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PRVNÍSTRANA OBÁLKY 
Orlí hnízdo - Otevřená hvězdo-
kupa a prachoplynná mlhovina, 
z jejíchž globulí se rodí hvězdy. 
V nejvýchodnější části letního 
souhvězdí Hada (Hadí ocas), těs-
ně 6 hranice se Štítem, mlhovina 
M 16, vzdálená od nás 7 000 světelných let. Podrob-
né záběry pořízené Hubblovým kosmickým daleko-
hledem ukazují celou řadu globulí. Astronomové jim 
přezdívají „hvězdná vejce" a mlhovinu M 16 nazýva-
jí „Orlím hnízdem". Souhvězdí Orla je nedaleko na 
severovýchod. Fascinující obrazy této mlhoviny zá-
roveň patří k nejkrásnějším obrazům z hlubin vesmí-
ru, které dosud kosmický dalekohled pořídil. 
(fota - NASA/STSc1) 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 
NAHOŘE - Hvězdná vejce - De-
tailní pohled na mlhovinu M 16 a 
plynoprachové globule, z nichž 
vznikají nové hvězdy. Tento sní-
mek, stejně jako snímek na první 
straně obálky, vznikl složením tří 
filtrovaných obrázků pořízených Hubblovým kosmic-
kým dalekohledem. Cervená barva má původ v záře-
ní jednou ionizovaných atomů síry, zelená barva 
patří vodíkové emisi a modrá barva pochází od dva-
krát ionizovaných atomů kyslíku. 
(foto - NASA/STScJ) 

DOLE VLEVO - Úpiné zatmění 
Slunce 24. října 1995 -Thajsko. 
Snímek bílé korony pořídil člen 
expedice SAROS 95 Aleš Kolář na 
stanovišti Wat Kao Diu Tai 
v Thajsku (M 500 mm, exp. 4 s, Kodak 50 ASA ). 

DOLE VRAVO - Úpiné zatmění 
Slunce 3. listopadu 1994 - Bra-
zlie. Snímek byl pořízen v Cha-
pecó v Brazlii účastníky expedi-
ce teleobjektivem f = 105 mm, ex-
poziční doba 0,5 sekundy. Na 
snímku jsou v oblasti rovníku pa-
trné dlouhé paprsky až do vzdálenosti asi 10 sluneč-
ních poloměrů. Viz též článek na sd: 210. 

TŘETÍSTRANA OBÁLKY 
NAHOŘE - SeverníAmerika, Pe-
likán a mlhoviny v okolí hvězdy 
a Labutě. Snímek vznikl slože-
ním dvou negativů (0h 32min - lh 
22min SELC; lh 23min - 2h 13min SEL Č) poříze-
ných v noci z 12, na 13. srpna 1993 astronomem ama-
térem Tomášem Cihelkou (Praktica MTL 5, Sonnar 
3,5/135, Fujicolor HG400). 

DOLE - Okolí hvězdy 'y Labutě 
s řadou červených vodíkových 
mlhovin - Originální záběr objek-
tivem Sonnar 2,8/200 na negativní 
barevný film Konicacolor SR-G 
3200, expoziční doba 10 minut, barevná fotografie pře-
fotografována na diapozitivní Fomachrom 100. Auto-
rem je astronom amatér z České Třebové Milan Kment. 

POSLEDNÍSTRANA OBÁLKY 
Ikarův sen - Reprodukce olejomal-
by (1987, 85x62cm) ze soukromé 
sbírky Zdeňka Hajného, vrcholného 
představitele imaginativního proudu 
v současném českém maltiství. Ten-
to malířa umělec se jako doktor llo-
zofte zabývá zároveň psychologií 
umění ve vztahu autora, dla a divá-
ka. Část výsledků svého bádání pak aplikuje expozicí vý-
tvarných děl a multimediálním programem ve své soukro-
mé á veřejnosti přístupné pražské galerii Cesty ke světlu. 
Obrazy Zdeňka Hajného jsou často protkány pohledem 
do cizích a nepoznaných světů - některé jejich podoby 
v současné době až „podezřele" připomínají realitu pozro-
vanou Hubblovým kosmickým dalekohledem - viz napří-
klad obrázek na titulní stránce... 
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fu b'2lo v weinulosfi. Jakov B. 2elclovič ruský fyzik 
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OSOBNOSTI ASTRONOMIE 

. Vesto 

Americký astronom Vesto.Malvin, Slipher(11, XL 
1875-8. Xl. 1969) patří do té skupiny astrono-
mů první;poloviny"našeho století, která. se.za-. 
bývala nejvzdálenějšími objekty vesmíru. 
Těmito,objekty.byly: v době, kdy pracovali 
V. M. Slipher, E. P. Hubble a M. Humason, sa-
mozřejmě galaxie, :o nichž, dnes astronomové: 
pronikající s dokonalou technikou mnohoná-
.sóbně dále vědí; že 7eží:takivaně'.za_humny: 
Zmíněná trojice astronomů sice neviděla do 
vesmíru příliš daleko avšak oďvedla.vynikají-
cí vědeckou práci, která vyústila především 
vHubblůvbbjevrozpínání ve5thíru'a jeho kvan- 
titativní popis. . 

Nitky od objevú vedbú zpětúž"do roku 1901, 
kdy s titulem bakaláře'z uniyerzity státu India- 
na přišělna Lbwellovu observatoř v arizonskénf 
Flagstaffu mladý 'V. M. ,.Slipher. Observatoř 
'založil roku 1894'Pétcrval'Lowěf (1855-1916) 
velice účelově. Sám byl tot.iž.přesvědčen o exis-
tenci umělých kanálú ná Marsů, a tak do vínku 
bylo nové observatoři 'dáno především :pozo-

'rování této krásně`planety. V M:SIipher začal 
tedy pozorovat Mars, jak si to.jeho šéf přál. 
'alé k tom. dostal" V tomto prostředí 'nezvyklý 
ukol: zjistit radiální rychlost pohybu mlhovi-
ny M:31 "v Andrómedě. Galaxie je tdpoměrně 
velká, blízká, a dá se: dobře. pozorovat (podsta-
ta mlhovin á galaxií byla tehdy Ještě'nejasná 
a oba termrny se.často zaměňovaly);, a protože 
v ní byl vtu dobu viděn jakýsi předobraz slu-
rteční soustavy,'orientoval,.Lowell mladého 
pozorovatele na ni_ V zář 1912 se Sliphěrovi 
podarilo získat spektrum M _3.1 a uzitimiDop-

:plerova:principú z" něj vyčetl radiální rychlost 
300 km ;s''.: Galaxie se však" přibltžovala! Roz-
šíření práce na'dalří objekty může dát'výská-
ky základního "vý narnu";: psal Sliphěr;o: sve 
práci Pod dohledem"Lowellobým se věnoval 
Jýhledávání vhodných galaxií, syst maticky 
a"zjištoval'jejich rychlosti, Brzy ziskal'spekt-

'.rum galákr&NGC'4594 v.iPanně,'taťb-gala-
xie vykazovala červený posun 1 000 km s'
Získanyčh výsledků přibývalo a v roce 1914 
:úž měl Slipher v přehledné tabulce 40 spekter 
a u 15-galaxií stanovené rychlosti. 

O své'práci referoval na sjezdu Americké 
astronomické společnosti a v rocě .1915: publi- 
koval ,výsledky v Popidárn( astronomii: Bilan- 
ce byla následující: všechny pozorované 'gala -
xie se pohybují, v drtivé většině jsou jejich 'ra-
didni rychlosti vesinetu od nás a to v rozme-
2í 300 až l 100 km.s'. kdy re .něco podobného podari udělat s,galcuie-

i když se zpočátku nevědělo; co se z takové "im:"Tuto klasifikaci provedl záhy; E. P.'Hubble. 
statistiky vyklube, rostoucí počet údajů již do Zkoumáme=li-Hubblovo dílo blíže,zjistujemejeho 
voloval zobcciiovat, ale postavil před astronomy ;úzký vztah právě k práci Slipherovět' Vedle 7ame-
tři zcela konkrétní a vědecky, hodnotné ukoly: se Jeanse byl _Vesto Slipher tím;, kdo Hubbla;nej 
určit rychlost pohybu Slunce prostorem, více ovlivnil: 
spojit rychlosti galaxií s_nějakou jejich cha-

rakteristikou, 
- odhalit vztah, rychlosti k určitému modelu 
vesmíru. 

Cesta vpřed neprobíhala neomylně -Slipher 
postupně opustil domněnku, že zploštělé i al t 
xre se pohybují rychleji ani bez přičinění dal -
sich (nap íklad Trumen stanovil prostorovou 
rychlost M 31 na 670 km.s'směrem k bodu na 
rozhraní souhvězdí Střelce a Kozoroha). 

Nejvýznamnější dílčí výsledky přednesl 
V. M. Slipher na setkání neastronomú, když lika temnými čarami. Mnohem zajímavější však 

Malvin:. Slipher. 
Fraňtišek Jdchim, Volyně 

13.:dubna 1917..vystoupil na zasedání Americ-
ké filozofické společnosti s příspěvkem Mlho-
viny: V populárně laděném: vystoupení se.však 
objevila závažná fakta: 

galaxie sé rozletují; jejich rozdělení na obloze 
nesouhlasí s tím, jakou mají tendenci vytvářet 
Skupiny,.. . ' , . 
- Slunce se pohybuje rychlostí asi 700 km.s' 
'k 'určitému bodu poblíž hranice souhvězdí Střel; 
ce a Kozoroha, 

i přibližující se galaxie se účaštnívšeobecné 
ho vzájemného vzdalování galaxií, jen vlastním 
pohybem Slunbe'jsou jejich rychlosti 'oriento-
vány směrem k nám. . 

'Vestó'Malvin Slipher "svým 'systematickým 
zkoumáním, galaktických spekter..připravil. půdu 

'pro'vědeckóu' práci "E. P. Hubbla; která vyústila 
v roce 1929 v objev zákona popisujícího ‚expanzi 
vesmíru. Roku 1916 se Slipher stal ředitelem 

Lowellovy observatoře, a to na celých příštích 36 
let. Jako specialista vedl od roku 1922 komisi IAU 
pro mlhoviny. V jedné zprávě'korbise"se praví. 
Jak je vidět,bylě jrmc uspěšnt.přl.vytvoření.,vý-

'voji vé klasifikace hVězd'ci můžeme gčekávárdbbu, 

S léty technika pronikala -do větších vzdále-
ností. Zatímco V. M.-Slipher svá pózorování 
a měření prováděl do vzdálenosti 3 Mpc, M: L. 
Humason v roce 1931 se stopalčovy'm mountwil-
sonským dalekohledem dohlédl do vzdálenosti 
45 Mpc. Ačkoli Slipher připravil půdu pro :stě 
žejní.objev Hubblův, sám získal několik původ-
nich poznatků. 

V roce 1912 pořídil fotografii spektra slabé 
mlhoviny v blízkosti hvězdy Merope ve hvěz-
dokupě Plejády. Šlo o spojité spektrum's očko 

bylo, že se, tyto spektrum: prakticky shodovalo 
se světlem hvězd mlhovinou zahalených. Do 
rokp.1.919: objevil dalších šest mlhovin se stej-
nou vlastností. Objevil tak reflexní (difuzní) 
řrtlhoviny;.svítící odraženým.světlem blízkých 
hvězd. Potvrdil také původní Scheinerovu do-
mněnku z roku 1899 ó shodnosti spektra M 31 
a světla Slunce. 

Sliphěr měl rád i blízký -vesmír. Jako člo-
věka zabývajícího se spektrální analýzou lá-
kala ho i spektra planet. Pokusil se hlédat od-
pověď na.otázku, zda v planetárních atmosfé-
rách jsou přítomny stejně plyny jako v atmo-
sféře zemské..Spektrograficky porovnávat svět-
lo planet še' spektrem plynů v naší atmosféře 
je věc ošidná, neboť nevíme, zda spektrosko-, 
pickě posélství'je'původu mimozemského 'či 
atmosférického.. Vesto, Slipher vymyslel doce-
Iá jédnoduchý ťest.'Por6' iiával spektrúmlvlě- 
líce tedy tělesa bez atmosféry,. se. spektrem 
planěty. Poklid"sé objeví ve.špéktru světla 
Měsíce čáry kyslíku, a vodních par, musí být 
vyvolány zémskou'atmošféřou: Týío čáry bu-
dou slábnout, bude-li Měsíc, na obloze stou-
pat neboť jeho světlo budě 'procházet niénší 
vrstvou atmosféry.. Neobsahuje-li atmosféra 
planěty tyto plyny, muší mít spéktrum jako 
Měsíc. Naopak; obsahuje,li'je, pak jejich spek-:
trální čáry budóu pri stoupám planety slábnout, 
avšak.méně<rychle. než u, světla Měsíce. Na 
myšlenku srovnávat světlo planety se světlem 
Měsíce přišel,témer na. počátku vědecké dráhy :
v roce 1905, pině však byla uplatněna až od 
roku 1922..zejména na:.Mount Wilsona, Uve-. 
denou metodou' objevil například metan a čpa-
vek na Jupiteru, Saturnu. a Uranu:.Podle.polo 
hy čar mají tyto.planety spektra stejná, liší se 
jen silou čar,; tedy vrstvou látky.. 

Slipher spolu s Adelem si docela dobře vy-
hráli's obyčejriou'dlonhóu rourou napiněnou ply-
nem. .Pětačtyřicetimetrovou rouru nahustili me-
tanértř na• tl ak_ čtyřicetkrát zvětší: irež;átmósféric- 
ký a metanový sloupec prosvecovali. Tím zís-
kali:tótéž špektrúmjako'při sloupci 1';5>km.za-
normálního tlaků. Získané spektrum porovná- 
valí sespektrert 'planet a'zjistilrtakrvýšky sloup-' 
ce plynu pro planety - Jupiter 0,8 km metanu,. 

:Satnrň'0,9 ka ; Uran 6 kl Nepwn 40'km: 
Metodou pozorování spekter a jejich 'srov .-

náníln zprotilěhlých'okrajů disku•pianetyse 
pokoušel V M, Shpher zjistit, jaka je perioda 
roface Venuse:'Schiapářělli'věřil; žě`Venuše jc 
ke Slunci obrácena stále stejnou poloyinou. po 
dobtiě'jako Měsíc k Zerni', 'Antoniad potvrdil 
pouze:dtouhou periodu.,rotace, nikoli však.li- 
braci'; Slipheř'oříšék rerozloučkl. Spolú' 

. s.Lowellem však urctlLdobu rotace: Uranu na. 
10,83 h (dnes 1082 h~ ": ` 

K pokroku.astronomie:přispěl V, M. Slipher, 
i výběrem pozdějšího objevitele Pluta. Kolem 
roku.1928,pracovah na,Lowellově observatoři,-
tři astronomové, ale žádní asistenti = pozoro- _ 
vatelé Ředitel' Slipher tehdy přijal--23,Ieteho_ 
Clyda W. Tombaugha. -Ten měl za sebou osm 
let stavby dalekohledu; sám dobře pozoroval 
a zakresloval. Když své obrázky z pozoro 
vání Marsu; a'Jupiteru přinesl =do Flagstaffu;: 
rozhodl se Slipher, že ho přijme- Jistě měl za' 
rok radost z.Tombaughova,Objevu nové pla 
vety: p 

PaeDtlFtontlŠCkJCÍchinl(~1952).Ab.iolveritpedcgagickt'ch fakult vCcskjdi Bud ějrrvicíc'licrvPraze.Od m/u 1975působljukn. orací netuíklddní s/ole ví. :Vrlyni- 
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Periodické komety a jejich označování 
Jiří Bouška, Astronomický ústav Univerzity Karlovy, Praha 

Po dlouhá léta, až do konce roku 1994, se pro všechny komety, periodické i 
ostatní, používalo dvou způsobů označování, a to bez ohledu na excentricity jejich 
drah. Jinak řečeno, při označování se „pomíchaly" krátkoperiodické (tedy s oběž-
nou dobou kratší než 200 let) s dlouhoperiodickými (tedy s excentricitami drah jen 
o málo menšími než jednotka). Všechny komety dostávaly ihned (nebo krátce po 
objevení či znovuobjeven[) předběžné označení, tvořené rokem, v němž byly obje-
veny (nalezeny), a písmenem podle abecedy počínaje u v pořadí, jak byly jejich 
objevy ohlášeny příslušnému ústředí při Mezinárodní astronomické unii (IAU). 
Podle stanovených zásad písmeno následuje po letopočtu vždy bez mezery. Po 
vyčerpání 26 písmen (anglické) abecedy, což se v posledních letech stalo již něko-
likrát (to znamená, že bylo během určitého roku objeveno, respektive nalezeno více 
než 26 komet, například v roce 1987, 1989, 1991, 1992), následovala po písmeni 
z písmena s indexem 1, tedy al, b1 a tak dále. Tak například periodická kometa Van 
Biesbroeck byla předběžně označena při posledním návratu do přísluní 1989ht
(byla nalezena jako 34, v roce 1989). 

Po určité době, zpravidla za několik málo let, kdy již bylo možno předpo-
kládat, že všechny komety prošlé perihelem v daném roce jsou známy, dostaly 
označení definitivní, tvořené rokem průchodu přísluním a římskou číslicí po-
dle pořadí, jak od počátku daného roku perihelem prošly (například označení 
1989 XX má periodická kometa Clark). Mezi letopočtem a číslicí je vždy 
mezera. Při definitivním onačování byl jediným kritériem čas průchodu pří-
sluním, bez ohledu na to, zda šlo o kometu krátkoperiodickou či dlouhoperio-
dickou. Navíc také komety dostávaly jména, v naprosté většině případů podle 
objevitele (respektive maximálně tří objevitelů, kteří prokazatelně nezávisle 
kometu našli). A teprve při definitivním označování se rozlišovaly komety 
krátkoperiodické tím, že se před jejich jméno dávalo písmeno P oddělené od 
jména zlomkovou čarou (například P/Honda-Mrkos-Pajdušáková). Avšak už 
po delší dobu se písmeno P užívalo i při označování provizorním, zpravidla u 
komet, u nichž byla zjištěna eliptická dráha, ale byly pozorovány teprve při 
prvním průchodu přísluním (například 1994a P/Kushida). 

V některých případech nesou krátkoperiodické komety jména nikoliv ob-
jevitelů, ale teoretiků, kteří rozpoznali jejich periodicitu (například P/Encke, 
P/Halley). V mnoha případech se stalo, že tentýž (případně titíž) astronom 
objevil více krátkoperiodických komet. Pak se k jejich rozlišení používá za 
jménem komety číslice značící pořadí, jak byla kometa příslušnými astrono-
my objevena (například Shoemaker-Levy 9). 
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Existují však i takové krátkoperiodické komety, které byly objeveny v rámci 
určitých programů nebo umělými družicemi Země, po nichž dostaly jména: 
například 1991x = 1990 XXIX P/Spacewatch podle speciálního dalekohledu 
na observatoři Kitt Peak v USA, pomocí něhož byla v rámci programu hledá-
ní blízkých objektů objevena, či 1983f = 1983 I P/IRAS podle umělého sate-
litu registrujícího zdroje infračerveného záření na obloze, jímž byla zjištěna. 

Jsou však i krátkoperiodické komety, které z různých důvodů nebyly při dalších 
návratech do přísluní pozorovány (například nepříznivé geometrické podmínky, 
změny drah způsobené poruchovým působením planet, zvláště Jupitera, či negra-
vitační vlivy), ale potom, často až po mnoha letech, byly znovu objeveny, a to ať 
náhodně jako „nové", nebo cíleně podle vypočtených efemerid (s ohledem na po-
ruchy dráhy, způsobené planetami, které mnohdy zaviní, že je kometa na obloze 
často i dosti vzdálena od místa, v němž by podle efemeridy vypočtené z původních 
elementů dráhy měla být). Takovéto komety pak zpravidla nesou i jméno astrono-
ma, který je znovu objevil (napříldad Tuttle-Giacobini-Kresák). 

Dosavadní způsob označování komet měl, lak už to bývá, své výhody a nevý-
hody. Tak podle předběžného označení bylo možno snadno zjistit, kolik komet 
bylo v určitém roce objeveno (a v jakém pořadí), či kolik komet prošlo přísluním 
(a opět v jakém pořadí). Určitou nevýhodou však byly dva různé způsoby označo-
vání, předběžný a definitivní. Hlavní potíže však působily komety objevené doda-
tečně, třeba až po řadě let, protože bylo nemožné je při zachování stanovených 
pravidel do jednoho či druhého systému (respektive obou) nějak zařadit. Až na 
nepatrné výjimky šlo vždy o komety dodatečně nalezené na starých snímcích, na-
příklad Palomarského fotografického hvězdného atlasu. 

Problém byl, jak potom takovéto komety označovat Aby se nemusely do té 
doby označené komety přeznačovat, řešilo se to tak, že se dodatečně objeve-
ným kometám zpravidla nedávalo vůbec předběžné označení a pokud šlo o ozna-
čení definitivní, byly zařazeny za do toho roku poslední definitivně označenou ko-
metu. Tak například v roce 1987 byla poslední definitivně označenou kometou 
1987 XXXV Maury-Phinney, která prošla přísluním 26. prosince, ale dodatečně 
byla za ni, jako 1987 XXXVI, zařazena P/Parker-Hartley (1989!), která procházela 
perihelem již 15. srpna. Takto dodatečně označených komet bylo více a tak defini-
tivní způsob označování komet ztratil svou systematičnost. 

Bylo tedy už dlouho jasné, žeje nutno s celou záležitostí něco udělat. Řeši-
lo se to na XXII. sjezdu IAU, respektive její 20. komise, v srpnu 1994 
v holandském Haagu. Jak se to vyřešilo, není nutné zde uvádět, protože dosti 
podrobnou zprávu ]ze nalézt v Říši hvězd 76, 36; 2-3/1995, kde je obsaženo 
skoro vše podstatné. Na uvedeném kongresu bylo rozhodnuto krátkoperio-
dické komety očíslovat (podobně jako se číslují planetky) počínaje nejdéle 
pozorovanou kometou; pochopitelně číslo 1 dostala periodická kometa Hal-
ley. Další následují tak, jak byla zjištěna jejich periodicita. Je zřejmé, že se 
seznam bude rozšiřovat, jak se budou další krátkoperiodické komety objevo-
vat, a nic nebrání tomu, aby číslování pokračovalo do nekonečna, takže na 
systému označování nebude nutno v budoucnu už nikdy nic měnit. 

Seznam označených (očíslovaných) krátkoperiodických komet uvádíme 
v tabulce. Jak je vidět, označení každé krátkoperiodické komety nyní tvoří 
pořadové číslo následované písmenem P, zlomkovou čarou ajménem komety. 
V některých případech je však místo „P/" uvedeno „D/", což značí, že jde 
o kometu „ztracenou", u níž není možno předpovědět čas jejího návratu do 
perihelu (například 5DBrorsen). Může však jít i o kometu rozpadlou, napří-
klad 3DBiela. Zařazení do kategorie „D" je však poněkud subjektivní. Tak 
například u 39P/Oterma došlo poruchovým působením Jupitera k takové změně 
dráhy, že tato kometa není v současné době pozorovatelná, i když její pohyb je 
teoreticky popsatelný. 

Určité komplikace však i nyní způsobují objekty, u nichž není možno zcela 
jednoznačně rozhodnout, zda jde o komety či planetky. Ty pak mají dvojí označení, 
jako komety i jako planetky. Jde o Chiron, který má jako planetka označení (číslo) 
(2060) a jako kometa 95P, či o kometu 107P/Wilson-Harrington, která má jako 
planetka číslo (4015). (Čísla planetek se uvádějí vždy v závorkách.) 

Je nesporné, že nový způsob označování krátkoperiodických komet má 
své výhody. Snad je jen škoda, alespoň podle názoru autora tohoto článku, že 
byl zaveden k počátku roku 1995 a nikoliv k přímo se nabízejícímu „kulaté-
mu" roku 2000, k němuž se nyní vztahují nejen polohy hvězd, ale i ostatních 
nebeských těles, komety nevyjímaje (i elementy jejich drah). Kdyby se bylo 
pět let počkalo, bylo by to asi bývalo vhodnější 

Doc. Jiří Bouřka (ák1925), docent astronomie na Astronomickém ústavu 
pražvké Karlovy univerzit! Jiří Bouřka patří k našim předním astronomům. Kromě 
své bohaté vědecké práce (za bývdse především studiem komet se věnuje také popu-
larizaci astronomie, byl dlouholetým výkonnýma redaktorem Rrše hvězd. 
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V roce 1929 americký astronom 
Edwin Powell Hubble (20. XI. 1889 
-28. IX. 1953) experimentálně pro-
kázal rozpínání našeho vesmíru. Na 
základě rozboru naměřených dat 
formuloval tak zvaný Hubblův zá-
kon mezi radiálními rychlostmi V, 
kterými se od nás vzdalují ostatní 
galaxie, a jejich vzdáleností R 

V = H.R (1) 

Koeficient úměrnosti H je nazý-
ván Hubblovou konstantou a stal se 
předmětem zájmu teoretiků i expe-
rimentátorů. Hubblova konstanta v so-
bě totiž skrývá velmi důležitou in-
formaci - její převrácená hodnota 
je prvním přiblížením stáří vesmíru. 
Jenomže příroda neprozrazuje svá 
tajemství snadno. Hubblem stanove-
ná hodnota H = 500 km.s''.Mpc'' 
předpovídala nepřijatelně krátký 
věk vesmíru (pouhé 2 miliardy let), 
v naprostém rozporu s geologickým 
odhadem stáří Země (4,5 miliardy 
let). V současnosti máme k dispo-
zici mnohem přesnější údaje získa-
né nezávisle různými metodami 
a jsme schopni korigovat alespoň 
některé systematické chyby měření. 
Nicméně historie jakoby se znovu 
opakovala. Hodnoty Hubblovy kon-
stanty získané na základě ověřování 
vzdáleností skupiny galaxií v sou-
hvězdí Panny Hubblovým kosmic-
kým dalekohledem (Hubble Space 
Telescope, HST) odpovídají stáří 
vesmíru okolo 15 miliard let. Stáří 
nejstarších hvězd v kulových hvěz-
dokupách Mléčné dráhy se však od-
haduje až na 18 miliard let. V sázce 
jsou některé obecně přijímané před-
stavy o vývoji vesmíru a pokud bu-
dou výsledky potvrzeny, nezůstane 
možná neotřeseno ani výsadní posta-
vení inflační teorie raných kosmo-
logických stadií. Podívejme se pro-
to na některé problémy spojené s ur-
čováním Hubblovy konstanty po-
drobněji. 

Hubblova konstanta 
a stáří vesmíru 

V kosmologii (viz [1], [2]) se Hub-
blova konstanta H často vyjadřuje 
pomocí tak zvaného škálového fak-
toru A(t). Lépe se tak postihne její 
souvislost s expanzí vesmíru a zvět-
šováním měřítka mezigalaktických 
vzdáleností. Zavedeme-li radiální 
souřadnici ‚ji „rozpínající" se spolu 
s vesmírem, potom pro vzdálenost 
R objektu od nás můžeme psát 

R(t) = A(t) • W (2) 

Hubblův kosmický dalekohled za' 
útok na Hubblovu konstantu 

Lukáš Richterek, Univerzita Palackého, Olomouc 

Když je experimehtáltlí vÝsledek v rozporu 
s existující teorií, je na obzoru pokrok. 

Max Planck (1858-1947) 

Pro rychlost V vzdalování urči-
tého objektu od nás pak platí 

V = dR/dt= 'ji. dA(t)/dt (3) 

a po dosazení do rovnice (1) dostá-
váme 

H(r) = 1/A(t) . dA(r)/dr . (4) 

Rovnice (3) také napovídá, že 
hodnota konstanty H se mění s ča-
sem v závislosti na zpomalování ex-
panze. Odhad stáří vesmíru pomocí 
převrácené hodnoty Hubblovy kon-
stanty (1/H) je proto pouze přibližný 
a nejlépe by vyhovoval téměř prázd-
nému kosmickému prostoru, jehož 
rozpínání by nebylo dosud výrazně-
ji zpomaleno gravitačním působením 
hmoty. Tak zvané Friedmannovo stá-
ří vesmíru tF v závislosti na Hubblo-
vě konstantě a tak zvaném decele-
račním parametru goui lze pak pro 
jednotlivé Fredmannovy modely vy-
počítat pomocí vzorců, které vyplý-
vají z exaktního řešení Einsteinových 
rovnic a lze je nalézt v příslušné li-
teratuře (viz například [I], [2]). Vy-
cházíme-li z kosmologických mode-
lů, které jsou dnes považovány za 
nejpravděpodobnější, můžeme 
vzhledem k závislosti Hubblovy kon-
stanty na čase výraz 1/H (pro její 
současnou hodnotu) považovat za 
horní odhad stáří celého vesmíru (viz 
obr. 1). 

Měření Hubblovy konstanty 

Při zjišťování hodnoty Hubblovy 
konstanty se vychází ze vztahu (I) 
mezi rychlostí, kterou se od nás 
v důsledku rozpínání vesmíru vzda-
lují ostatní galaxie, a jejich vzdále-
ností. Rychlosti, zjišťované na zá-
kladě červeného posuvu spektrál-

A Obr. 1 - Friedmannův věk vesmíru a převrácená hodnota Hubblovy konstanty. 

ních čar, jsme dnes schopni merit 
s relativní přesností 1 %. Hlavním 
problémem od dob Hubblových 
však stále zůstává měření vzdále-
ností příslušných galaxií. K dané-
mu účelu jsou navíc nevhodné ga-
laxie nám nejbližší, u nichž je radi-
ální složka rychlosti ovlivněna vzá-
jemným gravitačním působením 
mezi nimi a naší Galaxií (popří-
padě místní skupinou galaxií) a 
u nichž výsledný posuv spektrálních 
čar v sobě zahrnuje nejenom slož-
ku odpovídající Hubblově rozpíná-
ní, ale také složku vyvolanou po-
hybem naší Galaxie směrem k dané 
galaxii právě v důsledku gravitace. 
V případě nejbližší galaxie M 31 
v souhvězdí Andromedy tak namís-
to červeného posuvu dostáváme do-
konce posuv modrý. U skupiny ga-
laxií v souhvězdí Panny se odhadu-
je rychlost přibližování k naší míst-
ní skupině galaxií asi na 20 % cel-
kové radiální rychlosti a může tak 
zatížit určování Hubblóvy konstan-
ty chybou přibližně 20 %. 

K určování vzdáleností galaxií 
se využívá několika metod. Obec-
ně se studují objekty (tak zvané 
„standardní světelné zdroje"), je-
jichž absolutní (skutečná) svítivost 
je známá z výzkumů v bližších čás-
tech vesmíru (nejlépe přímo z Ga-
laxie) a můžeme ji považovat za 
stejnou, nebo případně závisí na ji-
ných pozorovatelných parametrech, 
jako je barva vysílaného záření nebo 
perioda pulsace. Porovnáním s po-
zorovanou jasností je pak možné 
odhadnout vzdálenost, neboť množ-
ství zachyceného světla klesá s dru-
hou mocninou vzdálenosti od jeho 
zdroje. Výsadní postavení v tomto 
směru zaujímají cefeidy, superobří 
hvězdy, jejichž zářivost je rostoucí 
funkcí periody (řádově týdny) pra-
videlných oscilací jasnosti a do ur-
čité míry i teploty. Jedná se o do-
statečně jasné hvězdy, viditelné 
pozemskými dalekohledy asi do 
poloviny vzdálenosti ke kupě ga-

A Obr. 2- E. P. Hubble (převzato z kni-
hy Misner, Ch. n kol.: Gravitation, 
W Freeman, Sun Francisco (1973)) 

laxií v souhvězdí Panny. Jejich sví-
tivost lze kalibrovat pomocí cefeid 
v hvězdokupách naší Galaxie s přes-
ností asi 10 % (s menšími korekce-
mi odrážejícími různé chemické 
složení). K potvrzení takto namě-
řených vzdáleností k Velkému 
a Malému Magellanovu mračnu 
i M 31 bylo použito proměnných 
hvězd typu RR Lyrae, které jsou 
v průměru 100-krát slabší. 

K ověřování vzdáleností se pak 
využívá i dalších charakteristických 
závislostí, jako například souvislos-
tí mezi velikostí, zářivostí a rozpty-
lem rychlostí v mezihvězdných ob-
lacích ionizovaného vodáku (oblas-
ti H II), světelných křivek nov (ma-
xima jasnosti a časového poklesu 
jasnosti) a nejrůznějších vlastností 
spirálních galaxií ve vztahu k jejich 
celkovému vyzařování. Mezi dvě 
nejpreferovanější patří Tullyova-
Fischerova relace mezi rotací jed-
notlivých části spirálních galaxií 
(měřenou změnou Dopplerova po-
suvu podél jejich profilu) a jejich 
svítivostí a také souvislost mezi roz-
ptylem centrální rychlosti a zářivos-
tí nebo velikostí eliptických galaxií, 
nazývaná často relací D~- S. 

Kromě výše uvedených metod 
existuje ještě několik možností při-
bližného určování vzdáleností vět-
ších, než umožňují cefeidy, k nimž 
patří sledování zářivosti supernov 
typu Ia (SN Ia) nebo využití tak 
zvaného Sunjaevova - Zel'dovičova 
jevu (měření časového zpoždění 
mezi různými obrazy skupin galaxií 
či kvasarů vytvořenými velmi 
hmotným objektem - gravitační 

» Decelerační parametr je bezrozměrná 
veličinu vyjadřující míru zpomalování 
expanze pozorované části vesmíru. S Huh-
blovnu konstantou H souvisí vztahem 
q0 = 4tc pG/3H2, kde G,je gruvitačníkm-
stanta a pstředníhustota hmoh've vesmfiu. 
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čočkou). Primárním a nejpřesněj-
ším indikátorem vzdáleností, které 
již nelze určit paralakticky, však 
i nadále zůstávají cefeidy. 

Pochopitelnou snahou je do-
sáhnout potvrzení hodnoty Hub-
blovy konstanty co největším po-
čtem nezávislých měřicích metod. 
Před opravou Hubblova dalekohle-
du byly známy vzdálenosti sotva 
dvou tisíc galaxií a s přesností do 
10 % dokonce méně než jedné 
stovky. 

První měření Hubblovy 
konstanty pomocí 
opraveného HST 

Je jistě symbolické, že k výrazné-
mu zpřesnění hodnoty Hubblovy 
konstanty má přispět obří dale-
kohled, nesoucí jméno po témže 
astronomovi. Proměřování vzdále-
ností galaxií patří k hlavnímu pro-
gramu HST. Před svou opravou 
v roce 1993 umožňoval zjišťování 
polohy cefeid pouze asi do třetino-
vé vzdálenosti, než nás dělí odkupy 
galaxii v souhvězdí Panny. Nové ko-
rigující optické zařízení umožnilo 
skupině pod vedením Wendy Fre-
edmana (Carnegie Observatories, 
Pasadena, California) získat poměr-
ně kvalitní světelné křivky pro 20 
cefeid ve spirální galaxii M 100 
v souhvězdí Panny. Na základě roz-
boru získaných dat pak byla vypoč-
tena hodnota Hubblovy konstanty 
82±17 km.s''.Mpc''. Při výpočtu 
bylo nutné použít průměrný červe-
ný posuv pro větší počet galaxií této 
soustavy, protože červený posuv 
M 100 samotné obsahuje výraznou 
složku odpovídající vlastnímu po-
hybu uvnitř skupiny. Neznáme-li 
přesně polohu M 100 vzhledem ke 
středu tohoto systému, nemůže být 
hodnota H zcela přesná. Zdá se 
však, že M 100 se od něho nachází 
velmi daleko. 

Zdrojem dalších nepřesností je 
již zmíněné přibližování kupy ga-
laxií v Panně a naší Galaxie, způ-
sobené vzájemným gravitačním 
působením. Freedman a jeho spo-
lupracovníci však uvádějí pod-
půrné argumenty nasvědčující to-
mu, že tento vliv se jim podařilo 
uspokojivě eliminovat. Kupa gala-
xií v souhvězdí Vlasy Bereniky je 
6-krát vzdálenější než skupina 
v Panně, což postačuje k tomu, 
abychom mohli zanedbat gravitač-

A Obr. 2 - Kupa galaxií v.rouhvězdtPanny (převzaty z Ul). 

ní působení na naši Galaxii. Na dru-
hé straně však již nelze použít jako 
měřítko cefeidy ani s pomocí Hub-
blova dalekohledu. Naštěstí je po-
měrně dobře znám poměr vzdále-
ností skupin galaxií v souhvězdí 
Panny a ve Vlasech Bereniky. Kom-
binací naměřených vzdáleností 
v souhvězdí Panny a červeného po-
suvu pro galaxie ve Vlasech Bereni-
ky je možné určit Hubblovu konstan-
tu neovlivněnou zmíněným pohy-
bem. Hodnota se výrazně neliší od 
předcházející: 77±16 km.s''.Mpc''. 
Kombinací obou výsledků pak Fre-
edman uvádí 80±17 km.s .Mpc'' 
jako prozatím nejpravděpodob-
nější hodnotu Hubblovy konstan-
ty. 

Není bez zajímavosti, že k po-
dobnému závěru dospěl v loňském 
roce i tým pod vedením Michaela 
Pierce (Universita v Indianě), kte-
rému se podařilo proměřit 3 cefei-
dy v jiné galaxii v Panně pomocí 
3,5-m kanadsko-francouzsko-ha-
vajského dalekohledu na observa-
toři Mauna Kea. K pozorování vel-
mi vzdálených cefeid ze Země bylo 
použito aktivní optiky, v níž rychle 
se pohybující zrcadlo kompenzova-
lo chvění vrstev vzduchu v atmo-
sféĚe. 

Určení Hubblovy konstanty 
s přesností alespoň 10% však bude 
vyžadovat spolehlivá měření ve vět-
ších vzdálenostech, než je kupa ga-
laxií v Panně, přesahujících mož-
nosti proměřování periodických 
světelných křivek cefeid Hubblo-
vým dalekohledem. Dosud prove-
dená pozorování slouží především 
ke kalibraci dalších metod, které 
umožní postoupit dále do vesmíru, 
minimálně za hranici 100 Mpc (326 
milionů světelných let), za níž již 
určování Hubblovy konstanty téměř 
jistě není ovlivněno vzájemným 
gravitačním působením s naší Ga-
laxií. 

Z výsledků publikovaných v loň-
ském roce připomeňme ještě mě-
ření Briana Schmidta, Roberta 
Kirschnera a Ronalda Eastmana 
(Harvard). Zkoumáním časové zá-
vislosti optického spektra superno-
vy typu II z roku 1979 v M 100 byla 
určena její svítivost v souladu s mě-
řeními Hubblovým dalekohledem. 
Rozborem spektrálních závislos-
tí 18 supernov typu H, z nichž nej-
vzdálenější je 10-krát dále než 
kupa galaxií v Panně, byla urče-
na hodnota Hubblovy konstanty 

73±9 km.s''.Mpc'. 
Také použití Tul-
lyovy-Fischero-
vy metody dává 
v případě M 100 
hodnotu blízkou 
předchozím. Je 
ale třeba přiznat, 
že M 100 po-
zorujeme čelně 
(„shora"), což je 
výhodné při sle-
dování cefeid, 
ale znesnadňuje 
dopplerovské ur-
čování rychlosti 

rotace jejích čás-
tí, pro něž je ideál-
ní, jestliže se 
váme" na galaxii 
„zboku". K pře-
svědčivějším závě-
rům získaným na 
základě Tullyo-
vy-Fischerovy me-
tody bude proto 
potřeba nalézt vý-
hodněji oriento-
vaný vesmírný 
objekt. 

Á Obr.4-Kupa galaxií ve Vlasech Bereniky (převzato z [1]). 

Možnosti a předpovědi 

Výsledky pozemských měření Hub-
blovy konstanty se v posledních le-
tech nejvíce pohybovaly okolo dvou 
hodnot, 50 a 80 km.s''.Mpc''. Prv-
ní z nich vymezuje stáří vesmíru na 
18 až 20 miliard let a lépe vyhovuje 
současným představám o vzniku ves-
míru podle teorie velkého třesku. 
Mezi její nejvýznačnější zastánce 
a obhájce patří známý Freedmanův 
kolega z Pasadeny, žák Edwina Hub-
b1a,Allan Sandage. Kromě argumen-
tů teoretických však vychází i z ex-
perimentálních výsledků. Hubblo-
vým dalekohledem (ještě před opra-
vou) spolu se svými spolupracovní-
ky kalibroval vzdálenosti supernov 
typu Ia z roku 1937 a 1972 v galaxii 
vzdálené asi 5 Mpc (asi 16 milionů 
světelných let) pomocí cefeid a za 
předpokladu, že všechny supernovy 
zmíněného typu mají stejný zářivý 
výkon, dospěli k hodnotě Hubblovy 
konstanty H = 52±8 km.s''.Mpc''. 
Kirschner spolu se svými harvard-
skými kolegy však předpoklad stej-
né svítivosti zpochybnil. Podle něho 
lze skutečnou svítivost těchto su-
pernov odvodit z časové závislosti 
jejich jasnosti. Rozborem záznamů 
13 supernov ve vzdálenostech něko-
lika set Mpc dospěl k vyšší hodnotě 
67±7 km.s''.Mpc''. 

