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Riše hvězd 
PRVNÍ STRANA OBÁLKY 
Hubblovo hluboké pole - Sní-
mek zachycující asi desetinu 
celkového snímku Hubblova 
hlubokého pole, které snímal 
Hubblův kosmický dalekohled 
během 150 hodin od 18. do 28. 
prosince minulého roku. Na tomto podrobném 
záběru je vidět více než sto padesát galaxii. - Blí-
že viz článek na straně 32. 

(foto - NASA/STScI) 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 
Satumovy polární záře -Snímek 
z kosmického dalekohledu (HST) 
zachycuje jasné polární záře u se-
verního a jižního pólu Saturnu. 
Jedná se o ultrafialový snímek po-
mocí kamery WFPC2. HST zob-
razil světélkující kruhový pás centrovaný na severní 
pól, který se rozkládá jako „opona" až 2 000 km 
nad vrcholky mraků. Během dvouhodinového po-
zorování tato „opona" rychle měnila svoji jasnost 
a velikost. Obrázek byl pořízen 9. října 1995, když 
byl Saturn vzdálen od Země 1,3 miliardy kilomet-
rů. 

Polární záře vzniká tak, že se částice pohybu-
jící se v magnetickém poli planety (hlavně 
elektrony) setkávají s molekulami a atomy atmo-
sféry Saturnu (jde zejména o molekulární a ato-
mámí vodík). Výsledkem těchto srážek je uvol-
nění fotonů v daleké ultrafialové části spektra 
(110 až 160 nm). Toto záření je pohlcováno at-
mosférou Země a může být tedy pozorovatelné 
pauze z kosmického dalekohledu. Osa magne-
tického pole Saturnu je téměř totožná se Satur-
novou rotační osou a proto má kruhový „prste-
nec" polární záře střed v severním pólu. Jižní po-
lární záře je na tomto pohledu viditelná slabě, 
neboť nyní je směrem k Zemi natočen trochu více 
severní pól planety. 

Obrázky z HST dokládají naši schopnost za-
znamenat ze Země polární záři na pólech Satur-
nu a dát tak podnět k měření magnetického pole 
Saturnu, což bude součástí projektu NASA/ESA 
kosmické sondy Cassini. 

Studium polární záře na Saturnu bylo započato 
před několika desetiletími. Sonda Pioneer 11 pozo-
rovala v daleké ultrafialové oblasti jasné Satumovy 
póly v roce 1979. Počátkem roku 1980 série spekt-
roskopických pozorování družice IUE 
(Intemational Ultraviolet Explorer) sporadicky de-
tekovala emisi zón s polární září na Saturnu. 

Spodní snímek ukazuje pro srovnání planetu Sa-
turn fotografovanou HST ve viditelné oblasti 1. pro-
since 1994. Na rozdíl od ultrafialového snímku jsou 
dobře pozorovatelné atmosférické pásy a zóny. Niž-
ší oblast mraků není v oblasti ultrafialového záření 
vidět, protože sluneční světlo se odráží od vyšších 
částí atmosféry.. (foto - NASA/STScI) 

TŘETÍ STRANA OBÁLKY 
NAHOŘE - Letní Mléčná drá-
ha. Milan Kment z České Tře-
bové je autorem sním-
ku Mléčné dráhy, v jehož středu je mlhovi-
na M 17 Omega, dole M 16 (Sonnar 2,8/200, ex-
poziční doba 10 minut, Konicacolor 
SR-G 3200). 

DOLE - Kometa C/1996 B2 
(Hyakutake) - Na snímku Mi-
lana Kmenta je kometa Hyaku-
take fotografovaná dne 27. 111. 
1996 expozicí 90 sekund (Agfacolor HDC 100, 
objektiv Nikor 2,8/28). 
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Ccu ille Flamw cu'k n, francovzsk astronom (1842-1925) 
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edakci došlo 
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Ríše hvězd 
Vážení a milí čtenáři! 

Když přijdu kamkoliv žádat o podporu pro časopis Říše hvězd, slyším často, že bych se 
měl obrátit na dr. Jiřího Grygara, ten že je jistě tím nejlepším člověkem, který by časopisu 
pomohl - svými četnými kontakty, osobním přičiněním... 

Aktivity dr. Grygara jsou v současné době velmi široké (a pohříchu k velké škodě popula-
rizace astronomie převážně mimo tento obor) - na půdě České akademie věd, v Radě České 
televize, je členem mnoha redakčních rad různých (i neastronomických) periodik a členem 
výkonných rad různých společností. A navíc, jak sám říká, snaží se o získání pomoci pro řadu 
dalších subjektů... 

Říkal jsem si - nevadí, pro Říši hvězd dělá Jiří Grygar víc než kdo jiný už tím, že že pro ni 
píše unikátní a významný seriál Žeň objevů, který pro nemálo čtenářů znamená jednu z nej-
důležitějších částí časopisu. Na Grygarův fundovaný přehled pokroků astronomie v předchá-
zejících letech netrpělivě čekali a někteří z nich (možná jen) pro něj Říši hvězd odebírali. 
Pravda, autor je neúměrně pracovně zatížen a tak v posledních letech docházelo ke stále více 
se zpožďujícímu odevzdávání rukopisu; navíc postupně ubývaly ilustrace, až úpině vymize-
ly. Na druhou stranu byl autorovi poskytnut v podstatě neomezený prostor, takže XXIX. roč-
ník Žně objevů vyšel na 32 tiskových stranách! 

0 budoucnosti Žně jsme s Jiřím Grygarem v minulém roce často diskutovali. Nabízel jsem 
•různá řešení - zásadní zmenšení rozsahu a šíře záběru, permanentní publikování textu s tím, 
že jednotlivé kapitoly nebudou vázány na kalendářní rok a podobně. Na konci února letošní-
ho roku však znělo závazné rozhodnutí J. Grygara v duchu nejsmutnějšího řešení - Žeň obje-
vů končí svým XXIX. ročníkem jednak proto, že v souvislosti s explozivním přírůstkem astro-
nomických objevů v posledních letech v současné podobě Žeň objevů přežila sama sebe, jedna-
k vzhledem k autorovu pracovnímu přetížení! S velikou lítostí, ale i pochopením jsem tedy 
akceptoval závěrečné řádky Žně objevů 1994. Pak se mi však dostalo do ruky číslo 2 sloven-
ského časopisu Kozmos, kde jsem s hlasitým úžasem a nevěřícně četl text na straně 17... 

V uplynulých týdnech byla redakce Říše hvězd doslova zaplavena četnými dotazy, proč se tak 
stalo, zda nekončí vydávání Říše hvězd a podobně. Nebyl jsem tedy sám, komu počínání dr. Gry-
gara vyrazilo dech - nejen vůči redakci Říše hvězd a časopisu jako takovému, ale především vůči 
Vám čtenářům. To se prostě nědělá! 

Žeň objevů skončila 29. ročníkem - ale jen pro Říši hvězd - Závěrečná slova XXIX. roční-
ku (Říše hvězd 77(3-4/1996), str. 53), jakož i úvodní slova 1. části XXX, ročníku (Kozenos 
2/1996, str, 17), přetiskujeme v piném znění... 

