR94-40] Marek Wolf 

Sonda Ulysses dosáhla jižního slunečního pólu 
Po téměř čtyřech rocích letu dosáhla sonda Ulysses 26. června 1994 oblasti jižního slunečního 
pólu a zahájila zde experimenty. Jde o první sondu tohoto druhu. 

V únoru 1992 zkoumal Ulysses téměř 11 dní neznámé oblasti Jupiteru. Poté opsal smyčku 
v gravitačním poli této planety a vydal se na dráhu mimo ekliptiku = do neprobádaných polárních 
oblastí Slunce. Po čtyři měsíce setrval 70° jižně od slunečního rovinku a shromažd'oval zde data 
o komplexní činnosti sluneční polární oblasti pro společný projekt americké NASA a evropské ESA. 

Omezené možnosti pohledu ze Země i z družic na oběžné dráze jsou příčinou, proč toho 
o polárních oblastech Slunce víme tak málo. Kromě toho mnoho slunečních jevů nelze pozorovat 
na dálku; jsou k tomu zapotřebí přímá měření. Pokrok kosmické technologie v posledních dese-
tiletích umožnil konstruovat automatické sondy k přímému zkoumání předtím nepřístupných 
oblastí. Jednou z nich je sonda Ulysses, použitá pro výzkum polárních oblastí Slunce. V součas-
né době jsou k dispozici první výsledky měření sondy Ulysses. Předně tým vědců vedený 
D. Johnem Phillipsem z Los Alamos National Laboratory informoval o tom, že blízko pólu má 
sluneční vítr téměř dvakrát větší rychlost, než jaká byla v těchto oblastech měřena pozemskými 
přístroji. Tok slunečního větru je zde také mnohem mírnější než v nižších šířkách. Příčinu je 
možno hledat ve snížení vlivu tak zvaného „kosmického počasí", které existuje blízko rovníku 
a jehož působení je vidět na Zemi jako magnetické „bouře" a polární záře. 

Dále se zjistilo, že magnetické pole musí mít mnohem silnější vliv na sluneční vítr, než se 
dříve předpokládalo. Proto matematické modely, které vědci používali k popisu slunečního pole, 
jež je nositelem slunečního větru, musí být nyní přepracovány. 

Dalším důležitým výsledkem mise je zjištění, že magnetické pole je v polárních oblastech 
trvale přítomné a projevuje se velmi silnými vinami. Ty způsobují změny v magnetickém poli 
a mají takovou intenzitu, že se směr pole mění o velké úhly. Vlny tohoto druhu byly již dříve 
sporadicky pozorovány kosmickou sondou, která sledovala sluneční vítr v blízkosti Země. Mají 
souvislost se vznikem vysoce intenzivních dlouhotrvajících polární září. 

Počátkem listopadu 1994 sonda Ulysses sluneční jižní pól opustila a začala se přesouvat 
směrem ke slunečnímu rovníku. V jeho těsné blízkosti proletěla 12. III. 1995 a poté pokračovala 
k severnímu pólu Slunce (19. VI. 1995). Sonda letí heliocentrickou rychlostí asi 90 000 km.h''. 
Nese devět vědeckých přístrojů, které nepřetržitě zkoumají sluneční vítr, magnetické pole, ener-
getické částice, rádiové a rentgenové emise od Slunce. Vzhledem ke své unikátní poloze Ulysses 
zkoumá také vlastnosti látky letící kolem sluneční soustavy (atomy, ionty, prachové 
a energetické částice) a gama záření, které se k nám dostává z vnějších oblastí Galaxie. 
O (dh) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE Co je to, když se řekne... 

Výrony rentgenového záření v kulových hvězdokupách 

Již více než dvě desetiletí je znám rentgenový zdroj v kulové hvězdokupě NGC 6624, který byl 
objeven při přehlídce oblohy družicí UHURU a dostal označení 4U 1820-30. Hvězdy jsou v kulo-
vých hvězdokupách tak natlačeny, že není šance rozlišit pozemskými dalekohledy slabší optické 
záření od jedné hvězdy mezi jejími jasnými sousedkami I. Kingovi z kalifornské univerzity 
v Berkeley se však pomocí Hubblova kosmického dalekohledu podařilo optický protějšek rentge-
nového zdroje identifikovat. Ačkoliv je tato hvězda velmi slabá ve viditelném světle, v ultrafialo-
vé oblasti spektra předčí ostat-
ní hvězdy v jádře kupy. 

Pozoruhodný objekt je ve 
skutečnosti dvojhvězda, jejímiž 
složkami jsou neutronová hvěz-
da a bílý trpaslík, obíhající se 
navzájem ve vzdálenosti kolem 
150 000 kilometrů za dobu 11 
minut - tímto se tento systém 
stává nejrychlejší známou dvoj-
hvězdou. Neutronová hvězda 
vysává helium z povrchu bílé-
ho trpaslíka do akrečního disku, 
který ji obklopuje a je rozžha-
ven na teplotu více než 50 000 K 
(odtud pochází pozorované ul-
trafialové záření). Z tohoto plyn-
ného prstence hmota padá do ne-
utronové hvězdy a přitom se 
uvolňuje tvrdé rentgenové záře-
ní. Když se na povrchu neutro-
nové hvězdy nahromadí určité 
množství helia, dojde při vyso-
ké teplotě a tlaku k termonukleárnímu výbuchu. Při pozorování kosmickým dalekohledem tako-
výto výbuch neprobíhal. 

Hubblův rychlý fotometr hodlá King použít na sledování milisekundových změn jasnosti, kte-
ré byly v rentgenovém oboru pozorovány, ale naděje na úspěch je dost malá. 

Hubblův dalekohled předvádí, jak je mimořádně vhodný pro hledání optických protějšků rent-
genových zdrojů v nakupených hvězdných objektech. Jeho výsledky spolu s předchozími rádio-
vými pozorováními naznačují, že hvězdy jsou v některých kupách velmi namačkané a blízká 
setkání, srážky a vzájemná splynutí by mohly být celkem běžné. O 

[STSc1-PR93-20] 

♦ Jádro kulové hvězdokupy NGC 6624 - Levý snímek byl pořízen 
Hubblovým kosmickým dalekohledem pomocí kamery WFPCI s velmi 
vysokým rozlišením ve viditelné časti spektra. V tomto zobrazení jsou 
výrazně odděleny jednotlivé hvězdy nacházející se i v samém centru 
hvězdokupy. Snímek téže oblasti, ale v ultrafialovém světle přinesl velké 
překvapení. Zatímco nejjasnější hvězdy viditelné na levém snímku patří 
k nejslabším, uprostřed ultrafialového snímku září hvězda (na levém 
snímku je označena krátkými dsečkami), jejíž poloha odpovídá pozici 
rentgenového zdroje záření, označovaného jako 4U 1820-30. Zdrojem 
rentgenového záření je u tohoto objektu dvojhvězdný systém, sestávající 
z bílého trpaslíka a z neutronové hvězdy. Dvojhvězda leží pouhou 
desetinu světelného roku od gravitačního středu kulové hvězdokupy -
poloha tohoto středu je na levém obrázku vyznačena malým křížkem. 