Naproti tomu shoda měření Hub-
blova dalekohledu s řadou pozem-
ských pozorování upřednostňujících 
vyšší hodnotu 80 km.s .Mpc''se zdá 
být povzbuzující. Teoretikům ale 
přináší spíše vrásky na čele. Je-li 
hodnota H > 75 km.s''.Mpc'', pak 
vesmír není starší než 15 miliard let. 
Pokud se v naší Galaxii nacházejí 
v kulových hvězdokupách hvězdy 
přibližně stejného stáří, pak by hus-
tota hmoty ve vesmíru měla být níz-
ká, asi 0,1 až 0,3 hodnoty, kterou 
vyžaduje inflační model vesmíru, 
považovaný obecně za nejpravděpo-
dobnější scénář raného stadia kos-
mického vývoje. Přestože je mož-
né i pro vesmíry s poměrně nízkým 
obsahem hmoty konstruovat teore-
tické modely vyhovující řadě dnes 
pozorovaných parametrů, vysvětle-
ní formování galaxií by bylo velmi 
obtížné. 

Pokud by H > 85 km.s''.Mpc'' 
a věk nejstarších hvězd by skutečně 
byl až 18 miliard let, potom bychom 
zřejmě museli výrazněji pozměnit 
dosud všeobecně uznávanou teorii vý-
voje vesmíru. V této souvislosti zno-
vu ožívají úvahy o zavedení kosmo-

logické konstanty? doEinsteinových 
rovnic gravitačního pole. Její kladná 
hodnóta by mohla zajistit, že stáří 
vesmíru by bylo větší než 1/H a do-
volila by i některé další paramet-
ry uvést do souladu s inflačním mo-
delem (například by bylo možné apli-
kovat tento model na vesmír s men-
ším obsahem hmoty). Experimen-
tální ověřování této hypotézy však 
zatím nepřineslo jednoznačné výsled-
ky. 

Nezbývá než trpělivě čekat na 
další měření HST a na kalibraci 
nejrůznějších způsobů zjišťování 
vzdáleností. Rozhodující slovo ješ-
tě ani zdaleka nepadlo. Usilovná, 
mravenčí práce vědců a techniků, 
která před námi postupně odhaluje 
tajemství přírody a zároveň neustá-
le klade nové a nové otázky, si však 
bezesporu zaslouží obdiv a uzná-
ní. Úspěšně se tak naplňuje výrok 
samotného Edwina Hubbla z ro-
ku 1934: „Nyní máme zběžný 
nástin některých obecných charak-
teristik námi pozorovatelné oblas-
ti vesmíru jako celku. Dalším kro-
kem by měl být zevrubný průzkum -
pečlivá, opakovaná pozorování 
s ohledem na přesnost a úpinost. 
Tento program, kladoucí velký 
důraz na použité metody, bude 
vleklou řadou postupných aproxi-
můcL" D 
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Sluneční zatmění v roce 1994 -
Maroko a Brazílie 

Eva Marková, Hvězdárna Úpice 

Během periody Saros, která trvá přesně 18 let ̀  
11 dní 7 hodin a 42 minut, se uskuteční celkem 
41 slunečních zatmění: 15 úpiných, 15 prsten-
cových a 11 částečných. To znamená, že téměř 
každý rok proběhne 1 prstencové a 1 úpiné za-
tmění. Přesto je ale jen málo lidí, kteří měli 
možnost tento úchvatný úkaz pozorovat. Napří-
klad Pražané mohli úpiné zatmění Slunce po-
zorovat naposledy někdy v 18. století a další je 
čeká ve 22. století. O něco lépe na tom jsou oby-
vatelé jižních částí naší republiky; ti budou mít 
možnost pozorovat úpiné zatmění Slunce již 
v roce 1999. Úpiné zatmění je totiž vždy pozo-
rovatelné pouze z malého kousku naší planety -
pásu širokého přibližně 200 kilometrů a dlou-
hého nanejvýš několik tisíc kilometrů, nejdelší 
doba trvání zatmění je 7,5 minuty. Podobně to 
platí pro zatmění prstencové, které vzniká teh-
dy, když vzdálenost Měsíce a Země je tak vel-
ká, že měsíční stín nedopadá až na Zemi a zdán-
livý průměr Měsíce je tedy menší než zdánlivý 
průměr Slunce. 

Co do počtu zatmění nebyl výjimečný ani rok 
1994. Proběhla v něm dvě zatmění: 10. května 
prstencové, které bylo mimo jiné pozorova-
telné též v Africe (a jako částečné i u nás) a 
3. listopadu úpiné zatmění, které bylo pozoro-
vatelné v některých částech jižní Ameriky - pás 
totality probíhal přes Peru, sever Chile, jih Bo-
lívie, Paraguay, sever Argentiny a jih Brazílie. 
Z odborného hlediska má pro astronomy obrov-
ský význam zatmění úpiné, neboť jeho pozoro-
vání dává řadu odpovědí na otázky týkající se 
stavby a procesů ve sluneční koroně, zatmění 
prstencová mají význam pouze jako nádherný 
přírodní úkaz. Přesto (a nebo právě proto) pra-
covníci Hvězdárny v Úpici zorganizovali výpra-
vy za pozorováním obou těchto zatmění. 

Prstencové zatmění 10. května - Maroko 

Výprava za prstencovým zatměním do Maroka 
se uskutečnila na vlastní náklady účastníků a za 
pomoci sponzorů. 30. dubna odjel z úpické hvěz-
dárny autobus s dalekohledy a 20 cestujícími. 

Na marockých hranicích nastalo velké dile-
ma: pozorovat zatmění z mořského pobřeží nebo 
raději ve vnitrozemí, které mělo větší naději na 
dobré počasí? Nakonec po prožití několika nád-

herných západů Slunce do moře vyhrála varian-
ta první. Toto rozhodnutí se ale nakonec ukáza-
lo jako ne úpině šťastné, neboť ač po několik 
dnů před zatměním byl večer západní obzor na-
prosto čisty', v den zatmění se tam honily mra-
ky, které chvíli po prvním kontaktu zakryly prak-
ticky celý západní obzor. S nadějí jsme doufali, 
že některá z malých děr v mracích se dostane 
v pravý čas na pravé místo, ale nestalo se tak. 
A tak přihlížejícím zvědavcům, kteří ani nevě-
děli, co se bude dít a nechápali, proč jsme tam 
přijeli a co hodláme dělat, jsme to ani nemohli 
názorně vysvětlit (v Maroku totiž prakticky ne-
existuje žádná hvězdárna a astronomie je tam 
pojem zřejmě zcela neznámý. Většina obyvatel 
ani nevěděla, že něco jako zatmění Slunce exis-
tuje, natož aby věděla, že bude vidět přímo 
u nich). 

Úpiné zatmění 3. listopadu - Brazílie 

Do Brazílie odjelo na pozvání univerzity v Sao 
Paulu a organizace REA (REDE de Astronomia 
Observacional, což je organizace sdružující pře-
devším astronomy-amatéry, jakási obdoba na-
šich astronomických společností) 5 pracovníků 
Hvězdárny v Úpici a kameraman televize. Cesta 
byla pině hrazeny sponzory. Během pobytu nás 
měli na starosti právě členové REA; to bylo vel-
mi důležité, protože jako jedni z mála v Brazílii 
mluvili anglicky. Společně s námi odcestovalo 
též 250 kg přístrojů. 

V Sao Paulu jsme byli již 20. října. Jako po-
zorovací místo jsme na doporučení členů REA 
a hlavně jejich meteorologa zvolili Chapecó 
(27'05'39" S a 52'39'37" W). Je to město asi 
900 kilometrů od Sao Paula směrem do vnitro-
zemí. Na Brazílii mělo relativně dobrou před-
pověď počasí (i když Brazílie jako celek měla 
z míst, kde zatmění bylo pozorovatelné, před-
pověď relativně nejhorší). Pozorovalo se v areá-
lu dobytčího trhu a spolu s námi se tam připra-
vovali Rusové, Indové, Japonci a samozřejmě 
několik skupin z různých míst z Brazílie. Kro-
mě toho tam bylo i jinak poměrně živo, protože 
veřejnost měla o zatmění a přípravy na ně ob-
rovský zájem a měla na pozorovací stanoviště 
zcela volný přístup (s výjimkou doby vlastního 
zatmění). 

♦ Obr. 1 - Částečné zatmění Slunce 10. května 1994, 
pozorované v Maroku - Snímek který se podařilo získat 
při prstencovém zatmění předtím, než se obloha úpině 
zatáhla. 

Brazílie totiž na rozdíl od Maroka úpiným 
slunečním zatměním doslova žila. Je to země, 
kde v každém větším městě je univerzita, takže 
přesto, že na jedné straně je tam poměrně vyso-
ký analfabetismus, na straně druhé je i poměrně 
velká vzdělanost. Už při našem příjezdu běžely 
v televizi pořady o slunečním zatmění a vychá-
zely články v novinách. Vedle astronomických 
informací o zatmění nechyběly ani návody, jak 
může běžný člověk zatmění pozorovat (přísluš-
ná pozorování v novinách zpravidla prováděla 
nahá žena bodrých tvarů, aby tuto informa-
ci veřejnost nepřehlédla). A tak není divu, že 
3. listopadu při zatmění se život v Brazílii prak-
ticky zastavil a téměř všichni měli hlavu obrá-
cenou ke Slunci. Díky tomu jsme se i my, spo-
lečně s dalšími zahraničními výpravami, těšili 
poměrně velkému zájmu. 

Totalita nastala ve 12h 50min 58s UT a skon-
čila ve 12h 54min S0s UT, takže úpiné zatmění 
v Chapecó trvalo 3 minuty 52 sekund - Cha-
pecó leželo ve středu pásu totality. Počasí bylo 
na rozdíl od celého našeho předchozího pobytu 
v Brazílii, kdy bylo skoro stále zamračeno 
a často pršelo, přímo nádherné, nikde ani mrá-
ček. O to více byl znatelný pokles teploty, která 
před prvním kontaktem dosahovala více než 
30'C. Měření změn teploty jsme zahájili 15 mi-
nut před 2. kontaktem - byla již pouze 22,5 'C, 
5 minut před 2. kontaktem 19,1 °C a těsně po 
3. kontaktu 17,8 °C, takže během 20 minut klesla 
téměř o 5 'C. Pak již začala stoupat. Měření 
změn teploty byl náš jediný meteorologický 
experiment, více jsme se zaměřili na experimen-
ty astronomické. 

A Obr. 3- Úpiné zatmění Slunce 3. listopadu 1994 - Snímky byly pořízeny v Chapecá v Brazílii účastníky expedice refraktorem Merz (890 mm, f= 1 800 mm), expoziční doba. levý snímek 1/4 sekundy, pravý snímek 1/125 sekundy. Sluneční korona má protáhlý tvar - Slunce se blíží do minima cyklu sluneční aktivity. 
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Podařilo se nám pořídit řadu snímků bílé ko-
rony refraktorem Metz o průměru 90 mm a oh-
niskové vzdálenosti 1 800 mm a objektivem MTO 
1000 s expoziční dobou od 1/1000 s do 1 s. Re-
fraktorem Merz bylo prováděno též fotografová-
ní Slunce před a po úpiném zatmění. Bílou koro-
nu jsme rovněž snímkovali společně s blízkým 
okolím objektivem s ohniskem 105 mm s expo-
ziční dobou I s a 0,5 s. Tyto snímky jsou uniká-
tem i z odborného hlediska, protože jsou na nich 
jasně patrné koronální paprsky až do vzdálenosti 
asi 10 slunečních poloměrů. Pomocí dalekohle-
du o průměru 80 mm a ohniskové vzdálenosti 
1 170 mm jsme prováděli fotografování bílé ko-
rony při opticko-mechanické simulaci radiálního 
filtru - radiální filtr zde byl nahrazen clonkou 
umístěnou do určité vzdálenosti vzhledem k op-

tice, expoziční doby se pohybovaly kolem 30 sekund. 
Kromě toho jsme snímali průběh celého zatmění 
celooblohovou komorou a videokamerou. 
V plánu byl také jeden radioastronomický ex-

periment, registrace poruch šíření rádiových vin 
v době zatmění, vysílaných pobřežními majáky. 
Jejich frekvenci se nám ale pro velké rušení ne-
podařilo zachytit ani na pozorovacím stanovišti 
ani na různých místech v okolí Chapecó, takže 
jsme nakonec od tohoto experimentu upustili. 

Vzhledem k tomu, že jsme měli možnost po-
zorovat úpiné zatmění již v roce 1990, je zajíma-
vé srovnat tvar sluneční korony při obou těchto 
zatměních. V roce 1994 se Slunce blížilo do mi-
nima cyku sluneční aktivity. Sluneční korona byla 
protáhlá, byly v ní patrné dlouhé pňlbicovité ekva-
toreální paprsky a řada tenkých polámách paprs-

ků, což je typický tvar pro období minima cyklu 
sluneční aktivity. V roce 1990, kdy bylo Slunce 
prakticky v maximu cyklu sluneční aktivity, byla 
korona téměř kruhově symetrická a tenké polární 
paprsky chyběly. O 

(viz též obrázek na II. straně obálky) 

(foto - archiv autorky). 

f~ Eva Marla.ivá (*1949). 
Ředitelku Hvězdárny Úpice. Kromě popularizace 
se věnuje i odborné práci v oboru sluneční fyziky. 

Vizuálnísledování sluneční fotosféry v roce 1994 
Do pozorování Slunce prostřednictvím centra při Hvězdárně Valašské Me-
ziříčí se v roce 1994 zapojilo 29 stanic nejen z České republiky (16), ale 
i ze Slovenska (12) a Polska (1). Celkově bylo provedeno 5 443 pozorování 
pokrývajících 98,4 % roku, což představuje 359 dnů. Sledování schází ze 
dnů 10. ledna, 2. a 9. února, 13. listopadu a 26. a 28. prosince. 

Přepočet na řadu předběžných relativních čísel vydávaných měsíčně cen-
trem S.I.D.C. - Brusel bylo provedeno na Hvězdárně v Rokycanech. V tabulce 
je pro každou stanici uveden přehled počtu pozorování v procentech, přepočí-
távací koeficient k vůči předběžným relativním číslům S.I.D.C. a průměrná 
roční odchylka od těchto hodnot jak absolutně, tak i v procentech. 

Dále byla z pozorování fotosféry soustředěných ve Valašském Meziříčí 
vypočtena průměrná denní relativní čísla. Jejich tabulka je též přílohou tohoto 
článku. Průměrné relativní číslo pro rok 1994 činí 29,4 ± 1,7 (±5,8 %). 

Ve zpracovaném souboru 29 stanic ]ze nalézt, jak vyplývá z první tabulky, 
pňldady následováníhodné, ale i věci, kterých by bylo lépe se propříště vyva-
rovat. Jako každoročně, i v roce 1994 se vyskytlo několik stanic, které sice 
zasílaly hlášení o svých pozorováních, ale jejich četnost byla zcela nedostateč-
ná. Nechtěl bych těmito řádky někoho odradit od pozorování Slunce, ale na-
opak vyzvat všechny pozorovatele s nižšími počty sledování k vyšší aktivitě, 
která by pak následně ještě více zhodnotila jejich práci. 

Protipólem výše popsaných souborů sledování je ovšem fakt, že v roce 
1994 mělo 17 stanic více než 50 % pozorovacích dnů z celkového počtu 
dnů v roce. Na těch nejúspěšnějších počet pozorování překročil dokonce 
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magickou hranici 300. Absolutně nejúspěšnější bylo Hurbanovo (85,8 %o), 
těsně následované Kysuckým Novým Městem a Rimavskou Sobotou (shod-
ně 82,7 %). Z českých stanic v této „soutěži", jako již téměř klasicky, vede 
stanice Kunžak se 78,6 %. 

Značné rozdíly se projevily i v porovnání průměrných denních odchy-
lek, které nám poskytují obrázek o kvalitě pozorování. Všeobecně je mož-
no konstatovat, že vzhledem ke klesajícím hodnotám relativních čísel 
s nástupem minima jedenáctiletého cyklu sluneční aktivity procentuální 
odchylky zákonitě narůstají. V roce 1994 se také žádná stanice nedostala 
pod odchylku menší než téměř 7 %. Nejlepšího výsledku dosáhla Hvezdá-
reň Humenné (6,822 %) a Hvezdáreň Banská Bystrica (6,866 %). Na třetí 
místo se zařadila Rimavská Sobota a za ní následují české stanice - astro-
nom amatér L. Honzík z Plzně (7,189 %) a Rokycany-Lužická (7,473 %). 
Naopak mezi pozorovací místa s nejneurovnanějšími hodnotami relativní-
ho čísla se řadí Hvezdáreň Nitra (30,794 %), Hvezdáreň Hlohovec (28,416 %) 
a pozorovací stanoviště Borovany (25,054 %). 

Je samozřejmě žádoucí, aby sluneční fotosféru pravidelně sledovalo co 
nejvíce zájemců. Bude vynikající, jestliže to budou členové sluneční sekce 
ČAS, ale na druhé straně je nezbytné předtím, než se rozhodnete pozorová-
ní zahájit, zodpovědně zvážit, zda mu budete moci věnovat dostatek času 
a současně jste ochotni provádět je dostatečně zodpovědně, kvalitně a peč-
livě, aby byla použitelná pro další zpracování. 
(J Karel Halíř 
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Vizuální pozorování Slunce v roce 1994 
Ladislav Schmied' & Vlastimil Neliba+)

"1 Kunžak; *I Astronomický kroužek Kladno 

V roce 1994 soustředila Hvězdárna ve Valašském Meziříčí 333 pozorova-
cích protokolů o vizuálním pozorování sluneční fotosféry 29 hvězdáren 
a pozorovacích stanic pozorovatelů z České republiky, Slovenska a Polska, 
jejichž seznam je v tabulce 1. Jimi vykonaná pozorování v celkovém počtu 
5 453 redukoval na předběžnou řadu bruselských relativních čísel SIDC 
spoluautor tohoto článku Vlastimil Neliba podle vlastního programu. 

Výsledky redukce byly zaslány všem spolupracujícím hvězdárnám 
a pozorovacím stanicím. Zároveň byla vytvořena výsledná řada relativních 
čísel sluneční činnosti, znázorněná graficky v horní části obr. 1. Tato řada 
pokrývá 359 dnů, tedy 98,4% celého roku. Najeden pozorovací den připa-
dá průměrně 13,4 pozorování. Průměrná denní odchylka od předběžných 
relativních čísel SIDC činí 12,2 %. 

Stabilita koeficientu k v průběhu roku je vyjádřena v této tabulce prů-
měrnými odchylkami, jejichž úroveň do jisté míry závisí i na jeho výši. 

7 Tab. 1 

Celkový přehled výsledků jednotlivých stanic vroce 1994 

stanice n 'R, FO,, k 1%] 

1 Banská Bystrica 159 :42,3 29;5 0,71. 2 6,8 
2 Boravany''(: . 28 35 32;7 1,05:.. 8,9 27,2 
3 Hlohovec ~ 60 28 282 1,17 '?~ . 10,5 37,2 
4 Humenná :  256 39,2 30;2 0,77 ~.' ' 1,9 ` 6,3 

'r5 Hurbanovo -"313 44,2 30;1 0,67 2,3 7,6 
6 Kladno '" r .230 :30,9 31,5 1,02. 4 12,7 
7 Kunžak :+287 20,4 30;1 1,58 6,6 21,9 
8 Kysucká N. Mesto 302 45,3 303 0,67 2,9  9,6 
9 Michalovce 185 30,2 29,9 0,98 3 10 

' .. 10 Nora 229 28,8 .30,2 1,26 12,4 41,1 
.' 12 Ondřejov ,.239 :40,4 , 29,9 0;74 2,7 9 

13 Ostrava 128 37,7 31,3 0,64 3,2 10,2 
14 Plzeň-Honzík 186 40,7 30;9 ...r0;77 2,3;: 74 
15 Plzeň-Řehoř 140 "41,8 28,4 0,68 2,3 ,:. . 8,1 
16 Plzeň-Zíbar 93 34,5 31,8 .0;94 2;4' 7,5', 
17 Plzeň-Kučera ,.119 48,5 31,3 _..0;67 5,9 

t$8 '<

18 Prešov 213 479 : -31,4 0;65 2,4 76 ' 
19 Prostějov 185 - 445 31'.,1 .0,74 . 3,7. 11,9 
20 Rimavská Sobota 302 51,5 "'30,8 .0;6 2,1 68, 
21 Rokycany-hvězd. 188 48,1 31,9 0;67 2,9 91 
22 Rožňava 221 36,2 30 0:84 5,1 17 
23 Sezimovo Ústi 137 40,2 28,6 0,71 2,6 9;1 
247ňnec 87 29,7 :. 29,5 1,01 3 10,2 
25 Uherský Brod 221 48,9 31,3 0,63 '''3,4 10,9 

1 26 Zlar nad Hronem 144'. 18,6 28 1,85 10,2 38,4 
27 ž4ioa 267 41,7 30 0,72 2,6 9,3 
28 Utovel 259 22,6 30,3 1,37 4,5 14,9~ 
30 Rokycany -t-kO ř 190 ~'   33,9 0,í  . 0,92 2,1 6,8 
31 Krosno-Polsko 85 25,1 30,7 1,28 4,3 14_ 

Vysvětlivky: 
n - celkový počet pozorování za rok 1994 
Rp - průměrné roční relativní číslo pozorevacr stanice 
R'p průrněmě roční relativní Číslo SlOGza dny, kdy bylo pozorováno 
k - koeficientpopočtu 

V Obr. I 

Vzhledem k tomu, že v létech minima jedenáctiletých cyklů se na celkové 
sluneční činnosti značně podílejí malé sluneční skvrny na hranici viditel-
nosti v menších dalekohledech, mají jimi vybavené pozorovací stanice 
vysoké koeficienty i odchylky. Při zvýšené sluneční činnosti v obdobích 
kolem maxima jedenáctiletých cyklů se jejich koeficienty podstatně snižu-
jí a odchylky všech hvězdáren a pozorovacích stanic jsou přibližně stejné 
bez ohledu na velikost používaných přístrojů. 
V dolní části obr. 1 jsou zakresleny polohy skupin slunečních skvrn 

v jednotlivých Carringtonových otočkách podle kreseb sluneční foto-
sféry, pořízených projekcí malým refraktorem o průměru 74 nun, ohniskové 
délce 940 mm při zvětšení 47x na autorově soukromé sluneční pozorovatelně 
u Kunžaku. Rozsáhlost jednotlivých skupin je znázorněna různě velkými ko-
toučky. Při datové stupnici jsou vyznačena data průchodu největších pozorova-
ných skupin slunečních skvrn centrálním meridiánem Slunce (S). 

V tabulce 2jsou porovnány vybrané indexy sluneční činnosti s předchá-
zejícím rokem. Tato tabulka byla sestavena z výsledků statistického zpra-
cování pozorování Slunce v Kunžaku, podle nichž byly zhotoveny itak 
zvané „motýlkové diagramy" (obr. 2 a 3) pro 22. jedenáctiletý cyklus slu-
neční činnosti. Tyto diagramy znázorňují posun aktivních oblastí v průbě-
hu cyklu z vysokých heliografických šířek do blízkosti slunečního rovníku 
podle Spórerova zákona. V prvním z obou diagramů jsou vyznačeny svis-
lými úsečkami heliografické šířky, v nichž byly pozorovány v jednotlivých 
Carringtonových otočkách sluneční skvrny. Ve druhém diagramu jsou za-
kresleny vodorovnými úsečkami nejvyšší, nejnižší a průměrné šířky vý-
skytu slunečních skvrn v jednotlivých letech, silnými křivkami vyrovnané 
průměry z pěti po sobě následujících rotací Slunce. 

Z grafického znázornění sluneční činnosti i ze srovnávací tabulky jejích 
vybraných indexů je zřejmé, že i přes určité několikaměsíční výkyvy se 
v roce 1994 sluneční činnost postupně snižovala, oblasti výskytu sluneč-
ních skvrn na severní ijižní polokouli Slunce se posunuly do blízkosti 
slunečního rovm'ku a vyskytly se i dny, kdy na Slunci nebyly pozorovány 
žádné skvrny (relativní číslo R = 0). To vše nasvědčuje, že příští minimum 
na rozhraní 22. a příštího 23, cyklu nastane již v nejbližších letech. 

(kresby - Pavel Příhoda) 

V Tab. 2 

O 
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A Obr. 2 Á Obr. 3 

Ing. Vlastimil Neliba (*1960) je vedoucím astronomického kroužku 
v Kladně, civilním povoláním důlní záchranář: Původně se zabýval 
meteorickou astronomií, nyní sluneční činností. Od roku 1993 přispívá svými 
pozorováními do mezinárodní sítě SJDC Brusel a rovněž se podílí na 
zpracování výsledků jednotlivých stanic v České a Slovenské republice. 

Ladislav Schrnied (*1927). Významný český astronom amatér zabývající se 
vizuálním pozorováním Slunce. Výře uvedený přehled sluneční činnosti je již 
26. pokračováním publikování unikátní nepřerušené řady přehledů ročních 
výsledků autorových vizuálních pozorování sluneční činnosti provedených na 
,jeho soukromé hvězdárně v Kunžaku u Jindřichova Hradce. 

HVĚZDÁRNY * PLANETÁRIA * ASTRONOMICKÉ KLUBY 
Dva týdny se Sluncem 

V průběhu letních prázdnin toku 1995, na přelomu července a srpna, jsem n mel možnost se na čtrnáct dní 
začlenit do pracovní skupiny .slunečního oddělení Astronomického ůstavu AV ČR v Ondřejově, nazývané 
Monitorování sluneční aktivity a předpovědi. Kmenověji tvoří dva pracovníciAstronomickěho tstavu, pá-
nové Tomáš Vaněk a František Zloch. A právě v době, kdy někte ý z nich čerpá dovolenou, dostávají příleži-
tost i dobrovolní spolupracovníci (například ze služby Fotosferex), kteří zde mají možnost seznámit se blíže 
s prací slunečního oddělení v oboru sledování sluneční aktivity a jejGso předpovídání. 

Raději bych nechtěl detailněji rozvádět, jakým 
přínosem byl můj pobyt na MU v Ondřejově pro 
tuto instituci, to ať zhodnotí jiní. Zcela jednoznač-
ně však mohu posoudit, jak zajímavá a přínosná 
byla tato nevšední možnost odborné stáže pro 
mne. Vzhledem k tomu, že pracuji na malé hvěz-
dárně v Rokycanech, jejíž nejmodernější komu-
nikační technikou je telefonní aparát, který za 
příznivé konstelace hvězd i funguje, byl pro mne 
svět Ondřejova téměř něčím neskutečným. 

Možnost spojení s celým světem pomocí elek-
tronické pošty prakticky v reálném čase, počínaje 
na východě Japonskem aAustrálií a končena zápa-
dě Boulderem ve Spojených státech a Kanadou, 
přivádí do Ondřejova naráz tolik informací, že i při 
beznadějně zatažené obloze je možno si udělat ve-
lice realistickou představu o aktuální situaci na Slunci. 

V krátkosti (a jistě neúpině) se pro větší názor-
nost pokusím popsat jeden všední den na praco-
višti skupiny Monitorování sluneční aktivity a před-
povědi v Ondřejově. 

Je paradoxní, že „slunečníkům", na rozdíl od 
většiny slušných a spořádaných astronomů - pozo-
rovatelů, začíná pracovní den časně ráno, vlastně 
ještě dlouho předtím, než se Slunce vyhoupne nad 
východní obzor. Právě v této době je totiž nejvý-
hodnější „stáhnout" zještě nepřetížené sítě Iňterne-
tu noční informace ze světa. Především se jedná 
o ursigramy z australského Sydney a Culgoory. 
Z nich je možno zjistit nejen vzhled fotosféry, ale 
i intenzitu slunečního záření v širokém rozsahu elek-
tromagnetických vin. Další zajímavé informace nám 
podá aktuální snímek z japonské družice Yohkoh, 
pracující v rentgenových paprscích. V té době už je 
k dispozici i detailní zpráva, poskytovaná každo-
denně z celosvětového centra pro sledování Slunce 
z amerického Boulderu. 

Za jasného počasí jev tuto chvíli právě tak čas 
vyjít z pracovny o dvě patra výš, do hlavní kopule 

sluneční budovy, k dalekohledům určeným ke sle-
dování Slunce. Po jejich uvedení do chodu a zamí-
ření na objekt našeho zájmu je prvním úkolem ob-
sluhy udělat zákres fotosféry. Kresba se provádí 
projekcí na předtištěný formulář o průměru 250 mm, 
na který se Slunce promítá prostřednictvím poin-
tačntho dalekohledu soustavy dalekohledů (Q ob-
jektivu 64 mm, ,f 860 mm). Kresbu je nutno oka-
mžitě zpracovat a proměřit. Takto získané podkla-
dy pak slouží k sestavení vlastního, ondřejovského 
ursigramu, který se odestlá elektronickou poštou do 
sítě IUWDS (International Ursigram and WorldDays 
Service), kde jej mají k dispozici další stanice, ob-
servatoře zabývající se slunečním výzkumem a kde 
je třeba Slunce ještě pod obzorem. 

K objektivnímu zachycení stavu sluneční akti-
vity však dnes na Ondřejově už neslouží jen oči 
pozorovatele či fotografický materiál, jak tomu bylo 
ještě nedávno, ale špičková technika. Pomocí CCD 
kamer umístěných v ohniscích dvojice mohutných 
refraktorů je do pracovny pozorovatelů přiváděn na 
monitory obraz detailů vyskytujících se na povr-
chu Slunce jak v bílém (integrovaném) světle 
(objektiv Clark broušený roku 1858, fd 205 mm, 
f2 830 mm) zobrazujícím fotosféru, tak i v čáře H-
alfa (í7 210 mm, f3 410), ukazující nám stav chro-
mosféry. Každý den, a s ohledem na rychlost vývo-
je jednotlivých aktivních oblastí i několikrát denně, 
se nahrávají vybrané oblasti fotosféry a chromosfé-
ry pomocí videorekordéru na pásku, která může 
sloužit k pozdějšímu prohlížení jednotlivých jevů 
a zkoumání jejich zákonitostí. 

S ohledem na kvalitu obrazu a zajímavost aktiv-
ních oblastí se může přistoupit i k digitalizaci ob-
rázků. Společně s tímto monitorováním aktivity 
Slunce je nutno v průběhu dne přijímat další infor-
mace ze světa a pomocí e-mailu (i v průběhu pozo-
rování) formou rychlých zpráv PRESTO informo-
vat o aktuálním dění na Slunci - například erup-

cích, vzniku či východu nové aktivní oblasti a po-
dobně. Každodenně chodí zprávy z francouzského 
Meudonu či z Warszawy v Polsku. Nepravidelně 
se objevují i relace z dalších,ještě exotičtějších míst 
celého světa, jako je egyptská observatoř Helwan či 
hvězdárna v New Dilli v Indii. Neméně zajímavé 
jsou i údaje proudící do Ondřejova z evropského 
centra sledování Slunce S.I.D.C. (Sunspot Index 
Data Center), sídlícího v Bruselu. 

Kromě činností, které jsou popsány výše a jež 
jsem si mohl zkusit na vlastní kůži, zajišťují pozo-
rovatelé slunečního oddělení ještě řadu dalších ak-
tivit. Prakticky každé dopoledne se v jejich míst-
nosti vystřídá několik vědeckých a odborných pra-
covníků, kteří se přijdou podívat na aktuální stav 
na Slunci nebo pátrají po nějaké konkrétní situaci 
na naší hvězdě v minulosti. 

Ještě větší vzrušení než obvykle pravidelně na-
stává každý čtvrtek. To je totiž den, kdy kolem je-
denácté hodiny dopoledne z Astronomického ústa-
vu v Ondřejově odchází, samozřejmě elektronickou 
poštou po síti Internet, pravidelná týdenní předpo-
věď sluneční aktivity. Ta obsahuje jednak vlastní 
(ondřejovskou) předpověď sluneční aktivity,jednak 
předpovědi geomagnetické aktivity jak z Geomag-
netického oddělení Geofyzikálního ústavu v Praze, 
tak také předpověď od zájmové skupiny českých 
radioamatérů Propagation Interested Group. Ondře-
jovská část obsahuje předpokládaný stupeň aktivi-
ty Slunce, interval hodnot slunečního rádiového 
toku, počet erupcí a rozpětí hodnot relativního čísla 
pro období následujícího týdne. 

Závěrem bych chtěl alespoň touto formou po-
děkovat za možnost seznámit se se současným sta-
vem získávání informací o Slunci na našem špičko-
vém astronomickém pracovišti. Je vždy příjemné 
mít možnost učinit si představu o možnostech 
současné techniky v oboru, který je mi již desítky 
let koníčkem. Věřím, že tato zkušenost mi pomůže 
i v mé každodenní práci při popularizaci astrono-
mie mezi mládeží, kterou provádím na Hvězdárně 
v Rokycanech. Již nyní doufám, že se mi naskytne 
příležitost zopakovat si za rok tuto cennou zkuše-
nost a těším se na ni. 

O Karel Halíř 
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♦- oznámení označená tímto symbolem nebyla 
v předcházejících čukch R'.ie htězdpubhkgvénanebo 
došlá ka zaAoějejtch obsahu 

4 = akce pořátláné v zatrunlbí .f ‚'R/li hinzd,pž publikovává oznámení, popadni. rcjich 
n_ zkrácená ietzé .. 

listopad '95 
3. -5. XL - Hvězdárna a plan e/á riwn Ostrrava-Paru-

lxc Rej ebicyklistů. Kontakt: redakce Ř/te hvězd, 
Vydavatelství anakladatelství Václav Svoboda (NNIII), 
Vodičkova 34, 11000 Praha 1; n(  02/2421.4567/349; 
Internet risehve@aci.cvut.cz. 
+8,X1.-Matematicko-/'zikálnífakulta UK, Praha: 100 
let Roentgenova záření. Ve výroční den Roentgenova 
objevu pořídáJČMF aMFFUK v posluchámě FI MFF 
UK (Ke Karlovu 5, Praha 2) od 13 hodin seminář, jehož 
součásti bude mimo jiné i demonstrace Roentgenových 
tehdejších experimentů. 

Va/ašskěMezříčí Pomaturitní studium 
astronomie-10. soustředění 13, běhu.® Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 75701 Valašské 
Meziříčí; iři 0651121.928. 
+11.-12.XL- Hvězdárna aplanetáriurM. Knpern(-
ka vBrně.•27. seminář ovýzkumuproměnných hvězd. 

Kontakt: M. Zejda, Hvězdárna a planetárium M. Ko-
pemlca, Kraví hora 2,61600 Brno; © 05/4132.1287; 
internet mikulas@vm.ics.muni.cz. 
•:•24.  - 26.XL - Hvězdárna Vyškov-Marchanice: Pozo-
rovací víkend pozorovatelů proměnných hvězd. 
® Kontakt E Hájek, Hvězdárna a plane árium Mikuláše 
Kopermka, Kraví horn 2, 616 00 Brno; 2) 05/4132.1287, 
050721.668; internet mikulas@vm.ics.muni.cz. 
+24. - 26. XL - Valašské Meziříčí' Seminář o kosmo-
nautice. ®Kontakt: HvězdántaValašsskě Meziříčí, Vse-
t tiská 78,75701 Valašské Meziříčí; 'čI 065121.928. 

25. XL- Valašské Meziříčí: Porada vedoucích hvěz-
dáren a astronomických kroužků. ® Kontakt: Hvěz-
d<árrta Valašské MeziňíČi Vsetínská 78,75701 Valašské 
Meziříčí; © 065121.928. 

prosinec

•7.-10.  XII. - Valašska/Meziříčí: Pomaturitní studi-
um astronomie - 11, soustředění 13. běhu. ® Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78,75701 Va-
lašské Meziříčí; ® 065121.928. 

:• 44. • 8.1.- Pařil, Francie: Věda s Hubblovým kos-
nik ltýmdalekohledem. ' Kontakt: European Southern 
Observatory/ST-ECF, Britt Sjoberg, Karl-Schwarz-
schild-Str. 2, D-85748 Garching bez Munchen, Germa-
ny č +49-89-320-06-291; FAX +49-89-320-06.480; 
internet hst2@eso.org, bsjober@eso.org, http:// 
www.eso.org/hst2.html. 
S• O 8. -12. L.. Sydney, Austrálie: IAU Colloquium No. 
160: Pulsary. ® Kontakt: D. B. Melrose, Research Centre 
for Theoretical Astrophysics, Physics Dpt., University 
of Sydney, NSW 2006, Australia či +61-2-692-2621; 
FAX +61.2-660-2903; internet simonj@physicssu.oz.au. 
:• 022. -26.1.- University ofMwzchester, Nuf field Ra-
dia Astronomy Laboratartes, Jodrelt Bwtk, UK: Vyso-
ká citlivost rádiové astronomie. ' Kontakt: J. Eaton 
(HSRA), NRAL, Jodrell Bank Nr Macclesfield, Che-
shim, United Kingdom, SKI I 9DL; internet hsra@,jb.-
man.ac.uk. 
Y+427. L - 2.]L -San Jose,. California, USA: Hledání 
mimozemských civilizací v optickém spektru (II). ls
Kontakt: SPIE, P.O. BOX 10, Bellingham, WA-98227-
0010; USA; 0 +206-676-3290; FAX +206-647-1445; 
Internet spie@rnom.spie.org.

4® %t '96 
+45. -7, II. - Štrasburg, Francie: Zachováni Země 
při zvyšování životní úrovně. ® Kontakt: E. Moyen, 
International Space University, Parcd'Innovation, Bou-
levard Gonthier d'Andemaeh, 67400 lllldreh, France, 
FAX +33-88655447; Internet moyenisu.isunet.edu. 

Objev nových měsíců Saturna 

A. S. Bosh (Lowell Observatory) a A. S. Rivkin 
(Lowell Observatory a Lunar and Planetary La-
boratory) oznámili objev čtyř nových měsíčků 
planety Saturn. K objevu využili dvacet sedm 
snímků planety Saturn, pořízených s metano-
vým filtrem 890 nm kamerou WFPC2 Hubblo-
va kosmického dalekohledu (HST). Snímky byly 
získány během jedenácti hodin 22. května 1995. 

Výsledky pozorování Saturna Hubblovým 
dalekohledem v době, kdy Země (11. VIII. 1995) 
opět protnula rovinu prstenců, rozhodnou, zda 
dva ze čtyř satelitů jsou opravdu nové. Pokud 
jsou nové všechny čtyři satelity, počet známých 
měsíců se zvýší z 18 na 22. 

Dva z nových měsíců (nazvaných S/1995 S1 
a S/1995 S2) leží blíže Saturnu než jeho tenký a ex-
centrický prstenec „F`; třetí měsíc (S/1995 S3) se 
nachází právě uvnitř prstence F a čtvrtý (S/1995 54) 
je 6 000 kilometrů vně prstence F. Průměr nově ob-
jevených satelitů není větší než 70 km. 

Ostrý obraz, který nyní poskytuje Hubblův 
kosmický dalekohled, je pro objevování nových 
satelitů ideální. Astronomové identifikovali nové 
měsíce již v průběhu primárního zpracování 
snímků, jehož cílem bylo odstranit zbytkové 
světlo od prstence a známých Saturnových sa-
telitů. Po tomto kroku se na snímcích objevily čtyři objekty měnící polohu snímek od snímku, 
které neodpovídaly žádnému ze známých měsíců. 

Saturnovy prstence se dostanou do oběžné roviny Země vždy jednou za 15 let. Příležitosti 
objevit nové satelity v době „vymizení" prstenců si byli astronomové vědomi trž v minulosti; 
drobné měsíce jsou totiž jasným prstencem za normálních okolností přezářeny. Od roku 1655 do 
roku 1988 bylo při těchto úkazech zjištěno 13 Saturnových měsíců. Ostatní objevila sonda Voya-
ger 1, která kolem planety prolétla koncem roku 1980. 

Další příležitost sledovat ze Země Saturna „bez prstenců" nastane až v letech 2038 až 2039 
(podobné případy v letech 2009 a 2025 budou poznamenány příliš malou úhlovou vzdáleností 
planety od Slunce, takže pozorování ze Země bude téměř nemožné). 

R. A. Jacobson (Jet Propulsion Laboratory) počítal pro 22. V. úhlové vzdálenosti měsíců Satur-
n XVIII (Pan), Saturn XV (Atlas) a Saturn XVI (Prometheus) od Saturna. I když efemeridy těchto 
měsíců mohou být zatíženy chybami na úrovni obloukových sekund, zdá se, že měsíc S/l995 S 1 
je totožný s měsícem Pan a měsíc S/1995 S 2 buď s Atlasem nebo měsícem Prometheus. O 

(IAUC 6192, 6196 a zprávy STSc1) 
(foto - NASA/STSc1) 

Astronomové váží hvězdnou černou díru 
(dle) 

Astronomům se podařilo najít černou díru v dvojhvězdném systému V404 Cygni a poprvé poměrně 
přesně změřili její hmotnost. Normální hvězda se 70 % hmotnosti Slunce obíhá kolem neviditelného 
objektu 12-krát hmotnějšího než Slunce. Tak vysoká hmotnost objektu vylučuje možnost, že by šlo 
o neutronovou hvězdu. Je to zatím nejlepší pozorovací důkaz existence černé díry vzniklé z hvězdy. 