Tomáš Stařecký, šéfredaktor 

v 

2 

Věn 

Letošní v pořadí XXIX. přehled o pokroku astronomig 
jev 11(15 hvězd současné i poslední. V průběhu bezmála 
tři desetiletí se z nevelkého přehledového článku stala 
housenka, jejíž rozsah v~posledních letech dosáhl více 
než 170 stran normalizovaného textu. Při četných 
dolšich povinnostech pisatele se tak dokončení 
rukopisu neúnosně oddalovalo. To působilo značné 
nepříjemnosti redakci a tak se letos poprvé stalo, že se 
publikace žně za rok 1994 protáhla až do prvního 
pololetí roku 1996. Je zřejmé, že tuto nešťastnou situaci je 
potřebí radikálně rozřešit a tok no závěr vlastního 
„cyklu" přeji svým mladšim následovníkům šťastnou 

ruku i výdrž; nezadržitelný rozvoj astronomie, jehož 
Jsme nepřetr₹itými svědky, zn to totiž opravdu stojí. 
10. X11. 1995 Grygar a prvního ředitele Lidové hvězdárny v Prostějově 

1995 ax} (XXX. ) 

V prosincovém čísle Říše hvězd r. 1966 vyšel pělistrénknvý člá-
nek s názvem žeň objevů 1966. Vznikle pocitu, že toho roku 
se odehrálo tolik významných objevů, že stojí vr loje shrnout 
a stručně komentoval tj. že zmíněný rok byl výjimečně bohatý 
na objevy. Vůbec mne nenapadlo, že jde n počátek velmi výraz-
ného rozmachu astronomic, který se během nésledujkich 
desetiletí bude nepřetržitě zrychlovat. Z jednorázového pře• 

hleslo se tak stal bezděčně seriál, jenž vycházel ‚'čím  dál vět-
ším rozsahu v ŘPi hvězd, až nastala r. 1995 krize, kdy se mi 
těst o pokneíeh za r.1994 rozrostl na bezmála 190 str. ruko-
pisu, a kdy jsem poslední splátku poslal di' redukce před 
vánocemi, takže část přehledu vychází tiskem až v e.1996. 
Proto jsem jubilejní — lřicálý — přehled nabídl n:dakei Kua 
molu a budu se přirozené snažil časový skluz postupně sní₹tt. 

A Žeň objevů 1994 (Říše hvězd) - závěrečná slova, Žeň objevů 1995 (Koz,noe) - slova úvodní. 

46 Na čísle dále spolupracovali - Překlady: Libuše Kalařová, Jossip Kleczek; graftcké značky: Pavel Příhoda; objekty 
vzdáleného vesmíruc Lenka Šaraarwvá. Noční oblohu zpracovali - texty: Pavel Příhoda; tabulky: VladimírNovomý;ilustra-
ce: Lenka Samunorá (mapa oblohy, mapka ekliptiky), Jan Vondrák(graf měsíců3upiteraaSamma). Rubrika Ce joto, když 
se řekne: Marek ifolf. 
* V čísle inzerovali - Vydavatelství a'eskladatetsw[ Váelav Svoboda (NN711)r Havířskd 96 27201 Kladna (IV. sOana -
obdfl.)') &sdě(ovický&dvar,Karoliny Světlé4, 37021L'eskěBudějavčce (str. 56,). 
8B Služba čtenářům - informace o předplatném a objednávky časopisu pro čtenáře z české republiky a ze zahraničí 
(kromě Slovenska): A.L.L. Production, .spol. s r,o„ P.O. BOK732,11121 Praha 1; í002/769,351j, FAX 02/766.440;iníorma' 
ce o předplatném, objednávky časopisu pro čtenáře ze Slovenské republiky: L.K. Pennanent, spal. sro., P.O. 130X4, 83414 
Bratislava 34; 07,289.053, FAX 07239.053. Vzkazy pro redakci: t)/tel, zdznamn(k 02/3113106, nebo elektronickou 
poštou: Im1ssNer risehve @ m hox. vol. cz. 
dB Vysvětlivky k tabulkám (všechny vdaje jso¢ vita₹erry k 0h 7T přtelušmho dne), o, S - rektascenze a deklinace pro- 
ekvinokckmJ20oop(pokudneníuvedenojinak);  fárat/tikal; A- vzdálenost ad Země;A-aůmatzápadu Sumce (měřený 
ad jihu); d - práměr kmoučku plariety; f -fdze planety; r.- vzdálenart od Slunce; m - jasnost- m, - zdánlivá celková jasnost. 
* Poznámka k mapkám: kurz(va-- označení hvězdy podle Fl amsteeda' podttfend kvníva - jasnosthvězdy v desetinách 
(napřiklad f2_ znamená jasnost 5,2 mag) obyčejné písmo - označení objektu podle New General Catalogue (NGC), podle 
Messiera (M), Index Catalogue (IC) a podobně. 
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Po supernově zbylo mnoho kyslíku 

Hubblovu kosmickému dalekohledu (FIST) se 
naskytl pohled na zbytek roztrhané hvězdy, kte-
rá před 3 000 roky explodovala jako supernova. 
Tento zbytek po supernově je označen N123D a 
leží od nás ve vzdálenosti 169 000 světelných 
let v satelitní galaxii - Velkém Magellanově mra-
čnu (Large Magellanic Cloud - LMC). 

Snímek z kamery WFPC2, která je umístěna 
na kosmickém dalekohledu, zobrazuje vnitřní 
oblast zbytku supernovy - komplexní strukturu, 
která je výsledkem srážek zbytku supernovy 
s chladnými a hustými mezihvězdnými mračny. 

Materiál, vyvržený z nitra explodující hvěz-
dy rychlostí 2 000 kilometrů za sekundu, brázdí 
sousední mračna. Vznikly svítící rázové viny. Na 
originálním barevném snímku jsou vidět mod-
rozelené vláknité útvary (filamenty), odpovída-
jící plynu bohatému na kyslík, který pochází z 
jádra hvězdy. Na kyslík bohaté filamenty jsou 
buzeny k záření tím, že procházejí systémem čel rázových vin v hustých mezihvězdných oblacích. 
Tato hustá mračna, která jsou na snímku vidět jako načervenalé filamenty, také září, protože rázová 
vina ze supernovy naráží na oblaka a zahřívá je. 

Zbytky supernov nám dávají vzácnou příležitost přímo pozorovat, co obsahoval vnitřek hvězd, které byly 
mnohem hmotnější než naše Slunce. Předchůdce dnešního zbytku po hvězdě se původně nach l7  1 přibližně 
vlevo dole od středu snímku a domníváme se, že byl asi 25-krát hmotnější než naše Slunce. Při výbuchu 
supernovy vznikají těžší prvky jako kyslík, dusík, uhlík, železo a další. Tyto prvky supernova rozptýlí do 
vesmíru, kde se účastní tvorby nové generace hvězd. Stejným mechanismem se z plynu a prachu formovala 
také naše sluneční soustava a byla obohacena o prvky, které umožnily život na její třetí planetě. Spektrosko-
pická pozorování HST budou použita k přesnému určení chemického složení nukleárně zpracovaného mate-
riálu a tím budou otestovány teorie vývoje hvězd. 

Obrázek ukazuje oblast o velikosti 50 x 50 světelných let. Pozorovatelé mohli explozi superno-
vy pozorovat z jižní polokoule v roce 1000 n.l., ale žádné historické záznamy o vzplanutí „nové 
hvězdy" na obloze v kronikách nemáme. 