(foto - NASA/STSc1) 

Lenka Šarounovd 

1 Nedávím objevená galaxie Dwiugeloo vyfotografovaná CCD kamerou ST-6 na Ondřejově I. XII. 1994 
(reflektor 0,65 in; expozice 300 s). (foto - Lenka Šaraunová & Mk lad Varadv) 
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HVĚZDÁRNY* PLANETÁRIA>aIEASTRONOMICKÉ KLUBY. 

Kulturní hodnoty, jejichž význam 
pro společnost se nedá vyjádřit pří-
mo v penězích, jsou dnes nějak za-
tlačovány do pozadí. Peníze - to je 
nyní prvořadý zájem každého a tak 
se stalo, že nejedna hvězdárna v naší 
zemi se měla dočkat svého konce. 
Černý mrak se snesl i nad hvězdár-
nou v Jindřichově Hradci. Konečný 
ortel měli vyřknout představitelé 
města - poslanci a radní. A protože 
si málokdo nezasvěcený dovede 
představit, jak takováto instituce 
vlastně funguje, stačila špatná infor-
mace úředníčka z příslušného odbo-
ru Městského úřadu, pod který ob-
jekt spadá, a poslanci byli rozhod-
nuti. Protože „astrokroužek nepra-
cuje a astronomie dnes přece, již nikalo 
nezajímá", bude z hvězdárny fit-cent-
rum, které přinese městu zisky... 

Toto rozhodnutí se pro členy as-
tronomického kroužku stalo stimu-
lem k zahájení záchranné akce. Po-

® Obr. 2- Hlavnídalekobled hvězdárny 
je usazen na montáži pana Františka 
Kozelského z Ostravy. 

(foto - archiv hrě„rldrnr) 

Z h vézdár Y V Jä I5ž1Vě

chopení pro své počínání našli pou-
ze u starosty města pana Edera a 
místostarosty pana Pavlovského. 
Kromě nich se proti zrušení hvěz-
dárny vyslovilo jen několik málo 
poslanců. 

Návštěvou zasedání městského 
zastupitelstva začala celá anabáze. 
Přes místní tisk, jehož prostřednic-
tvím se na hlavy zachránců snášela 
různá obvinění a urážky, až po ná-
vštěvu Jiřího Grygara, který prohlé-
dl hvězdárnu i její okolí a vyjádřil 
se v tom smyslu, že vzhledem k roz-
šíření města má hvězdárna v součas-
né době pro popularizaci astronomie 
daleko lepší podmínky než dříve. 

Celá záležitost se vlekla tři čtvrti 
roku. Za tu dobu byla budova ně-
kolikrát vykradena a pochybné sku-
pinky mládeže, které vytloukly 
okna a vypáčily okenice a dveře, 
uvnitř provozovaly svou „zábavu". 
Naštěstí odbor kultury Městského 
úřadu již předtím odtud odvezl vy-
bavení (které se sice zpět už nevrá-
tilo, ale alespoň nebylo zničeno) a 
členky astrokroužku u sebe doma 
uschovaly rozebraný hlavní daleko-
hled a knihy. 

Konečným rozhodnutím Měst-
ského úřadu byl objekt pronajat jin-
dřichohradeckému gymnáziu, pod 
jehož hlavičkou bude dále fungo-
vat i astronomický kroužek. Ten 
obnovil svou činnost pro veřejnost 
(večerní pozorování, přednášky, let-
ní tábory...) a od nového školního 
roku 1994/1995 ji ještě rozšířil 
o pravidelné pořady pro školní mlá-
dež. 

Závěrem ]ze říci, že astronomii 
v Jindřichově Hradci nadešly zase 
lepší a nadějnější časy a lze si jen 
přát, aby se jí dobře dařilo. 

O Jana Jirků 

♦ Obr. 3-Na snímku jsou vidět strhané Á Obr. 4 - Knihy měly otrhané listy, 
omítky, hromosvody, okapy, na terase některé byly napůlspálené nebo alespoň 
je zničená izolace (není na snímku ohořelé, popsané a podobně. 
vidět). (foto - Jana Kolářová) (foto - Jana Kolářová) 

Á Obr. 1 - Celkový pohled ua budovu hvězdárny v Jindřichově Hradci 
(foto - archiv hvězdárny 

ČESKÁ ASŤ' C NOMICKÁ SPOLEČNOST 

Astronomové jednali 

V sobotu 4. března 1995 dopoledne se v Rokycanech uskutečnilo 
jednání rokycanské pobočky České astronomické společnosti 
a přednáška přímé účastnice expedic za dvojicí loňských sluneč-
ních zatmění do Maroka a Brazílie. 

Setkání bylo pořádáno Českou astronomickou společností ve spo-
lupráci s Hvězdárnou v Rokycanech. Jedním z bodů programu byla 
přednáška paní Evy Markové, ředitelky hvězdárny v Úpici, která se 
v loňském roce zúčastnila dvou expedic za zatměními Slunce. První 
z nich sledovali úpičtí astronomové z Afriky v blízkosti hlavního města 
Maroka - Casablanky. A v listopadu se šestičlenná výprava vydala na 
další kontinent, do jihoamerické Brazílie. Poutavé téma beznadějně 
napinilo jednu z větších učeben rokycanského gymnázia, v němž byli 
astronomové hosty. Více než hodina a půl poutavého vyprávění byla 
doprovázena přibližně 250 barevnými diapozitivy a v samém závěru 
přednášky měli účastníci akce možnost zhlédnout z videozáznamu prů-
běh vzácného úkazu, za nímž se vlastně celá dlouhá cesta uskutečnila 
- čtyřminutové úpiné zatmění Slunce. 

Před touto přednáškou však proběhla ještě další důležitá akce: na 
své výroční členské schůzi jednali astronomové rokycanské pobočky 
České astronomické společnosti, která soustřeďuje zájemce o astrono-
mii z celého Plzeňska a Karlovarska. 