Historie poznávání systému V404 Cyg začala v květnu 1989 objevem japonské rentgenové druži-
ce Ginga. Pozorovaný zdroj rentgenového záření dostal označení GS2023+338. Paprsky přicházejí 
z oblasti na obloze, kde v roce 1938 vzplála nova. Optická prohlídka ukázala, že jasnost staré novy 
vzrostla z 19 mag na 12 mag atak nebylo pochyb, že to je hledaný optický protějšek zdroje X-záření. 
Astronomové okamžitě poznali, že jde o něco neobvyklého, protože pozorované rentgenové záření 
bylo příliš silné na to, aby sé dalo vysvětlit přítomnosti bílého trpaslíka v dvojhvězdném systému. 

Systém V404 Cyg vypadá asi tak, že hvězda podobná našemu Slunci, jen o něco menší a chlad-
nější, oborá těsně kolem zhrouceného objektu. Gravitační tah kompaktní hvězdy deformuje jejího 
společníka do hruškovitého tvaru a saje jeho materiál směrem k sobě do plynného prstence - akreč-
ního disku. Čas od času kroužící plyn padá na povrch kompaktní hvězdy a přitom se uvolňuje obrov-
ské množství energie, která zahřívá akreční disk. Normální hvězda je pak zcela přezářena. Ale bě-
hem následující klidné fáze je možné oddělit a studovat světlo této hvězdy. V404 Cyg pohasl zpět na 
19 mag během léta 1990. Astronomové na něj potom namířili 4,2-m dalekohled Williama Herschela 
z La Palma na Kanárských ostrovech a britský infračervený dalekohled na Havaji. 

Normální hvězda obíhá svého neviditelného průvodce jednou za 6,5 dní rychlostí 210 km.s''. 
Studiem spektra byl určen poměr hmotností složek na 1:17. Protože normální hvězda je zdeformova-
ná do tvaru hrušky ve směru k černé díře, její infračervené záření se mění podle toho, z které strany 
se na ni díváme. Rozborem těchto změn astronomové určili, že její dráha je k nám nakloněna pod 
úhlem 56°. Z těchto dat se dá spočítat hmotnost hvězd na 0,7 a 12 hmotností Slunce s poměrně 
dobrou přesností. Jaké hvězdy to původně byly a jaký vývoj vedl ke vzniku tak exotického páru, jsou 
otázky, které dále zbývají teoretikům k vyřešení. O 

[RAS NEWS] (lř) 

214 Říše hvězd ročník 76 11-12/1995 



NOVINKY Z ASTRONOMIE 
Kuiperův pás středem zájmu 

Historie pátrání po Kuiperově pásu 

V roce 1950 vyslovil holandský astronom Jan Oort hypotézu, že komety 
přicházejí z ohromné „zásobárny" zmrzlých těles obíhajících při-
bližně 50 000-krát dále od Slunce než Země. O rok později přednesl 
Gerard Kuiper domněnku, že jádra komet, která pocházejí z doby forma-
ce sluneční soustavy, se nacházejí ve větším počtu za dráhou Neptunu. 
Jeho tvrzení vlastně dávalo odpověď na otázku, kde hledat prapůvodní 
„okraj" sluneční soustavy. 

Myšlenka byla podporována také tím, že existuje další populace ko-
met, které patří do tak zvané Jupiterovy rodiny. Chování těchto komet je 
zcela odlišné od těch, které k nám přicházejí ze vzdáleného Oortova 
oblaku. Kromě toho, že komety Jupiterovy rodiny obíhají kolem Slunce 
za méně než 20 let (oproti 200 milionům let, což je oběžná doba komet 
z Oortova oblaku), jsou jedinečné i tím, že jejich dráhy leží v blízkosti 
roviny ekliptiky. Tyto komety obíhají kolem Slunce ve stejném směru 
jako planety. 

Kuiperova hypotéza byla znovu posílena počátkem osmdesátých let. 
Počítačové simulace tvorby sluneční soustavy totiž předpověděly, že 
kolem okraje sluneční soustavy musí existovat disk částic, které tam zů-
staly z doby jejího formování. Podle tohoto scénáře se ve vnitřích oblas-
tech prapůvodního slunečního cirkumstelárního disku akrecí rychle vy-
tvořily planety a drobné zbytky byly gravitačně „vymeteny". Tak vznik-
la za dráhou Neptuna oblast zbytků, ze kterých se již nikdy nevytvořilo 
další celistvé těleso. 

Kuiperův pás zůstával pouze teorí až do roku 1992, kdy bylo objeve-
no první těleso o průměru 240 kilometrů, nazvané 1992 QB1. Dráhové 
výpočty ukázaly, že se nachází právě ve vzdálenosti předpokládaného 
pásu. Zanedlouho poté bylo objeveno několik dalších objektů podobné 
velikosti a tak byla existence Kuiperova pásu potvrzena. Za největší tě-
leso v oblasti Kuiperova pásu je považována planeta Pluto, objevená 
v rocé 1930. Neobvyklé dráhy mají také satelity planety Neptun, Triton 
a Nereida, stejně jako Saturnův Phoebe. Všeobecně se soudí, že by mo-
hlo jít o zachycené objekty Kuiperova pásu. 

Technika zpracování snímků 

Aby se vyloučily efekty kosmického záření, které by po dopadu na elek-
tronické detektory kamery WFPC2 mohlo vytvořit klamný obraz slabé 
komety, bylo pořízeno 34 expozic stejného pole oblohy. Falešné objekty 
vzniklé působením kosmického záření se měnily snímek od snímku, ale 
reálné objekty zůstávaly stejné. Sledování nepatrné komety bylo úkolem 
ještě choulostivějším, protože komety se pomalu pohybují po své dráze 
kolem Slunce. Ačkoli jejich oběžné doby jsou delší než 200 roků, má 
HST dostatečné úhlové rozlišení k tomu, aby pohyb těchto drobounkých 
těles během několika minut zaznamenal. Kometa tak mění svoji polohu 
snímek od snímku, právě tak jako efekty kosmického záření. Ty však 
mají náhodný charakter, zatímco pohyb komety je pravidelný. 

K rozlišení komet od efektů kosmického záření bylo 34 snímků digi-
tálně posunuto a naskládáno na sebe. Tak bylo možné určit relativní po-
lohy v souladu s očekávanou rychlostí pohybu komet. Techniku snímko-
vání si můžeme představit jako pořizování rychlé série momentek běžce 
před objektivem kamery, která je umístěna na pevném stativu. Moment-
ky pak můžeme naskládat na sebe tak, že se běžec zdá stacionární. Vědci 
nyní testují spolehlivost tohoto postupu vyhodnocování snímků (posu-
nování složených snímků proti směru předpokládaného pohybu kome-
ty). Když tým, který data zpracovává technikou posouvání a překryvů, 
snímky v předpovězeném směru pohybu komety posunul, „vystoupilo" 
až 53 objektů. Předpokládáme-li, že 24 z nich jsou statisticky neznámé 
detekce, zůstává pak ještě dalších 29 objektů „reálných". Technika po-
souvání a překryvů byla dále testována tak, že snímky byly rozděleny do 
dvou skupin a byl spuštěn automatický vyhledávací algoritmus, který 
byl sestaven tak, aby hledal objekty, které se objevují vždy na stejných 
místech kolekce expozic. 

D (dh) 

Detekováno jádro komety v Kuiperově pásu 

ADetekce komety v Kuiperově pásu - Duo /ice.snínzků byla pořízena Hubb 
lovým kosmickým dalekohledem (HST) pomocí kamery WFPC2 v oblasti za 
drahou planety Neptun. Snímek zachycuje jednoho z kandidátů na objekt Kui-
perova pásu. Vědci se domnívají, že jde o zmrzlé jádro komety o průměru 
několika kilometrů. Objektje tuk vzdálený a slabý, že jeho vyhledání Hubblo-
vým dalekohledem můžeme přirovnat k příslovečnému hledání jehly v kupce 
sena. 

Každý snímek představuje pětihodinovou expozici znalého kousku 
oblohy, velmi pečlivě vybraného tuk, že, je téměř prost hvězd a galaxií 
v pozadí které by mohly slaboučkou kometu maskovat. Levý snímek 
byl pořízen 22. VIII. 1994 a ukazuje kandidáta na kometární objekt (uvnitř 
kroužku), který splývá s pozadím. Pravý snímek zachycuje stejnou ob-
last oblohy o Ih 45min později. Ukazuje, že objekt se očividně posunul 
rychlostí, která vychází z výpočtu pro členy Kuiperova pásu. Stejně tak 
podle výpočtu souhlasí směr pohybu. Tečkovaná čára, vyznačená na sním-
ku, •je možná dráha, po které se bude tato kometa Kuiperova pásu pohy-
bovat. Hvězda (v pravém dolním rohu) a galaxie (v pravém horním rolnu) 
poskytují referenční objekty pozadí. Kromě toho se během expozičního 
času ostatní objekty tur snímku nepohnuly, což svědčí o tom, že se na-
cházejí mimo naši sluneční soustavu. Takovouto vyhledávací technikou 
astronomové, již spolehlivě identifikovali 29 kandidátů na, jádra komet. 
Je to jen nepatrný počet z odhadované populace 200 milionů malých 
těles, která vyplňují okraj naší sluneční soustavy. Kuiperův pás byl teo-
reticky předpovězen, již před 40 lety a.jeho největší členové byli deteko-
váni o několik let později. HST nyní našel populaci kometárních těles, 
která mají normální rozměry. O 

[STScI - PRC95-26] (dh) 
(foto - NASA/STScI) 

Slabé hvězdy v galaktickém halu 
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Á - S,iinrek r}'bntne oblasti na 
obloze, pořízený HST při hledání slabých 
červených hvězd v naší Galaxii, které by 
mohly být ,její skrytou hmotou. Pokud ,je 
skrytá hmota naší Galaxie tvořena 
červenými trpaslíky. mělo by se na takovém 
snímku z HST vyskytovat průměrně 38 
těchto hvězd. Na obrázku je to simulováno 
kosočtverečky. Skutečnost je však, jiná - v 
galaktickém halu se červení trpaslíci 
nevyskytují v počtu, který bychom 
potřebovali, aby náš předpoklad byl spiněn. 
Tyto překvapivé výsledky vylučují slabé 
hvězdy z kandidátů na skrytou hmoto. 

Á - Puvndnř .snňnck --. EST ukazujtt ťc 
v oblasti skutečně nejsou žádné slabé 
hvězdy, na pozadí vidíme jen vzdálené 
galaxie. Pole se nachází v souhvězdí 
Eridana, daleko ad roviny Mléčné dráhy, 
kde by se hvězdy v galaktickém halu měly 
šanci uplatnit. 

Snímek byl získán .širokoúhlou pla-
netární kamerou (WFPC2) součtem tří 
expozic trvajících celkem téměř 3 ho-
diny v infračerveném oboru (814 nm). 
Průměr pole je zhruba 1,5: 

(foto - NASA/STScI) (lš) 
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KDY KDE CO 
♦ 4 14. - 16. 11. - Santa Monica, Kalifornie, USA: 
H. sympozium Zdroje a detekce temné hnoty ve 
vesmíru. ® Kontakt: DM96, UCLA, Physics Dept., 405 
Hilgard Avenue, Los Angeles, CA-900095, USA; 
FAX±1-310-206.1091;inten:etdm96@physics.ucla.edu. 
•3 22.- 25. H.- Valasské Meziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie - 12.soustředění 13. běhu.® Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 Ol Valašské 
Meziříčí; © 0651/21.928. 

hře 
, 

♦ 411. -14.111.-Toledo, Špane7sko:Infračervenáspek-
troskopie vesmíru. ® Kontakt: Margie Guitart, Secreta-
ry LOC, L.A.E F.F., Apdo 50727, 28080, Madrid, Spain; 
© +341-813.1161; FAX +34-1-813.1160; intemet irin-
ter@laeff.esa.es. 

28. -29. III. - V/alašské Meziříčí: Společné zasedání 
výkonných výborů ČAS a SAS. ® Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78,75701 Valašské Meziří-
čí; © 065121.928. 
•29.- 31.111.- Valašské Meziříčí: Astronomický semi-
nář - stelární astronomie. ® Kontakt: Hvězdárna Valaš-
ské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 Ol Valašské Meziříčí; 
© 065121.928. 
d• 30.111. - Valašské Meziříčí.' Porada vedoucích hvěz-
dáren a astronomických kroužků. z Kontakt: Hvěz-
dáma Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské 
Meziříčí; © 065121.928. 

n,n, i r• 

♦ 6 8. - 12. IV. - Santos, Brazílie: Mladé galaxie 
a absorpce kvasarů - mezinárodní konferenci pořádá 
IAGUSP. Kontakt: Prof. Sueli M. Viegas, Instimto 
Astronomico e Geofisico, USP, Av. Miguel Stefano 4200, 
04301-904 Sao Paulo, SP, Brazil; FAX +55-11-2763848; in-
ternet gsoabs@iag.usp.ansp.br, gsoabs@vax.iagusp.usp.br. 
:• 24. -28.1V.   - Hvězdárna u planetárium Mikuláše Ko-
perníku, Brno: Pomaturitní studium astronomie -
13. soustředění 13. běhu ® Kontakt: Hvězdárna Valaš-
ské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí; 
© 065121.928. 

•3 427. -31.V. -Antalya, Tw'ecko: IAU Symposium No. 
177:1ýzikálniprocesyvuhhkovýchhvězdádr.® Kon-
takt: R. F Wing, Astronomy Dpt., Ohio State University, 
174 West 18th. Avenue, Columbus, OH-43210, USA; 
© +1-614-2923876; FAX +1-614292.2928; intemet 
wing.l @osu.edu. 

červen '96 
•A 41. - 5. VI. - Cambridge, Anglie: Hubblův kosmický 
dalekohled a vysoká hodnota rudého posuvu vesmíru. 
kt Kontakt; G. Harrison, Royal Greenwich Observa-
tory, Madingley Road, Cambrdige, CB3 OEZ, England; 
© 111 1223-374883; FAX 44 1223-374778; intemet t 
g.hanison@ast.cam.acuk. . 
+6. -9. VI. - VakzšskéMeziříčí: Pomaturitní studium 
astronomie-14. soustředění 13. běhu,® Kontakt: Hvěz-
dáma Vlašské Meziříčí, Vsetínská 78,75701 Valašské 
Meziříčí; ®F 065121.928. 
4413.- 19.  VI. - Helsinki, Finsko: Neutrinová fyzika 
a astrofyzika - 17. mezinárodní konference. ® Kon-
takt: R. Roos, Dept Physics, P.O. Box 9, FIN-00014, 
University of Helsinki, Helsinki, Finland; Internet 
neutd96 @phcu.helsinki.fi. 
♦ 417,- 20. VI. - S/tanghai, Čína: IAU Colloquium 
No. 159: Emisní čáry v aktivních galaxiích - nové 
metody a techniky pozorování. . Kontakt: Dr. B. 
M. Peterson, Dpt. ofAstronomy, Ohio State Universi-
ty, 174 West 18th Avenue, Columbus, OH. 43210, 
USA; © +1-614-292-7886; FAX 1-614-292-2928; 

internet 

peterson@payne.mps.ohio-state.edu, 

http://www <astronomymps.ohio-stnte.eduhau159.html. 

NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Přibyly další číslované komety 
J. V. Scotti z Lunar and Planetary Laboratory (Tucson, USA) oznámil znovunalezení tří krátkoperi-
odických komet pomocí 0,91-m dalekohledu SPACEWATCH při jejičh druhém pozorovaném návra-
tu ke Slunci. 

Jako první byla 22. června 1995 nalezena kometa P/1995 Ml (Shoemaker-Levy 4) - nyní již 
118P/Shoemaker-Levy 4. V době objevu měla stelární vzhled a jádro mělo jasnost 21,8 mag. 

Druhá v pořadí následovala 23. července P/1995 M2 (Parker-Hartley) - nyní 119P/Parker-
Hartley. V čase objevu měla komu o velikosti 7" a celkovou jasnost 19,2 mag. 

Třetí a poslední znovunalezenou kometou je kometa P/1995 02 (Mueller 1) - nyní 120P/Muel-
ler 1, která byla zachycena 30. července jako velmi slabý a jemně difuzní objekt 22,2 magnitudy. 

Objev své další - v pořadí již sedmnácté - komety oznámil William A. Bradfield z Dernancour-
tu v Austrálii. V době objevu (17. srpna 1995) se kometa 1995 Ql (Bradfield) nacházela v sou-
hvězdí Poháru a měla 6. magnitudu. Dle předběžných dráhových elementů spočtených B.G. Mars-
denem byla objevena 14 dní před průchodem přisluním. O 

[IAUC 6180, 6199] (not) 

Planetka 1995 LA 

Zajímavou planetku - 1995 LA - objevil v noci z 31. května na 
I. června 1995 na observatoři Kitt Peak pomocí 0,91-m dalekohle-
du SPACEWATCH D. L. Rabinowitz. V době objevu byla od Země 
vzdálena asi 0,03 AU (tedy necelých 4,5 milionů kilometrů). 
K Zemi se toto řádově desítky metrů velké těleso příliš nepřiblížilo 
- jen asi na 3 miliony kilometrů. Jedná se totiž o planetku typu 
Amor, která se i v přísluní pouze blíží k dráze Země (tato nejtěsně-
ji na 1,7 milionů kilometrů). 

Jen pro představu - v noci z 3. na 4. června urazila 1995 LA zd 
120 sekund přibližně dvě úhlové minuty (viz obrázek). Jelikož byla 
rychlá a poměrně slabá, pozorovali ji pouze na několika observato-
řích (Dominion Astrophysical Observatory v Kanadě, jihočeská 
Kleť, japonská Kuma Kogen, Ondřejov, australská Siding Spring 
a už zmíněný SPACEWATCH). O 

[M.PE.C. 1995-1.02, MPC 25315-1995 June 13] (m) 

Á Planetka 1995 LA - Smimek 
planetky byl pořízen 3. června 
1995 expozicí 120 s od 23h 
27min 36s do 23h 29min 36s UT 
dalekohledem 570/2950 mm 
Observatoře Klet vybaveným 
CCD kamerou SBIG ST-6 v R 
filtru. Planetka .rc jeví jako čára 
v levé horní části snímku nad 
jasnou hvězdou. Je označena 
šipkou .r popiskem. 
(foto - Jana Tichá & Zdeněk 
Moravec & Miloš Tichý) 

Projekt kosmického dalekohledu - WIRE 
Nový satelit, nazývaný Wide Field InfraRed Explorer (WIRE), ponese malý infračervený daleko-
hled, který bude sloužit ke studiu vývoje galaxií vzdálených miliardy světelných let, kde vznikají 
nové hvězdy (tak zvané „starburst" galaxie), a dále svítivých protogalaxií - galaxií ve stavu zrodu, 
které se nacházejí v obrovských vzdálenostech. 

V galaxiích „starburst" podle všeho nastává proces formování hvězd. Tyto galaxie jsou v okolí Místní 
skupiny zastoupeny deseti procenty. Pokud starburst galaxie pokračovaly ve vývoji od doby, kdy se 
zformovaly, mohou dnes představovat hlavní zdroj hvězd ve vesmíru. Velké množství světla od mladých 
horkých hvězd je na optických vinových délkách cloněno prachovými a molekulárními materiály, které 
je obalují. Jejich zářivost je největší v infračerveném pásmu a v něm mohou být nejlépe detekovány. 

Typickou starburst galaxií je M 82v souhvězdí Velké Medvědice, která se nachází ve vzdálenosti 
10 milionů světelných let. WIRE bude schopen detekovat galaxie podobné M 82 ve vzdálenostech 5 
až 10 miliard světelných let a studovat jejich minulý vývoj. Infračervený satelit bude také hledat 
vzdálené protogalaxie, které rovněž patří do skupiny extrémně svítivých starburst galaxií. 

JPL navázala kontakt se Space Dynamics Laboratory Státní univerzity v Utahu se sídlem 
v Logan. Infračervený dalekohled vznikne jako jejich společné dílo. WIRE bude jednoduchý 0,30-m 
dalekohled se zorným polem o průměru asi 0,5°- tedy jako měsíční disk. Přístroj bude k napájení 
vyžadovat pouze 35 W a data se budou na Zemi přenášet rychlostí 9,000 bitů za sekundu. 

Nedávné zavedení vylepšené technologie infračervených detektorů umožní zachytit vzdálené 
galaxie v pásmu 12 až 25 µm. Tyto detektory dodá Rockwell International Science Center v Anahe-
imu (Califorina) ze svých kalifornských laboratoří Lockheed Palo Alto Research. 

Pomocí technologie state-of-the-art bude WIRE během své čtyřměsíční činnosti zkoumat asi 
100 čtverečních stupňů oblohy a vytvoří tak obrovský katalog, podobný již existujícímu katalogu bodo-
vých zdrojů, pořízenému družicí IRAS. Satelit však bude schopen pozorovat starburst galaxie 500-krát 
slabší než satelit IRAS v roce 1983. 

Satelit, postavený v rámci projektu Small Explorer v NASA Goddard Space Flight Center (Gre-
enbelt, Maryland), bude vynesen na oběžnou dráhu raketou Pegasus XL v říjnu 1998. 

Dalekohled WIRE bude naveden na téměř polární dráhu ve výšce 400 km nad povrchem Země. Dráha bude 
zvolena tak, že dojde k synchronizaci se Sluncem, to znamená, že každý den ve stejném čase bude Slunce pro 
satelit ve stejném bodě. Taková dráha zjednoduší požadavky na vybavení satelitu, neboť bude schopen pracovat 
s relativně malým, pevně uloženým slunečním článkem a malou baterií k napájení dalekohledu. 

Projekt, vývoj a třicetidenní práce dalekohledu na oběžné dráze budou stát více než 50 milionů 
dolarů. Řízení mise bude probíhat společně z Laboratoře tryskových pohonů[ (JEL, Jet Propulsion 
Laboratory) a Goddardova střediska pro kosmické lety (Goddard Space Flight Center) v Greenbeltu. 

O (dh) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Novinky ze světa meziplanetární látky 
(Střípky ze 172. symposia IAU Dynamics, Ephe-
merides and Astrometry in the Solar System ko-
naného od 3. do 8. července 1995 v Paříži.) 

Co je Bureau des Longitudes 

Symposium Dynamika, efemeridy a astrometrie ve 
sluneční soustavě (Dynamics, Ephemerides andAs-
trometry in the Solar System) se konalo v rámci 
oslav dvoustého výročí založení Bureau des Lon-
gitudes. Tato instituce je francouzský vědecký 
ústav sídlící v Paříži, založený Konventem jen 
několik let po velké francouzské revoluci 25. VI. 
1795, podle revolučního kalendáře vlastně 
7. messidoru roku III. Měl přispívat k rozvoji as-
tronomie, zdokonalování přístrojů i pozorovacích 
metod a tak podpořit i praktické použití těchto 
poznatků pro námořní navigaci. Za uplynulých 
dvě stě let se z Bureau des Longitudes stala jedna 
z nejvýznamnějších světových vědeckých insti-
tucí věnujících se nebeské mechanice. V jejích 
řadách a pod její záštitou působily takové osob-
nosti tohoto oboru jako J. L. Lagrange (objev lib-
račních bodů), P. S. Laplace (autor Traktátu 
o nebeské mechanice), U. J. J. Leverrier (odvoze-
ní existence Neptunu z poruch dráhy Uranu) a 
další. Bureau vydává Connaissance des Temps -
ročenku pro profesionální astronomii, která je nej-
starší národní ročenkou (vydávaná od roku 1679 
původně v Acaděmie des Sciences), jednodušší 
I'Annuaire i námořní les Ephěmerides nautiques. 

Sluneční soustava za planetou Neptun 

Když bylo v roce 1992 objeveno první těleso za 
drahou planety Neptun - 1992 QB1 (pomine-
me-li pochopitelně Pluto) - jen málokdo tušil, 
jak velký rozmach hledání a dalšího sledování 
„transneptunických objektů" nastane v nejbliž-
ších letech. Bylo jen suše konstatováno, že jde 
asi o první těleso z tak zvaného Kuiperova pásu. 
Prvotní předpoklady, že 1992 QB1 je kometou, 
se doposud nepotvrdily - zatím u něj nebyla sle-
dována ani koma ani atmosféra. Od první „vlaš-
tovky" známe momentálně takovýchto těles 28 
(stav k 17. VII. 1995). V následujících několika 
řádcích se pokusíme shrnout valnou část dosa-
vadních poznatků o těchto tělesech, jak jev Pa-
říži představil David Jewitt, člen týmu z Mauna 
Kea, který jich objevil přibližně polovinu. 

Transneptunická tělesa (budeme pokud mož-
no používat pojem těleso, neboť se opravdu 
doposud přesně neví, zda jde o planetky nebo 
o „zamrzlé" komety) mají jasnost mezi 21,5 až 
24,5 mag v oblasti R. Sledují se totiž hlavně 
v R-oblasti, protože jsou červenější než Slunce 
(V-R je asi 0,9 mag). Při předpokládaném albe-
du 0,04 vychází průměr mezi 100 až 400 kilo-
metry, z čehož vyplývá hmotnost kolem 8.10'" 
kilogramů. Typický sklon k ekliptice je mezi 0° 
a 25° (z dnes známých těles má sklon 0° 7 těles, 
5° 5 těles). Předpokládá se, že celkem je za 
Neptunem asi 35 tisíc těles s celkovou hmot-
ností jedné setiny hmotnosti Země. Dráhy jsou 
však známy jen přibližně, protože tato tělesa 
byla sledována méně než v 1 % oběžné dráhy 
kolem Slunce. Objekty, které mají a > 40 AU 
a e < 0,1, mají pravděpodobně déletrvající drá-
hovou stabilitu než objekty s a <40 AU, jejichž 
dráhy jsou bud' méně stabilní nebo se pohybují 

v rezonanci s planetou Neptun (například 2:3, 
1:2 či 3:4). Předpokládá se, že pokud má těleso 
velkou poloosu své dráhy mezi 39 až 40 AU, je 
v rezonanci 2:3, jestliže je velká poloosa mezi 
47 až 48 AU, pak je v rezonanci 1:2. Z doposud 
nalezených 28 těles jich je podle současných 
znalostí přesně polovina v rezonanci, z toho 10 
ze 14 v rezonanci 2:3. Tato tělesa jsou dyna-
micky ekvivalentní Plutu (to má s planetou 
Neptun též rezonanci 2:3), avšak jsou poněkud 
menší. 

Závěrem své přednášky D. Jewitt shrnul ote-
vřené otázky: 
- zdali větší tělesa (průměr 100 až 1 000 kilo-

metrů)jsou nahromaděním prapůvodních pla-
netesimál a mají diskovou nestabilitu, 

- zda je v této oblasti zdroj krátkoperiodických 
komet a jaké by tyto komety měly eventuálně 
rozměry (pokud ano, mělo by jich zde být řá-
dově l0'), 

- zda se tam vyskytují i další planetky typu Ken-
taur, 

- zda se tam vytváří meziplanetární prach. 
Na tyto a další otázky nám snad dají odpo-

věď další pozorování a následné výpočty. 

Několik slov o projektu SPACEWATCH 

James V. Scotti (Lunar and Planetary Laborato-
des, 'J icson) přednesl další výsledky již něko-
lik let fungujícího projektu SPACEWATCH, to 
jest 0,91-m dalekohledu s kamerou CCD Tek-
tronic 2048x2048 pixelů na observatoři Kitt 
Peak. Tímto dalekohledem se každou pozoro-
vací noc získá asi 1,5 GB dat. Projekt využívá 
automatické vyhledávání pohybujících se objek-
tů včetně jejich automatické astrometrie. Jeho 
mezní magnituda při kontinuálním načítání je 
20,9 mag při odstupu 6 6. V letošním roce obje-
vil polovinu všech objektů typu NEO (Near Ear-
th Objects). Dalekohled je schopen zachytit blíz-
ko Země tělesa až do rozměru několika metrů, 
to je asi do H = 24 mag. Ročně se jím sleduje 
asi 20 tisíc planetek. Ve výhledu by se měl dale-
kohled upravovat - časem by měl mít zrcadlo 
o průměru 1,8 m, čtyřikrát větší CCD čip a del-
ší dobu mezi expozicemi s možností vyhledávat 
pomalu se pohybující objekty. 

Zpřesněna dráha Plutonova 
měsíce Charon 

Skupina astronomů kolem D. Tholena sledova-
la Hubblovým kosmickým dalekohledem Plu-
tonův měsíc Charon. Výsledkem pozorování jsou 
zpřesněné dráhové elementy od Slunce nejvzdá-
lenějšího měsíce planety. Velká poloosa má roz-
měr 19 636 ± 8 kilometrů, sklon dráhy je 96,093 
± 0,032 stupně, výstřednost dráhy 0,0076 ± 
0,0005 a oběžná doba 6,387221 ±0,000017 dne. 
Všechny údaje jsou v ekvinokciu J2000.0. 

Od dalekohledu k MPC 

Od dalekohledu k MPC se jmenovala přednáška 
Briana G. Marsdena (ředitele Minor Planet Cen-
ter při Smithsonian Astrophysical Observatory 
a Harvard Center for Astrophysic), ve které shr-
nul pozorování planetek a komet nejen v posled-
ním roce. 

Připomeňme trochu historie. Bouřlivý roz-
voj pozorování planetek a komet nastal až v po-
lovině sedmdesátých let tohoto století, další pak 
začátkem devadesátých let s nástupem CCD 
technologie. Pokud se vrátíme o půl století zpět, 
zjistíme, že například v roce 1941 bylo známo 
„pouze" 1 500 planetek, z čehož bylo 100 pozo-
rováno jen v jedné opozici. V roce 1947 vzniklo 
Minor Planet Center a v roce 1948 rozhodla 
Mezinárodní astronomická unie, že číslované 
planetky budou potvrzovány jako definitivní 
objevy až při sledování ve více opozicích (zpo-
čátku dvou, od roku 1970 již minimálně ve třech 
„kvalitních" opozicích či více). Od roku 1991 
se u dráhových elementů udává jako parametr 
počet pozorovaných opozic. Od roku 1994 na-
stalo další zpřísnění udělování čísel planetkám 
- zavedl se parametr U, který značí kvalitu vy-
počtené dráhy planetky (U = 0 - nejvyšší přes-
nost, U = 9 - planetka může být prakticky kde-
koli; pro udělení definitivního čísla musí mít pla-
netka U alespoň 2). Vývoj a zpřísňování pravi-
del bylo způsobeno nárůstem počtu pozorová-
ní. Zajímavá byla též statistika loňského roku. 
Vloni bylo publikováno celkem 72 438 pozoro-
vání, z čehož bylo 6 % pozorování planetek 
s neobvyklými drahami a 8 % pozorování ko-
met. Celkem bylo na konci července 1995 v da-
tabázi Minor Planet Center kolem 920 000 po-
zorování (to jsou všechna, která kdy byla na 
světě uskutečněna). V roce 1994 se na pozoro-
vání planetek a komet podílelo na celém světě 
celkem 126 observatoří, přičemž 7 z nich vy-
produkovalo 70 % všech pozorování a na zbý-
vajících 119 jich tedy připadlo jen 30 %. Z těch 
sedmi měl nejvíce SPACEWATCH (30 % celo-
světového pozorování), za ním následuje met-
rový Schmidtův dalekohled na ESO (19 %), ja-
ponská Oizumi (5 %), americký Oak Ridge 
(4 %) a na pátém místě na světě byla vloni jiho-
česká Kleť (4 %). Za ní následuje australská Si-
ding Spring (4 %) a americká observatoř Mount 
Palomar (4 %). Zajímavé, ale i smutné však bude 
určitě srovnání v roce 1995, jelikož program na 
Mount Palomaru skončil loni v prosinci a letos 
se očekává ukončení programu na ESO. 

Efemeridy a katalogy 

S efemeridami a astrometrií úzce souvisí pro-
blematika katalogů, která pochopitelně byla za-
stoupena i na této konferenci. Hovořilo se zde 
o upravené a opravené verzi katalogu Guide Star 
Catalogue (měl by obsahovat „jen" 4 miliony 
hvězd, avšak měl by být přesnější než stávající 
verze a bez chyb), o připravovaných katalozích 
Hipparcos a Tycho (měly by být vydány kon-
cem roku 1996). Nemalou pozornost upoutala 
přednáška E. M. Standishe (JPL) o nových efe-
meridách planet DE403 a DB404, jejichž poně-
kud starší verze DE200 a DE245 se na celém 
světě používají k výpočtům drah planetek a ko-
met ve sluneční soustavě. 

Výše uvedené postřehy samozřejmě nepřed-
stavují celý program konference. Jen jsme se 
pokusili vybrat pro čtenáře Říše hvězd (podle 
našeho názoru) to nejzajímavější. 

O Jana Tichá & Miloš Tichý 

Říse hvězd ročník 76 11-12/1995 217 



KDY KDE CO 
4 4 20: 27. VL - Univerzita v Notre Dame, In-
dium, USA: IV. mezinárodní konference Nuclei in 
the Cosmos. . Kontakt: internet NIC.96@nd.edu, 
http://www.nd.edu/—nic96/. 
4 21. - 23. VI. - Valašské MeziřlčL• Astronomický 
seminář- sluneční soustava. . Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78,75701 Valašské Me-
ziříčí; ® 0651/21.928. 

[če venec 

4 4 7. - 11. VII. - Toowoomba, Queensland, Aus-
trdlie: 5. fotoelektrická konference University 
of Southem Queensland. ® Kontakt: Arthur Page, 
P.O. Box 1167, 'Ibowoomba, Qid, 4350, Australia; 
FAX +61-76-32013; mžeme: pagea@usq.edu.au. 
4 4 8. -12. VD. - Versailles, Francie: 6. meziná-
rodní konference o planetkách, kometách a mete-
orech.® Kontakt: ACM, Aeronomie CNRS, BP3, 
91371, Verrieres, France; FAX +33-I.6920.2999; 
internet acir@aerovjussieu.fr. 
+ 4 8. - 12. VII. - University College London 
atd the Open University, London: Perspektivy 
astronomického vzdělávání. ® Kontakt: D. McNal-
ly, Univerisity of London Observatory, Mill Hili Park, 
London Nw7 2QS, Anglie; O +44-0-181-0421; 
FAX +44-0-181-906-4161. 
4 12. - 21. VII. - Valašské MeziřlčL.• Pomaturitní 
studium astronomie - 15, soustředění 13. běhu. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín-
ská 78,75701 Valašské Meziříčí; (č) 0651/21.928. 
4 26. VII. - 4. VIII. - Valašské Meziříčí: Letní 
astronomické praktikum. ® Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Mezmci, Vsetínská 78, 757 01 Valašské 
Meziříčí; (č) 0651/21.928. 

'96 . 
+ 19. - 22. VIII. - Národní technické muzeum, 
Praha: Mezinárodní sympozium Mysterium Cos-
mographicum. ® Kontakt: V. Vanýsek,Astronomic-
ký ústav Univerzity Karlovy, Švédská 8, 150 00 
Praha 5; ® 02/540.395. 

+ 13.- 15. DĹ- Valašské MeziřlčL• Celostátní prak-
tikum pro pozorovatele Slunce. ® Kontakt: Hvěz-
dárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 
Valašské Meziříčí; ®F 0651/21.928. 
4 27. - 29. IX. - Valašské Meziříčí. Seminář o ne-
identifikovaných létajících objektech (UFO). 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín-
ská 78, 757 01 Valašské Mezincr (d 0651/21.928. 

ř►ien '9b 
43.-  6. X. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní studi 
um astronomie - závěrečné zkoušky 13. běhu 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín 
ská 78, 757O1 Valašské Meziříčí; !C) 0651/21.928. 

♦ 5. -12. XL - Budapest-Wien-Praha: XII. IPDC. 
Mezinárodní konference ředitelů planetárií. Česla
část konference: 10. -12. XI. - Planetárium Praha, 
10. XI. exkurze na HaP M. Koperníka, Brno. . Kon-
takt Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Planetá-
rium Praha, Královská obora 233, 170 21 Praha 7; 
íD 02/377069; FAX 02/37 59 70. 
+ 14. .23. XI. - Valašské MeziřlčL• Porada vedou-
cích hvězdáren a astronomických kroužků. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetín-
ská 78,75701 Valašské Meziříčí; rO 0651/21.928. 
+22.-24.XI. - Va/ašskéMeziřlčf.•Seminářokasmonau-
tice. ® Kontakt: Hvězdárna Valašské Meziňčí, Vsetín-
ská 78, 757 01 Valašské Meziňčí; ® 0651/21.928. O 

NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Vztahy klimatických změn a Slunce 
Už více než století se vědci snaží více či méně úspěšně nalézt souvislost mezi projevy sluneční 
činnosti, jako jsou sluneční skvrny a erupce, se změnami klimatu Země. Mnoho těchto pokusů 
hledalo ve změnách klimatu známky jedenáctiletého cyklu. Asi před třemi lety studie dánských 
meteorologů E. Friis-Christensena a K. Lassena ukázaly, že ani ne tak počet slunečních skvrn, ale 
délka slunečního cyklu je důležitá pro globální variace teploty trvající desítky let. Když srovnali 
délku slunečního cyklu od roku 1865 s průměrnou teplotou severní polokoule, zjistili, že obě 
křivky jsou si nápadně podobné, s tím, že vyšší teploty odpovídají kratší délce cyklu a nižší 
teploty zase delší. 

Pochopitelně, podle zkušeností s podobnými korelacemi z minulých dob, jejich výsledky se 
nesetkaly s nadšením ostatních meteorologů. Spolehlivé a konzistentní teplotní řady z období 
před rokem 1865 jsou velmi vzácné. Měření na jednom místě totiž většinou netrvala déle než 
několik málo desetiletí a chyby vzniklé přepočítáváním řad na jiné místo nebo přístroj mohou být 
stejné velikosti jako sledovaný trend. Astronomové z observatoře v Armagh nedávno našli v ar-
chivech meteorologické záznamy z konce 18. a průběhu 19. století. Když se zkombinují s řadami 
od roku 1843 do současnosti, dostaneme informaci o teplotě od roku 1795. Data jsou průkazná z 
několika důvodů: 
- Malé rozdíly teploty mezi létem a zimou v severním Irsku dovoluji přesněji určit průměrnou teplotu. 
- Klima je zde výrazně maritimní, ovlivněné Atlantickým oceánem. 
- Bylo provedeno málo změn v umístění přístrojů. 
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Á Obr.1 • Horní graf - Průměrné toční teplotu (1796-1992) v Armaghskd observa-
toři. Palubu; a pinéčtvetrčky mzlLřu/ídvě,série pnzomvdm: •Prostřednígraf-Jedendctiletd 
průměrná teplota vy enanvand na roky maxima u minima slunečního ‚y/clu. • Dolní graf -
Délka sluneční/m cyklu. (kresba -Pavel Rřlluxla) 

luje, jeho výkon vzrůstá, vede to ke zvýšení energie emitované z aktivn 
a v chromosféře. Není ovšem jasné, zda je to dostatečné k řízení poměrně 
atmosféře. 

[RAS News] 

Klimatický výkyv na Marsu 

- Vliv urbanizace na 
tomto místě je relativ-
ně malý. Osídlení Ar-
maghu je zhruba stej-
né od počátku 19. sto-
letí. 
- Velký zájem a pečli-
vost třetího ředitele, 
T. R. Robinsona (vyná-
lezce miskového ane-
mometru), a jeho neo-
byčejně dlouhé období 
působení - 59 let - za-
ručují důvěryhodnost 
napozorovaných dat 
z dob, kdy meteorolo-
gická praxe nebyla tak 
běžná jako dnes. 

Průměrné teploty 
v Armaghu vykazují 
stejně těsnou kore-
spondenci s délkou 
slunečního cyklu, jako 
zjistili Friis-Christen-
sen a Lassen, a navíc 
zasahují dále do minu-
losti. 

Jaký fyzikální me-
chanismus spojuje 
proměnlivost sluneč-
ního cyklu se zem-
ským klimatem, není 
známo. Avšak je zřej-
mé, že když se sluneč-
ní „dynamo" urych-
ích oblastí na Slunci 
velkých změn v naší 

O 

(lš) 

V únoru 1995 pozorovali astronomové pomocí Hubblova kosmického dalekohledu povrch Marsu. 
Zjistili, že při probíhající opozici byly povrchové útvary na Marsu' velmi zřetelné, ostré. To zna-
mená, že prašný zákal v Marsově atmosféře je v současné době slabší. Současné perihelium 
odpovídalo pozdnímu jaru na severní polokouli. Za normálních podmínek bývá v tomto ročním 
období prašný zákal mohutnější. V únoru 1995 byla opacity atmosféry, na rozdíl od situace 
z konce sedmdesátých let, kdy planetu studovaly sondy Viking, jen třetinová. Obsah prašných 
částic v atmosféře významně ovlivňuje její teplotu. Prašná zrnka absorbují teplo a tak ohřívají 
celou vzdušnou hmotu. Snížení opacity atmosféry tedy zároveň znamená i její ochlazení. Tento 
jev v únoru 1995 způsobil, že teplota atmosféry Marsu poklesla asi o 20 K. To vyvolalo výskyt 
rozsáhlejších námraz a mraků s vodním ledem, což bylo potvrzeno i radioastronomicky. 

Existence chladnější atmosféry na Marsu tak představuje základní změnu názorů. Ukazuje se, 
že v době, kdy je Mars v afelu, může být atmosféra Marsu průhlednější a tím i chladnější, bez 
stínících záclon jemného prachu zvířeného silnými bouřemi. 