Originální snímek v pravých barvách je složen ze snímků exponovaných 9. až 10. dubna 1995 
ve třech nejsilnějších optických emisních čarách: jednou ionizované síry (červená), dvakrát ionizo-
vaného kyslíku (zelená) a jednou ionizovaného kyslíku (modrá). (foto - NASA/STScI) 

O (dh) 

Upozornění pm čtenáře, kteří mají Říši hvězd předplacenou u PNS, a.s.: 

Počínaje číslem 7/1996 již 
nebude PNS, a.s. Říši hvězd distribuovat! 
Žádáme proto všechny čtenáře, kteří mají Říši hvězd předplace-

nou u PNS, a.s. a mají zájem ji odebírat i nadále, aby si ji 
objednali u distributorské firmy A.L.L. production, spol. s ro., 

P.O. BOX 732,11121 Praha 1; ® 02/769837; FAx 02/766.040. 
Objednávky pro zahraničí (mimo Slovenska) A.L.L. production 

- adresa viz výše. Objednávky pro předplatitele ze Slovenské 
republiky: L.K.Permanent, spol. s ro., P.O. BOX 4, 
83414 Bratislava 34; nE  07/289053, FAX 07/5281199. 

Děkujeme za pochopení! 

Informace pro čtenáře: 
1) Jedna z mnoha ran, kterým jsem v posledních měsících musel čelit, byl i příkaz nového majitele 

budov ve Vodičkově ulici, ve kterých sídlilo Vydavatelství a nakladatelství (NN III) a kde se 
v posledních letech nacházela i redakce Říše hvězd, abychom urychleně do konce dubna vyklidili 
užívané prostory. Ing. Václav Svoboda se přemístil se svým naldadatelstvím do Kladna a já jsem 
musel redakci umístit do náhradních prostor, ve kterých ovšem nelze přijímat žádné redakční ná-
vštěvy a rovněž fax není k dispozici. Novou adresu redakce včetně telefonního a intemetovského 
spojení najdete v tiráži. 

2) I přes veškeré potíže s vydáváním časopisu - tím mám na mysli především finanční pro-
blémy - Vám s radostí mohu sdělit, že Ríše hvězd v letošním roce vyjde kompletní a že se 
s nejvyšší pravděpodobností dostane i do svého 78. ročníku. 

3) Prosíme omluvte tiskovou chybu - na obálce Říše hvězd 1-2/1996 byla uvedena nesprávná 
cena dvojčísla - správně měla být uvedena cena 6O Kč. 

Rád se s Vámi v některém z příštích čísel podělím o některé redakčně vydavatelské zážitky... 
Tomdř Stařecký, šéfredaktor 

KDY KDE CO 
~~m` oxnačenálCmtp~s mbpléín nBbylv~" 

~ do3 A` A BJI i)58Í[a ;~ 

`.~ rš1 ~ ~d,'Užpuió o ňo e Pčfpad ~e~,o 

411. -14. W. -Toledo, Španělska: Infračervená 
spektroskopie vesmíru. "Kontakt: M. Guitart, Se-
cretary LOC, L.A.E.F.F., Apdo 50727, 28080, Mad-
rid,Spain; ®r +34-1-813.1161;FAx+34-1-813.1160; 
INTERNET irinter@laeff.esa.es. 

15. - 17. III. - Pardubice: 1. ročník astronomic-
kého semináře. ® Kontakt: V. Knoll, Hvězdárna b. 
A. Krause DDM-DELTA, Gorkého ulice 2658, 530 
02 Pardubice-Dukla; ® 040/37827; FAX 040/35990. 

28. - 29. III- Valašské Meziříčí: Společné zase-
dání výkonných výborů ČAS a SAS. "Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 
Valašské Meziříčí; č 0651/611.928. 
d• 29. - 31. W. - Valašské Meziříčí: Astronomický 
seminář - stelární astronomie. '4« Kontakt: Hvězdár-
na Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské 
Meziříčí; p 0651/611.928. 

30. W. - Valašské Meziříčí: Porada vedoucích 
hvězdáren a astronomických kroužků. "Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 
Valašské Meziříčí; rJ 0651/611.928. 

♦ duben - září 1996 -Hvězdárnu a planetárium Čes-
ké Budějovice: Kometárium - výstava o nejzajíma-
vějších kometách posledních 25 let. K 25. výročí čes-
kobudějovického planetária připravila Hvězdárna a 
planetárium Ceské Budějovice s pobočkou na Kleti 
unikátní výstavu nazvanou Kometáriutn. Výstava je za-
měřena na nejzajímavější komety posledních 25 let od 
komety C/1973 El Kohoutek až po kometu C/I996 B2 
Hyakutake - obrazy komet můžete vidět najedineč-
ných fotografických i CCD snímcích z archivu Ob-
servatoře Klet. Výstava je situována do haly Hvěz-
dárny a planetária ajeotevřenaod dubna dozáří 1996 
v pondělí až pátek od 8 do 16 hodin (v červenci až 
srpnu od 8 do 15 hodin) a dále při odpoledních, ve-
černích a víkendových pořadech. Vstup je volný. 
„Kontakt: Hvězdárna a planetárium České Budějo-
vice, Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice; 

038/56149, FAX 038/52239, IN resNrr klet@jcu.cz. 
4 8. -. 12. IV - Santos, Brazílie: Mladé galaxie 

a absorpce kvasarů .. mezinárodní konferenci po-
řádá IAGUSP. ® Kontakt: S. M. Viegas, Instituto 
Astronomcco e Geofisico, USP, Av. Miguel 
Stefana 4200, 04301-904 Sao Paulo, SP, Brazil; 
FAx+55-11-2763848;lnrEse m•gsoabs@iag.usp.ansp.br, 
gsoabs@vax.iagusp.usp.br. 
• 24. - 28.1V. - Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka, Brno: Pomaturitní studium astronomie 
- 13. soustředění 13. běhu. ® Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské 
Meziříčí; <d 0651/611.928. 

*10.- 11. V. -Hvězdárna u planetárium Plzeň: dvou-
denní seminář Ozonová vrstva a její vliv na život 
na Zemi. Přednáší T. Míková z ČHMÚ Komořany 
aj. PíchaZČHMÚHmdec Králové." Kontakt: Hvěz-
dárna a planetárium Plzeň, P.O. BOX 58, 303 58 
Plzeň; 'č 019/220535,  FAX 019/224194. 
4 17. -18. V. - Hvězdárna a planetárium Plzeň: se-
minář Ozonová díra a její vliv na život na Zemí. 
"Kontakt: Hvězdárna a planetárium Plzeň, P.O. BOX 
58,30358 Plzeň; rč 01.9/220535, FAX 019/224194. 
44 27. - 31. V - Antalya, Tiaecko: IAU Symposi-
um No. 177: Fyzikální procesy v uhlíkových hvěz-
dách. "Kontakt: R. F. Wing, Astronomy Dpt., Ohio 
State University, 174 West 18th Avenue, Colum-
bus, OH-43210, USA; rJ +1-614-292.7876; 
FAX +1-614-292.2928; INTERNET wing.l @osu.edu. 

31. V. - 2. 'VL- Veselí nud Moravou: Seminář 
o meziplanetární látce. "Kontakt: I. Míček, Hvěz-
dárna Veselí nad Moravou, Zámecká 21, 698 01 
Veselí nad Moravou;® 0631/322614. 
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Kam až dohlédneme? 
Josip Kleczek, Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov 

Kam až dohlédneme? 

Koncem lednajsme zahlédli v televizních zprá-
vách snímek Vesmíru. Jen chvilku, asi půl mi-
nuty. Ten snímek by však zasluhoval, abychom ho 
měli na očích delší dobu, denně, a zamýšleli se 
nad ním. Vždyť trvalo téměř deset miliard roků, 
než ho k nám přinesly fotony z hlubin prostoru 
a času. Je to bezesporu jeden 
z nejúchvatnějších a nejstarších obrazů, jaký 
lidské oko kdy spatřilo. Astronomové mu říkají 
jednoduše HDF, což je zkratka pro Hubble Deep 
Field (česky Hubblovo hluboké pole; ve vol-
ném překladu bychom raději řekli daleké pole). 
Než oněm budeme povídat, připomeňme si jed-
nak, jak se měří vzdálenosti ve Vesmíru a dále, 
jak posiluje dalekohled náš zrak, abychom do-
hlédli co nejdále. 