Členové pobočky si nejdříve vyslechli zprávu odstupujícího výboru 
o činnosti a hospodaření. Poté následovaly volby nového pětičlenného 
výboru pobočky, který by ji měl řídit po následující tříleté volební 
období, a volba dvou delegátů na dubnový celorepublikový sjezd ČAS. 
Do nového výboru pobočky byli přítomnými členy zvoleni: Dagmar 
Cvrková, Karel Halíř, Michal Rottenborn, Milan Schuster a Marie Vo-
násková. Delegáty na pražské jednání byli K. Halíř a M. Rottenborn. 

Jestliže máte vážnější zájem o astronomii a chtěli byste se aktivně 
zapojit do práce České astronomické společnosti, která v současné době 
sdružuje kolem 700 astronomů profesionálů i amatérů, máte možnost 
se kdykoli kontaktovat na adrese Hvězdárny v Rokycanech, kde je síd-
lo pobočky Rokycany. Právě tam získáte od některého ze členů jejího 
výboru bližší informace. Dodejme jen, že obdobné pobočky existují 
i v dalších místech republiky a jistě budou stejně vstřícné při informo-
vání nových zájemců o astronomii a příbuzné obory. 

® Karel Halíř 
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Hvězdářská ročenka 1995 
Vydává Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy, red. ing. P. Příhoda. 
Praha 1994, ISBN 80-901585.3-6, brož. 49;  Kč. 

Již 71. ročník Hvězdářské ročenky je současně třetím vydáním této po-
třebné astronomické publikace v režii pražské hvězdárny. Co je asi pro 
většinu uživatelů podstatné, na rozdíl od dřívějších let vychází nyní ro-
čenka včas, tedy ještě několik měsíců před začátkem nového róku, a je 
stále cenově přístupná všem zájemcům. Letošní ročník bohužel nebylo 
příliš vidět na pultech knihkupců a k dostání byl většinou jen v poklad-
nách hvězdáren a planetárií nebo na písemnou objednávku u vydavateli 

Na letošním vydání upoutá především hezký přebal, jehož návrh po-
chází od zkušeného výtvarníka J. Helebranta. Rozsah svazku jinak zůstává stcJn Jako v nunulcm 
roce a nepotřebuje bližší komentář. Počítačové zpracování jednotlivých tabulek a profesionální 
autorský kolektiv jsou pak zárukou správnosti uvedených dat. Velmi pěkně jsou podle mého názo-
ru zpracovány kapitoly o planetkách a kometách, proměnáři i meteoráři zřejmě ročenku ke své 
práci tolik nevyužijí. 

K vlastnímu obsahu letošní ročenky mám jen několik poznámek. Saturn, viditelný v lednu, by 
si zasloužil i lednové polohy svých přirozených družic, změna juliánského data se do hlavičky 
„sluneční" tabulky promítla až o měsíc později. Planetografická délka středu kotoučku Marsu 
a Jupiteru je presentována rámcově i pro neexistující dny v roce. Některé efemeridy a mapky pro 
komety s deklinací okolo -30"jsou k pozorování využitelné jen teoreticky (například P/Clark). 

Pozorný čtenář si povšimne i drobných nedostatků technického rázu, které s sebou přináší 
počítačové zpracování. Jde zejména o kvalitu obrázků, které při stanování s malým rozlišením 
ztrácejí některé detaily (hranice souhvězdí, zakreslené polohy komet) a v reprodukcích jsou pak 
čáry roztřepené. Celostránková reklama (jistě placená) firmy ATC Přerov je nedokončená. Češti-
náře možná budou mrzet jednopísmenné předložky na konci řádky a drobné prohřešky proti pra-
vidlům českého pravopisu. 

Disketa, která je volným doplňkem k ročence, obsahuje tabulky pravoúhlých geocentrických 
souřadnic nebeských těles, nové katalogy proměnných hvězd a dvojhvězd a pokračování katalogů 
hvězdokup a galaxií z předchozího roku. K jejímu pinému využití je však nutný další software 
(databáze dBase nebo FoxBase), který nemusí mít uživatel vždy k dispozici. Disketa není výrob-
cem zabezpečena proti přepsání. 

Za několik málo měsíců budou mít již čtenáři Říše hvězd v rukou ročenku na rok 1996, a tak mohou 
srovnávat, k jakým změnám v novém ročníku došlo. Přejme jim proto s novou ročenkou mnoho nevšedních 
zážitků pod hvězdnou oblohou. Za některé náměty k této recenzi pak děkuji panu L. Vaštovi. 

O Marek Wolf 
Astronomický ústav UK 

t1 I ŽDÁŘSKÁ ROČENKA 

Petr Sojka 

Astronomické knihovny ASTROI.TPU a ASTRO2,TPU 
Soubor podprogramů a funkcí v jazyku Turbo Pascal. Vydal PRPRRZ Praha. 

Pro všechny programátory, řešící astronomické úlohy v jazyku Turbo Pascal, jsou k dispozici 
pozoruhodné knihovny procedur ASTROI.TPU a ASTRO2.TPU. Přišly na trh bez přehnané re-
klamy (spíš bych řekl až nenápadně), jsou výsledkem mnohaleté tvůrčí práce autora a jejich 
nesmírnou užitečnost ocení každý, kdo již okusil, jak otravné je psaní právě těch stále se opaku-
jících, leč velmi potřebných procedur, jako jsou výpočty juliánského data, hvězdného času, prece-
se, souřadnic Slunce... Obě knihovny obsahují celkem 66 podprogramů a funkcí, z nichž některé 
jsou již dost rozsáhlými procedurami (například pro výpočet geocentrických souřadnic planet 
s přesností několika úhlových vteřin v časovém intervalu ±500 let okolo roku 2000). 

Uživatel si může zvolit verzi jazyka Turbo Pascal 5.5, 6.0 nebo 7.0. Spolu s disketou obdrží 
i dostatečně podrobný popis pro uživatele se seznamem a popisem procedur a dvěma příklady 
použití. Každému zájemci se tak dostává silné podpory při astronomických výpočtech, přitom za 
cenu víc než přijatelnou (150 a 225 Kč za jednotlivé části u jedné instalace, se slevou pro školy 
a další instalace). 

O Zdeněk Pokorný 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka 

Perseus 
Nepravidelný věstník pro pozorovatele proměnných hvězd, vydává 
B.R.N.O. - sekce pro pozorovatele proměnných hvězd ČAS ve spolu-
práci s Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka, Brno. Odpov. red. 
Zd. Mikulášek, výk. red. Mil. Zejda, nákl. 120 ks. 

Časopis Perseus (viz Říše hvězd 75 (5/1994), str. 118) změnil od vydání 
této recenze podstatně svoji tvář. Vydavatel zůstává stejný (Hvězdárna a 
planetárium v Brně), ale výkonným redaktorem je nyní M. Zejda, počí-
tačovu sazbu zajišťuje J. Šafář. Perseus vychází stále 4krát do roka zhru-
ba ve stejném rozsahu při menším formátu (A5), ale ve velmi kvalitním 
provedení s pevnou obálkou. 