O (me) 
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NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Výprava 
Mars Pathfinder 

Od posledního měkkého přistání kos-
mické sondy na Marsu uplynulo již té-
měř 20 let. Jak orbitální, tak přistávací 
moduly sond Viking 1 a 2 tehdy přines-
ly mnoho nových poznatků, které zpřes-
nily naše představy o Marsu více než kte-
rýkoliv jiný dřívější výzkum. Mnohé 
však zůstalo nezodpovězeno. 

Aby bylo možno vypinit tuto mezeru, 
plánuje NASA na prosinec 1996 start son-
dy Mars Pathfinder. Je to jedna z prvních 
sond nové generace, vyznačujících se ma-
lými rozměry a nižšími pořizovacími ná-
klady. Mars Pathfinder má doletět k Mar-
su 4. července 1997, po sedmiměsíční 
pouti meziplanetárním prostorem. 

Po příletu k Manu bude přistávací 
modul zbrzděn ve svrchní atmosféře 
pomocí aerodynamického krytu a na 
povrch planety se snese pomocí padá-
ku. Přistávací modul bude při sestupu 
zkoumat atmosféro a po přistání poslou-
ží jako meteorologická stanice a retrans-
lační rádiové zařízení. Součástí přistáva-
cího moduluje vozítko, které se bude po-
hybovat po Marsově povrchu v okolí 
místa přistání. Je určeno především ke 
studiu hornin a půd. Jak vozítko, tak při-
stávací zařízení jsou vybaveny stereosko-
pickým zobrazovacím systémem. Ten 
umožňuje provádět mineralogický vý-
zkum povrchového materiálu, studium 
geologických procesů a sledování inter-
akcí mezi atmosférou a horninami. Vo-
zítko nese alfa-protonový rentgenový 
spektrometr ke studiu hornin. Plánuje se 
též výzkum prachových částic a sledo-
vání obsahu vodní páry v atmosféře. 

Zdrojem energie přistávacího modu-
lu bude soustava neřiditelných slunečních 
panelů. Toto zařízení ovlivnilo i volbu -
přistávacího místa. Bylo totiž nutno zvolit 
takovou oblast, kde v době experimentu 
bude největší příkon sluneční energie. 
V červenci 1997 bude nejvíce sluneční-
ho záření dopadat na povrch Marsu 
v pásmu okolo 15° severní šířky. 

Volba místa přistání je ovlivněna ješ-
tě dalším technickým faktorem. Aby bylo 
přistání bezpečné, je nutno na povrchu 
Manu volit místo relativně nízko polo-
žené, aby se mohl padák přistávacího 
modulu dostatečně otevřít a co nejdelší 
dobu brzdit pád. 

Z několika možných míst přistání 
byla jak z vědeckých, tak i výše uvede-
ných technických důvodů zvolena ob-
lastAres Valis se středem 19,5° s. a 32,8° 
z., vzdálená zhruba 850 kilometrů jiho-
východně od místa, kde v roce 1976 při-
stála sonda Viking 1. Zmíněná plošina 
představuje výnosový kužel, těleso usa-
zených hornin, které se vytvořilo u ústí 
starého odtokového kanálu. Ten vznikl 
v období, kdy na povrchu Manu ještě 
byly vodní toky. Předpokládá se, že se-
dimenty skládající zmíněný kužel před-
stavují splaveniny z rozsáhlejší oblasti 
povodí původního toku a mohou proto 
obsahovat řadu nejrůznějších hornin. 
Kdyby se tento výzkum povedl, zname-
nalo byto značnézlepšení našich poznat-
ků o povrchovém složení Manu. O 

[LPIB73] Mojmír Eliáš 

Jak se tvoří galaxie? 

Astronomové odhalili mnoho podrobností z životních cyklů jednotlivých hvězd. Stále však nemají jasno, jak 
probíhá zrození, vývoj a zánik galaxií - včetně naší. Hvězdy můžeme sledovat v různých vývojových stadiích 
i krátce po jejich vzniku, ale známe jen málo mladých galaxií. Důvod je prostý: chceme-li pozorovat galaxie 
v rané vývojové fázi, musíme si vybrat vzdálené a tedy obtížně pozorovatelné objekty: jen od nich k nám totiž 
teprve nyní přichází světlo z časné fáze jejich vývoje. Pak je ovšem velmi obtížné určit, jakou roli hraje pro 
vznik galaxií okolní prostředí, protože to dnešními prostředky přímo sledovat nemůžeme. 

Teoretické studie ukazují, že galaxie se formují ze směsi vodíku a helia - původního materiálu, který zůstal 
po velkém třesku. Toto prostředí bylo celkově řídké, ale obsahovalo oblasti velmi rozdílných rozměrů s roz-
manitou hustotou. Teorie vede k závěru, že méně než l0 roků po velkém třesku by měly převažovat dva typy 
těchto oblastí: objekty více než milionkrát hmotnější než naše Galaxie a menší shluky s hmotností řádově 
miliontiny Galaxie. Z prvních se vyvinuly nadkupy galaxií, z druhých kulové hvězdokupy, které jsou dnes 
vesměs gravitačně vázány ke galaxiím a staly se jejich součástí. Možnost, že právě kulové hvězdokupy jsou 
pozůstatky po menších shlucích prapůvodní látky, se poslední dobou jeví stále více pravděpodobná. 

Otevřenou otázkou však dosud zůstává, z čeho se zformovala naprostá většina galaxií. Zajímavé pohledy 
na jejich rané vývojové etapy nám začínají poskytovat detailní snímky z pozemských dalekohledů a zejména 
záběry z Hubblova kosmického dalekohledu. Jak jimi pronikáme hlouběji do vesmíru a tedy i do vzdálenější 
minulosti, zjišťujeme stále intenzivnější záření galaxií v modré oblasti spektra. Ze studia blízkých galaxií 
víme, že tento rys je příznakem hromadného vzniku hvězd velké hmotnosti a svítivosti. Něco podob-
ného pozorujeme i u galaxií v období před 5 až 10 miliardami roků, tedy jen několik málo miliard let starých. 
To je pochopitelné a zapadá to do našich představ -tehdy v galaxiích vznikaly četné svítivé hvězdy prvních 
generací. 
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A Galaxie - momentky v čase - Sekvence obrázků různě vzdálených galaxií, pořízená kamerou WFPC2 Hubblova kosmického 
dalekohledu, je pravděpodobně klíčem ke studiu vývoje galaxií ve vesmíru. 

Ve sloupci zcela vlevo jsou zástupci dvou hlavních typů galaxií - eliptické a spirální, které pozorujeme v současné době, 
tedy 14 miliard let po velkém třesku. Eliptické galaxie obsahují starší a stále .stárnoucí hvězdy, zatímco ve spirálách probíhá 
významná tvorba nových hvězd v oblasti jejich prachoplynných disků. Naše Galaxie patří k typickým spirálním galaxiím 
a leží na okraji velké kupy galaxií v souhvězdí Panny. Obě galaxie v levém sloupci jsou od nás vzdáleny několik desítek 
milionů světelných let, takže představují současná studium vývoje vesmíru. 

Galaxie ve druhém sloupci zleva existovaly v bohaté kupě galaxií v době, kdy vesmír byl.starý,jen dvě třetiny současné 
hodnoty, tedy asi 9 miliard let. Eliptické galaxie se zdajl,již zcela vyvinuté a podobají se dnešním. Zato spirální galaxie mají 
neuspořádaný vzhled s méně pravidelnými spirálními rameny tvořenými mladými hvězdami. Populace spirálních galaxií se 
v této době jeví méně uspořádaná díky dynamickým efektům, které byly v hustých kupách daleko nejvýraznější 

Galaxie ve třetím sloupci pocházejí z doby, kdy stáří vesmíru bylo necelých 5 miliard let, tedyjedna třetina jeho současného 
věku. Objekty nevykazují symetrii dnešních spirál a obsahují nepravidelné chuchvalce v místech, kde hromadně vznikají 
hvězdy. Přesto !ze nahoře v tomto sloupci rozpoznat eliptickou galaxii. Se zvětřujícíse vzdáleností je však rozlišení eliptických 
a spirálních galaxií stále obtížnější. 

Pravý sloupec představuje extrémně vzdálené objekty zdob>' odpovídající jedné desetině stáří dnešního vesmíru. Rozdíly 
ve tvaru eliptických a spirálních galaxií se zcela vytratilyy. První objekt v tomto sloupci má však vzhled vyvinuté eliptické 
galaxie. To znamená, že eliptické galaxie se po velkém třesku vytvářely poměrně brzy, zatímco spirály potřebovaly ke svému 
vývoji mnohem delší dobu. O 

(foto - NASA/STSc1) (hd) 
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SLUNEČNÍ AKTIVITA 

Po třech týdnech nečinnosti přetrvávající po 
větší část dubna vzplanuly na Slunci tři mo-
hutné erupce v rychlém sledu za sebou. Prv-
ní, nejmohutnější, vyvrcholila v llh 51 min 
UT 22. dubna. Toto vzplanutí bylo největší 
erupcí zaznamenanou za poslední více než rok 
pozorování. Následné výbuchy byly postupně 
slabší a došlo k nim o 6 a 15 hodin později. 
Všechny tyto úkazy měly souvislost s aktivní 
oblastí AR 7863, která ležela na západním 
okraji kotoučku Slunce. 

Takový mohutný a rozsáhlý úkaz je často 
následován objevením se povýbuchových smy-
ček a erupce z 22. dubna nebyla výjimkou. 
Nápadné smyčkové protuberance připomína-
jící podloubí byly viditelné na snímcích Slun-
ce pořízených 23. IV. blízko jeho okraje. Je-
jich vrcholky působily ještě jasnějším dojmem 
než ostatní části v důsledku optické řídkosti 
(průhlednosti) korony. Vrcholky nejmohutněj-
ší smyčky dostoupily až do výše 170 000 ki-
lometrů nad okraj Slunce. 

Relativní číslo v průběhu měsíce výrazně 
pokleslo. Jeho nárůst bylo možno zaznamenat 
pouze v polovině měsíce, kdy disk přecházela 
mohutná skupina skvrn, která před svým zápa-
dem vyvolala výše popsané efekty. Po několi-
kadenní intervaly v polovině první dekády 
a následně i na konci měsíce se ve fotosféře 
Slunce nevyskytovaly vůbec skvrny. 
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Po relativně výrazném zvýšení aktivity Slunce 
v polovině měsíce dubna došlo na začátku květ-
na k jejímu výraznému zklidnění. Mírné zvý-
šení hodnot relativm'ho čísla ve dnech kolem 
17. května je spojeno s aktivními oblastmi AR 
7870 a AR 7871. Jejich průchod centrálním po-
ledníkem také dobře koresponduje s nárůstem 
indexu erupční aktivity, který dosáhl maximál-
ních hodnot 13. (14) a 16. května (28). Lze ale 
konstatovat, že za celý měsíc nedošlo k žádné 
mohutnější erupci, která by byť jen náznakem při-
pomněla velké erupce minulé otočky. 

Průměrné relativní číslo za květen dosáhlo 
hodnoty 14,7, přičemž na své maximum vy-
stoupilo 17. V. (43) a naopak v šesti dnech se 
na Slunci nevyskytovaly žádné skvrny a rela-
tivní číslo bylo 0. 
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O Karel Halíř 

NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Kulové hvězdokupy 
Tyto zajímavé hvězdné soustavy patří k nejstarším objektům naší Galaxie. V menších přístrojích 
je spatříme jako kulovité obláčky s jasnějším středem, výkonnější dalekohledy je již rozloží na 
množství hvězd. V Galaxii známe více než 150 kulových hvězdokup. Každá obsahuje statisíce až 
miliony hvězd. Jejich rozložení studoval roku 1918 Harlow Shapley. Stanovil jejich polohy od 
středu Galaxie a vzdálenosti od Slunce. Edwin P. Hubble objevil v roce 1930 kulové hvězdokupy 
i v galaxii M 31 v Andromedě a později i v dalších galaxiích. 

Kulové hvězdokupy najdeme v kulové oblasti, galaktickém halu, které obklopuje disk naší 
Galaxie. Obíhají kolem jejího středu po neuzavřených, náhodně orientovaných drahách. Mnoho z 
nich se tak dostává do vzdálenosti 90 až 120 tisíc světelných roků od galaktického jádra, některé 
dokonce až 300 000 světelných roků daleko. Jejich pohyb umožňuje odhadnout hmotnost Gala-
xie. Vychází hodnota asi 0,5.1012 hmotnosti Slunce, jedno z určení dosáhlo až 1,96.1012 hmotnosti 
Slunce. Ukazuje se přitom známá věc, že takto odhadnutá hmotnost je významně (asi 50-krát) 
větší než hmotnost zářících těles a že většina látky v Galaxii nezáří - tvoří skrytou hmotu. 

Ve srovnání se Sluncem a dalšími hvězdami galaktického disku se ukazuje, že ve hvězdách 
kulových hvězdokup jsou méně zastoupeny těžší prvky. Z toho vyplývá, že jde o staré objekty, 
vzniklé z plynu, z něhož se Galaxie před miliardami let tvořila. Teprve pozdější, mladší generace 
hvězd obohatily mezihvězdnou látku o těžší prvky, vzniklé jadernou syntézou v jejich nitru. Nic-
méně asi 20 % kulových hvězdokup obsahuje hvězdy přece jen bohatší na těžší prvky. Musí být 
tedy mladší. Přestože chemické složení se mění od hvězdokupy k hvězdokupě, všechny hvězdy 
určité kulové hvězdokupy mají podobné zastoupení prvků. To jasně ukazuje, že vznikly z téhož 
oblaku mezihvězdné látky. Poskytuje to vynikající možnost studovat hvězdný vývoj. Máme tu 
před sebou skupinu hvězd stejně starých a vzniklých z téhož matečného materiálu, mají však 
různé hmotnosti a také svítivosti a vyvíjejí se proto různou rychlostí. Jejich současný stav pak 
dovoluje sledovat jednotlivé fáze hvězdného vývoje. 

Kulové hvězdokupy obsahují hlavně málo masivní hvězdy, které jsou od sebe odděleny malý-
mi vzdálenostmi - jejich prostorová hustota je vysoká: v krychli o hraně jednoho světelného roku 
jsou průměrně dvě hvězdy, zatímco ve slunečním okolí jedna hvězda v 300 krychlových světel-
ných rocích - tedy prostorová hustota 600-krát menší. Pokud bychom se dívali na oblohu třeba ze 
středu kulové hvězdokupy 47 Tukana, byla by krajina osvětlena tisíci jasných blízkých hvězd 
a noc, jak ji prožíváme na Zemi, by vlastně nikdy nenastala. O 

[NASA/SSSj Pavel Příhoda 

Splývání kvasaru a galaxie 
► Splývání kvasaru a galaxie - Hubblův kosmický 
dalekohled (HST) vyfotografoval splynutí kvasaru 
a galaxie. Tento překvapivý výsledek podněcuje 
teoretiky k přehodnocení jejich pohledu na původ 
kvasarů - nejzářivějších objektů vesmíru. 

Jasný centrální objekt je samotný kvasar 
(PKS 2349), který je od nás vzdálen několik 
miliard světelných let. Dva mlhavé oblouky ko-
lem ,jasného centrálního objektu jsou zbytky 
jasné galaxie, která byla roztrhána gravitač-
ními silami mezi kvasarem a galaxií. Snímek 
je jasným důkazem splynutí dvou objektů. 

Od objevu kvasarů v roce 1963 (kvasar = 
quasi-stellar object) bylo záhadou, proč kvasa-
ry jako kompaktní zdroje vyzařují tak obrovské 
množství energie. Nejuzuívanějším modelem kvasaru byla supennasivni černá díra v,jddra galaxie. 

Nová pozorování jsou výzvou pro astronomy - teoretiky. Žádný ze současných modelů totiž 
nepředpokládá kvasar interagující s galaxií, který právě objevil Hubblův dalekohled. Snímek 
byl pořízen kamerou WFPC2. O 

(foto - NASA/STSc1) (dh) 

Nový katalog drah komet 
Katalogů elementů kometámích drah je celá řada. Z nejznámějších vyšlých v tomto století jsou to Yamamotův 
zrnku 1936, obsahující 647 elementů drah 467 komet (rozdíl je způsoben tím, že jsou uvedeny všechny dráhy 
krátkoperiodických komet při jejich jednotlivých návratech do přísluní), dopiněný roku 1953 Bouškou 
095 elementů drah komet z let 1936 až 1950, dále Porterův z roku 1961, v němž je uvedeno 830 drah komet 
prošlých přísluním do roku 1961, dopiněný Marsdenem (1966), a zvláště pak řada vydání Marsdenových 
katalogů; sedmé vydání z roku 1992 (Marsden & Williams) obsahuje elementy drah všech komet pozorova-
ných do roku 1992. V roce 1994 vyšlo další vydání, obsahující dráhy komet pozorovaných do roku 1994. 
V něm je již užit také nový systém označování komet podle usnesení 20. komise Mezinárodní astronomické 
unie (Haag, 1994), což umožňuje snadné zjištění označení komety v systému novém a starém, a to jak provizor-
ním (rok/písmeno), tak i definitivním (rok/římské číslo). Proti dřívějším vydáním jev novém katalogu několik 
užitečných změn a doplňků (například tabulka oskulačních elementů drah 111 nově očíslovaných krátkoperio-
dických komet). Celkem obsahuje nový katalog (tištěná verze 108 stran, ale i na disketě a e-mailové vydání) 
elementy drah pro 1 144 komet (s jednotlivými částmi rozpadlých komet jde celkem o 1 472 drah), včetně 
jednotlivých návratů krátkoperiodických komet. Jedná se o elementy drah 878 různých komet, z nichž je 
184 krátkoperiodických (a 124 definitivně očíslovaných, u nichž je eliptická dráha nesporná). 

El Jiří Bouška 
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ZPRÁVY Z OBĚŽNÝCH DRAH 
Všem čtenářům doporučuji udělat si 
v této době čas a zajít do kina. Na 
filmovém plátně totiž ožívá napína-
vý příběh havárie Apolla 13: thril-
ler, který se kdysi skutečně stal. V 
hlavní roli uvidíme Toma Hankse, 
který ztvárnil postavu velitele J. Lo-
vella („jako kluk, jsem hltal všechna 
o letech na Měsíc a příběhem Apol-
la 13, jsem byl tehdy přímo,fascino-
ván"). Kosmonauta Haise hraje Bill 
Paxton a Swigerta Kevin Bacon. 
Režisér Ron Howard vycházel dů-
sledně z knižního příběhu Jima Lo-
vella a Jeffa Klugera Lost Moon a 
držel se co nejvěrněji skutečných 
událostí - ostatně záběry ukazující 
kosmický let byly natočeny při 612 
parabolických letech KC-135 před-
stavujících úhrnem téměř 4 hodiny 
ve stavu beztíže. V závěrečné scéně 
na palubě letadlové lodě USS New 
Orleans kosmonauty vítá jako kapi-
tán lodi skutečný Jim Lovell. Jedi-
nou vadou filmu (který za první dva 
týdny po světové premiéře na letoš-
ní Den nezávislosti USA vynesl 65 
milionů dolarů a má šanci přinést 
Hanksovi dalšího Oscara) jsou ne-
zasvěcencům místy obtížně srozumi-
telné české titulky. 

Čtvrt století po dramatu Apolla 
13 jsou na stanici Mir ruští kosmo-
nauti Gidzenko a Avdějev společně 
s Němcem Reiterem a chystají se v 
pohodě oslavit Nový rok 1996. Ex-
pedice EuroMir-95 začala sice s 
dvoutýdenním zpožděním až 3. IX., 
avšak ESA se s Rusy dohodla na je-
jím prodloužení do 29. II. 1996, tak-
že Reiter si bude moci zopakovat svůj 
úspěšný výstup do prostoru (20. X. 
při něm byl mimo stanici celkem 5 
hodin). Na přelomu let 1997 až 1998 
se uskuteční 3. expedice, zaplacená 
agenturou ESA, a lze předpokládat, 
že se podaří stanici zachovat funkč-
ní snad až do roku 1999. 

Na Floridě technici hrubě nestí-
hají původní ani modifikovaný har-
monogram startů. Raketoplán En-
deavour (STS-69) se vydal na oběž-
nou dráhu se sedmitýdenním zpož-
děním až 7. IX. (3. let subsatelitu 
Spartan-201 a 2. let WSF) a rovněž 
Columbia (STS-73) s americkou la-
boratoří pro exprimenty v podmín-
kách mikrogravitace USML-2 měla 
měsíční zpoždění (20. X. - 16 dní). 
K letos poslednímu pilotovanému 
letu odstartoval Atlantis (STS-74) 

1 Obr. 2 - Dem 0 t polled na iepelnotr 
izolaci pouzdra Huygens - evropské části 
kosmické sondy Cassini. V listopadu 
2004 nití přistát na Titanu. (foto - ESA) 

místo plánovaného 26. X. až 12. XI. 
ve 12h 30min 43s UT a po 129 
obězích přistál na Floridě 20. XI. 
(zastavil se v 17h 02min 42s UT). 
Na Mir dovezl nový ruský sty-
kovací modu], dva panely sluneč-
ních baterií a zásoby - po několik 
dní tak na oběžné dráze pracovala 
posádka tvořená kosmonauty ze 
4 států. 

Endeavour (STS-72) v době, kdy 
měl původně startovat, teprve rolo-
val k montážní budově VAB a jeho 
šestičlenná posádka by se měla vy-
dat na cestu 11.1. 1996v 09h 18min 
UT. Během letu trvajícího 8 d 22 h 
36 min by měla být především za-
chycenajaponská plošina SFU. Sou-
běžně se připravuje Columbia/STS-
75, která by měla ke 14-dennímu letu 
startovat 22.11. 1996- úkolem 7 kos-
monautů bude repríza experimentu 
sitalskou vlečenou družicí Tethered 
Satellite 1R a dohled nad souborem 
přístrojů USMP-3 pro materiálové 
pokusy. 21. III. má vzlétnout opět 
Atlantis/STS-76 k Miru - zatímco 5 
kosmonautů se po 10 dnech vrátí, 
Lucidová zůstane na oběžné dráze 
nejméně 140 dní. 

Během podzimních měsíců došlo 
k několika dalším významným udá-
lostem, stojícím za pozornost. 

V říjnu se v Toulouse sešli mi-
nistři zemí ESA, aby rozhodli o bu-
doucím vývoji této organizace. Pro-
gram Horizon 2000 Plus sice byl po-
tvrzen, avšak realizace nejméně jed-
noho projektu bude oddálena. Evro-
pa neustoupí od své účasti na stanici 
Alpha, avšak na projekty vynaloží 
méně prostředků - kromě modulu 
Colubus májistotu jen obslužný ATV 
(Automated Transfer Vehicle), vyná-
šený raketou Ariane (mimochodem, 
její premiéra byla znovu odložena až 
na 24. IV. 1996). O realizaci CTV 

Á Obr. 1 -Apollo 13- vlevo improvizovaný ./litr na čištění vzduchu, v němž přišly ke 
.slovu i kosmonautovy ponožky... Vpravo následky exploze nádrže v pomocné sekci, 
obsahující. stlačený kapalný kyslík pro palivové články a klimatizační systém. 

(foto - NASA) 

(Crew Transport Vehicle) bude roz-
hodnuto až později. 

V okrajových oblastech heliosfé-
ry pokračují v činnosti sondy Pione-
er 10 (9,4 miliardy kilometrů od 
Slunce), Voyager 1 (ve vzdálenosti 
9,15 miliard kilometrů od nás) a 
Voyager 2 (7 miliard kilometrů). Pi-
oneer II ve vzdálenosti 6,6 miliar-
dy kilometrů od Slunce sice také do-
sud vysílá, avšak jeho signály jsou 
příliš slabé, než aby mohly přenášet 
vědecké informace. Od 30. IX. tato 
sonda slouží tedy již jen jako rádio-
vý maják a technici NASA ji budou 
sledovat nejvýše několikrát měsíčně. 
Ulysses uskutečnil ve dnech 20. VI. 
- 29. IX. průlet nad severním pólem 
Slunce (31. VII. v 15 h UT dosáhl 80,2`) 
a nyní směřuje k dráze Jupiteru (peri-
helia své dráhy ve vzdálenosti 810 mi-
lionů km od Slunce dosáhne 17. IV. 
1998). Na heliocentrické dráze rov-
něž dosud pracují sondy Sakigake (16. 
II. 1996 by měla proletět ve vzdále-
nosti 10000 kilometrů od komety Hon-
da-Mrkos-Pajdušáková) a Clemen-
tine. 

Naše pozornost však byla upřena 
na sondu Galileo, od 13. VII. rozdě-
lenou na družicovou část a atmosfé-
rické pouzdro. Horké chvíle proží-
vali technici od 11. X., kdy došlo k 
poruše palubního magnetofonu, při 
absenci směrové antény tak důleži-
tého. 21. X. se jej sice podařilo opět 
zprovoznit, avšak spolehnutí už na 
něj asi nebude. Proto bylo rozhod-
nuto při příletu nepořizovat žádné 
fotografie a zaznamenat především 
data z atmosférického pouzdra. 

7. XII. byl jistě nejdelším dnem 
z 2 417 dní letu: 13h OOmin (UT, čas 
na sondě; signál k Zemi letěl 52 mi-
nut) - průlet kolem Europy ve vzdá-
lenosti 32 500 km, po 16h Osmin -
časový spínač oživuje atmosférické 
pouzdro, 17h 46min - průlet ve vzdá-
lenosti 1 000 km od měsíce Io, jehož 
gravitačním polem je sonda zbrzdě-
na o 175 m.s', 18h 45min - zapojení 
vědeckých přístrojů atmosférického 
pouzdra, 22h 04min 05s - vstup 
pouzdra do Jupiterovy atmosféry 450 
km nad úrovní atmosférického tlaku 
1 000 hPa rychlostí 47 km.s-' (jovi-
grafické souřadnice: 6,54° s.š., 5° 
z.d.), 22h Osmin - teplota odtavova-
ného tepelného štítu dosahuje 14 000 K 
a přetížení 230 G, 22h 06min -
v hloubce 49 km rychlost klesá na 
0,8 km.s' a rozevírají se padáky, 22h 
07min - odděluje se tepelný štít 
a pouzdro začíná vysílat, kolem 23h 
20min končí atmosférické pouzdro 
svou činnost v hloubce asi 160 km, 
kde tlak dosahuje 30 000 hPa. Dne 
8. XII. se v 00h 27min zažehuje hlav-
ní motor družicové části sondy, kte-
rý během 49 minut snižuje její rych-
lost o 643 m.s' a uvádí ji na oběž-
nou dráhu. Kolem lOh Osmin mizí 
Galileo na 4,5 hodiny za Jupitero-
vým diskem a od 15h 30min začíná 
opět přenos telemetrických údajů. 
9. XII. je prováděn první korekční ma-
névr a vzápětí je spojení se sondou 
přerušeno v důsledku konjunkce se 

ÁObr. 3 - Kosmická ‚sonda ESA Ulysses 
konstrukčně připomíná Pioneery 10 a 11. 
Má hmotnost 367 kg, z toho 55 kg tvoří 
přístroje pro výzkum magnetických polí, 
hustoty a teploty plazmy, chemické-
ho složení plazmy, kosmického záření 
galaktického a .slunečního původu, izo-
topového složení nabitých i neutrálních 
čtístic, částic ze slunečních erupcí, zá-
blesků rentgenového a gama záření 
a prachových částic do 10-r g. 

(foto - NASA) 

Sluncem. Signál by měl být obnoven 
až těsně před Silvestrem. 

22. XI. bylo oznámeno, že 4. le-
tem programu Discovery bude sonda 
Stardust za 199,6 milionů USD - ke 
startu dojde v únoru 1999, na helio-
centrické dráze má sbírat kosmický 
prach, v lednu 2004 se přiblíží na 
100 km k jádru komety Wild-2 (kro-
mě fotografování odebere vzorky 
komy) a po dalších dvou rocích při-
stane v Utahu... 

Nemusíme zdůrazňovat, že astro-
nomické družice v čele s HST pokra-
čují v chrlení záplavy skvělých pozo-
rování. 2. XI. NASA pozvala noviná-
ře, aby jim předvedla dramatické zá-
běry hvězdného zrození v M 16 
a 29. XI. se pochlubila prvním portré-
tem hnědého trpaslíka, kterým HST 
ověřil objev z Mount Palomaru: 
GL 229B je slabým původcem chlad-
né hvězdy Gliese 229 v souhvěz-
dí Zajíce. 18 světelných roků od nás 
tedy leží objekt o povrchové teplotě 
1000 K a hmotnosti 20 až 50-krát vět-
ší, než má Jupiter. 

O (tng) 

Á Obr. 4 - Pouzdru .vend)' Galileo pro 
výzkum amosféry Jupiteru. Má lnnotmas 
335 kg: polovina připadá na ochranný 
tepelný štít a 28 kg na šest přístrojů 
(neutrální hmatový spektrometr pit 

studium chemického .složení atmosféry 
soubor „meteorologických čidel" - mě 
řeníteplo0; tlaku a hustoty, zařízení pro 
zji.říování průměrné molekulové hmot 
nosil atmosféry v závislosti na výšce, de 
lektor koncentrace hélia, radiometr pr 
měření tepelné energie v atmosféře a de 
rektor bouřkových elektrických výbojů 
a energetických částic). 

(foto - NASA) 
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Olomoucká hvězdárna 

v ohrožení 
Ředitelství dálnic 

nechce hvězdárnu zaplatit 

«... Přestože brněnské Ředitelství dálnic Praha 
slíbilo olomoucké Univerzitě Palackého, že za zbo-
řenou hvězdárnu v Olomouci-Slavoníně, přes niž 
povede dálnice, zaplatí postavení nové hvězdár-
ny, nyní chce většinu peněz po univerzitě. Vědci 
proto nevylučují, že na zboření staré hvězdárny 
nepřistoupí. Univerzita totiž nemá desítky mi-
lionů korun na novou hvězdárnu. 

„Nevím kde bych vyučoval své studenty", řekl 
Vratislav Vyšín z přírodovědecké fakulty, který se 
zároveň o hvězdárnu stará. „Od Reditelrtví dál-
nici« to nefěr, protože slíbili, že hvězdárnu zaplatí" 

Zbořením hvězlány ušetří Ředitelství dálnic 
Praha podle Vyšína nejméně dvě stě milionů. Tra-
sa dálničního obchvatu přes hvězdárnu je totiž 
nejvýhodnější. „Řekli nám že hvězdárnu postaví 
z ušetřených peněz", dodal Vyš& 

Ředitelství dálnic Praha v Brně zaplatí uni-
verzitě s největší pravděpodobností pouze zbou-
ranou hvězdárnu. „Novou zaplatit nemůžeme. 
Nemáme na to peníze ", řekl šéf brněnského Ře-
ditelství dálnic Praha Evžen Cigoš. Kromě univerzity 
všakčdst může zaplatit i město ", soudí Cigoš. 

Nová hvězdárna s planetáriem přijde podle 
projektu na padesát milionů. Olomoučtí astrono-
mové její postavení přivítali, protože třicet let stará 
hvězdárna je ve velmi .špatném .stavu. Stojí navíc 
rod v noci osvětleným městem nedaleko dálnice 
rta Brno, což jim ruší pozorování oblohy. Nová 
hvězdárnu by měla stát v lesích asi deset kilome-
trů od Olomouce.» 
Mladá fronta DNES - 10. července 1995 

- ČASOVÉ SIGNÁLY 
Vys►7ání OMA 50 ukončeno 
Ke dni 31. XII. 1995 končí po téměř 40 letech 
vysílání nepřetřžitého časového signálu na etalo-
novém kmitočtu 50 kHz stanicí OMA Liblice. 
Když 17. V. 1957 začala trvale vysílat sekundové 
impulzy stanice OLP na kmitočtu 48,6 kHz z Po-
děbrad, byla jediná svého druhu: na světě do roku 
1962 a v Evropě do roku 1966. V dubnu 1950 
dostala značku OMA a postupně se stala uznáva-
nou referencí času a kmitočtu, využívanou ve vědě 
i technice. Teď opouští rádiové viny zase jako první 
z podobných stanic, které přišly po O. 

O Vladimír Ptáček 

PROSLECHLO SE VE VESMÍRU 
Arizona a časové pásma 
Arizona leží v pásme zodpovedajúcom Horské-
mu času (Mountain Standard Time), ktorý je dye 
hodiny pozadu vůči Východnému času (Eastern 
Standard'Jiime) a hodinu prod Pacifickým časom 
(Pacific Standard Time). Súčasne Arizona je jed-
ným z dvoch štátov Unie, ktoré neprechádzajú na 
letný čas a pretože hranica medzi zónami Hor-
ského a Pacifického času sa tiahne západnou hra-
nicou štiku, pil cestu z Kalifornie do Arizony od 
apnla do októbra nie je potrebné preštelovávať 
hodinky. Avšak Navajo Indian Reservation, ktorá 
leží v severovýchodnej Arizone a zaberá nezane-
dbateřnú plochu 77 000 štvoroových kilometrov, 
respektuje prechod na letný čas. Aby situácia bola 
ešte zložitejšia, Hopi Indian Reservation - ležiaci 
vovnútii rezervácie Indiánov kmeňa Navajo - ne-
prechádza na letný čas. 
O Martin Gimerský 

15. narozeniny Hvězdárny a planetária v Ostravě 

Ač se to pamětníkům zdá neuvěřitelné a stá-
le se ještě řada lidí v telefonu podivuje, že 
se nenacházíme v centru Ostravy, v sídle 
staré ostravské hvězdárny, uplynulo 15. říj-
na 1995 15 let od slavnostního otevření 
Hvězdárny a planetária Vysoké školy báň-
ské - Technické univerzity(VŠB-TU). 

Hvězdárna a planetárium VŠB byla za-
členěna do stavby objektu s širším poslá-
ním, původně geofyzikálním a důlně mě-
řickým. Stavba areálu na západním okraji 
lesa obklopujícího Porubu, na katastru 
Krásného Pole, začala v roce 1979. Na 
podzim roku 1980 byl objekt nazvaný 
Báňská měřická základna slavnostně ote-
vřen. Ovšem do úpiného vybavení interi-
érů uplynuly ještě další dva roky. Základ-
na byla postavena z prostředků Obvodního kulturního domu, Městského národního výboru Ostra-
va a VŠB a poté předána Vysoké škole báňské, která se stala provozovatelem objektu. Báňská 
měřická základna byla rozdělena do tří oddělení: hvězdárna a planetárium, důlní měřictví a seis-
mika. Oddělení hvězdárny a planetária mělo pouhé dva pracovníky, takže provoz byl takzvaně 
zkušební nebo spíše symbolický. Teprve v polovině 80. let se situace změnila a od roku 1986 byl 
kromě pravidelného provozu pro školní exkurze zahájen také provoz pro širokou veřejnost, který 
se postupně rozrostl na pět pořadů týdně a dva večery u dalekohledu (ve středu a v sobotu). Další 
významná změna nastala v roce 1992, kdy se na provozu začal výrazně podílet i Magistrát města 
Ostravy a Školský úřad Ostrava (později Služba škole). Na podzim roku 1994 byla Báňská měřic-
ká základna zrušena a objekt byl začleněn pod Institut geodezie a důlního měřictví HGF VŠB -
Technické univerzity. 

V současné době je činnost Hvězdárny a planetária dosti široká. Mladí zájemci o astronomii 
navštěvují astronomický kurs, po jehož absolvování se mohou stát externími spolupracovníky při 
večerních pozorováních. Jeden z prázdninových týdnů se amatérští hvězdáři setkávají na prakti-
ku, kde získávají zkušenosti při práci s dalekohledy. Dospělí, kteří mají zájem o sebevzdělávání, 
se mohou stát posluchači astronomických oborů Univerzity III. věku. Pro širokou veřejnost je 
určen seminář nazvaný Ostravský astronomický víkend, který se koná každoročně v září. Byl 
rovněž navázán kontakt s učiteli základních a středních škol, pro něž se v areálu Hvězdárny 
a planetária konají pravidelné semináře. Zde se mohou učitelé vyjádřit ke kvalitě školních pořa-
dů a sami tak účelně zasáhnout do jejich vytváření. V menší míře zajišťuje oddělení také odborná 
pozorování (Fotosferex) a skromnou ediční činnost (sborníky přednášek, informační dvouměsíč-
nIk Planetárium a podobně). Hvězdárna a planetárium VŠB-TU je členem Sdružení hvězdáren 
a planetárií a v tomto dvouletém období (1995-1997) má také zastoupení v Radě tohoto občanské-
ho sdružení. 

Celkový počet návštěvníků planetária od jeho otevření převyšuje 420 000 a v posledních třech 
letech neklesla roční návštěvnost pod 40 000 osob. 

Jako připomenutí svých patnáctin uspořádala HaP během letošního podzimu hned několik 
akcí. Výročí byl sice věnován i pravidelný Ostravský astronomický víkend s podtitulem Příběhy 
planetek a komet, konaný v září (sborník čtyř pilotních přednášek je pro zájemce stále k mání), 
ale vlastní oslavy proběhly v říjnu. Po tiskové konferenci věnované výročí (11. X.) se konal 
13. října slavnostní koncert v planetáriu a následoval Den otevřených oken 'do vesmíru (14. října). Na 
Dnu byly veřejnosti k dispozici všechny prostory HaP a byla představena dvě nová audiovizuální 
pásma. Akce se setkala s velkou odezvou a jen pořadů v planetáriu še zúčastnilo přes 750 osob. 

Dlouhodobou akcí, kterou planetárium ke svému výročí připravilo, byla výtvarná soutěž Na-
maluj svůj vesmír pro výtvarníky všech ge-
nerací. O ňečekaném zájmu svědčí více 
než 520 zaslaných prací. Vítězné práce 
byly do 10. listopadu vystaveny v prosto-
rách HaP a po několika instalacích v ost-
ravských domech dětí budou od ledna 1996 
k vidění i v Galerii Kappa (v hlavní budo-
vě VŠB-TU). 

Protože nelze v tomto krátkém článku 
rekapitulovat podrobně celý vývoj, kterým 
HaP během své patnáctileté existence pro-
šla, závěrem odkazujeme všechny zájemce 
na stručnou Kroniku HaP VŠB-TU, kterou 
planetárium při této příležitosti vydalo. 

O Tomáš Gráf 

A Obr. 1 - Hvězdárna u planetárium VŠB-TU v Osnově se 
nachází v krásném prostředí nu okraji lesu v městské části 
Krásné pole. 

A Obr. 2 - V astronomickém sále planetária je tnmstěn 
projekční přístroj farmy Carl Zeiss Jenu RFP-DP. 
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Castor a Gem IC 2149 Aur 
dvojhvězda planetární mlhovina 

jasnosti 1,96 mag 
2,89 mag 

úhlová vzdálenost 2,5" 
vzdálenost 45 ly 
spektrum A2 + A0 

Pozorovatelnost: září - květen 

a = 7h 34,6' 
S =+3ť53' 

Hledání: Severnější z jasné dvojice hvězd v souhvězdí 
Blíženců. 

Ideální zvětšení: 200x 

Popis: Těsný pár hvězd, pro dobré pozorování je třeba klidný 
vzduch. Ve vzdálenosti 72" se nachází červený Castor C (8,6 
-9,1 mag). 

Poznámky: Castor B (viz obrázek) obíhá po eliptické dráze s 
velkou poloosou 87,5 AU, 

Castor B oběh trvá 420 roků. Obě 
. ' ' •1910 složky jsou spektrosko-

. •2,8 mag• pickými dvojhvězdami s pe-
riodami oběhů 9,2 a 2,9 dne. 

•CaStorA •1950 
Castor C je také spektro-
skopicky podvojná hvězda s 

'2,O  mag .• periodou 0,8 dne, spek-
trálního typu M1 a s roz-

• • 1980 sahem jasností 8,6 - 9,1 mag; 
• . • pozorovatelé proměnných 
'. • • . • hvězd jej znají jako zákrytovou 

dvojhvězdu YY Gem. 

jasnost 11,2 mag 
úhlový průměr 8,5" 
vzdálenost asi 5 000 ly 

Pozorovatelnost: srpen - duben 

a= 5h 56' 
a=+46° 07' 

Hledání: Blízko jasných hvězd (3 a Aur, hledá se velmi 
snadno i bez použití souřadnic. 

Ideální zvětšení: 200x 

Popis: Velmi jasná s celkem nápadnou centrální hvězdou. 
Trochu oválná a dost malá. Vhodná pro pozorovanání ve 
městech. 

Poznámky: Centrální hvězda má jasnost 11,6 mag (). 

M 37 - NGC 2099 
otevřená hvězdokupa 

Aur NGC 2403 Cam 
spirální glaxie 

jasnost 5,6 mag 
úhlový průměr 24' 
vzdálenost asi 4 600 ly 
počet hvězd 270 
stáří více než 200 milionů roků 

Pozorovatelnost: srpen - květen 

a = 5h 52,4' 
S = +32° 32' 

Hledání: V dalekohledu nastavit na střed zorného pole 
hvězdu v Aur poblíž hvězdy Aur a sjet v deklinaci na jih; 
s větším zorným polem můžeme postupovat od Castora 
v hodinovém úhlu na západ. 

Ideální zvětšení: 50x 

Popis: V triedru nebo malém dalekohledu je vidět jako menší 
mlhavá skvrnka na bohatém hvězdném pozadí. Větší zvětšení 
rozliší jednotlivé hvězdy velmi husté skupiny trochu nepra-
videlného tvaru. V jádře svítí jasnější hvězda, kolem se kupí 
desítky středně jasných a slabých hvězd. Přes hvězdokupu 
se táhnou jakési tmavé struktury, „díry'. 