Vzdálenosti ve vesmíru udáváme pomocí 
času. Děláme to i na Zemi. Například na otáz-
ku „Jak daleko je z Prahy do Brna?" slyšíme 
odpověď „dvě hodiny autem po dálnici" nebo 
„půl hodiny letadlem nebo „tři hodiny rychlí-
kem". V době F. L. Věka bychom slyšeli „dva 
dny na koni, tři dny pěšky". Chceme-li pomocí 
času udat vzdálenost, musíme znát dopravní 
prostředek a jeho rychlost. To platí v našem svě-
tě stejně jako ve Vesmíru. 

Protože jediným rychlým „dopravním pro-
středkem informací a energie" ve Vesmíru je 
světlo (a obecně všechny druhy elektromagne-
tického záření), používáme ho k měření vzdá-
leností. Například: od nás k Siriovi,je světlem 
osm roků. Ríkáme: Sirius je vzdálen osm svě-
telných roků. Od Země k Měsíci je .světlem jed-
na .sekunda čili Měsíc je vzdálen jednu světel-
nou sekundu, Slunce osm světelných minut, Ori-
onovy namodralé hvězdy půl druhého tisíce svě-
telných roků, a tak dále. Světlo je nejrychlej-
ším prostředkem. Proto kosmickým metrem je 
světelný rok - vzdálenost, kterou světlo urazí 
za jeden rok. Rok má třicet milionů sekund a 
za každou sekundu světlo urazí 
300 000 kilometrů. Vynásobme obě čísla 
a vyjde devět a půl bilionu kilometrů. Světelný 
rok je jednotka vzdáleností ve Vesmíru. Je 
až k nevíře, že většina lidí neví, že světelný rok 
je vzdálenost a ne časový úsek... 

Nikdo z nás si nedovede představit jednu 

Dr. Josip Kleczek (x1923). Je vědeckým pracov-
níkemAstrononuckého ústavuAkademie věd ČR 
na observatoři v Ondřejově. Je členem Meziná-
rodní astronomické unie (IAU), byl prezidentem 
její Komise pro výuku astronomie. Založil me-
zinárodní školu pro mladé astronomy a řídil/i 
čtvrt století. Přednášel na mnoha univerzitách 
u nás i ve světě. V nedávnédobě publikoval čtyř-
svazkový slovník Space Sciences Dictionary 
s odbornými termíny v šesti jazycích (v anglič-
tině, francouzštině, němčině, španělštině, por-
tugalštině a v ruštině). Velmi významná je též 
jeho popularizační činnost - je autorem řady vě-
deckopopulárních knih (Slunce a člověk, Ves-
mír kolem nás, Naše souhvězdí...) a napsal mno-
ho původních článků pro časopis Říše hvězd. 
Svými přednáškami pro nejširší odbornou i laic-
kou veřejnost, je znám nejen u nás, ale i v za-
hraničí. V březnu 1996 mu AV ČR udělila cenu 
za popularizaci vědy. 

světelnou sekundu, to je tři sta tisíc kilometrů, 
natož potom světelný rok. A vzdálenost deset mi-
liard .světelných roků, odkud jsme viděli obrázek 
HDF v televizi, je naprosto nepředstavitelná. Je 
však pochopitelná rozumem a měřením ji lze do-
kázat. Jak daleko vidí naše oko? Nejjasnějším 
tělesem je pro nás Slunce, prachobyčejná hvěz-
dička. Ze vzdálenosti 30 světelných let už by-
chom Slunce sotva viděli a ze vzdálenosti 50 svě-
telných let bychom ho bez přístroje nespatřili vů-
bec. 

Největší hvězdní veleobři vyzařují milionkrát 
více světla než naše Slunce. Můžeme je pouhým 
okem ještě zahlédnout ze vzdálenosti 40 tisíc svě-
telných let. Na větší vzdálenost lze pouhým okem 
uvidět jen supernovu - zanikající obří hvězdu. 
Ta ve své agonii vyzařuje miliardkrát více ener-
gie za sekundu než naše Slunce. Takovou vzác-
nou podívanou mohli spatřit obyvatelé jižní po-
lokoule v únoru 1987. Supernova se objevila v 
nejbližší galaxii - ve Velkém Magellanově obla-
ku, vzdáleném 160 000 světelných let. Jiné hvěz-
dy, ani ty největší obry, v Magellanově oblaku 
pouhým okem neuvidíme. V důsledku velké 

vzdálenosti jsou pro, náš zrak příliš slabé. 
Nejvzdálnějším objektem, který oko uvidí, 

je Galaxie v souhvězdíAndromedy. Lze ji spat-
řit na jasné podzimní obloze jako mlhavý oblá-
ček. Její vzdálenost je dva miliony světelných 
roků. Světelné fotony, které dopadají na sítnici 
našeho oka, sek nám z mlhavého obláčku M 31 
rozletěly před dvěma miliony let. Od té doby 
putovaly rozsáhlými prostorami mezi M 31 a naší 
Galaxií. Každou sekundu urazily tři sta tisíc ki-
lometrů - vzdálenost, která dělí Zemi od Měsíce. 
Za dobu, než světlo z M 31 dorazilo k nám, se 
vyvinulo na Zemi lidstvo. Tak nesmírně daleko -
dva miliony světelných roků - vidí naše oko. Není 
to zázračný orgán? 

Do hlubin prostoru a času 

Abychom viděli ještě dál, než je galaxie M 31 
v Andromedě, bylo třeba posílit náš zrak. Jednak 
zvětšit zorničku oka z milimetrů na metry, jed-
nak nahradit sítnici velmi citlivou elektronic-
kou destičkou nazývanou CCD. Velký objektiv 
dalekohledu zachytí totiž mnohem více světla než 

Á Obr. 1 - Tři detailní výřezy z celkového Hubblova pole. Lze,je identifikovat na celkovém .rn trn ku. Horní detail 
je z pravé části dole, prostřední s hvězdou s křížem (což je interferenční obraz nosníků pomocného zrcadla) je na 
celkovém snímku vlevo dole. Spodní detail jez pravé prostřední části. (foto - NASA/STSc1) 
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A Obr. 2 - Celé Hubblovo hluboké pole. Snímek byl pořízen během 150 hodin od 18. do 28. prosince minulého 
roku. Dosud bylo uveřejněno./en 13 .šestnáctin, tři na tomto snímku chybějí, a to v pravém horním rohu. Na 
snímku identifikovali vědci přes 1 500 galaxií. Nejslabší galaxie jsou třicáté magnitudy, tedy objekty asi 
pětmiliardkrdt slabší než nejslabší hvězda, kterou naše oko uvidí. Nepravidelné chomáčky jsou rodící se galaxie 
v době před deseti miliardami roků. Vzhledem k tomu, že Vesmír byl tehdy mnohem menší a nově zrozené či 
rodící se galaxie si byly mnohem blíže než dnes, docházelo k častým setkáním, srážkám a splynutím, jak můžeme 
vidět na snímku. (foto - NASAISTSc1) 

zomička oka. Uveďme příklad: průměr zrcadla 
ondřejovského dalekohledu je 2 metry, je tedy 
přibližně tisíckrát větší než průměr zorničky oka. 
Dohlédneme jím proto ke galaxiím ve vzdále-
nosti tisíckrát větší, než je galaxie M 31 v An-
dromedě, tedy do vzdálenosti dvou miliard svě-
telných let. Řada hvězdáren má dalekohled vět-
ší (o průměru 4, 5, 6 - ba i deset metrů). Jsou to 
dalekohledy pozemské, na dně zemské atmosfé-
ry. 