O 

2/1995 

Marek Wolf' 
Astronomický ústav UK 

ČERVENEC 1995 

• 7. VII. - GUSTAV F. V. SPORER (23. X. 
1822 - 7. VII. 1895) - 100, výročí narození. 
Německý astronom. Zabýval se především 
sluneční fyzikou. Na základě pozorování slu-
nečních skvrn určil periody rotace pro různé 
heliografické šířky a polohu slunečního rov-
níku. Grafické zobrazení jeho vztahu mezi 
střední heliografickon šířkou slunečních 
skvrn a fází jedenáctiletého slunečního cyk-
lu (tak zvaný Sptirerův zákon) je znám jako 
motýlkový diagram. 

• 8. VII. - Christian 
HUYGHNS (14. IV. 1629 
- 8. VII. 1695) - 300. výro-
čí úmrtí. Holandský mate-
matik, fyzik a astronom. 
Člen Přížské akademie věd. 
Objevil a správně vysvětlil 
Saturnův prstenec a objevil 
Saturnův největší měsíc Titan 11655). V roce 
1659 objevil tmavé útvary na Marsu, mimo 
jiné i oblast Syrtis Major. Je autorem vinové 
teorie světla. Na základě vlastních optických 
pokusů sestrojil nový typ čočkového okulá-
ru (Huygensúv okulár). Sestavil kyvadlové 
hodiny s izochnonním kyvadlem na přesné 

měření času (1657). 

• 9.VII.-GeorgH.DAR-
WIN(9. VII. 1845-7.X11. 
1912) - 150. výročí naro-
zení. Anglický astronom a 
matematik. Jako prvý pou-
žil podrobnou dynamickou 
analýzu v kosmologii a geo-
logii. 

• 15. VII. - Vasilij Ivanovič FABRICIUS 
(15. VII. 1845 - 13. IV.) - 150. výročí naro-
zení. Ruský astronom. Jako pozorovatel vy-
konal velké množství pozorování cirkumpo-
lárních hvězd, odvodil vztah pro přesný vý-
počet souřadnic hvězd v blízkosti světového 
pólu. 

• 18. VII. - Robert HOOK (18. VII. 1635 
- 3. III. 1702) - 360. výročí narození. Ang-
lický fyzik a chemik. Zabýval se všeobec-
ným gravitačním zákonem, vypracoval mapu 
Měsíce a v roce 1674 prakticky realizoval 
návrh Gregoryho dalekohledu. 

• 18. VII. - Lucien H. D'AZAMBUJA (28.1. 
1884- 18. VII. 1970) - 25. výročí úmrtí. Fran-
couzský astronom. Zabýval se nebeskou 
mechanikou a fyzikou sluneční atmosféry. V 
Meudonu u Paříže vybudoval spolu s Deslan-
dresem velký spektrograf. 

• 19. VII. - Gabriel KOVÁČ-MARTINY 
(4. III. 1782 - 19. VII. 1845) - 150. výročí 
úmrtí. Slovenský fyzik, matematik, botanik 
a astronom; profesor přírodních věd na bra-
tislavském Lyceu. 

• 21. VII. - D. DOLFUS-AUSSET (1797 -
21. VII. 1870) - 125. výročí úmrtí. Francouz-
ský astronom. Zabýval se studiem planet 
a zejména pak Merkura. 
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• 21. VII. - Jean PICARD 
(21. VII. 1620 - 12. VII. 
1682) - 375. výročí naroze-
ní. Francouzský astronom. 
Jako prvý vyslovil myšlen-
ku, že Země nemá přesný 
tvar koule. Jeho výsledky o 
rozměrech Země použil I. 
Newton pro potvrzení svého 
gravitačního zákona. 

• 25. VII. - Christoph 
SCHEINER (25. VII. 1575 
- 18. VII. 1650) -420. výro-
čí narození. Německý astro-
nom. V roce 1611 nezávisle 
na G. Galileim a Fabriciovi 
objevil na Slunci sluneční 
skvrny, podle nichž pak jako 
prvý určil periodu rotace 
Slunce kolem jeho vlastní osy. Je zakladate-
lem fyziologické optiky. 

• 27. VII. - Armand GAUTIER (23. IX. 
1837- 27. VII. 1920) -75. výročí úmrtí. Fran-
couzský astronom. Zabýval se studiem vzta-
hů mezi Sluncem a Zemí. Spolu s Wolfem 
jako první poukázali na vztah mezi výsky-
tem slunečních skvrn a geomagnetickými po-
ruchami. 

• 1. VIII. -Alexej P. GAN-
SKIJ (1. VIII. 1870 - 11. 
VIII. 1908) - 125. výročí na-
rození. Ruský astronom. Za-
býval se fyzikou Slunce.Sta-
novil závislost tvaru sluneč-
ní korony na počtu sluneč-
ních skvrn. 

• 4. VIII. - Gleb A. ČE-
BOTAREV (1. VIII. 1913 -
4. VIII. 1975) - 20. výročí 
úmrtí. Ruský astronom. Za-
býval se nebeskou mechani-
kou a teoretickou astrono-
mií. Pod jeho vedením se 
zpracovávaly vědecké údaje 
z prvních umělých družic 
Země. 

• 7.-VIII. - Mitrofan F. 
CHANDRIKOV (13. I. 
1837 - 7. VIII. 1915) - 80. 
výročí úmrtí. Ruský astro-
nom. Je autorem nových 
metod pro určování elemen-
tů drah komet. Zabýval se te-
oretickou i praktickou astro-
nomií a geodezií. 

• 10. VIII. - Robert Hut-
chings GODDARD (5. X. 
1882- 10. VIII. 1945) - 50. 
výročí úmrtí. Americký fy-
zik, inženýr a zakladatel ra-
ketové techniky. Od roku 
1914 získal více než 200 pa-
tentů v oblasti raketové techniky. V roce 1919 
publikoval práci „A method of reaching Ex-
treme Altitudes", kde se kromě jiného zabý-
val možností vypuštění kosmické rakety na 
Měsíc. V roce 1926 sestrojil a vypustil první 
raketu na tekuté palivo. 