Poznámky: Nejbohatší z jasných hvězdokup ve Vozkovi. Její 
skutečný průměr je asi 30 ly. 

jasnost 8,4 mag (l~ 
úhlové rozměry 22'x12' 

a = 7h 36,9' 
S = +65° 35' 

Pozorovatelnost: po celý rok, nejlépe v zimě a na jaře 

Hledání: Vyžaduje určitou zkušenost nebo orientaci podle 
mapky. S použitím paralaktické montáže by se dalo 
postupovat v hodinovém úhlu na západ od nepříliš nápadné 
hvězdy 2 UMa, galaxie však leží o necelých 0,5° severněji. 

Ideální zvětšení: 100x 

Popis: Jasná a už v menším dalekohledu poměrně velká 
mlhavá skvrna oválného tvaru. Promítají se na ni slabší 
hvězdy, které v menším zvětšení splývají s galaxií a objekt 
proto vypadá nápadně jasnější a oválnější. 

ZIMA CELÝ ROK 
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3. Sluneční soustava 
3.1. Planetární systém 

Přesouvání drobných těles sluneční soustavy vůči velkým planetám pro-
bíhá přirozeně neustále a vede dříve nebo později bud' ke srážkám těles, 
anebo k vymetení drobných těles ze sféry vlivu celé sluneční soustavy. 
D. Dermott aj. vysvětlují existenci prachového prstence v okolí Země, 
který odhalila v roce 1983 infračervená družice IRAS, jako produkt za-
chycení rozdrceného materiálu, který se k Zemi neustále přesouvá z hlav-
ního pásma planetek. Z numerického modelu vyplývá, že prach se opravdu 
usadí ve tvaru prstenu ajeho částečky se dostanou do dráhové rezonance 
se Zemí, takže jsou v tomto pásu uzamčeny. 

J. Laskar užil metody numerické simulace pro zevrubné prozkoumá-
ní chaotických jevů v drahách planet sluneční soustavy. Postupoval 
tak, že na superpočítači IBM RS 6000/370 spočítal v newtonovské apro-
ximaci dráhy osmi velkých planet na 10 miliard let do minulosti a pak 
zpětně o 15 miliard let do přítomnosti a budoucnosti. Tento výpočet usku-
tečnil celkem čtyřikrát, pokaždé s nepatrně pozměněnými počátečními 
podmínkami. Za jeden den strojového času lze vypočítat vývoj dráhy 
v údobí jedné miliardy let. Tím se přirozeně nedá rekonstruovat dráha 
jednotlivého tělesa sluneční soustavy, nýbrž jen statisticky posoudit, do 
jaké míry dané těleso podléhá chaotickému vývoji dráhy. 

Z Laskarových výpočtů plyne, že Venuše a Země vykazují jen nepa-
trný sklon k chaosu, na rozdíl od Merkuru, kde se může výstřednost 
dráhy přiblížit k jedné, tedy Merkuru hrozí vyvržení ze sluneční sousta-
vy při blízkém setkání s Venuší již během nejbližších 3,5 miliard let. 
Naproti tomu výstřednost dráhy Země a Venuše nepřesáhne 0,06 a sklon 
se mění nanejvýš o 1°. Mnohem větší chaotické tendence jeví Mars, kde 
se sklon mění až o 6° a výstřednost může kolísat až o 0,16. Naproti tomu 
velké planety počínaje Jupiterem a konče Neptunem jsou vůči chaosu 
dlouhodobě velmi odolné. 

J. Maddox shrnul údaje o vývoji sluneční soustavy od doby jejího 
vzniku před 4,5 miliardami let. Gravitační hroucení Praslunce trvalo jen 
50 milionů let, původní zastoupení vodíku vnitru Slunce činilo 71 % 
podle hmotnosti a do současnosti kleslo na 36 %. Centrální teplota Slun-
ce činí 15,4 MK a centrální hustota dosahuje 146-násobku hustoty vody 
v pozemských podmínkách. Ve vzdálenosti 74 % poloměru Slunce se 
nachází dno konvektivní zóny o teplotě 2 MK. Konvektivní zóna obsahu-
je jen 1,7 % hmoty Slunce. 

Termonukleární reakce v nitru Slunce bude probíhat ještě 6,4 mi-
liardy let, avšak již během nejbližších 600 milionů let vzroste zářivý 
výkon Slunce o 10 %, což způsobí vypaření povrchové vody na zem-
ských souších. Voda v oceánech se vypaří během 3,5 miliardy let - to už 
bude zářivý výkon Slunce vyšší o 33 % proti současnosti. Venuše a Země 
se však poněkud vzdálí od Slunce, jehož hmotnost klesne o 28 %. V čase 
6,5 miliard let od současnosti proběhne zhroucení slunečního jádra, 
v němž se vodník zcela vyčerpá. Místo toho začne probíhat termonukleár-
ní reakce hélia ve slupce kolem jádra při teplotě nad 100 MK. Poloměr 
Slunce, které se tak stane červeným obrem, vzroste na 100 milionů kilo-
metrů v čase 7,2 miliardy let od současnosti. Na pozemské obloze bude 
Slunce vytínat úhel piných 69° a jeho svítivost vzroste na 2 350-násobek 
dnešní hodnoty. V čase 7,4 miliardy let od současnosti se po čtyřech 
krátkých záblescích Slunce rychle změní na horkého miniaturního bílé-
ho trpaslíka. 

W. Kurth se zabýval otázkou, jak rozsáhlá je heliosféra, v níž převlá-
dá působení slunečního magnetického pole nad interstelárním. Jediná 
data o velkorozměrové struktuře interplanetárního magnetického pole 
poskytují dosud stále vysílající kosmické sondy Pioneer 10 a 11 a Voya-
ger 1 a 2. Autor odtud odhaduje, že tak zvaná heliopausa, představující 
mezní vrstvu slunečního a interstelárního magnetického pole, se nachází 
v intervalu od 116 do 177 AU od Slunce, tedy nejméně dvakrát dále, než 
kde se sondy nyní pohybují. 

3.2. Slunce 

Při výzkumu Slunce sehrává nyní zcela mimořádnou úlohu kosmická 
sonda ULYSSES, vypuštěná ze Země 6. října 1990, jež byla na svou 
kvazipolární dráhu vzhledem ke Slunci navedena při těsném přiblížení k 
Jupiteru 8. února 1992. O sluneční polární sondě se začalo uvažovat již v 
roce 1959 a původní plán počítal s vypuštěním dvou identických sond, 
jež by zkoumaly polární oblasti Slunce současně na severu i na jihu od 
rovníku. Úsporné škrty v programu NASA však nakonec způsobily, že se 
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odborníci museli spokojit s jedinou sondou, financovanou napůl NASA 
a napůl ESA, která navštěvuje polární oblasti postupně. 

První - jižní - průlet započal ve vzdálenosti 430 milionů kilometrů od 
Slunce 26. června 1994, když sonda dosáhla 70° sluneční jižní šířky, 
a vrcholil 13. září loňského roku, kdy se sonda nalézala na 80,2° jižní šířky 
ve vzdálenosti 350 milionů km od Slunce. Jižní polární průlet pak skončil 
5. listopadu 1994, kdy se sonda vrátila na 70° jižní šířky, pohybovala se 
vůči Slunci rychlostí 26,9 km.s a dále klesala ke slunečnímu rovníku, nad 
nímž proletěla 12. března 1995 ve vzdálenosti 200 milionů kilometrů od 
Slunce. Oba průlety se tedy uskutečňují v období těsně před minimem 
sluneční činnosti a proto se nyní usilovně hledají finanční možnosti pro 
prodloužení celé mise až do let 2000 až 2001, kdy sonda celý manévr zopa-
kuje v době kolem předpokládaného příštího maxima sluneční činnosti. 

Sonda o užitečné hmotnosti 370 kg a rozměrech 3 x 3 x 2 m nese na své 
palubě celkem 9 přístrojů, měřících parametry slunečního větru 
a meziplanetárního magnetického pole, rádiové a rentgenové záření Slun-
ce, výskyt energetických neutrálních i ionizovaných atomů, částice, 
prach a fotony záření gama. Za první čtyři roky své činnosti předala sonda 
na Zemi tempem 60 Mb za den zhruba 10 GB vědeckých dat, jež nyní 
významně rozhojnila naše poznatky o stavu meziplanetárního prostoru 
a zejména pak přinesla první údaje o oblastech vzdálených od ekliptiky. 

Komplexní zhodnocení mise bude přirozeně možné až po zpracování 
výsledků ze severního průletu mezi 20. červnem a 30. zářím 1995, ale již 
první údaje z jižního průletujsou namnoze zcela neočekávané a významně 
pozměňují naše dosavadní představy o Slunci i o jeho působení na mezi-
planetární prostředí. 

Tak se především zjistilo, že neexistuje dipólové magnetické pole 
Slunce, takže indukce magnetického pole v polárních oblastech je téměř 
stejná jako nad rovnítkem. Následkem toho tam nevzrůstá intenzita ga-
laktického kosmického záření tak výrazně, jak se čekalo. Naproti tomu 
rychlost slunečního větru v polárních oblastech je bezmála dvojnásobná 
oproti větru v okolí rovníku a dosahuje 750 km.s''. V polárním větru se 
pozorují rázové viny, které vznikají po srážkách s pomalejším eldipti-
kálním větrem. 

Dále byly ve vysoké jižní heliografické šířce objeveny dlouhoperio-
dické elektromagnetické viny s periodou nad 10 hodin (I), jež zřejmě 
ohřívají a urychlují polární sluneční vítr, který vychází převážně z koro-
nálních děr. Koronální ejekce hmoty, známé dosud jen z pásma eklipti-
ky, kde způsobují poruchy v zemské magnetosféře, se vyskytují rovněž 
ve vysokých heliografických šířkách. Mají vzhled obrovských mračen 
ionizovaného plynu o hmotnostech až 10 miliard tun a rozměrech až 
50 milionů kilometrů. 

Podle J. Goslinga jsou koronální ejekce hmoty vlastní příčinou po-
ruch typu magnetických bouří a polárních září na Zemi. Na snímcích 
korány, pořízených v ultrafialovém oboru spektra, mají vzhled obřích 
smyčkovitých bublin zahrnujících až čtvrtinu slunečního obvodu a sou-
visejí zřetelně s eruptivními protuberancemi. Koronální ejekce hmoty 
byly fakticky objeveny až počátkem 70. let tohoto století, i když nepřímé 
důkazy jejich existence měli astronomové již dříve. Podle zmíněného 
autora jsou chromosférické sluneční erupce až vedlejším projevem vzni-
ku koronální ejekce. To tedy znamená, že dosud udávaná souvislost mezi 
erupcemi na Slunci a poruchami zemské magnetosféry je vlastně 
falešná - podstatným důvodem pro vznik poruchy je právě interakce zem-
ské magnetosféry s mračnem koronální ejekce. Nárazem koronální ejek-
ce hmoty na zemskou magnetosféru dojde k rekonexi a prolomení ochra-
ny magnetosféry, takže částice slunečního větru i uvolněná energie se 
dostane dovnitř. Zde pak nastává celá posloupnost energetických pře-
měn, vedoucí nakonec k magnetickým bouřím a polárním zářím. Tyto 
úkazy tedy způsobují lokální urychlené částice, nikoliv snad energetické 
částice ze slunečních erupcí. 

Koronální ejekce vznikají díky turbulentním pohybům ve sluneční 
atmosféře a lze je proto chápat jako specifický projev velkorozměrových 
deformací slunečního magnetického pole. Když se následkem turbulen-
ce vzedme mračno koronální ejekce, táhne s sebou opačně směrované 
magnetické silokřivky, které se nakonec protnou - dochází k tak zvané 
rekonexi magnetických siločar (magnetické krátké spojení) a tím ke 
vzniku sluneční erupce. Anihilace opačně polarizovaných magnetických 
polí uvolní energii v podobě rentgenového záření a vysoce energetic-
kých částic. Erupce ovšem zdaleka nedosahuje schopnosti koronální ejek-
ce, pokud jde o urychlování energetických částic. Částice urychlené erupcí 
se pohybují jen v úzkých svazcích, takže pravděpodobnost zásahu Země 
je nepatrná. Naproti tomu koronální ejekce vystřelují energetické části-
ce do celého poloprostoru kolem Slunce. 
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Podle S. Masudy aj. jsou však erupce výrazným zdrojem tvrdého rent-
genového záření ze Slunce. Autoři rozlišují kompaktní a dvojvláknové 
sluneční erupce, přičemž právě dvojvláknové souvisejí s popsaným 
mechanismem, odstartovaným eruptivní protuberancí. Podle měření ja-
ponské družice JÓKÓ se u obou typů erupcí uvolňují energetické částice 
v místě, kde dojde k magnetické rekonexi, takže fyzikální popis obou 
variant erupcí je shodný. 

A. Heath srovnal svou pozorovací řadu sledování slunečních skvrn 
viditelných neozbrojeným okem v letech 1959 až 1993 se standardními 
křivkami, charakterizujícími sluneční činnost v témže období. Úhrnem 
pozoroval 357 slunečních skvrn, tedy v průměru 10,2 skvrny za rok, 
a zjistil, že maximum výskytu těchto velkých skvrn se oproti konvenčně 
určenému maximu sluneční činnosti soustavně opožďuje. 

S. Sofia aj. měří soustavně úhlové rozměry Slunce speciálním sex-
tantem na stratosférickém balonu s úhlovou chybou do 0,003". Z těchto 
měření vyplývá, že Slunce je nepatrně zploštělé, když polární poloměr 
Slunce je jen o 6 km kratší než poloměr rovníkový. Dlouhodobá stabilita 
těchto měření dosahuje 0,02" a umožňuje tak ověřit náznaky sekulárních 
variací slunečního průměru. Tyto náznaky jsou založeny na podrobné 
analýze úpiných zatmění Slunce v minulosti a nasvědčují tomu, že prů-
měr Slunce kolísá o 700 km (tedy 0,05 % v relativní míře) v periodě 
90 let. Odtud lze pak nepřímo usuzovat na malé variace zářivého výkonu 
Slunce, což lze ovšem dnes měřit přímo pomocí dutinových radiometrů 
na oběžné dráze kolem Země. 

W. Dziembowski analyzoval spolehlivost současných modelů sluneč-
ního nitra, odvozených z helioseismologických měření oscilací sluneč-
ního povrchu. Tvrdí, že zatímco vnější vrstvy Slunce jsou popsány mo-
delově výtečně, nejistoty vzrůstají směrem k centru naší nejbližší 
hvězdy. Stavba Slunce v rozsahu od středu do 5 % slunečního poloměru 
je zkrátka dosud nejasná. Tato nejistota však není schopna sama o sobě 
objasnit problém deficitu slunečních neutrin, jenž se tak definitivně stá-
vá chronickým neduhem moderní astrofyziky i částicové fyziky. 

Nejnovější rozbor výsledků experimentu GALLEX dává podleT. Kirs-
tena aj. hodnotu neutrinového toku ze Slunce 79 SNU, podobný expe-
riment SAGE dává dle V. Gavrina aj. hodnotu jen nevýznamně nižší. 
Tyto hodnoty představují zhruba tři pětiny očekávaného neutrinového 
toku. Oba experimenty mají nejnižší prahovou energii pro sluneční neu-
trina 0,233 MeV. Prahová energie pro klasický Daviesův experiment 
v dole Homestake činí 0,814 MeV a dlouhodobý průměr měřeného neu-
trinového toku činí (2,3 ± 0,2) SNU, tedy 1/3 očekávaného toku. Koneč-
ně nejvyšší prahovou energii 7,5 MeV má japonský experiment v dole 
Kamiokande, dávající asi 50 % očekávaného neutrinového toku ze Slun-
ce. Zatím však pauze japonský experiment je řádně kalibrován. Ostatní 
experimenty pronásledují nepříjemné efekty pozadí, ale snad se časem 
podaří je omezit, neboť jak v Itálii (GALLEX), tak na Kavkaze (SAGE) 
probíhají nyní nezávislá určení okamžité intenzity kosmického záření, 
které je za velkou část šumu pozadí odpovědné. 

Výsledky z experimentů Kamiokande a Homestake jsou citlivě závis-
lé na spolehlivé znalosti funkce vedlejších větví termonukleárního řetěz-
ce ve Slunci - jde tedy o správné určení produkce nuklidů'Be a "B, kde 
mohou být specifické (astro)fyzikální problémy. 

S velmi působivým řešením problému slunečních neutrin nyní při-
cházejí E. Levy a T. Ruzmajkinová, kteří si povšimli nápadné okolnosti, 
že k vysvětlení optické svítivosti Slunce termonukleární reakcí musí být 
v galiových experimentech dosažen neutrinový tok alespoň 80 SNU, jak 
se vskutku pozoruje. Autoři proto soudí, že příčina nesouladu vězí spíše 
v chemickém složení slunečního nitra než v částicové fyzice, protože 
kdyby za problém deficitu neutrin mohla fyzika, sotva by byl fyzikální 
efekt rafinovaně vyladěn na tuto konkrétní hodnotu. 

Podle autorů to prostě znamená, že celkový nižší neutrinový výkon 
Slunce je dán tím, že modely stavby Slunce předpokládají příliš vysokou 
centrální teplotu slabě přes 15 MK (úhrnný tok neutrin rychle roste 
s centrální teplotou Slunce, kdežto zářivý výkon v optickém oboru je tím 
ovlivněn jen nepatrně). Stávající modely totiž vycházejí ze zastoupení 
„kovů" (tedy jader všech prvků hmotnějších než vodík a helium) ve slu-
nečním nitru shodného s jejich zastoupením v protosolární mlhovině. 
Kovy zvyšují vnitřní opacitu jádra Slunce a to má za následek vyšší tep-
lotu. Kdyby však v centru Slunce kovy chyběly, poklesla by centrální 
opacita slunečního materiálu a tím i centrální teplota natolik, že by vý-
razně klesla produkce neutrin, aniž by se v modelech jakkoliv zmenšil 
optický zářivý výkon Slunce. 

Zdá se ovšem těžké nalézt vhodný přirozený způsob, jak z nitra Slun-
ce kovy vymést. Levy a Ruzmajkinová soudí, že to možné je v době 

73 

3. Sluneční s®ustav 

vzniku Praslunce pozvolnou diferenciací prachu a plynu sluneční praml-
hoviny. Ať už bude další osud tohoto nápadu jakýkoliv, fakt, že nejcitli-
vější experimenty dávají právě tolik neutrin, kolik postačí k objasnění 
optické svítivosti Slunce, astrofyziky nejspíše potěší: zdrojem zářivé 
energie Slunce (a tedy i hvězd hlavni posloupnosti) je vskutku termo-
nukleární reakce, při níž se vodík slučuje na hélium. 

J. Dorren a E. Guinan studovali hvězdu RD 129 333 v Plejádách, 
která se dle jejich mínění nejvíce podobá Slunci v rané epoše jeho vývo-
je. Hvězda je stará 70 milionů let, spektrálně je klasifikována jako žlutý 
trpaslík třídy G0, její absolutní hvězdná velikost V = + 7,5 mag a rotuje 
kolem osy za 2,7 dne. Šest procent povrchu je pokryto skvrnami chlad-
nějšími o 500 K v porovnání s okolní fotosférou. Podle měření z družice 
IUE je chromosférická aktivita hvězdy asi o řád vyšší než u Slunce 
a družice ROSAT zjistila, že v měkkém rentgenovém oboru je hvězda 
dokonce 300-krát výkonnější než Slunce. 

B. Fesenko zkoumal hvězdy jasnější než 7,2 mag ve vizuálním oboru 
na sever od -15° deklinace. Mezi 10 700 hvězdami nalezl 116 hvězd, 
které se poněkud podobají Slunci a 19 hvězd, které se Slunci vzhledem 
velmi blíží. Odtud usuzuje, že v Galaxii je těchto těsných slunečních 
analogů řádově 10'. Mezi hvězdami tohoto souboru se Slunci vůbec nej-
více podobá hvězda HD 164 595, vzdálená od nás 27 pc, spektrální třídy 
O2V. Její barevné indexy B-V = 0,65 a V-R = 0,52. Slunce se vůči okol-
ním hvězdám pohybuje rychlostí (34 ± 5) km.s' směrem k rektascenzi 
19'' 16' a deklinaci +37°. 

R. Matthews zjistil, že v okruhu do 5 pc od Slunce se nachází nejmé-
ně 58 hvězd, a tak se vlivem vlastních pekuliárních pohybů v astrono-
micky blízké budoucnosti zvýší četnost těsných setkání Slunce s hvěz-
dami asi o řád proti střední četnosti takových setkání v Galaxii. Těsná 
setkání nemají žádný měřitelný vliv na pohyby planet, ale projeví se 
svými gravitačními účinky na pohyb kometárních jader v Oortově mrač-
nu. Jelikož asi za 30 000 let dojde k těsnému setkání Slunce s dvojhvěz-
dou a Centauri, může to následně uvolnit z Oortova mračna asi 200 000 
kometárních jader, jež budou směřovat k Zemi, kam dospějí zhruba po 
20 milionech let. 

3.3. Planety cizích sluncí a hnědí trpaslíci 

Obdobná mračna komet se velmi pravděpodobně nalézají kolem většiny 
hvězd. Nepřímo se to poprvé potvrdilo v roce 1983, když družice IRAS 
nalezla v dalekém infračerveném oboru spektra prachové disky kolem 
blízkých jasných hvězd. Všeobecně se soudí, že v těchto discích se na-
cházejí také jednotlivé větší shluky - jádra komet. Nyní H. Levison aj. 
propočítali kometámí dráhy v prototypu prachových disků kolem jasné 
hvězdy (3 Pictoris. Přitom zjistili na základě numerické simulace, že po-
zorovaná asymetrie disku je nejspíš vyvolána přítomností alespoň dvou 
těles planetárního typu. Podobně P. Lagage a E. Pantin usuzují z nepří-
tomnosti prachu ve vzdálenosti menší než 40 AU od hvězdy, že i to je 
dobrý důkaz existence planet v soustavě (3 Pictoris. 

Nejnověji však do letité diskuse zasáhl Hubblův kosmický daleko-
hled (I-IST), když C. O'Dell a Ženg-Wen nalezli na snímcích hvězd 
z mlhoviny v Orionu M 42 protoplanetární prachové disky (tak zvané 
proplydy) kolem nedávno vzniklých hvězd. Ze 110 zkoumaných hvězd 
v mlhovině má nejméně 56 zřetelné prachové disky - jde vskutku o plo-
ché lívance, nikoliv snad o kulové prachové obaly. Tyto disky jsou výraz-
ně hmotnější než prachové disky objevené družicí IRAS a jejich souhrn-
ná hmotnost bezpečně stačí na vznik planetárního systému kolem mateř-
ské hvězdy. Husté prachové disky se vyskytují kolem hvězd s hmotností 
Slunce a menší, což nejspíše znamená, že žhavější hvězdy dokáží disky 
kolem sebe naprosto rozptýlit dříve, než z nich vzniknou planety. 

Disky samy svítí v blízkosti horkých hvězd, kdežto ve větší vzdále-
nosti od svítícího zdroje se jeví jako tmavá silueta na pozadí zářící mlho-
viny. V jednom podrobně studovaném případě je centrální hvězdou čer-
vený trpaslík o hmotnosti 0,2 M® a starý asi 1 milion let, jenž se tedy 
dosud smršťuje směrem k hlavní posloupnosti. Prachový disk má průměr 
90 miliard kilometrů, tedy 7,5-násobek průměru sluneční planetární sou-
stavy. 

S. Alan Stern soudí, že by bylo již nyní technicky možné odhalit pří-
mo extrasolární planety právě v této nejranější vývojové fázi, kdy se 
protoplanety výrazně ohřívají intenzivním bombardováním planetesimá-
lami. Podle Sterna dosáhne teplota takto bombardované protoplanety 
1 500 až 2 500 K na dobu několika tisíc let. To by se dalo soudobými 
infračervenými detektory odhalit již během několika nocí sledování asi 
250 mladých hvězd, kolem nichž právě ted' planety vznikají. Planety 
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rozměrů Neptunu nebo Saturnu by se tak daly nalézt již za několik hodin 
infračerveného pozorování blízkého okolí mateřské hvězdy. Kdyby nao-
pak mimozemšťané sledovali zdálky Slunce, zpozorovali by toutéž tech-
nikou nejspíše Venuši a Jupiter, jejichž bolometrická jasnost činí asi 
miliardtinu jasnosti Slunce. 

Podle J. Angela by se k tomu cíli dalo využít současných velkých 
pozemních dalekohledů, vybavených systémy adaptivní optiky. Jestliže 
například existuje hvězda ve vzdálenosti 3,4 pc od Slunce, kolem níž 
obíhá planeta typu Jupiteru ve vzdálenosti 5 AU od hvězdy, pak ze Země 
to značí objevit objekt miliardkrát slabší než hvězda v úhlové vzdálenos-
ti 1,5' od ní. To je technicky schůdné již pro zrcadlo o průměru 6,5 m, 
které bude vbrzku instalováno namísto dalekohledu MMT na Mount 
Hopkinsu v Arizoně, popřípadě pro Keckův 10-m dalekohled. Plánované 
„dvojče" - dalekohled LBT 2 x 8 m v Arizoně - by mělo docílit rozlišení 
0,65" a nalézt cizí Jupiter již za jedinou hodinu integrace signálu u které-
koliv osamělé hvězdy do vzdálenosti 30 pc od Slunce a s hmotností men-
ší než 0,8 Mo. Jedinou podmínkou je dle Angela dále vylepšit systém 
adaptivní optiky tím, že pod primárním zrcadlem bude umístěno o řád 
více aktivních podpěr, než se užívá dosud. 

T. Nakajima navrhl použít ke stejnému cíli hvězdného koronografu, 
vybaveného rovněž adaptivní optikou, v infračerveném pásmu 0,7 až 2,2 
mikrometrů. Takový přístroj by dával největší naději objevit planety u 
nejjasnějších blízkých hvězd jako Sírius, a Centauri nebo Prokyon. 

Nepřímou metodou k odhalení extrasolárních planet by se dle návrhů 
M. Sažina a A. Čerepaščuka a nezávisle též A. Bollatta a E. Falca mohlo 
stát pozorování světelných křivek při těsných úhlových přiblíženích hvězd 
s gravitačními mikročočkami. Poruchy na hladkých světelných křivkách 
by totiž byly svědectvím o přítomnosti planety v blízkosti zobrazené 
hvězdy. 

Metodicky podobným problémem je nalezení přechodných objektů mezi 
hvězdami a planetami, pro něž se již před časem ujal název hnědí trpaslíci. 
Podle teoretických představ jde o objekty s hmotností nižší než 0,08 Mo, 
v nichž nemůže vzniknout základní termonukleární reakce, a na druhé straně 
hmotnější než 0,01 Mo (10-násobek hmotnosti Jupiteru), takže tato tělesa 
vydávají dostatečné množství vlastního, převážně infračerveného záření. 
Modely hnědých trpaslíků se loni zabývali W. Hubbard aj., kteří zjistili, že 
jejich termodynamika je řízena stavovou rovnicí pro kapalný kovový vo-
dík. Vnitru hnědých trpaslíků může dojít ke krátkodobé termonukleární 
reakci - syntéze těžkého vodíku (deutéria) z protonů, pokud hmotnost 
trpaslíka je větší než 0,013 M®, v trvání až 60 milionů let. 

Nicméně přes relativně příznivé teoretické předpovědi o pozorovatel-
ných vlastnostech hnědých trpaslíků stále chybí přesvědčující pozorova-
cí důkaz, že taková tělesa ve vesmíru vskutku existují. J. Kirpatrick aj. 
hledali hnědé trpaslíky pomocí 1,8-m průchodního stroje ve vzdálenosti 
do 100 světelných let od Slunce aj když našli celkem 15 kandidátů spek-
trální třídy M7, nebyli schopni odlišit je od hvězd - červených trpaslíků. 
Podobně G. Marcy aj. zkoumali kandidáty hnědého trpaslictví v Plejá-
dách. Tyto objekty mají údajně hmotnost 0,055 až 0,059 M0, avšak 
v jejich spektrech se nepodařilo nalézt lithium, které se tedy zřejmě sta-
lo palivem běžné termonukleární reakce a vyhořelo za méně než 70 mi-
lionů let (to je stáří hvězdokupy Plejády). I v tomto případě tedy pozoru-
jeme trpasličí hvězdy a nikoliv přechodné objekty. 

Ve světle tohoto zjištění poněkud bledne i nejnovější objev H. Jonese aj., 
kteří našli kandidáta hnědého trpaslictví ve dvojhvězdě 3MG 0918.0023, 
kde složka A je červený trpaslík spektrální třídy M a kolem něho obíhá 
v periodě 5,5 dne složka B s bolometrickou hvězdnou velikostí 14,6 mag 
a povrchovou teplotou (1825 ± 300) K o hmotnosti 0,075 Mo. O něco 
lépe však vypadá poslední loňský kandidát v hvězdokupě poblíž temné-
ho mračna p Ophiuchi, kterého nalezli G. Rieke a F. Comeron a jehož 
hmotnost činí jen 0,03 M® při povrchové teplotě 2 800 K a zářivém vý-
konu pod 0,01 Lo. 

4. Hvězdy 
4.1. Prahvězdy 
Jestliže lov na hnědé trpaslíky dosud trpí na nedostatečnou ostrost krité-
rií, o něco lépe je tomu s hledáním prahvězd, vznikajících doslova před 
našima očima. Podle F. Giovanelliho je takovou prahvězdou proměnná 
RU Lupi, náležející ke třídě hvězd typu T Tauri, o nichž se všeobecně 
soudí, že jsou to hvězdy, čerpající většinu své energie z dosud probíhají-
cího gravitačního smršťování. Podle Giovanelliho rotuje tato prahvězda 
pomalu s periodou 27,7 dne a stejnou periodu vykazuje i erupční aktivita 
na jejím povrchu. 
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J.-P. Caillault oznámil, že se mu na snímcích velké mlhoviny 
v Orionu M 42, pořízených HST, podařilo rozlišit právě vznikající hvězdy, 
mající vzhled oranžových „kapek". Vynikající rozlišovací schopnost HST 
po opravě v roce 1993 nyní dává velkou naději, že právě tento přístroj 
podstatně zlepší naše vědomosti také o vznikajících hvězdách. 

4.2. Teoretická astrofyzika 

F. Rogers a C. Iglesias využili jedinečného experimentu v laboratořích v 
Los Alamos k rozšíření opacitních tabulek OPAL o dalších 7 prvků, 
takže nyní jsou k disposici údaje pro směs 21 prvků. Takto vypočtená 
úhrnná opacita je při teplotě plazmatu 200 kK čtyřnásobkem dosud uží-
vané hodnoty. Podle I. Hubeného je pro solidní výpočet opacity u hor-
kých hvězd nutné počítat příspěvky od řádově milionu čar - dosavadní 
modely, které počítaly s tisícovkami čar, nejsou zkrátka dostatečně re-
prezentativní. Tím se zprvu výhradně astrofyzikální problém převádí na 
problém početní - je třeba najít postupy, které výrazně urychlí takové 
výpočty, jež i na velkých počítačích trvají příliš dlouho. 

V tuto chvíli je zřejmé, že zejména zásluhou spektrografu GHRS na 
HST se kvalita hvězdných spekter zvýšila natolik, že teorie pokulhává. 
Zejména je potřebí rozvinout modely s lokální termodynamickou ne-
rovnováhou a lépe modelovat hvězdný vítr u žhavých hmotných hvězd, 
kde teorie dává výsledky o řád nižší oproti pozorování. Ztráta hmoty 
hvězdným větrem dosahuje u mladých hmotných hvězd hodnoty řádu 
10° M0.rok'' při teplotě povrchu kolem 50 kK. 

4.3. Osamělé hvězdy 

Příkladem překotné tvorby hmotných hvězd je známá soustava R 136a 
kolem hvězdy 30 Dor ve Velkém Magellanově mračnu. Podle M. Lattan-
ziho aj. vyplývá ze spekter HST, že samotná hvězda 30 Dor je přinejmen-
ším trojhvězdy s hmotnostmi složek od 30 do 80 Mo, takže jejich před-
chůdci měli na hlavní posloupnosti maximálně 60 až 120 Mo. Podle 
E. Malamutha a S. Heapové ukázal spektrograf GHRS HST, že údajná 
nadhvězda R 136a se fakticky skládá nejméně ze 200 velmi hmotných 
hvězd v kouli o poloměru 0,75 pa. Celková hmotnost této podivuhodné 
„hvězdokupy" dosahuje 16 800 Mo. Podle S. Heapové aj. Činí stáří hvěz-
dokupy 3 miliony let a všechny její hvězdy započaly svůj život jako sví-
tivé hvězdy spektrální třídy O, které se postupně mění nejprve na Wolfo-
vy-Rayetovy hvězdy a svítivé modré proměnné hvězdy a posléze směřu-
jí k explozi supernovy. 

Nejhmotnější složka R136a5, klasifikovaná jako hvězda Of/WN, 
má toho času hmotnost 60 Mo a absolutní vizuální hvězdnou velikost 
-6,0 mag, ale ročně ztrácí 2.10° Mo intenzivním větrem, takže se vyhne 
kolapsu do černé díry, neboť k výbuchu supernovy dojde až za I milion 
let. Podle A. de Kotera aj. činí poloměr hvězdy 17 R® a její bolometrická 
svítivost 850 000 Lo při povrchové efektivní teplotě 42 500 K. HST po 
opravě je vskutku jedinečným nástrojem pro výzkum takto hustého pole 
svítivých hvězd. Zmíněným autorům se například zdařilo získat odděle-
ná spektra masivních hvězd třídy O, vzdálených od sebe jen 0,17". 

Podobně M. Heydari-Malayeri a J. Beuzit zkoumali hvězdokupu 
masivních hvězd LMC Sk-66°41, o níž se do roku 1988 soudilo, že jde 
o nadhvězdu s hmotností 120 Mo. Teprve pak se ji podařilo rozlišit na 
6 složek o maximální hmotnosti složek 90 Mo a nyní zmínění autoři 
využili systému adaptivní optiky u 3,6-m dalekohledu ESO a rozlišili tak 
celkem 12 složek. To znamená, že hmotnost žádné složky nepřekračuje 
35 M®. 

R. Miles a A. Hollis zpracovali rozsáhlá měření zákrytu hvězdy 
28 Sgr Titanem dne 3. července 1989, pořízená jak fotoelektricky 
a vizuálně, tak i videotechnikou. Úhrnem jde o nejrozsáhlejší materiál 
ze zákrytu hvězdy tělesem sluneční soustavy vůbec. Zjistili tak, že horní 
mez průměru hvězdy činí 13 milionů kilometrů. Hvězda byla navíc 16 h 
před zákrytem zakrývána prstenci planety Saturn. 

R. Matthews spočítal minulé i budoucí trajektorie všech známých 
hvězd do vzdálenosti 5 pc od Slunce. V tomto okruhu známe 58 hvězd, 
z nichž většina je menších a méně hmotných než Slunce - odtud tedy 
nepřímo vyplývá, že Slunce je fakticky neobvykle velkou a hmotnou 
hvězdou, ač ji řadíme ke žlutým trpaslíkům. 

Autor usuzuje na základě nejnovějších měření radiálních rych-
lostí, že nejbližší hvězda Proxima Centauri v současné vzdálenosti 
(1,295 ± 0,007) pc je přece jen gravitačně vázána k dvojhvězdě a Cen-
tauri. Úhrnná hmotnost trojhvězdy pak vychází na 2,13 Mo. Vzdálenost 
systému a Centauri od Slunce se bude v nejbližších tisíciletích stále 
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zmenšovat a minima 0,941 pc dosáhne za 26 700 let. Právě v té době 
vyvolá ono těsné přiblížení poruchy drah kometárních jader v Oortově 
mračnu, jak jsem se již o tom zmínil v odstavci 3.2. K tak těsnému při-
blížení sousední hvězdy ke Slunci dochází dle Matthewse v průměru 
jednou za 60 tisíc let. Před 32 tisíci lety byla „proximou" trpasličí dvoj-
hvězda Gliese 65 AB neboli L 726-8, známá jako eruptivní proměnná 
UV Ceti. 

Hvězdou, která má dnes nejúpinější spektrální pokryv od infračerve-
ného spektra až po rentgenové kontinuum, se stala dle J. Cassinelliho aj. 
o CMa, jež je od nás vzdálena 188 pc ajeví se na obloze vizuálně jako 
hvězda 1,5 mag. Spojité spektrum vodíku a neutrálního hélia je mnohem 
intenzivnější, než předvídá hvězdný model i pro lokální termodynamic-
kou nerovnováhu při efektivní teplotě 21 000 K. Vnější vrstvy hvězdy 
jsou tak teplé, že v nich pozorujeme i čáry 15-krát ionizovaného železa. 
Hvězda spektrální třídy B2 lije dobře pozorovatelná i v extrémním ul-
trafialovém oboru spektra od 7 do 73 nm, zřejmě doky nízké koncentraci 
mezihvězdného vodíku v daném směru. 

P. Bertin aj. objevili pomocí spektrografu GHRS HST, že také blízká 
jasná hvězda Sírius A ztrácí hmotu hvězdným větrem, řádově 10-12 M0.rolc'. 
A. Gulliver aj. zjistili, že Vega je fakticky rychle rotující hvězdou s peri-
odou rotace pouhých 11 h (obvodová rychlost na rovníku proto dosahuje 
piných 245 km.s' a hvězda je zřetelně rotačně zploštělá). Rotace se však 
přesto zjišťuje nesnadno, jelikož pól rotace Vegy směřuje téměř přímo 
k Zemi - rotační osa svírá se zorným paprskem úhel pouhých 5°. Vega je 
o něco větší, než by odpovídalo jejímu spektrálnímu typu A0 V a v po-
rovnání se Sluncem má 4-krát méně „kovů" (to jest prvků těžších než 
vodík a hélium). N. van der Bliek aj. zjistili, že infračervená emise 
v pásmu 60 µm v okolí Vegy sahá do vzdálenosti 17,5" od hvězdy, což 
při vzdálenosti Vegy 8,1 pc značí poloměr prachové slupky 140 AU. Roz-
měry prachových zrnek se pohybují od 0,1 µm do 10 µm a poněvadž 
přirozené mechanismy neustále „vymetají" malá a velká zrnka, musejí 
se zrnka neustále doplňovat- zatím však nikdo neví jak. 

4.4. Proměnné hvězdy 

Počet nově objevených proměnných hvězd nyní dramaticky vzrůstá zá-
sluhou projektů, při nichž se primárně hledají mikročočky. V rámci 
projektu MACHO tak bylo zatím ve Velkém Magellanově mračnu na-
lezeno 8 000 proměnných hvězd typu RR Lyrae a k tomu 43 jinak velmi 
vzácných rázových cefeid, vykazujících současně více pulsních period, 
jež navzájem interferují. 

K.cefeidám patří, jak známo, také Polárka, která astronomy překvapila 
tím, že v posledním desetiletí amplituda světelných změn i radiálních rych-
lostí soustavně klesala, takže se dokonce čekalo, že její proměnnost zcela 
vymizí. Podle J. Matthewse a M. Krockenbergera aj. se však v roce 1993 
předešlý pokles amplitud zastavil a v roce 1994 dokonce mírně obrátil -
amplituda radiálních rychlostí činila 0,9 km.s', kdežto v roce 1992 jen 
0,6 km.s'. Zato došlo ke změně fáze křivky radiálních rychlostí. 

Podle R. Humphreysové a K. Davidsona patří mezi výjimky mezi 
proměnnými hvězdami také svítivé modré proměnné jako P Cyg, S Dor, 
AG Car a rl Car. Vyznačují se extrémně vysokou hmotností nad 50 M®
a marnotratně rozhazují do svého okolí velké množství hmoty; autoři je 
přirovnávají k obrovitým kosmickým gejzírům. Podle A. van Genderena 
aj. je právě hvězda rl Carinae nejpodivuhodnější hvězdou v Galaxii. Je 
Od nás vzdálena 2,8 kpc a přitom je nejjasnějším mimoslunečním infra-
červeným zdrojem na obloze. Její absolutní bolometrická hvězdná veli-
kost dosahuje -12,3 mag, ale při velkém výbuchu v roce 1843 byla ještě 
o 2,5 mag jasnější. Svítí tedy jako 6 milionů Sluncí. Po zjasnění v polo-
vině minulého století zeslábla celkem o 9 mag vinou prachu, který se 
vytvořil v jejím okolí - vývrhla tehdy ze sebe pravou reflekční mlhovinu, 
nazvanou příznačně Homunculus, jejíž průměr činí piných 23 000 AU. 
Úhrnná energie exploze se odhaduje na 10 42 J. Jak tento prach řidne, 
hvězda se od třicátých let tohoto století opět zjasňuje, přestože mohut-
ným hvězdným větrem ročně ztrácí 3.10' Mo. Navzdory pravděpodobné 
hmotnosti kolem 100 M® tak hvězda vydrží jen desítky tisíc let - velmi 
pravděpodobně však ještě mnohem dříve vybuchne jako supernova. 