Elektronická destička CCD připojená k po-
čítači je velmi jemné čidlo, mnohem citlivější 
než sítnice našeho oka. Uvidí proto mnohem 
slabší a vzdálenější vesmírné objekty, které by 
oko samo nikdy nemohlo spatřit. Proto se dnes 
vkládá do ohnisek dalekohledů. Atmosféra ne-
propouští všechno záření a navíc svým neklidem 
zhoršuje obraz vytvořený dalekohledem. Astro-
nomové proto umísťují své dalekohledy nad at-
mosféru - bud' na družice Země či jiných planet 
(Venuše, Marsu, Jupitera) nebo na meziplane-
tární sondy. Kolem Země dnes obíhá celá flotila 
dalekohledů, které pozorují Vesmír v různých 
oborech záření: od rádiového až po gama záře-
ní. Hubblův kosmický dalekohled (HST; Hub-
ble Space Telescope), nejdokonalejší optický da-
lekohled, obíhá kolem Země ve výšce 500 kilo-
metrů. Je se vším všudy 13 metrů dlouhý, má 
4 a 1/4 metru v průměru a váží i s přístroji a po-
mocným zařízením jedenáct tun. Samotné zrca-
dlo dalekohledu má průměr 2,40 m a váží 800 Id-
logramů. Zrcadlo napájí zachyceným a odraženým 
světlem několik přístrojů, podle programu pozo-
rování. 

Tento obří dalekohled byl vynesen na svoji 

dráhu raketoplánem v roce 1990. Jeho posláním 
je získávat informace o různých kosmických ob-
jektech - od planet a jejich měsíců až po nejvzdá-
lenější galaxie a kvasary. Obrazy, které daleko-
hled získává, jsou v digitální (číselné) formě pře-
dávány velmi rychle (milion bitů za sekundu) na 
Zemi. V pozemní přijímací stanici se dlouhá řada 
bitů mění zpět na původní obraz. 

Hubblův dalekohled vykonal řadu důležitých 
objevů. Uveďme některé: přesnější odhad stáří 
Vesmíru, důkaz obřích černých děr ve středu ně-
kterých galaxií, objev rodících se planetárních 
soustav, zrod galaxií, jejich srážky, splynutí kva-
saru s galaxií, hromadný hřbitov 40 tisíc odu-
mřelých hvězd podobných Slunci a další. Využil 
efektu gravitačních čoček a prodloužil tak svůj 
dohled na 5 až 7 miliard světelných let. Spatřil 
galaxie a kvasary, které by bez gravitační čočky 
neviděl, a ze snímků je možno určovat rozložení 
hmoty v samotné čočce (například v eliptické ga-
laxii nebo v hnízdu galaxií). 

Nejpozoruhodnějším úspěchem Hubblova da-
lekohledu je však už zmíněný snímek HDF - ob-
raz nejvzdálenějších (a tedy nejstarších) ob-
lastí Vesmíru. Byl pořízen neobyčejně dlouhou 
expozicí v prosinci minulého roku. Celkem 150 
hodin Hubblův dalekohled vytrvale střádal svět-
lo z jednoho místa oblohy. Přesně řečeno - sní-
mal malinký kousíček oblohy, odborně řečeno 
„pole". Vhodnější výraz by byl políčko, neboť 
jeho průměr je třicetina průměru Měsíce. Stejně 
velká se našemu oku jeví špendlíková hlavička 
ze vzdálenosti pěti metrů. 

Snímané zorné pole bylo sice maličké, ale 
hloubka snímaného prostoru byla obrovská. 

Naše bytí je 
těsně spjato s 
Vesmírem. 
Tuto skuteč-
nost si jasně 
uvědomujeme 
pod hvězdnou 
oblohou, v ti-
chu noci, ne-
zatěžováni 
všedními sta- 
rostmL Do jaké vzdálenosti v prostoru, 
kam až do minulosti v čase a jak hlu-
boko k podstatě věcí pronikl člověk 
svou myšlenkou? Co jsme ve Vesmí-
ru? Kdo jsme vzhledem kVesmíru? Kdy 
jsme v dějinách Vesmír? Jak jsme ve 
Vesmír? Je k nám Vesmír lhostejný? 
Proč jsme? Jak zanikne Země - náš 
domov - a lidstvo s ní? 

Tyto otázky patří především do as-
tronomie. To je jeden z důvodů, proč 
se mnoho lidí o astronomii tak živě za-
jímá. V příštích číslech Ríše hvězd by-
chom se rádi vrátili k něktenjm z těch-
to palčivých otázek. 

Aby nerušily hvězdy patřící k naší Galaxii ani 
galaxie našeho vesmírného okolí, bylo pole vy-
bráno na vhodném místě v souhvězdí Velkého 
vozu. Tam byl Hubblův dalekohled vytrvale za-
mířen s velikou přesností. Tím směrem je totiž 
okolní Vesmír průhledný, takže dalekohled tudy 
dohlédl do oblastí velmi vzdálených. Díky ne-
obvykle dlouhé expozici (150 hodin) a přesné-
mu zamíření na stejné místo zaznamenal Hubb-
lův dalekohled velice slabé objekty: několikmi-
liardkrát slabší než nejslabší hvězda, kterou vi-
díme pouhým okem. Zádnému jinému daleko-
hledu se dosud nepodařilo zachytit tak slabé ob-
jekty. 

Co jsme mohli na snímku oněch oblastí blíz-
kých počátku Vesmíru spatřit? Ty slabé malé 
chomáčky jsou radící se nebo velmi mladé ga-
laxie.Ty větší jsou tvořící se hnízda galaxií. Přes 
půl druhého tisíce galaxií bylo napočítáno na tom 
nepatrném ždibečku oblohy. V mladém Vesmí-
ru byly nově vzniklé nebo vznikající galaxie 
blízko u sebe. Není proto divu, že se navzájem 
svou gravitační silou ovlivňovaly, deformovaly 
a někdy i splynuly. 

To, co dnes vidíme pomocí Hubblova dale-
kohledu, už tam dávno není. Za deset miliard 
roků se Vesmír značně rozepnul, z rodících se 
chomáčů vodíku se vyvinuly dospělé galaxie s 
mnoha miliardami či biliony hvězd. 

Podle kosmologického principu je Vesmír 
v dané době všude stejný. Zádné místo ve Ves-
míru není preferováno. Zanedbáme-li místní ne-
pravidelnosti, je pozorovaná oblast Vesmíru 
vzorkem celého Vesmíru. Obrázek na našich te-
levizorech zároveň ukázal, jak to i zde vypada-
lo před deseti miliardami roků: 
■ byl jen vodík, k němuž bylo přimíseno něco 

helia, 
■ utvářely se galaxie a v nich se radily hvězdy, 
■ ostatní prvky nebyly, ty vznikaly později ve 

hvězdách, 
■ sluneční soustava vznikala až o pět miliard 

roků později. 
V době vzniku sluneční soustavy bylo svět-

lo, které mělo vytvořit náš obrázek, na polovič-
ní cestě k nám. Než sem dospělo, zrodilo se 
Slunce se svými planetami a na Zemi se vyvi-
nul život. Jeden živočišný druh vyspěl v inteli-
gentní bytosti, které s úžasem dohlédají až k po-
čátkům všech věcí. K počátkům Vesmíru, jehož 
jsme součástí a článkem v jeho vývoji. 