Elemír Csere 

História astronómie 
(18., 19. a 20. storočie) 

Trojdílnou brožuru vydala Hvězdárna a planetárium v Prešově jako metodický materiál 
pro astronomické kroužky; 18. století - listopad 1993, 19. století - září 1993, 20. století -
listopad 1993; každý d1 vyšel v nákladu 500 výtisků. 
ISBN-80-88749-00-X 

Elemír Csere patřil dlouhá desetiletí k předním slovenským popularizátorům astronomie. Po ce-
lou tu dobu působil také jako ředitel hvězdárny v Hlohovci, o jejíž zbudování se rozhodující 
měrou zasloužil. Když koncem října 1992 zemřel, zanechal po sobě nedokončený rukopis, který 
k uctění jeho památky vydala Hvězdárna a planetárium v Prešově. 

Autor začíná svůj výklad o historii astronomie v 18. století, které charakterizuje jako velký 
obrat v celé společnosti a jako období bouřlivého rozvoje přírodních věd. Proto je první postavou 
jeho přehledu britský fyzik Isaac Newton, který sehrál v astronomii rozhodující roli svou formu-
lací gravitačního zákona, pohybových zákonů i studiem chování světla, včetně vynálezu zrcadlo-
vého dalekohledu. Zvláštní kapitolka je pak věnována Edmondu Halleymu, Olafu Růmerovi 
a Jamesu Bradleymu. S jejich jmény kromě jiného souvisejí objevy vlastních pohybů hvězd, 
aberace světla a vynález pasážnku. 

Velmi pěkně popisuje tehdejší pragmatickou motivaci pro rozvoj astronomie - totiž navigaci 
na moři. Toto úsilí vyvrcholilo vynálezem oktantu a námořního chronometru. Přesnější geodetic-
ké přístroje pak vedly k měření rozměrů a tvaru Země. První díl spisu končí popisem achromatic-
kého objektivu a počátky kosmologie v díle švýcarského astronoma J. P. L. Chéseauxe. Události 
z druhé poloviny 18. století však už autor zpracovat nestihl. 

Druhá část materiálu je věnována rozvoji klasické astronomie v XIX. století. Stat začíná histo-
rií objevů prvních planetek, následuje pasáž o práci F. Bessela na zdokonalení astrometrie 
a o určení prvních trigonometrických paralax hvězd. Autor pak pojednává o hvězdných katalozích 
té doby a o objevu planety Neptun. 

Objevům druhé poloviny XIX. století je věnováno více prostoru. Především se zde hovoří 
o Foucaultově kyvadlu a Foucaultově metodě měření rychlosti světla. Následují pasáže o fotogra-
fii v astronomii a o začátcích fotometrie. Velmi přehledně jsou zpracovány partie o počátcích astro-
fyziky, tj. o základech spektrální analýzy a o prvních identifikacích Fraunhoferových čar ve sluneč-
ním spektru. Autor podává základy spektrální klasifikace hvězd a metody měření radiálních rychlos-
tí. Závěrečná část první brožury je věnována výsledkům fotografování nebeských těles. 

V poslední brožuře pojednává autor o pokroku astronomie ve XX. století. Začíná interpretací 
hvězdných spekter zejména na základě Hertzsprungova-Russellova diagramu, připomíná objev 
mezihvězdné látky a počátky kosmologie, založené na obecné teorii relativity. Tato část pak při-
rozeně vrcholí Hubblovým objevem rozpínání vesmíru. Pisatel dále uvádí základní fakta o stavbě 
Mléčné dráhy a připomíná astronomické osobnosti té doby: G. Haleho a M. R. Štefánika. Zabývá 
se termonukleámí reakcí ve Slunci a objevem mladých hvězd ve hvězdných asociacích. Zvláštní 
pozornost věnuje E. Csere rozvoji radioastronomie, která převzala štafetu největších objevů od 
klasické optické astronomie. Připomíná též objev planety Pluto, rozpoznání Oortova mračna ko-
met a objev mezihvězdných molekul. Všímá si také oborů, jež se v současné době teprve rodí: 
neutrinové astronomie a detekce gravitačních vin. Brožura vrcholí zmínkou o pozorování blízké 
supernovy 1987A ve Velkém Magellanově mračnu. 

Autorovi se podařilo v hutné formě připomenout důležité mezníky v rozvoji astronomie na 
úrovni přístupné naprostým začátečníkům. Tak se všechny tři brožury mohou stát velmi užiteč-
nou pomůckou učitelů a vedoucích astronomických kurzů či kroužků pro mládež dospělým 
zájemcům pak poslouží jako rychlý a přehledný odkaz na významné události v novodobých ději-
nách astronomie. 

O Jiří Grygar 
Fyzikální ústav AV ČR 
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Stavba a vývoj vesmíru 

Učebnice astrofyziky a kosmologie, 77 stran formátu A5, 
brožovaná, 13 obrázků, 5 tabulek, 20 řešených úloh. Vydala 
Hvězdárna Úpice, cena 30 Kč. 

Astronomická literatura určená pro menší okruh vážných 
zájemců, jako je tomu právě u učebnic, se v posledních třech 
letech těžko prosazuje na trh. Není divu, protože je předem 
zřejmé, že takový titul nebude výdělečný - náklad bývá malý, 
nejvýš několikatisícový, a navíc je tu velká práce s matematic-
kou sazbou. Přesto jedna učebnice astrofyziky díky aktivitě hvěz-
dárny v Úpici vyšla. 

Text publikace Stavba a vývoj vesmíru sloužil počátkem 
80. let jako pokusná učebnice pro vybrané střední průmyslové 
školy v Praze a v Bratislavě. Po úpravách byl vydán jako učebnice česky i slovensky koncem 80. le , 
avšak v nepatrném nákladu, který nemohl uspokojit zájemce mimo průmýslovky. Nynější vydání je 
poněkud upraveno zejména v oblasti kosmologie, kde je pokrok za poslední létá nejrychlejší. 

Vzájemný vztah mikrosvěta a vesmíru je cítit v pozadí celého výkladu a někde vystupuje zcela 
výrazně. Vypovídají o tom i názvy kapitol: Stavba mikrosvěta (elementární částice, kvarky, inter-
akce, zákony zachování a unitární teorie pole); Prostor, čas, vakuum (vakuum, speciální a obecná 
teorie relativity, experimentální ověření, gravitační kolaps a černé díry); Vesmírné objekt)' - struk-
tura megasvěta (mezihvězdná látka, hvězdy, hvězdné subsystémy, galaxie a kvasary); Představy 
o vývoji vesmíru (rudý posuv, modely vesmíru, éry vesmírného vývoje); Vznik a vývoj života 
(vznik sluneční soustavy, stavba a vývoj Země, život na Zemi a ve vesmíru). Učební text doplňuje 
20 řešených příkladů. 