Kandidátem na supernovu je také známá Betelgeuze (a Ori) v Orio-
nu. Ta začala v září 1994 slábnout a počátkem roku 1995 dosáhla její 
vizuální hvězdná velikost +0,8 mag. P. Huggins aj. využili 10,4-m sub-
milimetrového dalekohledu na Havajských ostrovech k pozorování čáry 
neutrálního uhlíku na vinové délce 0,61 mm v prachové obálce, obklo-
pující tohoto červeného veleobra. Zjistili, že obálka se rozpíná rychlostí 
30 km.s'' a že hvězda ročně ztrácí 2.10 Mo uhlíku. 
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F. Paresce a W. Hack studovali pomocí HST výtrysk hmoty z miridy 
R Aquarii, která je od nás vzdálena 200 po. V ultrafialovém pásmu byli 
schopni sledovat výtrysk až do vzdálenosti 15 AU od hvězdy. Výtrysk je 
patrně projevem usměrněného proudění hmoty z povrchu hvězdy, jež se 
sráží s hmotou hvězdného větru. 

Pekuliární červenou proměnnou hvězdu v souhvězdí Střelce objevil 
M. Wakuda 14. března 1994. Tento pozdní obr třídy K dosáhl v té době 
10,7 mag a vykazoval emise v čáře H-alfa. Na archivních snímcích z let 
1888 až 1989 nebyl zachycen do mezné hvězdné velikosti 14,5 mag. 

I. Joncour aj. studovali proměnnou V 410 Tauri, která patří k mla-
dým proměnným typu T Tau. Zjistili, že asi třetina povrchu hvězdy je 
pokryta skvrnami, které jsou o 1 400 K chladnější než okolní povrch. 
Jelikož hvězda rotuje v periodě 1,9 dne, natáčí k nám střídavě různě 
teplé oblasti, což se projevuje periodickým kolísáním spektrálního typu 
Od K2 po K7. Ze znalosti rotační periody lze pak spektrální analýzou 
odvodit i mapu chemického rozložení prvků na povrchu hvězdy. 

4.5. Dvojhvězdy 

Obdobná metoda mapování povrchu hvězd se dnes s výhodou užívá 
u zákrytových dvojhvězd během jednotlivých fází zatmění nebo zákrytu. 
Jde vlastně o jakousi zjednodušenou počítačovou tomografii povrchu 
zakrývané složky. Poprvé se o takovou počítačovou rekonstrukci pokusil 
v roce 1977 A. Čerepaščuk a postupem doby se metoda stala velmi účin-
ným nástrojem při studiu rozložení jasnosti na povrchu deformovaných 
hvězd. Podle H. Spruita účinnost metody roste, máme-li k dispozici dal-
ší informace o dvojhvězdné soustavě. R. Rutten aj. využili Rocheovy 
tomografie k zobrazení tvaru hvězd v interagující dvojhvězdě pro sou-
stavu DW UMa a u nově podobné zákrytové UX UMa dokázali dokonce 
zobrazit akreční disk. M. Richardsová aj. využili Dopplerovy tomografie 
akrečních oblastí pro polodotykové soustavy RS Vul, U Sge, U CrB, 
3 Per, TX UMa a SW Cyg. Konečně C. Maceroni aj. zkombinovali Dop-
plerovu tomografii se simultánní fotometrií a vysokodispersní spektro-
skopií pro pozdní dotykové soustavy slunečního typu AE Phe a YY Eri. 
Zjistili tak přítomnost chromosférické emise na povrchu primárních slo-
žek a zmapovali rozložení chladných skvrn na povrchu všech složek. 

A. Linnel a I. Hubený uveřejnili program syntézy spekter pro dvoj-
hvězdy v libovolné poloze na jejich relativní dráze, včetně období parci-
álních zákrytů. Přitom obě složky mohou být deformovány rotací nebo 
slapy a nemusejí rotovat synchronně. Porovnali takto vytvořená synte-
tická spektra se skutečnými změnami ve spektru pro soustavu EE Pegasi 
s malými poruchami tvaru a dále pro dotykovou soustavu SX Aurigae. 
Souhlas teorie a pozorování je v obou případech mimořádně dobrý. 

Tento pokrok interpretační techniky snad časem přispěje k objasnění 
dvou paradoxů, jež se týkají dotykových soustav. Kuiperův paradox 
spočívá ve známém faktu, že obě složky dotykového systému právě 
vyplňují příslušný Rocheův lalok, ač jejich hmotnosti se výrazně liší. 
Binnendijkův paradox se týká soustavně nižších povrchových teplot 
hmotnějších primárních složek dotykových soustav. 

O. Pols studoval průběh výměny hmoty v případě A pro velmi hmotné 
dvojhvězdy. Zjistil, že tak vzniká dotyková soustava, v níž se dokonce může 
obrátit pořadí, v němž složky postupně vybuchnou jako supernovy. D. Van-
beveren a C. de Loore studovali podrobně vývoj té složky velmi hmotné 
dvojhvězdy, která přenosem hmotu získává - až dosud se astrofyzikové 
soustřeďovali na výpočty vývoje složek, které hmotu přenosem ztrácejí. 

B. Nordstrom a K. Johansenová určili parametry oddělené zákrytové dvoj-
hvězdy AR Aurigae, skládající se z raných složek téže spektrální třídy B0 V. 
Primární složka o hmotnosti 2,48 M® a poloměru 1,78 R® má povrchovou tep-
lotu 10 950 K, zatímco sekundární složka má hmotnost 2,29 M®, poloměr 
1,82 Ro a teplotu 10 350 K. Složky jeví synchronní rotaci v kruhové dráze 
a sekundární složka se dosud smršťuje směrem k hlavní posloupnosti. Zastou-
pení kovů je však stejné jakou Slunce, což znamená, že v posledních pěti mili-
ardách let se hmota galaktického disku v okolí Slunce chemicky nezměnila. 

P. Mayer aj. studovali další význačný systém SZ Camelopardalis 
s velmi ranou primární složkou spektrální třídy O9,5, nacházející se v ote-
vřené hvězdokupě NGC 1502. Jelikož oběžná perioda zákrytové dvojhvěz-
dy je proměnná, vzniklo již před časem podezření, že je rušena přítomností 
třetího tělesa. To nyní autoři potvrdili, když ve spektru nalezli čáry, náleže-
jící hypotetické třetí složce, která kolem těsné dvojhvězdy obíhá v periodě 
50,7 let. Autoři však soudí, že „třetí těleso" je fakticky rovněž těsnou dvoj-
hvězdou s oběžnou periodou 2,7 dne. N. Zaika a E. Staricin vypočetli, že 
primární složka SZ Cam započala svou existenci s hmotností 17,5 Mo, ale 
velkou část této hmoty již ztratila hvězdným větrem. 
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Další zajímavou polodotykovou soustavu s ranými složkami AB Crucis 
zkoumali R. Lorenz aj. Obě složky mají spektrální typ O8, avšak primární 
složka je podstatně hmotnější (19,8 Mo) než sekundární (7,0 Mo), zatímco 
poloměry jsou vcelku srovnatelné (10,5 Ro a 8,85 Ra). Svítivost primární 
složky 1,6.104 Lo je čtyřikrát vyšší než svítivost složky sekundární. Složky 
jsou lehce vyvinuté směrem od hlavní posloupnosti a poměr hmot se ná-
sledkem intenzivního přenosu hmoty v případu B již obrátil. 

I. Hubený aj. studovali proslulou zákrytovou dvojhvězdu R Lyrae, 
která je obklopena velmi hmotným prstenem aještě málo hmotným akreč-
ním diskem. Podle autorů je primární složka soustavy hmotnější než slož-
ka sekundární. R. Ottmann zjistil na základě pozorování družice ROSAT 
ze srpna 1992, že prototyp polodotykových soustav Algol ((i Per) má 
primární složku obklopenou horkou korónou o škálové výšce 2,8 Ra, 
což odpovídá 80 % poloměru nadmuté sekundární složky. 

Zjasnění obdobné výbuchu tl Car v polovině 19. století zaznamenali 
loni koncem srpna astronomové u Wolfovy-Rayetovy zákrytové dvoj-
hvězdy HD 5980 v Malém Magellanově mračnu. Avšak o nejnápadněj-
ším vzplanutí těsné dvojhvězdy v loňském roce jsme se dozvěděli rov-
něž díky rentgenové družici ROSAT, jež na své palubě nese kromě jiné-
ho také detektory extrémního ultrafialového záření (EUV). Jak sdělili 
M. Dahlem a H.-C. Kreysing, vynořil se koncem června 1994 znenadání 
na obloze zdroj EUV, označený RE J 1255+266, který v tomto spektrál-
ním pásmu byl vůbec nejjasnějším mimoslunečním zdrojem EUV na 
celé obloze, takže se proti pozadí zjasnil nejméně 3 000-krát! Na palo-
marském fotografickém atlasu POSS nebyl nalezen jeho optický protěj-
šek, ale počátkem ledna 1995 jej zobrazila širokoúhlá kamera HST jako 
modrou hvězdu U = 18,5 mag. Zřejmě jde o těsnou dvojhvězdu, kde 
lehčí sekundární složka je ohřívána horkým bílým trpaslíkem při oběžné 
době pod 4 h. Zjasnění bylo nejspíše vyvoláno epizodickou akrecí hmoty 
na ohřátou sekundární složku. 

4.6. Kataklyzmické proměnné hvězdy 

Během loňského roku pokračovalo sledování tří mimořádných kataklyz-
mických proměnných, které vzplanuly v předešlých letech. Především to 
byla „nova století" V 1974 Cygni, která vzplanula 19. února 1992 a byla 
od té do doby mimo jiné i zásluhou sítě Internet komplexně sledována ve 
všech myslitelných oborech spektra. Tak například první ultrafialové 
spektrum na družici IUE se podařilo exponovat již 15 h po vlastním vi-
zuálním objevu. Nova dosáhla vizuálního maxima 4,4 mag dne 22.úno-
ra 1992 a od té doby poměrně rychle slábla. Podle S. Shoreho aj. bylo 
optické zjasnění i pokles jasnosti novy vyvoláno dramatickým růstem 
čárové opacity v ultrafialovém pásmu a následným jejím poklesem, jak-
mile se plynná obálka novy více rozepnula. 

Bolometrická jasnost novy zůstala konstantní nejméně po dobu jed-
noho měsíce po výbuchu. Měření v daleké ultrafialové oblasti spektro-
metrem na kosmické sondě Voyager a na rentgenové družici ROSAT 
dokonce naznačují, že bolometrická jasnost novy se neměnila po dobu 
půl roku po explozi. Vskutku též E. Kolotilov aj. určili z mnohobarevné 
optické a infračervené fotometrie, že teprve kolem 190. dne po explozi 
začal narůstat infračervený přebytek záření, související zjevně se vzni-
kem prachu v expandující obálce. Koncem listopadu a počátkem prosin-
ce 1992 sledovala novu také družice EUVE v pásmu od 3 do 6 nm 
a z absorpce EUV záření určila spodní mez vzdálenosti novy na 0,5 kpc. 

Skutečná vzdálenost novy je ovšem vyšší; tak například R. Hjellming 
určil z rádiových měření úhlových rozměrů expandující obálky, že nova 
je od nás vzdálena 2,1 kpc. Podobně Chochol aj. dospěli z optických 
měření k odhadu 1,8 kpc. A. Barger aj. odhadli hmotnost vyvržené obál-
ky minimálně na 3.10-0 Ma. K. Bjorkman aj. podali důkazy o asymetric-
ké geometrii rozpínajícího se materiálu a nehomogenních zhustcích 
v něm. To se dramaticky potvrdilo na jedinečných snímcích expandují-
cích obalů, pořízených HST v květnu 1993 a v lednu až květnu 1994. 
Nikdy předtím se totiž nezdařilo zachytit opticky obálku novy tak brzy 
po explozi. Na snímcích je vidět oválný prstenec, na prvním snímku 
navíc přeťatý jakousi „příčkou". Další snímky jsou již bez příčky, ale 
prstenec se na nich rozpadá na řadu uzlíků různé sytosti. 

Podle W. Hacka aj. činila teplota povrchu novy po explozi 22 500 K, 
avšak poměrně rychle klesá s časem. Struktura expandující obálky se 
neustále mění ajejí vzhled výrazně závisí na použité vinové délce. Rych-
lost expanze se pohybuje od 830 do 1 500 km.s'', takže vnější hrana 
obálky dosáhla vzdálenosti snad až 800 AU od hvězdy. Na vytváření 
rozpínající se obálky novy se podepsala počáteční fáze společné obálky 
těsné dvojhvězdy. 
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Podle J. DeYounga a R. Schmidta činí oběžná doba dvojhvězdy 0,0813 
dne, tedy necelé 2 h. Bílý trpaslík, na jehož povrchu se odehrála exploze, 
silně ozařuje přivrácenou polokouli červené sekundární složky. O něco 
později však I. Semeniuková aj. určila fotometrickou periodu 0,085 d, 
tedy asi o 5 minut delší. M. Taylor aj. hledali krátkodobé variace jasnosti 
novy pomocí rychlého fotometru HST. Nalezli periody 565 a 900 s 
o nepatrné amplitudě 0,003 mag. 

Koncem září 1993 objevily aparatury SIGMA a BATSE na umělých 
družicích Země přechodný zdroj tvrdého rentgenového záření 
GRS 1716-249v pásmu od 20 do 100 keV, jenž po několik týdnů konku-
roval svou intenzitou nejjasnějšímu stabilnímu zdroji tvrdého rentgeno-
vého záření Cyg X-l. Podobal se mu také velmi rychlými fluktuacemi 
(mihotáním)rentgenového toku. Týden po objevu prokázala obří anténa 
VLA přítomnost rádiového záření na decimetrových i centimetrových 
vinách a konečně 5. října 1993 byl odhaleni optický protějšek jako hvěz-
da 16,5 vizuální hvězdné velikosti. Archivní snímky prokázaly, že na 
tom místě nebyl dříve žádný zdroj do 21 mag, takže amplituda optického 
zjasnění přesáhla 4,5 mag. Proto se objekt označuje též jako rentgenová 
nova Ophiuchi 1993. 

Počátkem září 1994 se nova opět zjasnila v tvrdém pásmu rentgeno-
vého záření, jak znovu zjistila aparatura BATSE. Rentgenové spektrum 
během podzimu 1994 neustále tvrdnulo až ke 200 keV a jeho intenzita 
zvolna rostla, takže počátkem listopadu 1994 dosáhla 30 % intenzity 
rentgenového záření Krabí mlhoviny. Tím se nova Oph 1993 připodobni-
lak rentgenové nově Mus 1991, jež rovněž vykázala podobné sekundár-
ní maximum. Obě novy se tak staly žhavými kandidáty na přítomnost 
hvězdné černé díry 

Počátkem prosince 1993 pak vzplanula klasická nova Cassiopeiae 1993, 
jež od poloviny prosince vykazovala silný přebytek infračerveného záře-
ní a emisní čáry v pásmu 3 až 14 µm. Tento přebytek přetrvával ve spo-
jitém spektru i počátkem roku 1994 a byl zřejmě opět způsoben výsky-
tem prachu v expandující obálce novy o teplotě pouhých 690 K. Pracho-
vá obálka se rozptýlila v dubnu 1994, kdy vizuální jasnost novy vzrostla 
na 13,5 mag z minima v polovině března, kdy klesla na 16 mag, zatímco 
ještě v polovině února 1994 činila 9,2 mag. Podle P. Haushildta aj. stačil 
k vyvržení obálky tlak záření z horkého povrchu bílého trpaslíka a ve 
spektru obálky byl prokázán přebytek prvků uhlíku, dusíku 
a kyslíku, ve shodě s teorií překotné termonukleární reakce jako příčině 
exploze nov. 

U. Munari aj. prohlédli archivní záznamy příslušné oblasti a zjistili, 
že předchůdce novy nevykazoval v letech 1978 až 1984 žádné měřitelné 
změny jasnosti. M. Pontefract a K. Siebert zkoumali emise v okolí novy, 
patrné až do úhlové vzdálenosti 9". Tak daleko se nemohl dostat žádný 
materiál z exploze v prosinci 1993, takže autoři soudí, že již před výbu-
chem, někdy v letech 1920 až 1960, došlo k epizodě, při níž bílý trpaslík 
ztrácel hmotu, která se nyní projevuje emisními čarami vodíku a ionizo-
vaného dusíku. 

Zatímco sledování novy Cas 1993 bylo ještě v piném proudu, vzpla-
nula hned počátkem roku 1994 další jasná nova Sgr 1994 Č. 1. Objevil ji 
M. Jamamoto 24. února jako objekt 8,9 mag. Maximální vizuální jas-
nosti 8,1 mag nova dosáhla o tři dny později, avšak spektrum pořízené 
4. března vůbec nepřipomínalo spektrum novy. Brzy se ukázalo, že „novu" 
lze klasifikovat jako extrémně svítivou červenou proměnnou hvězdu pozd-
ní spektrální třídy gM, jež se v průběhu vzplanutí měnila od M0 do M5. 
Při vzplanutí tedy nebyla vyvržena žádná plynná obálka, jak je typické 
pro novy; naopak byly pozorovány dostředivé pohyby plynu rychlostí 
150 km.s''. Hvězda pak rychle zeslábla nad 11 mag již 9. března 1994. 
Na archivních snímcích hvězdárny v Sonnebergu z let 1926 až 1983 ne-
byla nikdy spatřena do mezné hvězdné velikosti až 13,5 mag. Obdobný 
objekt byl v roce 1988 pozorován v galaxii M 31 - i tehdy šlo o mimořád-
ně svítivou „superhvězdu" absolutní bolometrickě hvězdné velikosti 
-10 mag. 

Aby to patrně nebylo Střelci líto, vzplanula v tomto souhvězdí 
17. května Nova Sgr 1994 Č. 2, kdy údajně dosáhla 8,0 vizuální hvězdné 
velikosti. Ještě 16. května však byla slabší než 11,5 mag a 20. května 
měla opět jen 10,8 mag a 22. května 11,6 mag. Nova se však znovu 
vzpamatovala na přelomu července a srpna, kdy dosáhla 9,1 mag. 

Vzápětí 1. června objevil A. Tage Novu Oph 1994, jež o den později 
dosáhla 6,5 mag, ale další den byla opět 7,8 mag a koncem června ze-
slábla nad 11 mag. Rychlost rozpínání obálky na základě měření profilů 
čar Balmerovy série vodíku dosáhla 2 500 km.s'. R. Ivison aj. prokázali 
rádiovou emisi obálky na vinových délkách 0,8 a 1,1 mm v období od 
konce června do počátku srpna 1994. 
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O měsíc později se do třetice přihlásilo souhvězdí Střelce, v němž po 
97 letech opět vzplanula červená proměnná LQ Sagittarii, která v roce 
1897 dosáhla 13 mag v modrém oboru spektra, a nyní počátkem červen-
ce 1994 se zjasnila o 5 mag z klidového stavu a dosáhla 14,3 mag. V roce 
1897 byla tato proměnná klasifikována jako nova, avšak nyní je zřejmé, 
že jde o klasickou miridu. Spektrum, pořízené 2. července 1994 na ob-
servatoři CTIO v Chile, odpovídá spektru červeného obra třídy M. 

Konečně U. Munari aj. zjistili počátkem srpna, že proměnná V 407 Cygm, 
známá též jako nova Cyg 1936, je opět aktivní, když dosáhla 13 mag. 
V jejím spektru se kombinuje absorpční a horké kontinuum, což lze kla-
sifikovat jako symbiotickou dvojhvězdu, kde chladná obří složka je rov-
něž mirida. 

A. Scott aj. pozorovali v rádiovém oboru na frekvenci 230 GHz 
oblast novy GK Per, která vzplanula v roce 1901, kdy dosáhla bezmála 
0 mag a je dosud druhou nejjasnější novou tohoto století. Rozpínající se 
rádiová obálka vykazuje osovou souměrnost bipolárních laloků. Její 
morfologie připomíná planetární mlhoviny a autoři dovozují, že kolem 
novy se prostírá fosilní planetární mlhovina, která se utvořila dávno před 
výbuchem. 

A. Slavin aj. studovali morfologii rozpínající se obálky velmi pomalé 
novy HR Del, jež vybuchla 8. července 1967, avšak maxima 3,4 mag 
dosáhla až 12. prosince téhož roku a sekundárně se zjasnila ještě v květ-
nu 1968, aby se k původní jasnosti před výbuchem (12 mag) vrátila až v 
roce 1975. Roku 1981 objevil L. Kohoutek v optickém oboru rozpínající 
se oválnou plynnou obálku novy o úhlových rozměrech 3,7" x 2,5. Týž 
tvar obálky je patrný i na loňských snímcích v čarách O III a H-alfa, 
takže obálku lze modelovat jako kombinaci rozpínajícího se rovníkové-
ho prstence a polárních výtrysků, přičemž rychlosti prstence a výtrysků 
se navzájem liší. Odtud též autoři určili úhel sklonu prstence k zornému 
paprsku na 38° a tak mohli zpřesniti vzdálenost novy na (1,1 ±0,1) kpc. 

G. Schmidt aj. odhalili pomocí HST vlastní záření bílého trpaslíka, 
jenž v roce 1975 vybuchl jako velmi jasná nova V 1500 Cygni, vzdálená 
od nás 0,9 kpc. Ukazuje se, že tato primární složka těsné dvojhvězdy 
o hmotnosti 0,9 Mo má povrchovou teplotu přes 100 kK a bolometrickou 
Svítivost 5 Lo při poloměru 0,009 Ro, tedy pouhých 6 000 km. Sekundár-
ní složka soustavy je hvězdo[[ hlavní posloupnosti a při poloměru 
0,34 Ro vyplňuje Rocheovu mez. Její povrchová teplota činí jen 3 kK, 
avšak polokoule přivrácená k bílému trpaslíku je přehřáta na 8 kK. Auto-
ři soudí, že nova V 1500 Cyg patří do třídy polarů - silně magnetických 
nov typu AM Her. 

A. Weight aj. se zabývali infračervenou fotometrií velmi starých nov 
s cílem poznat stav jejich sekundárních složek a změřit současné tempo 
přenosu hmoty na primárního bílého trpaslíka. Nenalezli žádnou závis-
lost tempa přenosu hmoty na intervalu, jenž uplynul od výbuchu nejmé-
ně po dobu 140 let. To je v rozporu s populární představou o tak zvaném 
přezimování nov, podle níž by mělo toto tempo několik desítek let po 
explozi výrazně poklesnout a znovu stoupnout až poměrně těsně před 
dalším výbuchem, tedy až po desítkách tisíc let. Autoři dále soudí, že 
jimi sledované staré novy EU Sct a V 3645 Sgr by mohly být ve skuteč-
nosti rekurentní, takže k dalšímu výbuchu může dojit již během příštího 
století. 

P. Saizar a G. Ferland zkoumali vlastnosti vyvržené obálky novy QU 
Vulpeculae, která vybuchla roku 1984. Zjistili, že nova vyvrhla plyn 
o úhrnné hmotnosti až 4.10-' Mo, což vůbec není zanedbatelný příspěvek 
k obohacování mezihvězdného prostředí o astrofyzikální „kovy". M. Della 
Valle a M. Livio odhadli četnost skutečného výskytu nov v Galaxii na 
základě faktu, že každoročně se v průměru objevují 4 novy. Vychází 
odtud, že v Galaxii ročně vybuchuje v průměru 20 nov, tedy 3-krát až 
4-krát méně, než se dosud soudilo. To tedy znamená, že roční příspěvek 
nov k mezihvězdné látce v Galaxii může činit bezmála 0,1 Mo. Podob-
nou hodnotu pozorované četnosti nov (5 za rok) obdrželi M. Della Valle 
aj. pro spirální galaxii M 33 v souhvězdí Trojúhelníku za období let 1960 
až 1980. Poznamenejme ještě, že rozhodnutím Mezinárodní astronomic-
ké unie se od počátku roku 1995 užívá pro nově objevené novy souřad-
nic, vztažených k epoše 2000.0. 

4.7. Symbiotické hvězdy 

V roce 1941 zavedl P. Merrill termín symbiotické hvězdy pro objekty, 
jež ve spektru vykazovaly současně rysy typické pro horké a chladné 
hvězdy. Po dlouhou dobu pak probíhal spor o povaze těchto objektů; 
někteří astrofyzikové soudili, že jde o osamělé hvězdy se složitou více-
vrstevnatou atmosférou, kdežto jiní předvídavě hledali podstatu zvlášt-
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ností symbiotických hvězd v jejich podvojnosti. Dnes, kdy známe na 
140 symbiotických hvězd, je už zřejmé, že druhá koncepce je správná. 
Symbiotické hvězdy se liší od klasických kataklyzmických dvojhvězd 
tím, že zatímco druhou složkou kataklyzmických dvojhvězd je červený 
trpaslík, u symbiotických dvojhvězd ji představuje červený obr, dodáva-
jící hmotu do akrečního disku kolem bílého trpaslíka. 

Nejpozoruhodnější podskupinu mezi symbiotickými dvojhvězda-
mi tvoří nepochybně symbiotické novy, k nimž podle U. Miirseta 
a H. Nussbaumera patří sedm objektů: prototyp AG Peg a dále RT Ser, 
RR Tel, V 1016 Cyg, V 1329 Cyg, HM Sge a PU Vul. Podobně jako 
u klasických nov zde probíhá přenos hmoty z chladné sekundární složky 
na povrch horkého bílého trpaslíka. U symbiotických nov však není tře-
ba, aby vodík přetékal přes Lagrangeův bod, neboť červení obři ztrácejí 
dostatek hmoty hvězdným větrem. Vodík, nahromaděný tak postupně na 
povrchu bílého trpaslíka, se stane nukleární třaskavinou, jež po dosažení 
krtické hmotnosti vybuchne. Povrch bílého trpaslíka se ohřeje až na 200 kK 
a jeho svítivost vzroste až na 1.104 Lo - tedy více než u klasických nov. 
Hmotnosti bílých trpaslíků se přitom pohybují v rozmezí 0,6 až 1,2 M®. 

Podle H. Nussbaumera a M. Vogela vstoupila symbiotická nova 
PU Vulpeculae opět do zákrytu horké složky během podzimu nebo zimy 
1993, a to poprvé od roku 1980. Spektra z družice IUE prokázala přítom-
nost hvězdného větru obří složky o rychlosti 500 km.s'. Zákryt trval půl 
roku až rok a v jeho průběhu zmizela široká emise He II, ale zato zesílily 
nebulární čáry [O III]. Zákryt skončil v říjnu 1994 a odtud lze odvodit 
trvání oběžné periody (13,6 ± 0,3) let. Y. Andrillatová a L. Houziaux 
studovali optické a blízké infračervené spektrum PU Vul během nebulár-
ní fáze v období od května 1989 do září 1992 a určili tak spektrální typ 
červeného obra M6 III i nadbytek hélia v jeho atmosféře (dvojnásobek 
slunečního zastoupení). 

V červnu 1994 došlo k novému výbuchu symbiotické dvojhvězdy 
AG Draconis, jež se během měsíce zjasnila z 9,9 mag na 8,4 mag a na 
této hodnotě setrvala až do počátku srpna 1994. Spektra z družice IUE, 
pořízená v první polovině července 1994, prokázala přítomnost horkého 
ultrafialového kontinua, jakož i emise čar vodíku a neutrálního i ionizo-
vaného hélia. Podle A. Skopala a D. Chochola je překvapující, že jde 
o druhý výbuch během jediné periody oběžné doby, jež činí 552,4 dne. 
Horká složka přitom dosáhla teploty 120 kK a chladná složka je spek-
trální třídy K4 III. 

Podle R. Passuella aj. se koncem srpna 1994 asi o 1 mag nečekaně 
zjasnila symbiotická proměnná LT Delphini. A. Bruch aj. zjistili, že 
symbiotická proměnná AR Pavonis je zákrytovou dvojhvězdou s oběž-
nou dobou 604,5 d. Také SY Muscae je podle W. Schmutze aj. zákryto-
vou dvojhvězdou, v níž sekundární složkou je obr M4,5 III o povrchové 
teplotě 3,5 kK, poloměru 86 Ro, svítivosti 1 000 La a hmotnosti 1,3 M®. 
Jelikož vzdálenost složek činí 1,7 AU, jde o bezpečně oddělený systém, 
takže ani v této soustavě nepřipadá v úvahu přetok hmoty přes Langran-
geův bod L,. 

A. Skopal se zabýval probíhajícím zákrytem horké složky symbiotic-
ké dvojhvězdy CH Cygni, jenž dosáhl minima kolem 15. října 1994 
a skončil v prosinci téhož roku. Minimum je zvlášť výrazné v ultrafialo-
vém oboru spektra (amplituda 8 mag!), zatímco ve vizuálním oboru V se 
jasnost soustavy zeslabila jen o 1,3 mag. Ultrafialové spektrum soustavy 
se během zákrytu v roce 1994 podobalo spektru při předešlém zákrytu 
v listopadu 1992. Odtud též vyplývá oběžná perioda 756 dnů. Jak patrno, 
pro symbiotické dvojhvězdy jsou oběžné periody o délce mnoha set dnů 
naprosto typické. Jinak ovšem představuje každá symbiotická proměnná 
svět sám pro sebe, jak to výstižně vyjádřili W. Schmutz aj., když napsali: 
„Symbiotické hvězdy připomínají německou mluvnici, v níž je více výji-
mek než pravidel". 

4.8. Hvězdy ze závojem a chemicky pekuliární 

K nejjasnějším hvězdám se závojem (takto označujeme hvězdy třídy B 
s emisními čarami) patří Tauri. A. Quirrenbach aj. použili k jejímu stu-
dit[ optického interferometru, ale ani zde nebyli schopni hvězdu rozlišit 
ve žlutém obor[[ spektra na 550 nm. Naproti tomu v čáře H-alfa rozlišili 
oválnou strukturu o úhlové délce velké osy 3,55 mas (1 mas = tisícina 
obloukové vteřiny) a poměru obou os 0,3. Usoudili, že jde o průmět 
plynného disku, jejž vidíme pod úhlem 73°, čímž byla nezávisle potvr-
zena existence rovníkových disků kolem hvězd třídy Be. P. Harmanec 
oznámil, že Be hvězda o Andromedae (B6 IIIe) prodělala koncem listo-
padu 1994 nápadnou změnu spektra, kdy se silně měnily intenzity všech 
čar ve spektru a emise H-alfa se rozdvojily. Podobné proměny ve vzhle-
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du emisních čar zaznamenal S. Štefl pro hvězdu ň Eridani (B2e IV) 
v lednu a říjnu 1994. K. Juza aj. zveřejnili výsledky dlouhodobého foto-
metrického a spektroskopického sledování Be hvězdy X Draconis. Ko-
nečně N. Piskunov aj. sestavili mapu povrchu chemicky pekuliární dvoj-
hvězdy ET Andromedae v čarách křemíku a hélia. 
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4.9. Planetární mlhoviny 

Centrální hvězda planetární mlhoviny He 1-5, proměnná TG Sagittae, 
zeslábla koncem dubna 1994 ve vizuálním oboru o 1,2 mag podobně 
jako předtím koncem léta 1992, aby se opět vrátila k původní jasnosti 
během několika týdnů. Příčinou epizodických poklesů vizuální jasnosti 
je zřejmě tvorba částeček prachu ve vnější obálce planetární mlhoviny. 

Na těsný vztah mezi planetárními mlhovinami a bílými trpaslíky upo-
zornilo pozorování podtrpasltka třídy O PG 1520+525, jenž je obklopen 
planetární mlhovinou, vyvrženou asi před 36 000 lety. Při vzdálenosti 
460 pc dosahuje svítivosti 90 Lo a hmotnosti 0,75 Mo a zřejmě se rychle 
vyvine na pravého bílého trpaslíka. Ještě mladší planetární mlhovinou 
je mlhovina NGC 6543 (Kočičí oko) v souhvězdí Draka ve vzdálenosti 
900 pc. Soustředné plynové slupky a uzlíky v mlhovině jsou dokladem 
výbuchu, k němuž došlo teprve před tisícem roků. Podobně vznikne zhruba 
za 5 miliard let planetární mlhovina kolem Slunce. 

Velmi pozoruhodnou planetární mlhovinu Sb 2-174 studovali 
R. Tweedy a R. Napiwotzki. Na jejím okraji se totiž nachází „mateřský" 
bílý trpaslík GD 561, který své planetární mlhovině zřejmě ulétl! Jde 
o héliovou hvězdu s hmotností 0,3 Mo a povrchovou teplotou 65 kK, jež 
asi před 10 miliony lety opustila asymptotickou větev obrů. 

4.10. Bílí trpaslíci 

M. Barstow aj. upozornili na teplotní paradox, když hvězdní předchůdci 
planetárních mlhovin patří ke žhavým hvězdám, kdežto bílí trpaslíci bohatí 
na vodík jsou příliš chladní. Nyní se jim však zřejmě podařilo najít po-
třebný spojovací článek v podobě hvězdy RE 1738+665, objevené při 
přehlídce družicí ROSAT. Je to dosud nejteplejší bílý trpaslík bohatý na 
vodík - podle výsledků rozboru spektra z družice IUE dosahuje jeho po-
vrchová teplota 88 kK! Přitom slupka bohatá na vodík je fakticky velmi 
tenká a činí v průměru 10'až 10 14 Mo. 

S. Vennes aj. nalezli čtyři horké bílé trpaslíky při přehlídce družice 
EUVE, mezi nimi také již proslulého magnetického bílého trpaslíka 
HZ 43. Zároveň to značí, že ve směrech k těmto trpaslíkům a také ve 
směru k jasných hvězdám (3 CMa a e CMa se nachází velmi málo mezi-
hvězdného neutrálního vodíku, absorbujícího záření EUV. 

S. Vennes a J. Thorstensen identifikovali zdroj EUVE 0720-317 jako 
dvojhvězdu, v níž horkou složkou je bílý trpaslík DA O bohatý na vodek 
a chladnou složkou trpaslík dMl, s oběžnou periodou 1,3 dne a sklonem 
nad 52`. Soustava je obklopena společnou plynnou obálkou. Ve spektru 
bílého trpaslíka nalezli přebytečný červený (Einsteinův gravitační) 
posuv z = (45 ± 20) km.s'. To znamená, že tíže na povrchu bílého trpas-
líka je o 5 řádů vyšší než tíže na povrchu Země. Hmotnost bílého 
trpaslíka činí 0,75 Mo, poloměr 0,013 Ro a povrchová teplota 60 kK. 

4.11. Supernovy a jejich pozůstatky 

Supernovou roku se nepochybně stala supernova SN 19941 v galaxii 
NGC 5194 (M 51) v Honicích psech, objevená 2. dubna 1994 nezávisle 
mnoha pozorovateli jako objekt 13,5 mag. První spektra, pořízená na 
Mount Palomaru, neobsahovala vůbec žádné spektrální čáry, pouze 
zviněné optické kontinuum, na něž se promítaly absorpční čáry mezi-
hvězdného sodíku, posunuté k červenému konci spektra 0420 km.s''. 

Supernova byla tedy objevena ještě během vlastního výbuchu, který 
pravděpodobně začal 31. března. Již 3. dubna byla supernova viditelná 
v rádiovém oboru spektra v pásmech vinových délek 13 a 36 mm, jak 
zjistila obří anténa VLA, zatímco 30-m radioteleskop IRAM objevil ra-
diové záření supernovy na vinové délce 1,3 mm dne 8. dubna 1994. Šlo 
zřejmě o záření cirkumstelární obálky, jež bylo v polovině dubna patrné 
také v decimetrovém pásmu rádiového spektra. V té době však už inten-
zita milimetrového rádiového záření supernovy začala klesat. Ultrafialo-
vé kontinuum bylo velmi potlačeno, což naznačovalo, že supernova 
je silně zčervenalá. V optickém oboru vystoupily široké emisní a ab-
sorpční čáry, vykazující profily typu P Cygni a supernova dosáhla maxi-
ma V= 13,05 mag dne 8. dubna 1994. 

Po jistém váhání se pozorovatelé nakonec shodli na klasifikaci super-
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novy typu Ic. Předběžné zprávy o identifikaci předchůdce supernovy na 
snímku HST se nepotvrdily. Zato se podařilo pomocí HST určit, že su-
pernova se nachází před spirálním ramenem galaxie M 51 ve směnu 
zorného paprsku. Družice ROSAT odhalila měkké rentgenové záření ze 
supernovy 22. května 1994. Při vzdálenosti 7,7 Mpc vychází rentgenový 
zářivý výkon 1,5.10" W. 

Z uveřejněných pozorování odvodili K. Nomoto aj., že supernova 
vybuchla v těsné dvojhvězdě, která přenosem hmoty ztratila jak vodíko-
vou tak héliovou slupku, takže jí zbylo jen obnažené jádro s převahou 
uhlíku a kyslíku. Uvnitř se pak nacházely zhruba 2 Ma železa, jehož 
gravitačním zhroucením byla spuštěna vlastní exploze, při níž se rozptý-
lila pouze 1 Mo v podobě cirkumstelární obálky. V návaznosti na tento 
model vypočítali K. Iwamoto aj., že předchůdce supernovy měl původ-
ní hmotnost 14 Mo a že v cirkumstelární vyvržené obálce se uvolnilo 
0,07 M® radionuklidu «Ni. 

V průběhu roku přirozeně pokračovalo i zkoumání předešlé jasné su-
pernovy na severní polokouli SN 1993J v galaxii NGC 3031 (M 81). 
H. Zimmermann aj. analyzovali rentgenovou světelnou křivku superno-
vy, jak ji měřila družice ROSAT již od 3. dubna 1993. Měkké rentgenové 
záření supernovy SN 1993J bylo nalezeno nezvykle brzy, již 6. den po 
explozi, a zřejmě vznikalo v silné rázové vině, šířící se směrem od hvěz-
dy. Teplota v této vině přesáhla 80 MK, avšak klesala exponenciálně 
s časem. Zářivý výkon v měkkém rentgenovém pásmu dosáhl při vzdále-
nosti supernovy 3,6 Mpc hodnoty 2,9.10"- W. Měkké rentgenové záření 
bylo předtím pozorováno jedině u supernovy SN 1980sk, kdy se objevilo 
35 dní po optickém výbuchu a bylo měřitelné po dobu 32 dnii. U super-
novy SN 1993J však bylo navíc zjištěno jeho znovuvzkříšení 4. dubna 
1994 - více než rok po původním výbuchu. 

M. Leising aj. zjistili aparaturou OSSE na družici COMPTON tvrdé 
rentgenové záření supernovy SN 1993J 12. a 30. den po výbuchu. Celko-
vý zářivý výkon v pásmu 50 až 150 keV dosáhl nečekaných 5.1013 W při 
teplotě až I GK. Tvrdost rentgenového spektra se však postupně snižo-
vala a tři měsíce po výbuchu již nebylo v tvrdém oboru spektra záření 
detektovatelné. Podle Y. Kohmury aj. přetrvávající měkké rentgenové 
záření pochází ze srážky plynu vyvrženého při výbuchu supernovy s čás-
ticemi hvězdného větru, které opustily hvězdu ve stadiu modrého vele-
obra dávno před výbuchem. Z měření družice ROSAT vyplývá, že toto 
záření se prakticky nezměnilo až do dubna 1994, tedy během celého 
roku od výbuchu. Srážkovou interakci též nezávisle potvrdili R. Hanu-
schik a M. Werger na základě optických spekter z června a srpna 1994. 

M. Richmond aj. klasifikovali supernovu na základě vícebarevné svě-
telné křivky v prvních čtyřech měsících po výbuchu jako Ib a nalezli 
podobnost s průběhem křivky pro supernovu SN 1983N. Na základě po-
zorování cefeid zpřesnili vzdálenost supernovy na (3,63 ± 0,34) Mpc. To 
je v dobrém souladu s odhadem vzdálenosti pomocí radiointerfe-
rometrie VLBI rozpínající se plynné obálky, jejž učinili N. Bartal aj. -
(4,0 ± 0,6) Mpc. Z měření překvapivě vyplynulo, že obálka má kruhový 
tvar, ačkoliv supernova zřejmě explodovála v těsné dvojhvězdě. 

Podle S. Woosleyho aj. byla předchůdcem supernovy hmotná hvězda 
hlavní posloupnosti s pravděpodobnou hmotností kolem 15 Mo, která 
v čase exploze obsahovala héliové jádro s hmotností 4 Mo a vodíkovou 
slupku s hmotností 0,2 Mo v kouli o poloměru 4.10" m. Druhá složka 
dvojhvězdy byla vzdálena 4 AU a ztratila v průběhu hoření hélia téměř 
celý svůj obal bohatý na vodík. Zářivý výkon předchůdce supernovy či-
nil 3.103' W a jejího průvodce 1.1031 W. Při explozi se uvolnilo 1044 J 
zářivé energie a 0,07 Mo radionuklidu «Ni. K obdobným výsledkům do-
spěli nezávisle také K. Nomoto aj., kteří odhadli hmotnost vzniklé neu-
tronové hvězdy na méně než 1,3 M0. 

Zřetelným evergreenem se stává výzkum supernovy SN 1987A, jež 
je doky relativní blízkosti Velkého Magellanova mračna (A. Gould stano-
vil jeho vzdálenost na (50,1 ± 3,1) kpc) stále v dosahu i středně velkých 
dalekohledů. Podle P. Boucheta aj. začaly infračervené magnitudy I kle-
sat rychleji než magnitudy v ostatních barvách od 1 700. dne po explozi. 
Zploštění bolometrické světelné křivky je patrné od 900. dne po explozi 
a pokračuje nejméně do 2 172. dne. Rádiový tok na vinové délce 1,3 mm 
se nemění a činí 9 mJy. 