Nuže, tak daleko pomocí vědy a techniky do-
hlédneme: deset miliard světelných roků 
v prostoru a deset miliard raků do minulos-
ti v čase. O 
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4. 4 1. 5. VI. - Cambridge, Anglie: Hubblův 
kosmický dalekohled a vysoká hodnota rudého 
posuvu vesmíru. ® Kontakt: G. Harrison, Royal 
Greenwich Observatory, Madingley Road, Cambridge, 
CB3 0EZ England; C +44-1223-374883; 
FAx i 11 1223-374778; IrnEamrghanison@astcam.ac.uk 
+6.- 9. VL.- Valašské Meziříčí: Pomaturitní studi-
um astronomie -14. soustředění 13. běhu. ® Kon-
takt: Hvězdárna Valašské Mezinci, Vsetínská 78, 757 
0l Valašské Meziříčí; rif 0651/611.928. 
♦ 7. - 8.. VI. - Hvězdárna a planetárium Plzeň: 
dvoudenní seminář Největší objevy ve sluneční 
soustavě: Přednáší P. Příhoda a A. RGkl z pražského 
Planetária. ® Kontakt: Hvězdárna a planetárium 
Plzeň, P.O. BOX 58, 303 58 Plzeň; ®F 019/220535, 
FAx 019/224194. 
♦ 410. -14. VI. - Udič Slovensko: 13. sluneční se-
minář - Fyzika Slunce, sluneční aktivita, Slunce 
a geoaktivita. Slovenská ústřední hvězdárna v Hur-
banově pořádá 13. sluneční seminář s názvem Fyzika 
Slunce, sluneční aktivita, Slunce a geoaktivi;a. Semi-
nář,proběhne v Udiči u Nosické přehrady. ® Kontakt: 
Dr. B, Lukáč, Slovenská dstredná hvezdáreň, Hurba-
novo, P. O. BOX 42,947 0l Hurbanovo. 
4 413. -19. VI. - Helsinki, Finsko: Neutrinová fy-
zika a astrofyzika - 17. mezinárodní konference. 
® Kontakt: R. Roos, Dept. Physics, P.O. Box 9, 
FIN-00014, University of Helsinki, Helsinki, Finland; 
INTu mar neutr196@phcu.helsinki.6. 
♦ 14. -15. VI. - Hvězdárna a planetárium Plzeň: zá-
jezddo SRN s astronomickou tematikou - meteoritic-
ký kráter Rica, meteoritické muzeum v Nbrdlingen, 
hvězdárna v Regensburgu..., ® Kontakt: Hvězdárna 
a planetárium Plzeň, P.O. BOX 58, 303 58 Plzeň; 
Ot 019/220535, Fax 019/224194. 
4 417. - 20. VI. - Shanghai, Čína: IAU Colloqui-
um No. 159: Emisní čáry v aktivních galaxiích - 
nové metody a techniky pozorování. ® Kontakt: 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; IN-
'tEaNm peterson@payne.mps.ohio-state,edu,http://www-
astronomymps.ohio-state.edu/iau 159.htm1. 
4 420.- 27. VI. - Univerzita v Notre Dame, Indiana, 
USA: IV. mezinárodní konference Nuclei in the 
Cosmos. ® Kontakt: INTERNET NIC.96@nd.edu, 
http://www.nd.edu/—nic96/. 
421.- 23. VI. - Valašské Meziříčí: Astronomický se-
minář - sluneční soustava. ® Kontakt: Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské 
Meziříčí, @/FAX 0651/611.928. 

4 .24. -28. VI. - Annecy, Francie: Systémy ma-
lých satelitů.- 3. mezinárodní sympozium. ® Kon-
takt A. Letraublon - CNES - DRE/DC/SC/EC, 18 
avenue Edouard Belin 31055 Toulouse Cedex Fran-
ce; ® +33-1-44882525, Fax +33-1-40360444. 
♦ 29- VI. - 5. VII. - Vyškov - Marcltanice: Letní 
soustředění pozorovatelů. Program: pozorovánípro-
měnných hvězd, planet, Měsíce, Slunce a dalších 
astronomických objektů. ®.Kontakt: HvězdámaVyš-
kov, P.O. BOX 43, 628 01 Vyškov; rd 0507/21668, 
FAx 0507/22348, IN ear a'r ghajek@fee.vutbr.cz. 
129. VI. - 7. VII, - Rbkycany: Kurz broušení astro-
nomických zrcadel. V prvních dvou týdnech letních 
prázdnin se na Hvězdárně v Rokycanech uskuteční 

ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Pra-
hy a přístrojovou skupinou České astronomické spo-
lečnosti Kurz broušení astronomických zrcadel 
(29. VI. - 7. VIL) a navazující Kurz stavby astrono-
mických dalekohledů (7. - 13. VII.). V rámci těchto 
kurzů 

budou zájemci o astronomii za přijatelnou cenu 
mít možnost vyrobit si základní součásti pro vlastní 
astronomický dalekohled azískat řadu praktických rad, 
které jim usnadní řešení technických problémů při 
dokončování přístroje. Zanedbatelný není ani fakt, že 
se v Rokycanech setkají. s nodýmikamarády se stej-
nými zájmy. Kurzy povede zkušený člen přístrojové 
skupiny CAS a dlouholetý spolupracovník HaP hl. 
m. Prahy pan Otakar Procházka; pod jehož vedením 
si již své dalekohledy vyrobilo mnoho našich astro-
nomů amatérů: Program obou akcí bude dopiněn 
řadou odborných přednášek, ala i sportovně rekre-
ačním programem: Kontakt: Hvězdárna Ro-
kycany, Voldušská 721/II, 337 II Rokycany; 
C1 -O181/2622. 

Je Pluto planeta? 
Podíváme-li se na planety sluneční soustavy, nakreslené pěkně v řádce ve správných poměrných 
velikostech, zjistíme už na první pohled, že je lze rozčlenit do dvou odlišných skupin - planety 
zemského typu a velké planety. Na konci řádky trčí malinký Pluto - ani ryba ani rak - jediné těleso, 
které nepatří ani k jedné z obou skupin. Kdyby tam byla dvě či tři podobná tělesa, určitě by byli 
odborníci spokojeni a vytvořili by z nich typ třetí. Zdůvodnění by se jistě našlo. Od čehopak jsou 
teoretici? Ti s trochou námahy hravě zdůvodní cokoliv. Protože je chudák Pluto samotinký, rozví-
řila se debata, zda mu vůbec náleží statut planety. Jde spíše o pseudoproblém, ale měli bychom o 
něm vědět a možná, že si při jeho sledování leccos utřídíme ve svém mozkovém software. 