Text je na hranici mezi populární literaturou a učebnicí. Při dané úrovni matematického apará-
tu střední školy skutečně není možné vysvětlit některé partie z obsahu knížky, například o kvar-
cích nebo o teorii relativity. Autor se o to ani nesnaží a vynalézavě alespoň popisuje, k čemu se dá 
teoreticky dojít. Škoda, že text ilustruje jen málo obrázků; ty by totiž mohly čtenářům na dané 
ploše papíru přinést více informací než pouhý text. V každém případě jde.o publikaci, která stojí 
za přečtení. Ti, kdo se už trochu vyznají, si své znalosti dopiní a šikovně uspořádají, ostatní 
čtenáře text zaujme pro hlubší studium souvislostí věcí a jevů ve vesmíru. 

O Martin Šolc 
Astronomický ústav UK 

STAVBA 
ryry~~

A VÝVOJ 

VESVV1ÍRU 

Okultismus a věda 

(Překlad souboru článků Investigating the paranormal otištěné-
ho ve 4. čísle časopisu Experientia z roku 1988) 

V edici smaragdová deska vydalo nakl. Stanislav Libovický, 
Praha 1994, překlad K. Štěpánková, brož. 192 str. (7 péro-
vek), cena pro školy, knihovny apod. 48 Kč 
ISBN 80-901672-0-9 

Svoboda projevu má, jak známo, i své stinné stránky. K nim 
patří naprosto volné šíření jakéhokoliv pavědeckého braku, tak-
že dnes je i naše veřejnost doslova bombardována spisy nejvýše 
pochybného obsahu, ať už jde o astrologii, všeliké psychotroni-
ky nebo o takzvanou alternativní medicínu, „vědecký" kreacio-
nismus a třeba i o chůzi po žhavém uhlí. 

Dezorientovaná široká veřejnost přijímá tyto publikace nekriticky - navíc u nás mají lákavou 
příchuť dlouho zakazovaného ovoce. Vědečtí pracovníci se k tématu vyjadřují neradi a s obvyklou 
zdrženlivostí, což pak vůči agresivním pavědcům působí matně a nepřesvědčivě. 

Tím více je třeba uvítat nakladatelský počin Stanislava Libovického, jenž se rozhodl čelit této 
pavědecké ofenzivě vydáním překladu sbírky fundovaných článků amerických, britských a novo-
zélandských odborníků - mezi autory nechybí ani profesionální kouzelník J. Randi a P. Skrabánek 
z Univerzity v Dublinu. 

V jedenácti populárně psaných, ale vědecky přesných statích získá nezaujatý čtenář objektivní 
pohled na mnohé esoterické záležitosti a třeba i vhodné argumenty pro diskusi s laickými Ná-
vštěvníky hvězdáren a planetárií. Kniha je navíc dopiněna obsáhlými seznamy odborné i populár-
ně-vědecké literatury k jednotlivým tématům - žel, povětšině jen z anglosaské oblasti a u nás ne 
zcela přístupné. 

Proto odkazuji na přehledové články L. Pekárka a M. Rojka [Věda a život Č. 3/1990, str. 31 
Pokroky MFA Č. 1/1991, str. 24], respektive na sborník JČSMF Fyzika a sporné jevy, redigovaný 
L. Pátým (Praha 1986). V každém případě však tuto výtečnou knihu doporučuji k přečtení všem, 
kdo si v současné hysterii uchovali zdravý rozum a úctu k vědecké metodě. 

O Jiří Grygar 
Fyzikální ústav AV ČR, Praha 

• 14. VIII. - sir Joseph 
Norman LOCKYER 
(17. V. 1836 - 14. VIII. 
1920) - 75. výročí úmrtí. 
Anglický astrofyzik. V 
roce 1868 objevil na zá-
kladě spektra sluneční at-
mosféry hélium. Byl ře-
ditelem Observatoře fyziky Slunce v Sou h 
Kensingtonu. V roce 1869 založil světový vě-
decký časopis Nature. 

• 21. VIII. - Alexandr f 
Pavlovič VINOGRADOV 
(21. VIII. 1895 - 16 XI 
1975) - 100. výročí naro- ' - 
zení. Ruský astronom a ge- ; tj ', _ 
ochemik. Zabýval se kos-
mochemií, vypracoval teo- p 
rii o chemickém vývoji ' 
Země, zkoumal složení po- - 
vrchu Měsíce a atmosféry Verc"~ +i zákla-
dě výsledků kosmických sond. 

• 27. VIII. - Vojtěch V. KUNEŠ (29. IX. 
1817 - 27. VIII. 1895)= 100. výročí úmrtí. 
Český astronom..Působil na hvězdárně v Bu-
dyšínu, Praze a Krakově. Byl významným 
popularizátorem astronomie. 

O (k) 

SLUNEČNÍ AKTIVITA 

/r.>ič,.: 

Sluneční aktivita byla během celého ledna ve-
lice nízká. Přesto je nutné konstatovat, že přes 
absenci mohutnějších erupcí dochází praktic-
ky nepřetržitě k četným drobným erupcím. 
Jejich vyšší koncentrace se kumulovala pře-
devším ve druhé polovině měsíce. Tato aktivi- 

• ta byla spojena především s dvojicí aktivních 
oblastí (AR 7829 a AR 7830), rozložených 
symetricky po obou stranách slunečního rov-
níku. Dvojice vyšla na disk kolem 18. I. a obě 
oblasti bylo možné ztotožnit i se středně mo-
hutnými skupinami skvrn pozorovatelnými ve 
viditelné oblasti spektra. Především severní z 
nich se vyvinula na centrálním poledníku (24. 
I.) do typu E dle McIntoshovy klasifikace. Od 
tohoto data se současně výrazně zvýšila erupč-
ní aktivita Slunce a na této úrovni přetrvávala 
až do konce měsíce. 
V čase, kdy výše popsaná aktivní dvojice 

právě zapadala za západní okraj Slunce, obje-
vila se na opačné straně disku překvapivě jas-
ná, nová aktivní skupina - AR 7834. Pravdě-
podobně se jedná o pozůstatek AR 7823 z pře-
dešlé otočky, která, jak se v té době zdálo, se 
rozpadala a byla zcela neaktivní (zapadala 
3. I.). Ale nyní se vrátila ve zcela jiné, aktiv-
nější podobě, doprovázena navíc drobnou ob-
lastí AR 7833, která, jak se zdá, výrazně při-
spívá k oživení její činnosti. 
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O Karel Halíř 
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Astrologie -
starobylá forma věštění 

«Lze říci, že astrologie je starobylou formou 
věštění, jež se příliš nezměnila v průběhu té-
měř čtyř tisíc let, které uplynuly od doby její-
ho zrodu z pověr a nevědomosti. Historky 
opěvující úspěchy astrologů nejsou přesvěd-
čivé, neboť pravda je v nich často zkreslena 
špatným pozorováním, selháváním paměti, 
přehlížením nepohodlných údajů či úmyslným 
překrucováním skutečnosti. Pečlivé zkoumání 
principů, na nichž je astrologie založena, není 
pro její stoupence jistě příjemné. Ve všech pro-
vedených pokusech byla tvrzení astrologů vy-
vrácena. 1 v případě, kdy sami astrologové 
de snují své schopnosti, vyberou mezi svými 
kolegy ty,'kteří mají dost zkušeností, aby se po-
kusu zúčastnili, odhadnou předem svou mini-
mální úspěšnosta pmhěásínavržený experiment 
za „nestranný", nejsou schopni dosáhnout lep-
ších výkonů, než jakých by dosáhli, kdyby 
astrologie vůbec nefungovala. 