Podle infračervených snímků NIT ESO v Chile se začíná projevovat 
jistá aktivita vnitřního prstenu kolem supernovy, což by mohlo zname-
nat blízký nástup očekávaného sekundárního „ohňostroje". Podle D. Lua 
aj. dojde k ohňostroji v roce (1999 ± 3) roky, kdy zářivá rázová vina 
o rychlosti 300 km.s' narazí na cirkumstelární prsten. Projeví se to op-
tickými a ultrafialovými emisemi prstenu, přičemž zářivé výkony v hlav-
ních čarách vzrostou až na l0J' W a na této výši se udrží několik let. 
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R. McCray a D. Lin kritizovali dosavadní názor, že zmíněný prsten 
vznikl působením intenzivního hvězdného větru červeného veleobra před 
výbuchem supernovy, a nabízejí radikálně odlišnou představu protopla-
netárního disku, jenž zbyl z období, kdy se hvězda rodila. Podle jejich 
názoru byla vnitřní část disku vypařena již před 10 miliony lety, čímž se 
vytvořil dnes pozorovaný prstenec. 

Po opravě HST se v únoru 1994 podařilo odhalit další prstence v oko-
lí pozůstatku supernovy, které tvoří jakoby zrcadlové obrazy oválu. Po-
dle C. Burrowse aj. pozorujeme ve skutečnosti tři prsteny. Centrální prs-
ten byl objeven již dříve, kdežto zrcadlově souměrné ovály jsou novin-
kou. Prsteny jsou šikmo skloněny k zornému paprsku, přičemž centrální 
prsten se nachází v rovině procházející supernovou, kdežto zrcadlový 
pár pochází z rovin před a za supernovou. Autoři soudí, že plynný mate-
riál je dodáván průvodcem supernovy, padá na supernovu, kde se silně 
ohřeje aje vyvržen do prostoru v podobě dvou úzkých výtrysků. Když 
zbytek supernovy rotuje, podléhají výtrysky navíc precesi. Jistým pře-
kvapením modelu je okolnost, že zdroj výtrysků se nalézá mimo super-
novu. 

N. Panagia aj. zkoumali podrobnosti ve vnitřním prstenu mezi břez-
nem 1992 a dubnem 1993, jak je odhalily snímky HST. Nalezli zde silné 
kolísání hustoty látky v prstenu, který se toho času ochlazuje. Neutrální 
atomy v něm představují 20 % emitujícího materiálu, jenž je obohacen 
produkty cyklu CNO pro hvězdu o počáteční hmotnosti asi 20 M. Za-
stoupení kovů Z = 0,003 je 6-krát nižší než pro Galaxii, ale zato typické 
pro Velké Magellanovo mračno. Tento výsledek je v dobré shodě se zá-
věrem práce K. Nomota aj., kteří odhadli hmotnost předchůdce superno-
vy na 19 Mo a hmotnost vzniklé neutronové hvězdy 1,45 M®. 

HST dokázal po své opravě kvalitně zobrazit v čáře [O III] expandu-
jící plynný obal supernovy v 2 511. a 2 533. dnu po výbuchu. Podle 
P. Jakobsena aj. dosáhla expandující plynná obálka úhlového polo-
měru 275 mas, což svědčí o plynulém lineárním rozpínání ode dnů 1 275 
a 1 754, kdy byly pořízeny (ještě před opravou ř1ST) předešlé záběry. 

Otevřeným problémem, který sužuje hlavně teoretiky, je stále nepo-
tvrzený výskyt pulsaru v pozůstatku supernovy SN 1987A. J. Dolan aj. 
se pokoušeli objevit pulsar pomocí rychlého fotometru HSP 1-IST během 
čtyř příležitostí mezi červnem 1992 a listopadem 1993 v ultrafialovém 
a optickém oboru spektra. Pokaždé měřili 40 minut s vzorkováním po 
100µs. Do V= 27 mag nenalezli žádnou periodickou fluktuaci v rozmezí 
od 200 µs do 10 s. Naproti tomu J. Middleditch aj. tvrdili, že nalezli 
pulsar s periodou 2,1 ms, což by však mělo znamenat velmi vysokou 
svítivost pulsaru a to je nepravděpodobné. F. Michel se domnívá, že sví-
tivost pulsaru bude rychle růst proto, že i magnetické pole neutronové 
hvězdy musí rychle vzrůst, a tím se zvýší brzdění její rotace a přenos 
energie do mlhoviny kolem pulsaru. Svítivost pulsaru by měla růst o 2 % 
ročně a dosáhnout maxima během několika století. Michel vychází z 
analogie s pulsarem v Krabí mlhovině, který dosáhl maxima optické i 
rádiové jasnosti nejpozději za 900 let po explozi supernovy. 

Krabí mlhovina byla v letech 1990 až 1992 sledována v oboru tvrdé-
ho záření gama (pásmo 3 až 15 TeV) Čerenkovovými detektory aparatu-
ry Themistocle v Pyrenejích v nadmořské výšce 1 650 m n.m. Během 
téměř 400 hodin měření se ukázalo, že v mlhovině se nachází zdroj pro-
nikavých paprsků gama, dávající signál na úrovni 6 6. 

Y. Chin a Y. Huang vyslovili pochybnosti o existenci historické pra-
věké supernovy z roku 185 n.l., údajně popsané v čínských archivech. 
Podle jejich interpretace archivního textu šlo fakticky o kometu, která se 
objevila 7. prosince 185 v souhvězdí Kentaura jako objekt 3. až 4. mag, 
jenž se pohyboval na hvězdném pozadí směrem k severozápadu a zmizel 
až v červenci roku 186. 

B. Schaefer podrobil revizi údaje o jedné z nejjasnějších supernov 
20. století - SN 1937C v galaxii IC 4182. Supernová patřila k typu Ia 
a dosáhla maximální jasnosti B = 8,7 mag , což při modulu vzdálenosti galaxie 
28,4 mag dává absolutní bolometnckou hvězdnou velikosti -19,7 mag. 

M. Turrato objevil 10. května 1994 na observatoři ESO v Chile 
supernovu 1994N, která patří k typu II. Na tom by nebylo nic výjimeč-
ného, kdyby o pouhý rok předtím nevzplanula v téže galaxii jiná super-
nova - SN 1993N. Jinou kuriozitou je sdělení S. Van Dyka aj., že super-
nova SN 1986D v blízké spirální galaxii NGC 6946, patřící rovněž 
k třídě II, se 2. srpna 1994 po osmi letech znovu vynořila v rádiovém 
oboru spektra. Loňským rokem se uzavřelo období, kdy byly souřadnice 
nově objevených supernov vztahovány k epoše 1950.0; od I. ledna 1995 
se i zde přechází na epochu 2000.0. 

Podle S. van den Bergha a R. McClureho bylo do 1. dubna 1993 za-
znamenáno celkem 964 extragalaktických supernov. V naší Galaxii 
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patřily historické supernovy z let 1054, 1181 a 1670 do třídy II. Četnost 
supernov této třídy ve vzdálenostech do 4 kpc od Slunce autoři odhadli 
na 2,3 (H',/75)2 za tisíciletí (H, je dosud nejistá hodnota Hubblovy kon-
stanty). 

O soustavné hledání supernov se zasloužil zejména F. Zwicky, jenž 
ve třicátých letech tohoto století započal s jejich vyhledáváním na sním-
cích, získaných 0,45-m Schmidtovou komorou na Mount Palomaru. Zá-
sluhou přehlídky se nejprve ukázalo, že většině supernov chybějí ve spek-
tru čáry vodíku, ale v roce 1941 R. Minkowski zjistil, že některé super-
novy přece jen vodík obsahují.Podle R. Kirschnera patří ke třídě I su-
pernovy, jejichž předchůdci byli bílými trpaslíky, kteří předtím ztratili 
vodíkovou obálku, takže se skládali pouze z uhlíku a kyslíku. Když pře-
tokem hmoty z průvodce ve dvojhvězdě získali dostatečně tlustou vodí-
kovou slupku, proběhla v ní překotná termonukleární reakce, která po-
sléze bílého trpaslíka zničila. Naproti tomu supernovy II. třídy vznikají 
při gravitačním zhroucení dostatečně hmotných hvězd a většinu energie 
kolapsu odnášejí neviditelná neutrina. 

Nyní se však ukazuje, že původní hrubé dělení supernov do dvou tříd 
je zapotřebí zjemnit. Základní mechanismus překotné termonukleární 
reakce ve slupce platí jen pro subtyp Ia, kdežto subtypy Ib a Ic se odlišují 
tím, že po ztrátě vnější obálky dochází ke kolapsu jádra kompaktní hvěz-
dy a to způsobí výbuch supernovy. Také supernovy II. třídy se štěpí na 
více ne zcela jednoznačně definovaných skupin. S. Woosley a T. Weaver 
zjistili, že bílí trpaslíci, kteří posléze vybuchují jako supernovy 
subtypu Ia, zdaleka nedosahují hmotnosti Chandrasekharovy meze. Bílí 
trpaslíci, skládající se převážně z uhlíku a kyslíku, mají hmotnosti v roz-
mezí 0,6 až 0,9 M®, avšak získávají ročně l0 Mo hélia od průvodce -
héliové hvězdy hlavní posloupnosti. Jelikož soustava ztrácí energii vysí-
láním gravitačního záření, obě složky nakonec splynou a dojde k výbu-
chu. 

Podobný scénář se podle I. Ibena a A. Tutukova uplatní i u symbiotic-
kých proměnných hvězd, kde bílý trpaslík, tvořený uhlíkem a kyslíkem, 
získá od červeného obra až 0,2 M® hélia. To stačí k tomu, aby hélium ve 
slupce podlehlo překotné termonukleární reakci, která vyvolá i detonaci 
jádra bílého trpaslíka a dvojhvězda se při následné explozi rozbije. Prů-
běh poklesu světelné křivky je pak řízen rozpadem radioaktivního nukli-
du 5CNi, jenž vzniká při výbuchu supernovy. 

Podle modelových výpočtů se tak především vytvářejí prvky sku-
piny železa a dále přebytek Ti, Cr a V. V porovnání s pomalým hoře-
ním v bílých trpaslících na Chandrasekharově mezi jsou výbuchy super-
nov podsvítivé až čtyřikrát, což silně zpochybňuje koncepci supernov 
Ia jako „standardních svíček" pro fotometrické určování vzdáleností 
galaxií. 

K. Nomoto aj. zjistili, že výsledná exploze závisí na chemickém za-
stoupení vodíku, hélia, uhlíku a kyslíku v příslušném bílém trpaslíku, 
jakož i na rychlosti akrece hmoty z nezhroucené složky dvojhvězdy. 
Pro výbuch supernovy je podstatné, aby přenos hmoty probíhal tempem 
10"až 10` Mo za rok. 

S. Woosley aj. se zabývali modelováním explozí supernov subtypů 
Ib a Ic. Podle těchto modelů jsou předchůdci velmi hmotné (4 až 20 Mo) 
Wolfovy-Rayetovy hvězdy v těsných dvojhvězdách, jež výměnou hmoty 
s druhou složkou přijdou o svou vodíkovou obálku. Následkem výměny 
hmoty činí jejich konečná hmotnost před explozí 2,3 až 3,6 M®. Při vý-
buchu se zvýší zářivý výkon na (1,5 až 4).10 5 W a vytvoří se (0,07 až 
0,15) M® radionuklidy 5`Ni, jakož i radionuklidy s dlouhým poločasem 
rozpadu (26A1 a "'Fe). 

Podle B. Leibundguta a J. Spyromilia budou nově objevované super-
novy ideální laboratoří pro studium závěrečných fází hvězdného vývoje, 
jakmile bude dokončen obří teleskop VLT v Chile. Supernovy až do vzdá-
lenosti kupy galaxií v Panně se pak totiž stanou stejně přístupnými ob-
jekty, jako je blízká supernova SN 1987A ve Velkém Magellanově mrač-
nu, takže průměrně jednou za rok bude možné pozorovat výbuch super-
novy ve srovnatelných podrobnostech. Předpokladem úspěchu je ovšem 
jednak dostatečně pružný pozorovací program VLT a jednak rychlá celo-
světová komunikace prostřednictvím sítě Internet. Zatím totiž nebylo 
využito supernov v cizích galaxiích k průzkumu vlastností mezilehlého 
interstelárního a intergalaktického prostředí, což by pomohlo při určová-
ní chemického složení a vývoje samotných galaxií. Hodně nových po-
znatků lze též získat z polarimetrie a studia vzhledu světelných ozvěn 
výbuchů. V zásadě už sice známe povahu mechanismu výbuchu, ale ni-
koliv individuální zvláštnosti jednotlivých supernov. 

O (pokračování v příštím čísle) 
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ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST 

První setkání 
o víkendu 18. až 20. srpna 1995 se v prostorách Hvězdárny v Rokycanech uskutečnilo první 
setkání členů časové a zákrytové sekce České astronomické společnosti a pozorovatelů zákrytů 
hvězd tělesy sluneční soustavy. 

Této akce se zúčastnila piná čtvrtina členů sekce, včetně předsedy Jana Vondráka. Přínosem 
byla nesporně i účast pracovníka Hvězdárny Valašské Meziříčí Petra Zeleného, koordinujícího 
v současné době měření časů zákrytů hvězd Měsícem na území naší republiky. 

Účastníci setkání se do Rokycan začali sjíždět již v pátek odpoledne, když večer probíhala 
kuloární jednání a diskuse nad nejrůznějšími otázkami spojenými s problematikou pozorování 
zákrytů. Samotný odborný program byl zahájen v sobotu dopoledne. Diskuse byla směrována 
především na konkrétní problémy spojené se včasným získáváním předpovědí ajejich praktickou 
použitelností, metodikou pozorování ve spojitosti s dostupnou technikou a zpětným předáváním 
výsledků měření včetně jejich publikování a využití. V prvém bloku věnovali účastníci pozornost 
nejstarší, nejklasičtější a nejznámější oblasti zákrytářské práce - zákrytům hvězd Měsícem. So-
botní večer byl pak zasvěcen speciálně problematice tečných zákrytů. Na nedělní dopoledne zby-
la diskuse dotýkající se pozorování zákrytů hvězd dalšími tělesy sluneční soustavy (mimo Měsíc) 
se zvláštním zřetelem na planetky. 

V programu však měla své místo i společenská část. Po sobotním obědě navštívili účastníci 
setkání nedaleký lovecký zámeček Kozel a zbytky strážního hradu z počátku 14. století - Radyni. 
V rámci této cesty se astronomové zastavili i u „vagonu" Hvězdárny a planetária Plzeň, který na 
Skalkách u Losiné slouží jako pozorovací stanoviště tohoto zařízení. 

V neděli dopoledne si ještě pozorovatelé zákrytů našli čas na prohlídku hostitelské Hvězdárny 
v Rokycanech, kde podle svých vlastních slov strávili příjemný a z astronomického pohledu 
i zajímavý víkend. 

Je potěšitelné, že aktivita časové a zákrytové sekce je stále významnější a staví se tím po bok 
sekci pro pozorovatele proměnných hvězd či sekci meziplanetární hmoty, které si vydobyly své 
postavení již dříve. Od května loňského roku sekce vydává téměř v pravidelných měsíčních inter-
valech svůj vlastní věstník pod názvem Zákrytový zpravodaj. Členy informuje jak o odborné 
problematice a zajímavých úkazech vhodných k pozorování, tak i o uskutečněných měřeních 
u nás i ve světě. Najdete v něm rovněž zprávy týkající se akcí se zákrytářskou problematikou. 

O vývoji sekce snad nejvýmluvněji svědčí skutečnost, že z původních 16 členů, kteří v červnu 
roku 1994 volili nový výbor, se ke konci srpna 1995 členská základna rozrostla na piných 
30 zájemců. 

Nezbývá nic jiného než si přát, aby podobný vývoj pokračoval i v budoucnosti a aby se při 
další podobné akci, jaká se na konci letních prázdnin uskutečnila na Hvězdárně v Rokycanech, 
sešlo ještě více členů časové a zákrytové sekce České astronomické společnosti a aktivních pozo-
rovatelů zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. 

O 

Zájem o sluneční hodiny trvá 

Karel Halíř 

V mnoha zemích Evropy vznikly díky zájmu o sluneční hodiny spolky zabývající se touto proble-
matikou. Zvýšený zájem byl patrný v posledních letech i v naší republice. V letech 1992 a 1993 
proběhly cykly přednášek v Národním technickém muzeu v Praze. Pojednávaly o historii časomí-
ry, slunečních hodinách v teorii a praxi a výskytu hodin v Praze a v českých zemích. V roce 1994 
v ZN novinách vycházel seriál o slunečních hodinách. Vznikl rovněž spolek přátel slunečních 
hodin, který v současné době působí při historické sekci České astronomické společnosti. 

Nápiní spolku byla zatím organizace procházek Prahou za slunečními hodinami. Poslední 
taková procházka se uskutečnila 7. října 1995. Členové spolku se vypravili za slunečními hodina-
mi Malé Strany a ověřili si jejich současný stav. Na rohu Tomášské ulice a Malostranského ná-
městí dokonce objevili nově zhotovené párové sluneční hodiny. 

Dalším krokem spolku bude zpřesnění evidence slunečních hodin v českých zemích, příprava 
podkladů pro katalogizaci hodin a příprava schůzky s odbornými přednáškami v příštím roce. 
O nápini a termínu této schůzky bychom chtěli případné zájemce v předstihu informovat pro-
střednictvím Říše hvězd. 

O Miloš Nosek 

PŘEČETLI JSME PRO VÁS 

Nesnesitelná neznalost úředníků 
aK tomu, abyste si uvědomili hloubku nevědomosti o záležitostech vědy u vysokých státních úřed-
níků a ministrů, stačí, abyste s nimi museli jednat - podobně jako jsem to po mnoho let zažíval já 
sáni. Jejich neznalosti jsou absolutně bezedné - mnohem větší než má neznalost politických me-
chanismů.» 

Sir Denis Rooke, prezident Britské asociace pro rozvoj vědy; 
Nature, 29. VIII. 1991, s. 747 

• 2. XI. - Harlow SHAP-
LEY (2. XI. 1885 - 20. X. 
1972) - 110. výročí naroze- 
ní. Americký astronom, ře-
ditel Harvardské observato- ; 
ře (1921-1952). Věnoval se` 
především galaktické astro- `; 

!s '' -{ ‚. 
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nomii - významné jsou zejména 
čování vzdáleností hvěz4 a 
se stavbou Galaxie. Dokátiál, 
středem Galaxie a jako první 
lenkou existence kup galaxií. 

• 4. XI. - Ludwig von 
(Ludvig Ottovič) STRUVE 
(1. XI. 1858 - 4. XI. 1920)-
75. výročí úmrtí. Ruský as- 
tronom (syn Otto Wilhelma ,
von Struve). Byl vedoucím 
katedry astronomie a od 
roku 1897 i ředitelem observatoře 
vě. Zabýval se určováním pohybu 

• 4. XI. - Georg W. RIT-
CHEY(31. XII. 1864-4. Xl. 
1945) - 50. výročí úmrtí. 
Americký astronom a kon-
struktér astronomických da-
lekohledů. Vypracoval tech- 
niku leštění, pokovování a zkoušení 
kvalit velkých parabolických 
zrcadel. V roce 1928 sestrojil 
H. Chrétiena tak zvaný Ritcheyho-Chrétienův 
dalekohled. V roce 1917 objevil 
v galaxii v Andromedě. 

• 5. XI. - Vladimír Boni-
sovič NIKONOV (5. Xl. 
1905) - 90. výročí narození. 
Ruský astronom. Věnoval se 
hvězdné spektrofotometrii. 
Pod jeho vedením byl zkon-
struován první spektrofoto-
metr na pozorování hvězd. 

• 7. XI. - Philip MORRISON 
- 80. výročí narození. Americký 
Zabýval se astronomií v oboru 
záření. Společně s Breckerem 
v roce 1973 jako první, že rádiový 
nus X-1 je černá díra. 

• 11. XI. - Vesto Malvin g 
SLIPHER(11.XI.1875-8 XI 
1969) - 120. výročí narození. 
Americký astronom, ředitel 
Lovellovy observatoře (1916 
-1952). Zabýval se především 
spektroskopií a extragalaktickou 
Jako první změřil radiální rychlost 
základě červeného posuvu jejich 
čar. Objevil též rotaci galaxií; 
ních mlhovin dokázal přítomnost 
v mezihvězdném prostředí. 
určil rychlost a periodu rotace 
Jupitera, Saturna a Neptuna. 
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že Slúňce není 
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• 15. XI. - Jan Amos KO-
MENSKÝ (28. HI. 1592 -
15. XI. 1670) - 325. výročí 
úmrtí. Český humanista 
a pedagog. Významné jsou 
jeho práce z hlediska popu-
larizace přírodních věd 
včetně astronomie a kosmo-
logických představ. 

• 17. XL -Sergej BLAŽKO 
(17. XI. 1870- 11.11. 1956) 
- 125. výročí narození. Rus-
ký astronom. Pracoval 
v oblasti výzkumu proměn-
ných hvězd, objevil efekt 
periodické změny ve tvaru 
křivky jasnosti některých 
proměnných hvězd (Blažkův efekt). Je auto-
rem učebnice praktické a sférické astrono-
mie. 

• 17. XI. - John Stanley 
PLASKETT (17. XI. 1865 
- 17. X. 1941) - 130. výročí 
narození. Kanadský astro-
nom, ředitel observatoře ve 
Victorii. ° Věnoval se přede-
vším hvězdné spektrosko-
pii; jeho určení radiálních 
rychlostí hvězd sehrála velkou úlohu při od-
halení rotace Galaxie a určení jejích para-
metrů. V roce 1922 objevil hvězdu s největší 
známou hmotností (Plaskettova hvězda). 

• 19. XI. - Solomon Bori-
sovič PIKELNER(7. B. 1921 
- 19. XI. 1975) - 20. výročí 
úmrtí. Ruský astrofyzik. Pra-
coval v oboru sluneční fyzi-
ky a mezihvězdné hmoty, 
především plyno-pracho-
vých mlhovin. Vypracoval magnetohydrody-
namické modely různých aktivních oblastí na 
Slunci. 

• 26. XI. - Bertil LIND-
BLAD (26. XI. 1895-26V!. 
1965) - 100. výročí naroze-
ní. Švédský astronom, od 
roku 1928 člen Švédské krá-
lovské akademie věd, od 
roku 1927 ředitel observatoře ve Stockholmu. 
V roce 1926 rozpracoval dynamickou teorii ro-
tace Galaxie. Společně se svým synem Pet-
rem Olafem Lindbladem (*1927) zkoumal ro-
taci galaxií a jejich spirální ramena vysvětlil 
jako hustotní viny. Odvodil také metodu na ur-
čení svítivosti slabých chladných hvězd. 

• 27. XI. - Richard Christopher CAR-
RINGTON (26. V. 1826 - 27. XI. 1875) -
120. výročí úmrtí. Anglický astronom. Vě-
noval se studiu Slunce a poziční astronomii. 
Zjistil, že Slunce nerotuje jako tuhé těleso, 
ale že nejrychleji rotují jeho rovníkové 
oblasti. V roce 1856 jako první pozoroval 
chromosférickou erupci na Slunci. 

Komety jarní a letní oblohy roku 1995 

První polovina roku 1995 byla dobou „kometárnfho půstu". Jedinou kometou pro opravdu malé 
dalekohledy byla na začátku roku 19PBorrelly. Počátkem ledna si ještě udržovala 10. magni-
tudu, ale postupně slábla. Do konce února zeslábla přibližně na 11. mag, přičemž pokles její 
jasnosti začal nabírat vyšší tempo. Již kancem třetí březnové dekády zmizela z dosahu malých 
přístrojů (13 mag). Koncem března již tuto kometu vizuálně sledovali v České republice jen 
K. Hornoch, M. Plšek a V. Znojil. Duben byl měsícem definitivního loučení s touto kometou -
22. a 25. dubna provedl poslední vizuální pozorování za výborných pozorovacích podmínek 
autor tohoto článku 0,35-m dalekohledem (14,8 respektive 14,9 mag). Stejně tak další poměrně 
jasná kometa loňského roku Machholz (1994r) (dle nově zavedeného označování C/1994 Ti 
(Machholz)) již jen slábla. Počátkem ledna dosahovala 12 mag, přičemž během ledna zeslábla 
téměř o magnitudu. V únoru a březnu se ještě našim pozorovatelům podařilo získat několik 
odhadů jasnosti, přičemž poslední pozorování jsou od V. Znojila (0,15-m refraktor) a K. Horno-
cha (0,35-m reflektor) z 1. března: 14,0 mag, kometa na hranici viditelnosti nevysoko nad 
jihozápadním obzorem. Od začátku roku až do konce období jejich viditelnosti sledoval autor 
kometu 29P/Schwassmann-Wachmann 1 a planetku s kometární aktivitou 95P/Chiron. Prvni 
z nich je známá svými náhlými zvýšeními jasnosti o několik magnitud. I letošní jaro bylo ve 
znamení její poměrně vysoké aktivity a tak se podařilo získat několik pozitivních pozorování. 
Jasnost komety při „výbuších" se pohybovala mezi 13 až 14,5 mag. U planetky 2060 Chiror 
však kometární aktivita v tomto období chyběla, takže úspěšná pozorování ukazovala na stelár-
ní vzhled a jasnost 15,2 až 15,6 mag. Oba objekty také několikrát úspěšně sledoval M. Popel 
0,30-m reflektorem. Úspěšné pozorování zejména planetky Chiron našimi pozorovateli je umož-
něno stále se zlepšujícím přístrojovým vybavením. I tak byly naše 0,35 a 0,30-m dalekohledy 
nejmenšími na světě, jimiž se letos na jaře tento objekt vizuálně sledoval. Vzhledem k tomu, 
že nebyla počátkem roku objevena žádná kometa dostupná malým dalekohledům, netrpělivě se 
čekalo na zjasňování komety 71P/Clark. Pro pozorovatele ze severních zeměpisných šířek 
to nebyl ale příliš „nadějný" objekt vzhledem k výrazně záporné deklinaci. Ani velice špatní 
počasí však nezabránilo pokusům o nalezení komety z našeho území. Ve dvou prvních květno-
vých dnech za špatných pozorovacích podmínek byl autor tohoto příspěvku (jak se později 
ukázalo) velice blízko úspěchu. Podle zahraničních pozorování stačilo vidět jen o 0,1 al 
0,2 mag více... Tato kometa tedy nepřibyla na seznam námi pozorovaných komet, i když dosáh-
la 11. magnitudy. 

Červen lze nazvat snad nejvýstižněji „měsícem bez komet". Z našich zeměpisných šířek 
v tomto období nebylo možné sledovat žádnou kometu jasnější 15 mag! V červnu se již očeká-
valo zjasňování komety 6P/d'Arrest. Tato kometa je známá zejména díky svému zajímavémt 
vývoji jasnosti: aktivní začíná být asi jeden a půl měsíce před průchodem perihelem (do té doby 
má jen 17. až 18. magnitudu a holé jádro), kdy dosáhne zhruba 13. až 14. magnitudy, poté se 
zjasňuje jen pozvolna. Další „skok" v jasnosti prodělá přibližně 10 dní před průchodem příslu-
ním. Maxima jasnosti dosahuje asi měsíc po průchodu perihelem (při tomto návratu se dá ma-
ximální jasnost očekávat koncem srpna). Optimistické předpovědi udávají pro tento velice pří-
znivý návrat (druhý nejpříznivější v historii) maximální jasnost kolem 6. až 7. magnitudy. Prv-
nímu úspěšnému pozorování předcházela více než desítka negativních pozorování udávajícícl 
limit celkové jasnosti pod 14. magnitudu. V noci 28./29. června se autorovi podařilo spatřit tutc 
kometu na hranici viditelnosti „pětatřicítkou" a určit celkovou jasnost na 14,2 mag. Jil 
z několika prvních údajů o jasnosti bylo zřejmé, že se kometa ve svém zjasňování „opožďuje" 
Na přelomu července a srpna dosahovala přibližně 8 mag (odhady od nás jsou kolem 8,4 al 
9 mag, což je způsobeno malou výškou komety nad obzorem a tím, že je velice difuzní). Kolen 
20. srpna udávají pozorovatelé z jižních šířek jasnost 8 mag při průměru komy 18', od nás dík) 
velice nepříznivému počasí pozorování z tohoto období prakticky chybí. Kometa by měla býi 
většími dalekohledy pozorovatelná téměř do konce roku, ovšem dost nízko nad jižním až jiho-
západním obzorem. 

Další očekávanou periodickou kometou s velice příznivou geometrií návratu je komet[ 
58P/Jackson-Neujmin, která prochází přísluním 6. října a přiblíží se Zemi na rekordní vzdále-
nost 0,429 AU. Očekává se, že by mohla dosáhnout 11. magnitudy, ovšem v té době se bude 
pohybovat jižně od rovníku. I tato kometa (podobně jako 6P/d'Arrest) je známá tím, že dosahu-
je maxima jasnosti až po průchodu perihelem. Koncem července byla ještě slabší než 16 mag, 
ale již začátkem srpna se začala zjasňovat, což nezávisle potvrzuje několik vizuálních pozoro-
vatelů v zahraničí, pozorování CCD kamerami (též P. Pravec v Ondřejově) a pozorování autore 
z 23. srpna, kdy dosáhla 13,9 mag. O vývoji jasnosti této komety se více dozvíte v příštírr 
přehledu pozorování komet. 

To nejlepší se většinou nechává až na konec a nejinak tomu bude i tentokrát. Dne 23. červen-
ce objevili amatérští astronomové Hale a Bopp novou kometu při pozorování kulové hvězdoku-
py M 70 ve Střelci. Kometa nese označení C/1995 O1 (Hale-Bopp) a v době objevu měla 
jasnost přibližně 10,5 mag. Kometa se po obloze pohybovala jen velice pomalu, což naznačova-
lo, žeje ve velké vzdálenosti od Země. Do I. srpna se podařilo astronomům celého světa získat 
rekordně velké množství přesných pozic (přes 200), ze kterých Brian G. Marsden vypočítal 
předběžné dráhové elementy. Výsledky jsou ohromující - kometa se nachází ve vzdálenosti více 
než 6 AU od Země i Slunce! Pro srovnání: kometa P/Halley má ve vzdálenosti 6 AU od Slunce 
Jasnost kolem 19 magnitud! Znamená to tedy, že se jedná o mimořádně velké těleso (s rozmě-
rem jádra kolem 40 až 70 kilometrů), které se přiblíží v březnu 1997 do vzdálenosti zhruba 
1 AU od Země i Slunce. V této poloze by měla kometa podobných rozměrů dosáhnout -2 mag! 
Je ovšem možné, že kometa prodělává „pouze" výbuch, i když je to stále méně pravděpodobné. 
R. H. McNaught totiž oznámil nalezení obrazu komety na fotografické desce jižní fotografické 
přehlídky oblohy pořízené 27. dubna 1993, kde je zachyceno jádro 19 mag se slabou komou 
o průměru 0,4' a celkové jasnosti 18 mag. Kometa se nacházela v době expozice 13 AU od 
Slunce. Toto staré pozorování tak potvrzuje jak neobvyklou velikost jádra, tak také správnost 
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předběžných elementů (pokud je ale identifikace správná, což je nanejvýš pravděpodobné). 
Rozhodující pro definitivní předpověď vývoje jasnosti budou zřejmě pozorování z února 1996, 
kdy bude kometa pozorovatelná po konjunkci se Sluncem. Pokud si tedy kometa udrží trend 
stálého zvyšování jasnosti, máme se opravdu na co těšit. Naši pozorovatelé ani u této komety 
nezůstali stranou - během prvních dvou týdnů po objevu se nám podařilo získat více než desítku 
odhadů celkové jasnosti a navíc byl jeden z nich publikován v cirkuláři IAU. Tato pozorování 
jsou zvláštní i tím, že jižněji položená kometa snad z našeho území ještě nebyla nikdy pozoro-
vána - při prvních pozorováních totiž měla deklinaci -32°! Pokud jsou tedy všechny předpokla-
dy správné, máme co do činění s kometou století. 

Předposlední kometou, o které bych se chtěl v tomto přehledu zmínit, je nově objevená 
C11995 Ql (Bradfield). Objevil ji známý australský hledač komet William A. Bradfield 
17. srpna jako svoji sedmnáctou kometu. V době objevu měla jasnost kolem 5,5 mag, ohon delší 
než 2° a několik pozorovatelů z jižní polokoule ji vidělo pouhým okem. 

V letošním roce prošla perihelem rovněž kometa 41PfFuttle-Giacobini-Kresák, která je 
známá především svými velkými „výbuchy" v období po průchodu perihelem. I při tomto ná-
vratu (pro pozorovatele ze severních šířek geometricky nepříznivém) k podobnému výbuchu 
došlo. 

V roce 1995 jsme na jasnou kometu štěstí neměli. Nezbývá tedy než těšit se na příští rok -
kometa Halle-Bopp nám bude podstatně blíž ... 

O Kamil Hornoch 

Komety a meteory na začátku roku 1996 

Komety 

Během ledna projdou perihelem dvě komety: již 2,45 ledna TI' to bude 7P/Pons-Winnecke 
a 17,66 TI' 67P/Churyumov-Gerasimenko. Návrat prvé z nich je mimořádně nepříznivý, na-
stane jen krátce po prosincové konjunkci se Sluncem a navíc se kometa bude po celý rok pohy-
bovat jižně od rovníku. Je však již sledována; nalezena byla více než rok před průchodem 
perihelem. Také návrat druhé komety, 67P/Churyumov-Gerasimenko, je poměrně nepříznivý, 
v době průchodu perihelem se již značně vzdaluje od Země a její elongate od Slunce značně 
klesá. V maximu jasu po průchodu perihelem by však mohla dosáhnout asi 12,5 mag. 

Nejsledovanější kometou ledna bude zřejmě 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, která po 
prosincovém průchodu perihelem projde 4. února necelých 0,17 AU od Země, což je její dosud 
nejpříznivější návrat. Počátkem ledna bude sice po průchodu perihelem nepozorovatelná, ale 
pak její elongace rychle poroste a 22. I. dosáhne na ranní obloze asi 20°. Měla by mít asi 
8. magnitudu a rychle se pohybovat k západu a severu. Hned počátkem února dojde k těsnému 
průletu komety kolem Země - půjde o nejtěsnější přiblížení periodické komety asi za čtvrt 
století. Dne 4. února bude od Země vzdálena jen 0,170 AU. Měla by proto být dobře sledovatel-
ná i poměrně malými dalekohledy. 

V polovině února (14,76 TI) prochází perihelem „superkometa" a planetka číslo 2060 - 95P/Chiron. 
Pokud bude právě tvořit komu, mohl by dosáhnout i 14 mag. Navíc má i příznivé pozorovací 
podmínky - 1. dubna bude v opozici se Sluncem. 

Poslední význačnou kometární událostí těchto měsíců by měl být začátek období pozorova-
telnosti komety C/1995 O1 (Hale-Bopp), objevené ve zcela neobvyklé vzdálenosti od Slunce -
7,15 AU (rekordní vzdálenost při vizuálním objevu komety). Její vzhled po konjunkci se Slun-
cem by nás už mohl informovat o tom, zda se v roce 1997 dočkáme skutečně krásné kome-
ty. V létě 1995 byla již docela dobře viděti malými dalekohledy. Její efemerida byla publiko-
vána v minulém čísle Říše hvězd (9-10/1995, .str. 169). 

Meteory 

Skoro celý leden je aktivní roj Komid s radiantem a = 173°, S = 25°. Jeho frekvence mohou 
přesáhnouti 5 meteorů v hodině a roj tak patří mezi význačnější slabé roje. Z ostatních rojů 
stojí za zmínku -Aurigidy (maximum kolem 14. ledna, radiant a = 90°, S = 53°) a (3-Bootidy 
(maximum kolem 16., radiant c = 226°, S = 44°). Druhý z nich má krátké období aktivity, 
nanejvýš 5 dnů, a rok od roku velmi rozdílnou aktivitu. 

Měsíce únor a březen jsou obdobím nejnižší meteorické aktivity vůbec. Slabý komplex více 
rojů (není dosud dost dobře znám ani jejich počet, ani jejich vývojové souvislosti) s radianty 
hlavně v Panně a ve Lvu je jen málo sledovaný, hlavně proto, že celková frekvence soustavy jen 
stěží dosahuje 6 meteorů za hodinu. Meteory některých rojů pak nelze při vizuálním pozorování 

od sebe odlišit vůbec. V tabulce jsou proto uve-
deny polohy středů oblastí, z nichž meteory při-
cházejí. Celá oblast, z níž meteory přilétají, má 
rozměr asi 25° v rektascenzi a 16° v deklinaci. 

Poněkud severněji se nachází radiant 
S Leonid, které mají maximum kolem 
26. února, dosahují však frekvence nanejvýš 
3 meteory za hodinu. Jejich radiant je také dost 
rozsáhlý, má rozměr asi 12°x 8°. I pro tento roj 
jsou v tabulce uvedeny polohy radiantu. 

meteorický roi 
Virginidy 

~~. datum 5 
! (1996) (°1 I"7 

3. 11. 159 
13 II_ .167 
23. II. 174 
5.91. 182' 

15. 111. 189 
25. III. 195 
04.1V. 200 

15
9 
5 

140 26 
148 23 
156 20 
165 < 17 
173  F,13 

O Vladimír Znojil 

ASTRONOMICKÁ KRONIKA 

prosinec 1995 

• 1. XII. - Bernhard Volde- 
mar SCHMIDT (30. III. 1879
- 1. XII. 1935) - 60. výročí 
úmrtí. Estonský optik působí-
cí na observatoři v Bergedor-
fu. V roce 1930 zkonstruoval 
širokoúhlý, velmi světelný da-
lekohled se sférickým zrcadlem 
kou (Schmidtův dalekohled), 
znamný pokrok ve výzkumu slabých 

• 6. XII. - Nikolaj Dmitri- 
jevič MOJSEJEV (16. XII. 
1902 - 6. XII. 1955) - 40. 
výročí úmrtí. Ruský astro-
nom. Zakladatel moskevské 
školy nebeské mechaniky. 
Řadu prací věnoval teorii 
dynamické kosmologie, te-
oretické gravitaci a historii i 

• 7. XII. - Gerard Peter 
KUIPER(Z XII.1905 -23. X11. 
1973) - 90. výročí narození. 
Americký astronom boland- ‚ 
ského původu, ředitel Yerke-
sovy (1947-1949) a McDo-
naldovy (1957-1960) observatoře, 
ředitel Lunar and Planetary Laboratory. 
val se především planetární astronomií. 
1944 objevil atmosféru na Saturnově 
tanu, v roce 1948 zjistil, že atmosféra 
skládá z CO,; v roce 1948 objevil 
měsíc Miranďu a v roce 1949 
měsíc Nereidu. Je autorem kosmologické 
vzniku planet z protoplanetárního 

• 8. XII. - Peter Andreas 
HANSEN (8. XII. 1795 - 
28. III. 1874) - 200. výročí 
narození. Německý astro-
nom a geodet. Zabýval se 
pohyby nebeských těles.
Upřesnil teorii pohybu Měsíce 
1864) a teorii pohybu planet 

• 8. XII. - Dean McLAU-
GHLIN (1901 - 8. XII. 
1965) - 30. výročí úmrtí. 
Americký astronom. Zabý-
val se hvězdnou spektrosko- 
pif. Byl známým objevite- 
lem nov a supernov. 

• 16. XII. - Erhard WEIGEL 
1625 - 21. III. 1699) - 370. 
Tvůrce prvního hvězdného globusu. 

• 23. XII. - John Russel ., 
HIND (12. V. 1823 - 23. XII. 
1895) - 100. výročí úmrtí Ň 
Anglický astronom. Zaby 
val se astronomickými po 
zorováními - objevil 10 no-
vých planetek, 2 komety 
a několik proměnných hvězd. 
objevil proměnnou mlhovinu 
v blízkosti hvězdy T Tauri v souhvězdí 
mlhovina nese jeho jméno. 

O 
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 ODPOVĚDI 
Proč .ve vesmíru chybí antihmota? Teorii,nezatracujme. Jev pořádku. Dokáže vysvětlit i vývojový pa- 

radox Síria. 
právně bychom se. měli ptát: proč chybí antihmota v současném 
vesmíru7'Vše totiž nasvědčuje tomu, že  raném vesmíru byla 

• ani hrota zcela běžná. Ba co víc, v mladém vesmíru, panovala 
dokonalá symetrie: v jednotce objemu bylo právě tolik částic 'jako anti-
částic. Ty'spolu neustále anihilovaly a měnily se ve fotonygigantických 
energií, na jiném místě však současně vznikaly jiné dvojice: částice-
antičástice, vyráběné „materializací" fotonů. 

Nepředstavitelně hustý a horký; vesmír se však rozpínal a tím chladl 
a řídl. Postupně se v něm střídaly nové a nové generace stále lehčích 
částič..Kdyby se původňísymetrie látky a antilátky uchovala až do dneš-
ních dnů; pak bychom v našem současném vesmíru nenašli nic jiného 
než'fotony mikrovinného reliktního záření a reliktní neutrina: 

K tomu naštěstí nedošlo. Vývoj vesmíru už od samotného počátku 
je sledem narušování symetrii nejrůznějšího druhu. Ušetřena přitom 
nezůstala; ani symetrie mezi částicemi a antičásticemi. Když byl vesmír 
„stary" 10'n sekundy a měl teplotu kolem 10n °G, začaly .se;v něm 
rozpadat částice  (stobihonkrát těžši než proton) na ccástice lehčí. 
Ten rozpad však nebyl úpině. „Spravedlivý' Maličko totiž nadržoval 
Částicím. A výsledek: na.1 000 000 000 vzniklých antičástic připadalo 
1:000000 001 částic A právě tento zdánlivě zanedbatelný přěbytek. 
částic se stal zárodkem dnešního,' výhradně látkového: světa. 