Daniel Green, John Chambers a Gareth Williams jsou toho názoru, že Pluto vlastně planetou 
není, nedominuje ve své oblasti jako každá z planet a rozhodně nepatří k planetám zemského typu, 
kam by se dal s přimhouřením očí ještě zařadit. I na to je příliš malý. Také jeho hmotnost (asi pětina 
Měsíce) je natolik nízká, že se nyní v Centru planetek IAU užívá místo Pluta Ceres jako deváté 
těleso, které působí poruchy drah. Také dráha Pluta se svým sklonem a excentricitou liší od drah 
planet a odpovídá spíše kometám či planetkám. Nyní známe 9 planetek, které křižují dráhy vel-
kých planet, což začalo roku 1977 objevením Chironu. Kromě toho bylo nalezeno 12 transneptu-
nických objektů - první z nich je 1992 QB1 - a dosud není jisté, zda některé z těchto těles nekřižuje 
dráhu Neptuna jako Pluto. S. A. Stern považuje za krajně nepravděpodobné; že by v historii sluneč-
ní soustavy byl Pluto jediným objektem v této oblasti. Pluto náhodou přešel na stabilní dráhu s 
rezonancí 2:3 s Neptunem. Spíše bylo kdysi v tomto prostoru mnoho takových těles. Ta pak byla 
postupně vypuzena dál od Slunce, nebo se přiblížila ke Slunci. Takovou představu podporuje i 
přítomnost Plutova satelitu Charon. Kdyby se totiž v této oblasti původně pohybovala jen dvě 
tělesa, byla by pravděpodobnost jejich setkání a zachycení Charonu prakticky nulová. Takových 
objektů tam tedy musela být sta až tisíce. Jedním z nich je zřejmě Triton, zachycený z heliocentric-
ké dráhy Neptunem, přičemž přešel na retrográdní dráhu kolem Neptuna patrně za přispění Nerei-
dy, jejíž dráhu tato událost poznamenala velkou excentricitou. Ostatně porovnejme: průměr Pluta 
(Tritonu) = 2 300 (2 700) km, hmotnost 1,4.10n (1,3.10) kg. Když navíc uvážíme přítomnost 
řídké atmosféry a velkých jasnějších oblastí na obou tělesech, ukazuje se vzájemná podobnost 
Tritonu s Plutem ještě markantněji. 

Neměli bychom však zapomenout ani na druhou možnost, kterou nelze zcela vyloučit - že totiž 
Pluto je odtržený satelit Neptuna. Tato domněnka byla vyslovena již krátce po jeho objevení (13. 
III. 1930) a nestála by za zmínku; dočkala se však začátkem osmdesátých let své renesance 
s novými úvahami, danými objevem Plutova satelitu Charon (roku 1978 - Christy). Kdyby se tato 
domněnka ukázala jako správná, musel by zřejmě být nejen Pluto, ale i Charon původním sateli-
tem Neptuna a Sternova argumentace o velkém počtu těles v této oblasti by ztratila na závažnosti -
jenže... jenže v této oblasti známe opravdu už dnes víc těles a to naopak spíš naznačuje, že Pluto 
není původním Neptunovým satelitem, který se od něho odtrhl. 

Vraťme se však zpět k úvahám o statutu Pluta. Zmínění tři autoři dovozují, že existuje nejméně 
jeden další transneptunický objekt, nepochybně planetka, v rezonanci 2:3 s Neptunem - je to 1993 
SC. Z toho usuzují, že by se Pluto měl zařadit jako planetka do této skupiny. Zdůrazňují dále 
neostré hranice mezi kometárními jádry a planetkami, což je třeba případ Chironu, který ukazuje 
náznak komy a ohonu. Je jasné, že podobné projevy by bylo možné zjistit u každého tělesa, které 
by se z oblasti Neptuna přiblížilo Slunci. Autoři uzavírají, že těleso objevené C. W. Tombaughem 
nebude mít menší význam, řekneme-li, že není devátou planetou. 

Opačného názoru je David H. Levy, jehož jméno nese několik komet. Ptá se, jak velké musí být 
zrnko písku, abychom ho označili jako kamínek, jak velký musí být kamínek, aby se pro nás stal 
kamenem? Přírodě je to jedno - to jen my třídíme a zařazujeme, abychom zjednodušili vzájemnou 
komunikaci, někdy se však do této sítě sami zamotáme. Pluto byl nejprve označen 
v materiálech IAU zcela obecně jako objekt Lowellovy observatoře. Jako devátou planetu ho popr-
vé rozhlásil deník New York Times v článku Ninth Planet Discovered at Edge of Solar System a 
několik měsíců poté pro ni astronomové přijali jméno Pluto v souladu se zásadou pro výběr jmen 
planet. Jak je skutečně malá se ukázalo až mnohem později. Za přehodnocení jejího zařazení se 
přimlouvají někteří odborníci od r. 1980. Přimlouvají se spíš za její zařazení mezi velké planetky. 
Známý B. Marsden soudí, že podobné debaty jsou ztrátou času, který by se dal užitečněji využít ke 
studiu tohoto objektu. 

Proč ale Pluta neponechat mezi planetami? Vadí tolik, že je menší, než jsme mysleli? - že má 
protáhlou dráhu? - že neruší pohyb Urana ani Neptuna? Nic z toho přece není tak závažné, abychom 
ho překlasifikovali. Teď je to nejmenší z planet, pak by to byla největší z planetek. Ostatně jsme si už 
zvykli, že každá planeta je něčím zvláštní a výjimečná, proč by to mělo vadit právě u Pluta? 

S. Alan Stern uvádí 3 zásady pro zařazení tělesa k planetám: 
1 - planeta musí mít heliocentrickou dráhu. Proto třeba zařadíme Ganymed k satelitům, třebaže je 
větší než Merkur. . 

2 - horní a dolní limit velikosti musí být charakterizován fyzikálně. Horní mez překračují žhavá 
hypotetická substelární tělesa - hnědí trpaslíci. Kritická je dolní mez. Stern charakterizuje planety 
jako tělesa ve stavu blízkém hydrostatické rovnováze. Tomu odpovídá tvar blízký kulovému. Podle 
této zásady by větší planetky průměrů několika set kilometrů 's kulovitým tvarem měly být spíš 
řazeny k planetám - jde třeba o Ceres. Tomu se Stern nezpěčuje. 
3 - planeta musí být přírodním objektem. Proto případné kulové meziplanetární sondy budoucnosti 
nemohou být zařazeny mezi planety. 

Můžeme zvoliti jiná kritéria. Například L. A. Lebofsky navrhuje průměr Pluta stanovit doho-
dou jako nejmenší pro planetu. Jiní doporučují jako dolní mez průměr 1 000 km. Pak by Pluto 
zůstal planetou a Ceres ještě planetkou. 
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Mocným argumentem je ovšem historicky vzniklá konvence. Kategorizaci těles bychom mohli 
změnit, kdyby k tomu byl dostatečně pádný důvod. Levy soudí, že zatím žádný takový důvod není 
a že dalším studiem by se takové kritérium mělo nejprve zjistit a pak teprve znovu otevřít debatu 
o klasifikaci těles. Zatím však bude nejlépe dalšími úvahami věci nekomplikovat. 

Velmi rozumně sek tématu vyjádřil C. W. Tombaugh. Ve svých 88 letech je tento objevitel Pluta 
duševně zřejmě stále čilý. Přimlouvá se za akceptování Sternových zásad, upozorňuje, že Pluto má 
27-krát větší objem než Ceres a jen 8-krát menší než Merkur. Podivuje se nad četnými tělesy za 
Neptunem v Kuiperově pásu a navrhuje pro ně označení kuiperoidy. Když se prý už uvažuje 
o reklasifikaci, což takhle dohodnout se na novém označení spektrálních tříd v abecedním pořád-
ku? Jak by ale dopadly katalogy spekter a k čemu by to bylo? Nebo co třeba odstranit těžkopádný 
systém souhvězdí? 

Opravdu, snahy podobného druhu mohou vést jen k četným omylům a znamenaly by spoustu 
zbytečné práce. Účelem třídění je věci zjednodušit a ne si podobnými reformami problémy bezú-
čelně komplikovat. A tak zejména s ohledem na tradici a konvenci bude asi nejlépe Pluta ponechat 
mezi planetami stejně jako Jupitera, který také svého času svými parametry i chováním přiměl 
některé publicisty k úvahám, zda vlastně k planetám patří. 