Pokud je astrolog zkušeným poradcem 
a má se .svými kleinty dobré úmysly, může jim 
být k užitku. Většina astrologů však nemá 
v oboru pradenstvídostatečné vzdělání. Mnozí 
z-nich studovali astrologii, protože přitaho-
vala svou nekonvenčností jejich nekonvenč-
ního ducha Někteří jsou jednoduše šarlatáni 
používající astrologie k obelhávání lidí, kteří 
si to nechají líbit. Člověk, který stojí před sku-
tečným problémem, podle mého názoru ris-
kuje .svou návštěvou u astrologa skutečnou 
pohromu. V rukách poradce s odpovídajícím 
vzděláním, licencí a dobrou pověstí by byl 
rozhodně mnohem bezpečnější. 

Společnost .se snaží chránit širokou veřej-
nost před. šarlatány a podvodníky. Člověk, kte-
rý chce za úplatu poskytovat nějakou službu, 
musí být .schopen před nestrannými pozorova-
teli prokázat, že má k jejímu provádění dosta-
tečnou kvalifikaci. Vzhledem k velkému vlivu, 
který mají na život svých klientů, by iněli ast-
rologové splňovat podobné požadavky jako 
automechanikové, instalatéři, kadeřníci a jiní 
profesionálové. Z toho lze vyvalit dva závěry. 
Za prvé, astrologové by měli před započetím 
své poradenské služby požádat o udělení licen-
ce. Za druhé, neměli by ve své reklamě uvádět 
schopnosti, které pak nemohou předvést. Mohou 
samozřejmě tvrdit, že jejich způsob nahlížení do 
lidské duše je tajemný a pm laiky nepochopitelný 
nelze však připustit, aby slibovali čtení pravdivý-
ch údajů z „karet zrození", pokud to nemohou 
prokázat v pokusu dvakrát naslepo. 

A.stmlogové by měli podporovat zavedení 
nestranné akreditační komise, která by ode-
bírala licence jejich neúspěšným kolegům. 
Spolu s rozřešením odvěkých ,sporů mezi růz-
nými astrologickými školami by tento krok 
významně napomohl ochraně veřejnosti před 
podvody a nekompetentním jednáním. Dokud 
tato opatření nebudou zavedena, je nutno 
v astrologii vidět ohrožení veřejného zdraví 
a z tohoto důvodu proti ní bojovat.» 

Okultismus a věda, Praha 1994, s. 55 

V době uzávěrky jsme měli první americký výlet na ruský kosmický komplex stále ještě před 
sebou. Vzhledem k třítýdennímu zpoždění startu modulu Spektr bylo připojení Atlantisu odsunu-
to až na konec června. Vědě však tento odklad nijak neuškodil - alespoň měl Thagard na palubě 
Miru dost času k uskutečnění všech 28 experimentů. 6. VI, vyrovnal dosavadní rekord v pobytu 
Američana ve vesmíru a 14. VI. k večeru jej překonalo 10%, potřebných k mezinárodní registra-
ci nového rekordu. 

Mezi tím byli jmenováni jeho následovníci: koncem března 1966 (STS-76) dorazí na Mir 
S. W. Lucidová (náhradníkem je J. Blaha) a může se těšit, že v závěru svého 120-denního pobytu 
si přátelsky poklábosí s Francouzkou Claudií Deshays, která zahájí svůj 16-denní let v rámci 
projektu Cassiopée. Počátkem srpna 1966 bude kyvadlová doprava Země-Mir-Země pokračovat: 
Atlantis (STS-79) přiveze J. M. Linengera (náhradníkem je E. Parazynski) a Lucidovou odveze 
na Floridu. Zatím všichni pilně cvičí v Hvězdném městečku. 

Němec T. Reiter (ESA) si už jistě „stříhá metr": 17. III, byl jmenován do posádky EuroMir-
95. Vzlétne 28. VIII. a čeká ho 135 dní na oběžné dráze. Každý pracovní den bude mít téměř pět 
hodin piné ruce práce s některým z 41 experimentů (18 biomedicína, 5 astrofyzika, 8 příprava 
materiálů, 10 technické zkoušky), pro které bylo nutno dopravit do vesmíru 350 kg evropských 
přístrojů. Koncem září ho čeká čtyřhodinový výstup do kosmického prostoru, při kterém také 
sejme evropskou schránku z povrchu modulu Spektr. 

Zatímco němečtí odborníci na náklady své vlády provádějí zevrubnou analýzu, zda ruští inže-
nýři budou schopni dodržet výrobní termíny pro start sondy k Marsu na podzim 1996, NASA už 
podepsala objednávky na zařízeni pro poslední startovní příležitost v tomto století. 

Připomeňme, že v listopadu 1996 bude startovat sonda MGS (Mars Global Surveyor), která se 
v září 1997 stane umělou družicí Marsu. Na palubě ponese 6 z 8 přístrojů neúspěšného Observe-
ru. Sonda je menší než byl Observer, ale bude vybavena řadou nových systémů a především bude 
6krát levnější. Při změnách dráhy se poprvé uplatní zkušenosti Magellanu s manévrováním po-
mocí atmosférického brzdění. 

O měsíc později se vydá na cestu Mars Pathfinder, který má 4. VII. 1997 přímo - tedy bez 
navádění na oběžnou dráhu kolem Marsu - přistát na povrchu v Ares Vallis (19,5" s. š., 32,8° z. d.), 
asi 850 km IV od Vikingu I. Při sestupu provede analýzu atmosféry a na povrchu má spinit tři 
úkoly: stát se meteorologickou stanicí, pořídit topografické stereoskopické snímky okolí v růz-
ných částech spektra a vyložit mikrorover na sluneční baterie. Vozítko je dlouhé 0,63 m, má 
hmotnost 11,5 kg a poveze rentgenový spektrometr pro analýzu hornin. Fungovat má nejméně 
týden a celá stanice o hmotnosti 275 kg asi měsíc, avšak technici doufají, že by mohla pracovat 
celý rok. Letos v zimě se mikrorover projížděl po „maríanské zahrádce" v Tucsonu - zkušebním 
polygonu, kam bylo převezeno 65 t písku z arizonské pouště. Celý projekt (první z programu 
Discovery) nemá stát víc než 150 milionů USD. 