Př -dalším ochIazení vesmíru se'dvojice.částice-antičásňce'vzajemňě' 
likvidovaly a měnily se ve fotony. Na každou miliardtou částici však .:žád-
ňá ̀ antieástice nezbýla, takže nám tu zbyla až do dnešmch dnů. Je-li .tato 
představa správná, pak bychom-ve vesmíru neměli pozořovat.žádnou pů- 
vodní antihmotu, zato by v něm měla být'spóusta.fotoňů -. produktů před 
chozích anihilací _ a konečně sem tam nějaká ta částice látky. 

Dobre částice vnašem vesmíru skutec"ně pozorujeme; kde však jsou 
ty fotony? Kam se. poděly? Nikam; jsou tu :stále ,s. námi. Jsou to fotony 
mikrovinného reltktního'záření které bezcílně bloudi vesmírem. Co do. 
počtu nad částicemi suverénně vedou., Na každý proton či neutron ,při -
padá 'kolem 4. miliard reliktníhh fotonů. Vzhledem k tomu; že energie 
fotonů. tohoto zářeni je nyní veleni nízká, přítomnost reliktních fotonů: 
dění ve vesmíru takřka neolivňuje: Nicméně je svědectvím toho, jak se 
vesmír kdysi dávno s antihmotou vypořádal: 

Co je divného na dvojhvězdě zvané:Sírius? 
ejjasňějšř.hvězdou naší hvězdné :oblohy je dvojhvězda Sirius ze 
souhvězdí =Velkého psa. Hmotnější složkou hvězdné dvojice je 
zcela běžná hvězda, jež spaluje ve svém jádru vodík na hélium. 

Tento Sinus A je 2;35=krát hmotnější než Slunce, 1,8-krát větší a 23 
krátzářivějsi než naše mateřská hvězda .Mnohem zajímavější je Síriův" 
privodce, označovaný též jako Sirius B? Tato hvězdička má hmotnost. 
stejnou jako Slunce, její rozměry však' nedosahuji. ani rozměrů Země.. 
Ano ;-jedná se tu o zhroucenou hvězdu o bílého trpaslíka , O hvězdu,; 
která už má cely' svůj jaderný vývoj za sebou. Září 'už jen na'učet tepla, 
kterě vsobě nashromáždila v průběhupředchoziho vývoje. V'čem tedy. 
tkvi podivnost této hvězdné .dvojice? 

Snad jen to,'že:společenství dvou hvězd hmotnějšího Sira A, který 
je asi někde uprostřed svéh'o.vývoje, a méně hmotného Síria B, jenž uz. 
dospěl do závěrečného stadia své evoluce, přímo odporuje našim před 
stavám o'vývoji hvězd. 

Jak známo, vice než tři čtvrtiny hvězd žiji v párech nebo větších hvězd-
ných•seskupemoh.,Soudi se'pntom, že takto, žijí odjakživa., Jsou to tedy 
hvězdná dvojčata, trojčata či n-terčata. Složky těchto soustav vznikaly v 
tutéž dobu, z téže č"ásti zárodečneho oblaku mezihvězdné látky. Jsou tedy. 
stejně staré a zpočátku měly dokonce i totéž chemickě složení. Teorie 
hvězdného vývoje pravá; že hvězdy' se vyvíjejí tím rychleji ;'čím jsou hmot 
nější. Jak je ;tedy možné, že méně hmotný Sinus B svého` hmotnějšího 
kolegu ve svém vývoji předběhlo V tomto momentu se, teorie a skutečnost 
dostávají do sporu, Existuje nějaké pnjatelne vysvětlení této situace nebo 
bude nutno jinak dobře prověřenou teorii hvězdného vývoje přebudovat? 

Když se zrodila dvojhvězda Sírius, sestávala ze dvou složek -,;z dneš-
ntho Sína A o hmotnosti 2,35 hmotností Slunce a hvězdy ,asi třikrát 
hmotnější než Slunce. Kdybychom tento hvězdný pár zastihli krátce po 
jeho vzniku, museli bychom symbolem ,A označit tu druhou,' hmotnější,.' 
hvězdu. Tato hvězda se ve shodě se základní poučkou hvězdnehovývo-
je vyvíjela rychleji než její -družka. Když vyčerpala ve svém: jádru vo-' 
dík; došlo k podstatné přestavbě jejího nitra i zevnějšku. Hvězda se 
změnila v červeněho obra a zářila ještě silněji než kdykoli predt rn 
Řídký obal zahalující hutné jádro byl nestabilní; pulsoval. Do prostoru 
z něj unikalo množství Látky v důsledku silného hvězdného větru. Hvězda 
se rozplývala do prostoru a brzy potí nezůstalo nic než husté zhrouce-
né jádro :o hmotnosti Slunce. 

Další jaderný vývoj vnitru zbytku hvězdy byl násilně přerušen. Ter- 
monukleárni reaktor umístěný v centru hvězdy se ocitl bez'čerštveho . 
jaderného paliva, které tam předtím proudilo z obalu. Poslechu zbytky 
obalu v podobě rozpínající se planetární mlhoviny postupně unikaly, z, 
dosahu umrtveného jádra. 

Jádro -hvězdy začalo postupně' chladnout a změnilo se V dnešního 
Síla B - bt1eho'trpaslíka. Budeme-li se tedy někdy v budoucnu obdivo-, 
vat skvělosti Srna, měli <bychom 'si uvědomit; že to je jen odlesk jeho 
bývalé slávy, kdy, současný Sirius B svého tehdejšího souputníka. Síria 
A v.zářivém výkonu :mnohonásobně překonával. 

O" 

Tvoří Alkor`s. Mizarem fyzickou 
dvojhvězdu? 

(zrn) 

odvojnost druhé hvězdy v oji Velkeho vozu je známa odedávna. 
Svědči o tom i fakt, že:obe složky dvojhvěždy dostaly sva jrue . 
na: jasnější z nich se říká Mizar,.slabšř Alkor. Tvori vsak,.tyto 

dvě hvězdy skutečnou, fyzickou dvojhvězdu; soustavu dvou hvězd kte- 
re poutány vzájemnou gravitací obíhají: kolem společného těžiště? 

Abychom mohli na tuto otázku kvalifikovaně odpovědět; musel by- 
chom spolehlivě vědět, jak jsou :Alkoř aMizar Od sebe v prostoru daleko: 
Poměrně přesně můžeme určit příčnou složku jejich vzájemné vzdále= 
nosti. Uvážíme-li, že obě hvězdy jsou od nás asi 75 světelných roků dale-
ko a Cihlově je na obloze dělí l2', pak příčná složka vzdálenosti Mizar-
Alkor činí asi 0,26 světelného roku neboli 16 500 astronomicky'ch jedno 
tek. Podélná čili radiální složka vzdálenosti obou komponent mezi sebou 
je rovna rozdílu' jejich vzdáleností od Slunce. Nahlédneme-li do nejrůz 
nějšřch katalogů acseznamů, s'hrůzou zjistíte, že každý autor uvádí něco. 
jiného. Jednou je od nás dál Alkor, podruhé Mizac'Někteřř autoři celou 
spornou záležitost řeší kompromisem: pro obě hvězdy udávají tutéž vzdá-
lenost: Zřetelně to ukazuje na skutečnost, že na údaje o vzdálenostech 
hvězd se nikdy. nemůžemepřliš,spolehnout 

Nicméne, je, velice pravděpodobné; že; Alkor s Mizarem k. sobe patří. 
Svědčí o tom i fakt; že prostorem putují souběžně. Dobře; p ipustme tedy;
že obě hvězdy fyzickou dvojici skutečne vytvářejí Jaká je potom jejich 
oběžná perioda? Jak dlouho Alkoru a Mizaru trvá, než se na svých dra- 
hách vrátí do výchozího bodu? Oběžná doba soustavy podle třetího Kep-
lerova zákona závišř na hmotnosti a prostorové vzdálenosti obou kompo- 
nent. Tu však bohužel neznáme. Prresněji řečeno: známe spodní mez této 
vzdálenosti, která odpovídá pričnésložce vzdálenosti : Vzdálenost Alkoru 
od Mizaru nemůže být menší než 16 500 astronomických jednotek. Od-
hadneme-li hmotnost systému na 5 Sluncí, dojdeme k závěru, že oběžná 
doba dvojice Alkor a Mizar nemůže být menší než 950 000 let! 

Nevím, do jakě míry, lze u fyzické dvojhvězdy s periodou takřka 
milion let ještě mluvit o fyzickém kontaktu obou složek. Osobně bych 

"pro tento; ostatně nijak vzácný typ dvojhvězd, navrhoval jiný název: 
dvojhvězdy platonické. 

(zrn) 

OTAZKY-& ODPOVEPI - vtnto rubncejsou publikovány ukázky z, nedávno.vyšle{v brněnskem vydavatelství Rovnost ,a a) pětidílné publikace Zaludné otázky 
z astronom e od autorů Zdeňka Mikuláška (zm) a Zdeňka-Pokorného (zp). Souborné vydání, obsahující celkem 220 otázek a odpovědí na ně, vyjde v roce 1996. 
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SPOLEČNOST PŘÁTEL ŘÍŠE HVĚZD 

setkání pod oblohou 

tývá dobrým zvykem redakcí některých časopisů, že nejen pro své čte-
Me, ale i pro nejširší veřejnost pořádají různé společenské akce, které 
lají jednak rozšířit dobrou pověst časopisu, jednak každému účastníku 
řipravit alespoň chvilku pohody. Říše hvězd (a dnes i ,její` Společnost 
řátel) by neměla stát stranou těchto aktivit, a tak jsem se na začátku 
oku 1995 definitivně rozhodl zorganizovat podobnou akci i u nás. 
t této souvislosti jsem se obrátil na svého přítele Benjamina Fragnera, 
éfredaktora Technického magazínu, a vznikl tak náš společný projekt 
'etkání pod oblohou. Díky řediteli Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy 
r. Oldřichu Hladovi a dalším pracovn/íkům této instituce bylo možné 
spořádat již tři Setkání pod umělou oblohou pražského planetária. 

Osnova jednotlivých Setkání byla podobná. V úvodní části Ing. Pavel 
'říhoda pomocí jednoho z největších planetárií v Evropě - přístroje Cos-
aorama 2000 - provedl účastn/íky po obloze a předvedl jim zajímavé 
kazy viditelné v daném období. Poté následovala přednáška či spí-
e zamyšlení pozvaných hostů nad různými (i neastronomickými) té-
raty. Hosty Setkání byli dr. Josip Kleczek (Bohové, planety a lidé), 
rig. Marcel Grün (Planety a jejich měsíce oči,na kosmických .rond), 
r. Zdeněk Pokorný (Internet a zprávy z vesmíru na přelomu tisíciletí) 

♦ Obr. 1 - Šéfredaktoři pořádajících časopsů (Technický magazín a Říše hvězd) 
lěkují jménem všech účastníků hudebnímu .skladateli a kytaristovi Štěpánu Rakov' 
:a nevšední hudební zážitek. (foto - Helena Holovská 

Podmínky členství ve 
Společnosti přátel 

Říše hvězd. 
Vznik a zánik členství je vázán 
na předplatitelský odběr časo-
pisu Ríše hvězd. Clenem se tedy 
může stát každý, kdo souhlasí 
s cíli Společnosti a má řádné 
roční předplatné na tento časo-
pis. Dokladem o členství je plat-
ný členský průkaz, který nový 
člen obdrží po potvrzení při-
hlášky a zaplacení předplatné-
ho (členům Společnosti přihlá-
šeným v roce 1995 bude průkaz 
zaslán v prvním čtvrtletí roku 
1995). 

Společnost přátel 

Říše hvězd 
Vydavatelství a nakladatelství Václav Svoboda 

(NN III), Vodičkova 34,11000 Praha 1 

Tel /záznam. 02/2421.4567 až 70/349 
Fax02/2422.5363 E-mail risehve @aci.cvut.cz 

ČO 63829606 • Bankovní spojení: 
česká spořitelna, a.s., Vítězné náměstí 18, 
16000 Praha 6; účet 1389057-068/0800 

Jednou z činností, kterou 
se Společnost přátel Říše 
hvězd zabývá, jeishro-
mažďování finančních 
prostředků určených pro 
vydávání astronomické- 
ho časopisu-Ríše hvězd. 
Za jakoukoli pomoc, 
kterou časopis podpoří-
te, Vám předem děkuje-
me! 

Číslo účtu 
(u České spořitelny, a. s.) 
1389057-068/0800 
variabilní symbol 002 

IČo 62587811 

Výhradní distributor Říře hvězd 
pro Společnost přátel Říše hvězd 

P. O. BOX 732, 11121 Praha i; 
í7F 02/769837; FAX 02/766 040 

a MUDr. František Kouko-
líí k (O souvislostech: hvězdy, 
mozek, chování). 

0 přestávce se ve foyeru 
zdarma podávalo každému 
účastníku občerstvení, k dis-
pozici byla i starší čísla 
a přílohy pořádajících časo-
pisů. Poslední Setkání bylo 
navíc dopiněno autogramiá-
dou právě vyšlé knížky Fran-
tiška Koukolíka a vernisáží 
výstavy Jany Mňukové (na 
této akci spolupracovala 
i ,spřátelená` redakce Foto-
grafie-magazínu). 

Druhá polovina Setkání 
byla věnována zvukům, ti-
chu a tónům pod hvězdnou 
oblohou planetária. Na Jar-
ním setkání patřila tato část 
světově známému kytaristo-
vi a hudebnímu skladateli 
Štěpánu Rakovi - na tento 
zážitek se bude velmi dlou-

Á Obr. 2.- Primář patologie uiw'nayerovy 
nemocnice v Praze František Koukolík (vlevo) 
připravuje s Pavlem Příhodou své neobyčejně 
poutavé vyprávění na téma lidský mozek  vesmír. 

ho vzpomínat... Na Podzim- 
(fara - Helena Holovská) 

ním setkání pak bylo hudebníků hned několik - v podání souboru Musica 
poetika pod vedením dr. Evžena Kindlera (pracovn/íka matematickofy-
zikální fakulty UK) jsme vyslechli zhudebnění „vesmírných témat" 
z doby anťiky a raného středověku. 

Podle našich průzkumů mají Setkání velmi dobrou odezvu u všech 
účastníků. To nás motivuje a jistým způsobem i zavazuje k pořádání 
dalších podobných akcí. A tak již dnes, opět díky Hvězdárně a planetá-
riu, připravujeme Zimní setkání pod oblohou 1996 - tentokrát ve zname-
ní hvězd (astronomie), imunologie (medicína, náš přední imunolog 
dr. Ilja Trebichavský bude hovořit na téma Planeta imunity) a umění -
tónů (soudobá hudba) a fotografií (Oleg Homola). Zimní setkání se bude 
konat v pátek 8. března 1996 na obvyklém místě (Planetárium Praha) 
a v obvyklém čase (od 18 do 21 hodin). 

Srdečně zveme všechny zájemce! 

O Tomáš Stařecký 

Přihlašuji se za člena PŘIHLÁŠKA 
SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ŘÍŠE HVĚZD ‚ 

Jméno: 

Adresa:  

PSČ: Stát: 

Rodné číslo:  

Povolání:  

Datum  Podpis 
Prohlašuji, že na adresu agentury A.L.L, production, 
P.O.BOX 732, 111 21 Praha 1, která je výhradním distribu-
torem časopisu Řiše hvězd pro členy Společnosti přátel Říše 
hvězd, bylo poukázáno předplatné (č. 1-12/1996) 300 Kč 
s tím, že součástí členství je dodávka časopisu na uvedenou 
adresu. 

Tuto přihlášku zašlete laskavě na adresu: 
Společnost přátel Říše hvězd, 
Vydavatelství a nakladatelství Václav Svoboda (NN Ill), 
Vodičkova 34, 110 00 Praha 1 - Nové Město. 

Čtenáři ze Slovenské republiky, zašlete předplatné (č. 1-12/1996) 
360 Sk složenkou typu „C" na adresu: 

L.L. K. Permanent, spol. s r. O., P.O. BOX 4,834 14 Bratislava 34.
J 

Říše hvězd ročník 76 11-12/1995 241 



INZERCE 

Redakce Řlšehvězd nabizl staršlč•,la 
(ročník 73: á 5 Kč; rcčník 74 $ 8"K~ 
V nasledujlcfm,přehletlu jsou uvedenaí 
hlavníchpřispěvkd. . -

š téměř čyňcedpróčďnnf slevou 
2 Kč a č(sia z roku 1995 za 25 KČ) 
;kteráá (šos k dispozici, včetně: jejich. 

Říše hvězd 73 (1992) 
Říše hvězd 2/1992 - Hledá se ta nejzáňvějšlhvězda (M. Plavec); K350. výročí úmrtíGalilea Galilei; 
Do USA a Mexika za úpiným zatměním Slunce (J. Chloupek) 
Řiše hvězd 3/1992 - Mezinárodní kosmický rok již začal (M. Grün); Do USA a Mexika za úpiným 
zatměním Slunce (J. Chloupek) 
Řiše hvězd 4-5/1992 - Jan Amos Komenský a astronomie (R. Rajch); Vysoká sluneční aktivita 
v červnu 1991 (L. Lenža) 
Řrše hvězd 6/1992 - Nad novým obrazem Venuše (M. Eliáš); Kometa P/Gdgg-Skjellemp (J. Bouš-
ke); Některé výsledky vizuálních pozoro vání zákrytových dvojhvězd (J. Borovička) 
Říše hvězd 7/1992 - Kde jdeme - a kolem čeho? (M. Plavec); 90 let od smrti profesora Vojtěcha 
Šafaříka (M. Kopecký) 
Řiše hvězd 8/1992 - Aktivní jádra galaxií a kosmické výtrysky (V. Karas); John Herschel a vývoj 
názorů na strukturu vesmíru (V. Vanýsek); Denní bolid aneb naleznou se další pňbramské meteority? 
(J. Borovička, P. Spurný) 
Ríše hvězd 9/1992 - Globálnfzměny ozónové vrstvy a jejich projevy nad územím Československa 
(K. Vaniček); Stíny v kosmické mlze - zárodky galaxií (M. Plavec) 
Riše hvězd 11/1992 - 75. výročí vzniku České astronomické společnosti; Můj život s hvězdami 
(Z. Bochníček); ČAS: Mnoho díků a hrst vzpomínek (M. J. Plavec); Astronomické vzpomínky (I. 
Šolc); Zdrávas česká Astronomie (Z. Kvíz) 

Říše hvězd 74 (1993) 
Řrše hvězd 1/1993 - ČAS (J. Kleczek); Perseidy a návrat periodické komety Swift-Tuttle (V. Znojil); 
Začínajícím hvězdářům (I) - První pohled do vesmíru (1. lekce) (Z. Pokorný) 
Říše hvězd 4/1993 - Velikonoce a skutečné datum ukň₹ovánf Ježíše Krista (J. Šuráň); Oslavy 
75. výročí ČAS 
Řiše hvězd 5/1993 - Kosmonautika v roce 1992 (M. Grün); Začínajícím hvězdářům (5) - Pohyb 
Slunce, Měsíce a planet (3. lekce) (Z. Pokorný) 
Řiše hvězd 6/1993 - Žeň objevů 1992 (1.) (J. Grygar); Velký ničitel ve středu Galaxie aneb když 
jedna černá díra, proč ne čtyňcet tisíc? (M. J. Plavec); Vizuální pozorován! Slunce v roce 1992 
(L, Schmied); Začínajícím hvězdářům (6) -Trajektorie planet (3. praktikum) (Z• Pokorný) 
Rise hvězd 7.8/1993 - Globální otepleni očima hvězdář .(J. Hollan); Žeň objevů 1992 (II.) (J. Gry-
gar); Začfnajicfm hvězdářům (7) -Záření-zdroj iníormacío 1'esmlru (4. lekce) (Z. Pokorný); Knižnížeň 
1992 (M. Grün) 
Řiše hvězd 9/1993 - Zářením ňzená kosmologie (J. Zeerko); Žeň objevů 1992 (III.) -(9. - 11.) 
(J. Grygar) 

Říše hvězd 11/1993- Růže ve větru (M. J. Plavec); Raná stadia vývoje rojů a Perseidy (V. Znoji); Žeh 
objevů 1992 (V) - (13.) (J. Grygar); Začínajícím hvězdářům (9) - Rotace Merkuru (4. praktikum) 
(Z _Pokorný) 
Rise hvězd 12/1993 - Úvahy o antropickém principu a o mimozemském životě (A. D. Fokker(; Po-
známka o antropickém principu (J. Novotný); Začínajícím hvězdářům (10) - Záření kosmických těles 
(6. lekce) (Z. Pokorný); Obsah 74. ročníku Riše hvězd; Astronomický adresář 1993-1994 české 
a Slovenské republiky; pčtoha -astronomický kalendář 

Říše hvězd 75 (1994) 
Říše hvězd 2/1994 - Scénář dopadu komety Shoemaker-Levy 9 na Jupitera (V. Vanýsek); O lidech 
a Měsíci (J. Kleczek); Začínajícím hvězdářům (11) - Zjišto vání astroíyzikálních charakteristik kosmic-
kých těles (7. lekce) (Z. Pokorný) 
Rrše hvězd 7-8/1994-25. výročípňsténí prvního člověka na Měsíci (M. Grün) - Ohlédnutíza Apol-
lem, První lidé na Měsíci, Pokračování velké ho programu; Žeň objevů 1993(1V)- (3.- 6.) (J. Grygar); 
Zatměni Slunce 10. května 1994 (II.) 
Říše hvězd 9-10/1994 - První poznatky o srážce komety Shoemaker-Levy es Jupiterem (V. Vaný-
sek); Ze života Slunce (J. Kleczek); Žeň objevů 1993 (IV.) (J. Grygar) 
Říše hvězd 11-12/1994 - Chronologie veřejného působení Ježíše Krista a některé související as-
pekty astronomicko-historické (J. Šuráň); Úvahy o kordne (M. Rybanský); Jak jsme pozorovali za-
tměníSlunce 10. V. 1994 na Kanárských ostrovech (J.A. Sonet, M. Sobotka, M.Vázquez); Starono-
vá kometa Spitaler (J. Rouška); Žeň objevů 1993 (V.) - (10. - 13.) (J. Grygar); Začlnajíclm hvězdářům 
(13) - Důležité astrofyzikální diagramy (8. lekce) (Z. Pokorný); R. G. Giovanelli (1915-1984) a jeho 
pňnos ve sluneční fyzice (L. Kňvský) 

Říše hvězd 76 (1995) 
Říše hvězd 1/1995 - Impaktnl kráter Ries a původ vltavínů (J. Zahálka); Planetky - tělesa záhadná 
)‚y. Vanýsek); Příloha - Ze života planet (plakát); Obsah 75. ročníku Říše hvězd 
Rise hvězd 2-3/1995 - Planety, bohové a lidé (J. Kleczek); Praoceány na Marse (L. Neslušen); 
Budeme ještěr noci vídat hvězdy? (J. Papoušek); Začínajícím hvězdářům (15) - Vzdálenost Cefeid 
((7, praktikum) (Z. Pokorný); František Link (1906-1984) 
Rise hvězd 4/1995 - Žeň objevů 1994 (I.) - (1.) (J. Grygar); Příběh komety Biela (J. Kyselý) 
Říše hvězd 5-6/1995- Planety podobné Zemi (M. Eliáš); Žeň objevů 1994 (1l.) - (2.) (J. Grygar); Má 
smysl pozorovat sluneční skvmy pouhým okem? (5/. Letfus); Sledování nárazové viny od Slunce 
k Zemi (L. Kňvský); Lawrence H. Aller aneb jak se pozemský zlatokop změnil ve hvězdného; Králov-
ský astronom John Flamsteed a Greenwich (F. Jáchim) 
Říše hvězd 7.8/1995 - Kdy doopravdy zapadne Slunce? (J. Hollan); Planety a bohové zblízka 
(J; Kleczek); Kosmonautika v roce 1994 (M. Grün); Žeň objevů 1994 (III.) -(2.) (J. Grygar) 
Píše hvězd 9-10/1995 - COD (Milan Kment); O jednom velkém lamím bolidu (P. Spurný); Žeň 
objevů 1994 (IV.) - 2. Meziplanetární látka (J. Grygar); Pohled kritického racionalisty na astrologii 
(V. Vanýsek); Eugene Andrew Ceman - člověk, který zatím jako poslední chodil po Měsíci; Lékařovy 
astronomické názory - Jan Jessenius (F. Jáchim) 

Inzeráty V rdlnc5 čtenářsk[hn ,c i' i,u u li, ktc rí nejsou predmětem kooíerčmiro využití, Jsou zve₹ejrěo 
notný poplatek 30. Kč; členové Společnosti 1» atrí Řite hvěš,d mají tuto inzerci zdarma tnzerSty ottštčnéi
kou j5ota zveřejňovány za jednutn' pnplatck 5tl 1'«. Testy těchto tnzerátů zai0ete spolu s dokladem, žc liš; 
1389057068/081>D VS 003 bylo pout Izano 301511 Ki, na adresu: Říše hvězd, Vydavatelstvf a nakladatelsty 
Svo ťNN11I), Vodičkova 34, 110 00.1'raha I >x Podmínky pečeně sorrkrnmé a podnikové komet 
sji e redakce na požádšní (otištěn , Rd hvězd 76(9 30(8995)) 

■ Koupím, časopis Říše hvězd od roku 1920 do roku 1944. 
J. Holubec, P.O. BOX 75, 75002 Přerve [30-95] 

■ Redakce Řiše hvězd nutně sháníjakýkoli počítač IBM PC. 
[31-95] 

■ Koupím Říši hvězd 75 (4/1994). Ladislav AI,felthaler, 
Palackého 964, 588 13 Polnd. [31-95] 
■ Koupím Říši hvězd kompletní ročníky 1969 a 1970. 
/ng. Miloš Veselý, Ondrnuškoe" 7, 63500 Brno. [32-95] 
■ Koupím Řííi hvězd 70 (4/1989). Petr Vnkdč, Květnového 
vítězství /361, 149 00 Pra/to 4 - Chodov. [33-95] 
■ prodám skla pro parabolická hvězdářská zrcadla 
(skla jsou připravena k broušeni- jsou kulatá, se sraženými hrana-
mi): 2 kusy f 165 mm (síla 25 mm) včetně I misky o stie 17 mm; 
1 kus P 150 mm (sila 24 mm) včetně 1 misky o sile I S mm; I kus 

O 150 mm (síla 25 mm, optické sklo BK); I kus 0 95 mm (sí-
la 20 mm) - hotové zrcadlo f= 355 mm; I kus fd 195 mm (sila 
25 mm) - téměř hotové (chybí dokončit paeabolizaci, f = 1800 mm 
věcné misky osilo I S); I hledáček (0 50 mm, f= 230 mm, hliniko-
vý tubus); po I kusu onhoskopické okluláry IOx, 20x a 25x (všech-
ny mají P 23 mm); volné čočky na okluláry: 2 sady P 31 mm 
(f= 70 mm), I sada 0 30 nun ((= (50 až 170 mm, na hledáček), 
I sada 0 24 mm (f = (2 mm). Jurt Komárek, .Srdnrkova 7, 63800 
Brno - Lesnd; 1805/520.394. [34-95] 
■ Koupím kompletní ročníky ŘOks hvězd z let 1973 a 1974. 
Rudek Lejsek, Steré mistr 3, 50721 Velíš. [35.95] 
■ Koupím časopis Kozmos 4-6/1994, nebo celý ročník 1994. 
F. Kord/k, Kotov 15, 512 51 Lrunnice nad Popelkou. [36.95] 
■ Koupím knihu A. ROLI: Obrazy z hlubin vesmíru. Zn: spěkhd. 

[37.95] i 

1 

~ 1895-1995 J
Přednlatre si svůj časopis na rok 1996 v ceně roku 1995 - získáte tak 2,4 čísla zdarma! 

Zvýhodněné předplatné na 
Říši hvězd na rok 1996! 

* Za kolik? 
Za pouhých 25 Kč za jedno číslo. 
* Jak? 
Poukázáním ročního předplatného 300 Kč (č. 1-12/1996), složenkou typu 
r, C" 
* Kam? 
Na adresu: A.L.L. production, spol. s ro., P.O. BOX 732, 111 21 Praha 1. 
* Navíc 
se můžete stát členy Společnosti přátel Říše hvězd! 

25 

sleva platí jen na roční předplatné 
A.L.L. production - výhradní distributor Společnosti přátel Říše hvězd 

Čtenáři ze Slovenské republiky, zašlete roční předplatné 360 Sk (č. 1-12/1996) složenkou 
typu „C" na adresu: L. K. Permanent, spol. $ r. o., P.O. BOX 4, 834 14 Bratislava 34. 
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O IPOS, Praha 1995 

Planetka není asteroid? 
Planetka či asteroid? 

Z dopisů x 
čtenářů 

Vážená redakce, dovolte mi jen malou poznámku ke slovníčku v Říši hvězd 4/1995 na straně 81 ... 
„asteroid(a) - nesprávný český výraz pro planetku". 

Nevím totiž, co je na slově asteroid (asteroida je dnes asi poněkud archaické) nesprávného; 
slovo latinského původu by se asi dalo vyložit jako „hvězdě podobný", a zřejmě je to míněno 
vzhledem podobný, a pozorovatelů, kteří si spletli někdy hvězdu s planetkou a nebo i naopak 
považovali planetku za hvězdu (viz nedávný cirkulář o ruských pozorováních z roku 1917 planet-
ky Flora, považované za proměnnou hvězdu), je více než dost. Nejde samozřejmě v žádném 
případě o podobnost fyzikální. Stejně jako se v angličtině používá termínů „asteroid" a „minor 
planet", s tím, že jednotliví astronomové se více či méně přiklánějí kjedné z možností, myslím, 
že je bez výčitek ]ze používat i v češtině [jak výrazů planetka (logicky vzato asi vhodnější), tak 
i asteroid]. Už pro „slohovou" pestrost textu. Jak pravil jeden nejmenovaný profesor astronomie 

když napíšu na jedné stránce po dvacáté slovo planetka, připadám si jako...". 
Samozřejmě, toto je úvaha poněkud letmá, takže jsem se nedívala do Pravidel českého pravopisu, ve 

slovenské Encyklopédii astronómie je „asteroid -» viz planetka", ale vedle v knihovně jsou jak slovníky 
z konferencí ACM - Asteroids, Comets, Meteors, tak Efemeridy malych planet i Minor Planet Circulars. 

Vybermež si bez osočování z nesprávnosti. 

Zakázaný asteroid? 

Vědecká terminologie má být přesná a jednoznačná a musí dostatečně pružně reagovat na pokrok 
v té které disciplíně. O to se především starají sami badatelé. Někdy si na to vytvoří i nějaký orgán, 
například terminologickou komisi. To je dobré i špatné řešení. Dobré je to tehdy, když takový orgán 
pouze doporučuje preferenci v používání některých termínů, ale špatné, jestliže autoritativně vyža-
duje (ač na to nemá mandát) používání jistých termínů a jiné potírá. Terminologickou komisi máme 
i v Astronomické společnosti. A tak jsem nedávno zjistil, že hřeším proti jejímu rozhodnutí, neboť 
používám pro malé planety nejen „povolený" termín planetky, ale také nežádoucí synonymum aste-
roidy. Podle toho čeština uznává Geographos toliko jako planetku a Pholus smí být v českém textu 
jen tělesem typu planetkového. Zásadně nic proti tomu. Planetka je docela hezké a přiléhavé české 
slovo. Asteroid je prý slovo zavádějící, neboť aster připomíná hvězdu, a je pravda, že byl odvozen ze 
skutečnosti, že planetka se jeví jako objekt hvězdného vzhledu. V této souvislosti je však nutno 
připomenout, že planetární mlhoviny jsou případ nesrovnale křiklavější. 

Nicméně je zde i jiná stránka věci. Jazyk český je sice bohatý, ale má jistý nedostatek syno-
nym. Na to narážíme především při psaní odborných textů. Vylučováním termínů cizojazyčného 
původu se tento problém jen zvětšuje. Proč se tedy zbavovat asteřoidů? Angličtina, která problé-
mem synonym netrpí, používá bez rozpaků termíny asteroid(s) i minor planet(s). První většinou 
pro jednotlivá konkrétní tělesa, druhý spíše pro označení celé populace. Označení planetka se 
velmi dobře hodí pro Vestu nebo Ceres, ale již méně výstižně popisuje nepravidelný útvar 
o rozměrech necelých deset kilometrů. Takové těleso připomíná spíše obří meteoroid než trpasli-
čí planetu. A zde se označení asteroid zdá zcela případné. Podobně tomu tak je i v případech, kdy 
není jasné, jakého charakteru těleso je, zda je to kometa nebo planetka. 

Jana Tichá, 
Hvězdárna a planetárium, České Budějovice 

Vladimír Vanýsek 
Astronomický ústav Karlovy univerzity 

čtenářská anketa o nejzajímavější článek časopisu Říše hvězd v roce 1995 
V rámci snahy přizpůsobit obsah časopisu Říře hvězd zájmu čtenářů vypisuje jeho redakce Čte-
ndřskou anketu o nejzalítnavější článek 76. ročníku Říše hvězd (1995). Obracíme se tedy na všechny 
čtenáře Říše hvězd s výzvou, abyste napsali názvy tří článků se jmény jejich autorů (bez ohledu na 
pořadí), které vyšly v Ríši hvězd v roce 1995 v číslech 1 až 12 a které byly podle vašeho názoru 
nejzajímavější a nejvíce vás upoutaly. Vaši odpověd' - například na korespondenčním lístku -
zašlete do konce února na adresu: 
Říše hvězd, Vydavatelství a nakladatelství Václav Svoboda (NNIII), Vodičkova 34, 110 00 
Praha 1 - Nové Město; FAX 02/2422.5363. 

Případné vaše další připomínky k obsahu časopisu budou vítány na samostatném listě. Všech-
ny odpovědi na anketu došlé do redakce budou slosovány a pět výherců obdrží hodnotnou knihu. Při 
psaní svých odpovědí nezapomeňte uvést své jméno a adresu, případně věk a povolání. 

redakce 
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Redakce Říše hvězd oznamuje zavedení 
nové služby pro čtenáře Říše hvězd 

CO NOVÉHO NA NEBI? 

* Co můžete dnes vidět na obloze? 
* Jaké můžete pozorovat planety a další 

objekty sluneční soustavy? 
vlk Není vidět nějaká nová kometa? 
* Stalo se ve vesmíru něco zajímavého? 
* Kdy vyjde další číslo Říše hvězd? 

Zavolejte na pražské telefonní číslo 
02/2422.6152 

* Kdy můžete volat? - denně od 16 do 08 hod. 
(přes den slouží telefonní linka jiné redakci). 

TATO NOVA SLUŽBA PRO Č SNÁŘE MŮŽE BYT 
PROVOZOVÁNA DIKY LASKAVOSTI FIRMY 
VAKO - MONTÁŽNI PODNIK A PENZIONU 
U NOVÁKŮ V JILOVÉM U PRAHY - DĚKUJEMEI 

Redakce Říše hvězd a Společnost přátel Říše hvězd 
si dovoluje pozvat Vás na 

Zimní setkání pod oblohou 1996 
Setkání pořádá Společnost přátel Říše hvězd a redakce astronomického časopisu 
Říše hvězd ve spolupráci s redakcemi Technického magazínu a Fotografie-magazínu 

pod záštitou Hvězdárny a planetária hl.m. Prahy 

8, března 1996 od 18 hodin v pražském Planetáriu 
v Královské oboře. 

program: 

• navození hvězdné atmosféry - zimní obloha v projekci planetária 
• setkání s naším předním imunologem RNDr. lljou Trebichavským, CSc. 

P I a ri eta i rr -1 u ri i ty 
• přestávka s občerstvením a vernisáží fotografické výstavy 

známého českého fotografa Olega Homoly 
.živý koncert - zvuky, ticha a tóny pod hvězdnou oblohou 

Vážení čtenáři! 
Když před dvěma lety nevypadala finanční situace kolem Říše hvězd nijak růžově, říkal 
jsem si v duchu, že bych rád dovedl tento časopis do jeho 75. ročníku, byť jen jediným 
číslem. A hle - stojíme na prahu 77. ročníku! Zdálo by se tedy, že je vyhráno, ale není 
tomu tak. Podmínky, za kterých je časopis vydáván, se stále mění - tu k lepšímu, tu 
k horšímu (častější případ). Od přírody jsem optimista a tak si myslím, jsa lodivodem 
slavné, leč vinobitím ohrožované lodi, že z rozbouřeného moře není jiné cesty než plav-
ba do poklidných vod přístavních - na muzeum je ještě příliš brzo... Nevím jen jediné: 
jak dlouho tato neklidná plavba bude trvat. Nápovědu hledejme v odpovědích na otázky, 
kdy v našem státě konečně poleví hospodářská a politická koroze v kultuře, vědě a 
školství, kdy dostatečně inteligentní střední a vyšší stav konečně přehlasuje většinu svých 
restitucemi zatížených spoluobčanů zahleděných až patologicky na svou vlastní kapsu 
a teřich naditý. Čím dříve se podaří zvítězit nad těmito zly, tím dříve se dočkáme pravidel-
nosti, nám astronomům tak vlastní, ve vydávání Říše hvězd, tím dříve oživne vlašimská 
hvězdárna a jí podobné, tím dříve stoupne v nejširší veřejnosti upadající prestiž astrono-
mie, tím dříve ubude těch, kteří si pletou astronomii s astrologií a kdo ví s čím ještě. 

Od příštího roku se stává vydavatelem Říše hvězd Společnost přátel Říše hvězd - nově 
vzniklé občanské sdružení založené s hlavním cílem - udržet 761eté vydávání, nepřeru-
šené ani světovou válkou či ideologickými vlivy, prestižního českého astronomického 
časopisu Říše hvězd. Společnost dostane do života od ministerstva kultury České repub-
liky z jeho rozpočtu na rok 1996 jistou finanční pomoc, o další se však bude muset přičinit sama - inzercí, získáváním nových sponzorů a podobně 
(přispět může každý - a nemusí to být jen věcně). V takových pracovních podmínkách ovšem nelze zaručit přísnou pravidelnost ve vydávání -
prosím tedy jménem svým i jménem všech zúčastněných Vás, čtenáře, o pochopení. Nic však nikomu, a zejména pak Vám, čtenářům, dlužni 
nezůstaneme! 

Mnozí z Vás jste nám do redakce poslali svou přihlášku do Společnosti přátel Říše hvězd. Všechny tyto přihlášky řádně evidujeme a v průběhu 
prvního čtvrtletí roku 1996 Vám pošleme i členské průkazy, na které byste v nedaleké budoucnosti měli získávat zajímavé výhody. Řada čtenářů 
nám píše do redakce krásné, povzbudivé, ale i kritické dopisy. Vězte, že žádný z dopisů nekončí bez povšimnutí - Vaše názory jsou cenným 
vodítkem pro naši další práci i barometrem smyslu našeho snažení. Velmi mne ale mrzí, že v současné době není v mých silách ani v silách mých 
nejbližších spolupracovníků odpovědět na všechny Vaše dopisy. Alespoň tímto způsobem Vám za ně děkuji! 

Co nás čeká v ročníku příštím? Z finančních důvodů bude do odvolání vycházet Říše hvězd v podobě dvojčísel. Do nich máme pro Vás připravenu 
řadu původních článků (o polárních zářích, o pozorování kamerami CCD, seriál článků na téma člověk a vesmír, články o slavných astronomech...). 
V prvních číslech by mělo být dokončeno publikování Žně objevů 1994 (v letošním roce díky autorovu pracovnímu vytížení bylo odevzdání 
rukopisu Žně do redakce neobyčejně opožděno - v době uzávěrky tohoto čísla nám chybí ještě jejích pět posledních dílů!). Uživatele elektronické 

sítě Internet jistě potěší zpráva, že se připravuje vydávání elektronické podoby Říše 
hvězd - do té doby je nutné spolehlivě vyřešit existenci schránky elektronické pošty, 
která posledních několik měsíců není v provozu. V přípravě a plánu jsou i další mezio-
borová Setkání pod oblohou 1996, snad se podaří uspořádat čtenářskou fotografickou 
soutěž. Rád bych se dočkal toho, že Vám na těchto stránkách budu moci sdělit více 
podrobností, jak se věci mají - v zájmu existence časopisu to však stále ještě není 
možné (omluvu prosím přijměte Vy, kdož jste to dosud neprohlédli!). 

Milí přátelé - vyhlídky na pracovní podmínky nejsou příliš optimistické, ale práce je 
dost a chuť do práce dostačující. Čisté nebe, jasná mysl, pevné zdraví a trocha štěstí 
nám ku zdaru díla dopomáhej! 

Úspěšný rok 1996 Vám, Vašim blízkým i Vašim přátelům co nejsrdečněji přeje 

da 
\ 

.«I«.. 
® Miloš ášek) 

Tomáš Stařecký 
šéfredaktor Říše hvězd 
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