Ve startovním oknu od prosince 1998 do února 1999 budou k Marsu vyslány Orbiter (sice 
bude poloviční než MGS, ale ponese zbylé dva přístroje, které se na MGS už nevejdou, a ještě 
retranslační zařízeni) a Lander (který bude o polovinu lehčí než Pathfinder), snad opět s mikroro-
verem. Kromě toho se pod heslem „Mars Together" zvažuje nabídka k účasti na ruské sondě 
s francouzským balonem, původně plánované na rok 1996. 

V nejbližší době se NASA bude muset rovněž rozhodnout, co počít se startovní příležitostí 
k Plutu v roce 2001. Velká sonda JPL byla loni z finančních důvodů zamítnuta, ale ještě zůstává 
naděje přimět zákonodárce k souhlasu s levnějším projektem. Hlavním autorem jednoho z nich 
je náš bývalý krajan, Tomáš Svitek, jehož sonda PLUTO EXPRESS by měla mít hmotnost jen 
100 kg! Užitečné zatížení o hmotnosti pouhých 7 kg by obsahovalo jediný vědecký přístroj, 
registrující elektromagnetické záření v širokém rozsahu spektra. Je to málo, ale loni Clementine 
předvedla, kolik vědecké muziky se dá zahrát za málo peněz, využije-]i se skutečně špičkové 
techniky. Předpokládaná cena je opravdu pakatel: pouhých 30 milionů USD! Když jsme před 
léty v Planetáriu promýšleli „minimální" projekty slunečních plachetnic a studentských družic, 
ani se nám nesnilo o tom, že o „minimálním" projektu jednoho ze studentů budou za pár let 
vážně uvažovat kapitáni americké kosmonautiky... 

Ostatně tvůrci našich družic, kterých se loni ujal Ústav fyziky atmosféry AV ČR, by si 
s klidným svědomím mohli nechat publikovat reklamu: „nejlevnější vědecké družice stavíme 
v Praze" (kdyby na ni byly peníze). 10. IV. byl do Ruska k předletovým zkouškám odeslán náš 
Magion 4, jehož startu se snad konečně dočkáme na přelomu července a srpna. Spolu s mateř-
skou družicí Prognoz bude vypuštěn na dráhu s apogeem 200 000 kilometrů a periodou 96 hodin 
v rámci mezinárodního programu Interball, připravovaného vědeckými pracovišti 18 zem( s cí-
lem získat údaje o prostorovém rozložení fyzikálních dějů, vyvolaných účinky sluneční energie 
na vnější atmosféru. Další družice projektu - Magion 5 opět s ruským Prognozem - budou vypuš-
těny na nižší dráhu letos v listopadu. Krátce poté by jim měly začít pomáhat rovněž čtyři satelity 
Cluster Evropské kosmické agentury. 

O (mg) 
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Redakci došlo Říše hvězd 
Vážení čtenáři! 

Dovolte, abych Vám poděkoval za Vaše četné dopisy, které při přípravě dalších čísel Říše hvězd nejen 
povzbuzují, ale přinášejí i řadu námětů, jak časopis ještě více prízpůsobit Vašim představám. 

Pro další čísla Říše hvězd tak máme pro Vás připraveny články o problematice využití CCD v astro-
nomii, o postavení člověka ve vesmíru, o polárních zářích, o úkazech v zemské atmosféře, o osobnostech 
astronomie (napří7dad Vesto Malvin Slipher, Harlow Shapley), ale také původní rozhovor posledního 
astronauta, který byl na Měsíci, a další a další zajímavé příspěvky. 

Chtěl bych také poděkovat všem, kteří přišli na druhé Setkání pod oblohou, které se i tentokrát 
setkalo s velkým úspechem. Rád Vám oznamuji, že ve spolupráci s redakcí Technického magazínu pro 
Vás a Vaše přátele připravuji další Setkání pod oblohou, které se bude konat na přelomu zari a řijna 
v zahradách Pražského hradu (bližší podrobnosti se dozvíte v příštím čísle Říše hvězd). 

Milí přátelé, vážení čtenáři, přeji Vám hezké právě probíhající léto, čisté nebe a mnoho jasných 
perseid. Tomáš Stařecký, šéfredaktor 

Výsledky čtenářské ankety o nejzajímavější článek Říše hvězd v roce 1994 
Nejvyšší ocenění ve čtenářské anketě o nejzajímavější článek Říše hvězd v roce 1994 získala Žeň objevů 1993 
J. Grygara. Na drahé místo zařadili čtenáři M. GrOna za 25. výročí přistání prvního člověka na Měsíci. Tret místo v 
soutěži patří V. Vanýskovš a Prvním poznatkům o srážce komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem. Dále následuje 
Scénář dopadu kometyshoemaker-Levy 9 na Jupitera- opět odV Vanýska- atři vánky J. Kleczka: OlidechaMěsíci, 
Ze života Slunce a O Měsíci a lidech. Hodnoceny byly také: Chronologie veřejného působení Ježíše Krista a některé 
související aspekty astronomicko-historické J. Sutáně, Hvězdné jesle zvané Orion od našeho stálého spolupracovníka 
z Los Angeles M. J. Plavce, Kosmonautika v roce 1993 od M. Grňna aUvahy o koróne od M. Rybanského ze Slovenska 

Z došlých anketních lístků byli vylosováni tři čtenáři, kteří obdrží knihu. Jsou to: J. Kubíček ze Sopotnice, 
V. Lukášek z Rasošky u Jaroměře a František Kordtk z Košova. (red-há) 
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Objednávka na časopis Říše hvězd 
Příjmení:  Ulice:  číslo  

Jméno: Město: 

Titul:   PSČ: Stát: 

Na výše uvedenou adresu objednávám(-e)  výtisk(-ů) časopisu RLše 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. w Cena jednotlivého čísla: 25 Kč. 

Pro velkoodběratele a prodejce (např i hvězdárnya astronomické kluby) se poskytují.,,,'. 
výhodné slevy- informace na požádání (t 02/2422.6353; FAX 02/2422.5363) 

_u' Tento objednávkový list je určeni zájemcům o časopis ze zahraničí, 
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; r0 07/284.418; FAX 07/289.053) 
- roční předplatné pro rok 1995 ve slovenských korunách je 360 Sk, cena jednotlivého čísla je 30 Sk. 

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

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