O 

Mozaika Velké mlhoviny v Orionu 

Pavel Příhoda 

Hubblův kosmický dalekohled (HST) pořídil pozoruhodný panoramatický obrázek středu Velké 
mlhoviny v Orionu (M 42), který je jedním z největších, jaké kdy byly sestaveny z dílčích záběrů. 
Snímek je složen z 15 samostatných polí a celková velikost zobrazené plochy odpovídá asi 5% 
plochy měsíčního úplňku. To, co na první pohled vypadá jako nádherná tapiserie, je ve skutečnosti 
„továrna na hvězdy". Astronomům slouží jako laboratoř pro studium procesů, které před 4,6 miliar-
dami let daly vznik Slunci a celé sluneční soustavě. 

Zobrazená oblast o velikosti 2,5 světelného roku je zdrojem téměř všeho světla mlhoviny, po-
cházejícího z horkých zářících plynů a z otevřené hvězdokupy související vývojově s mlhovinou. 
Nejmenší rozlišené detaily složeného záběru mají rozměr necelých 7 miliard kilometrů, tedy asi 47 
astronomických jednotek. Jde o část spirálního ramene Galaxie se složitě utvářenou oblastí mezi-
hvězdné hmoty, v níž v posledních milionech roků probíhá hromadný vznik hvězd. Těmi nejhmot-
nějšími jsou již mlhoviny ozařovány, daleko četnější slabé hvězdy teprve končí proces svého for-
mování. 

Středová oblast M 42 má na obrázku dramatickou povrchovou topografii. Horké plyny vytvářejí 
struktury připomínající vrcholky, údolí i stěny ajsou ozařovány ultrafialovým zářením čtyř nejjas-
nějších a nejhmotnějších hvězd této oblasti, označovaných jako Trapez. Líheň v okolí Trapezu však 
obsahuje kolem 700 hvězd v různém stupni jejich vývoje. Z některých z nich velkou rychlostí 
tryskají horké plyny, které jsou zdrojem nárazových vin, postupujících rychlostí až 
160 000 km.h dovnitř mlhoviny. Tyto nárazové viny se projevují jako zakřivené smyčky, někdy 
s jasnými uzlíky na konci (nejzřetelnější z nich je poblíž jasné hvězdy vlevo dole). 

Na obrázku bylo napočítáno 153 žhavých zářících protoplanetámích disků. (Stažením slov „pro-
toplanetary discs" byl pro tyto objekty vytvořen nový termín - „proplydy", který můžeme poněkud 
zčeštit na proplydy.) První z nich objevil HST v roce 1992. Vědci je pokládají za zárodky soustav 
podobných sluneční, kde se možná vytvoří planety. Planety slunečního systému jsou považovány za 
pozůstatek podobného disku, který se utvořil kolem vzniklého Slunce. Hojnost protoplanetámích dis-
ků v M 42 naznačuje, že tvorba planet asi není ve vesmíru ničím výjimečným. 

Proplydy blízké hvězdám Trapezu přišly ovšem tlakem záření od těchto horkých hvězd o vnější 
oblasti svého plynu a prachu. Odvanutý materiál vytvořil ohony směřující od jmenované 
vícenásobné hvězdy. V sedmi případech naopak vidíme zřetelně temné obrysy proplydů na jasném 

pozadí mlhoviny - tedy jakýsi negativní 
obrázek zářících disků. Tyto temné objek-
ty dovolily astronomům odhadnout hmot-
nosti disků na 0,1 až 730 hmotností Země. 

Pro vytvoření barevné mozaiky bylo po-
užito 45 dílčích záběrů v modré, zelené a 
červené barvě, pořízených od ledna 1994 
do března 1995. V modré září především 
kyslík, zelená zobrazuje emisi vodíku, du-
sík svítí v červené barvě. Barvy jsou vyvá-
ženy tak, jak by sejevily pozorovateli, kte-
rý by se na mlhovinu díval z nevelké vzdá-
lenosti. Okraje mlhoviny zobrazil HST jako 
velmi nepravidelné, pomocí záběrů z ESO 
v Chile bylo proto provedeno jejich „vy-
hlazení". Vyhlazené oblasti jsou v levé hor-
ní části obrázku a zaujímají asi 2 % jeho 
plochy. O 

(viz též obr. na l. str. obálky Říše hvězd l -211996) 
[PRC95-45a1 (hd, pří) 

K.Y K.E C. 
+ 29. VL -13. VII. -Hvězddnui Karlovy Vary: Letní astro-
nomický tábor -Astrogate. ® Kontakt Hvězdárna Karlo-
vy Vary, K letišti 144, 360 01 Karlovy Vary; í)C 017/25772, 
Fax 019223451, IrnzaNer spumy@big- brothersh.cvutcz. 

B• 4 7. - 11. VII. - Toowoomba, Queensland, 
Austrálie: 5. fotoelektrická konference University 
of Southern Queensland. ® Kontakt: Arthur Page, 
P.O. Box 1167, Toowoomba, Qld, 4350, Australia; 
FAX +61-76-32013; INTERNET pagea@usq.edu.au;7. 
•7. -13. VII. -Rokycany: Kurz stavby astronomic-
kých dalekohledů. Blíže viz Kurz broušení astrono-
mických zrcadel (29. VI. - 7. VII). ® Kontakt: Hvěz-
dárna Rokycany, Voldušská 721/1, 337 11 Rokyca-
ny; 0181/2622. 
S• O 8. -12: VII. - Versailles, Francie: 6. mezinárod-
ní konference o planetkách, kometách a meteorech. 
® Kontakt ACM, Aeronomie CNRS, BP3, 91371, 
Verrieres,.France; FAX +33-1-6920.2999; INTERNET 
aclr@aerov.jussieu.fr. 
d' O 8. -12. VIL -: University College Landon and du 
Open Universi); London: Perspektivy astronomické-
ho vzdělávání. Kontakt: D. MCNally, University of 
London Obser4atory, Mill -Iill Park, London Nw7 2QS, 
Anglie; Cr, i M 0-181-0421; FAx +440-181-90614161. 
♦ S. - 19. VII. - Vyškov - Marchanice a Ždánlce: 
36. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd 
- soustředění pozorovatelů. Kontakt: Hvězdárna 
Vyškov, P.O. BOX 43,62801 Vyškov; © 050721668, 
FAx0507/22348, INTERNET ghajek@fee.vutbr.cz. 
3 12. - 21. VII. - Valašské Meziříčí: Pomaturitní 
studium astronomie - 15. soustředění 13, běhu. 
® Kontakt: Hvězdárna Valašské Mezinci, Vsetínská 78, 
75701 Valašské Meziříčí; CF  0651/611.928. 
♦ 22. - 26. VIL - Hvězdárna a planetárium v Ostra-
vě: Měsíční expedice. Měsíční expedice je II. roční-
kem pětidenního setkání astronomů zabývajících se 
Měsícem a především pozorováním, fotografo-
váním a kreslením detailů jeho povrchu. ® Kontakt: 
Hvězdárna a planetárium VSB - TU, Třída 17. lis-
topadu, 708.33 Ostrava - Poruba; ‚r, 069/6911007, 
FAX 069í691 1009, INTERNET planetarium@vsb.cz. 
•S 26; VII. -4. VIII. - Valaššskě Meziříčí: Letní astro-
nomickě praktikum. ® Kontakt: Hvězdárna Valaš-
ské Meziříčí, Vsetínská 78, 75701 Valašské Meziříčí; 
® 0651/611.928. 
♦ 27. VB..- 4. VIII. - Česká republika: 13. EBICYKL-
memoriál Róberta Rosy. ® Kontakt: Říše hvězd, Na 
Kocince 8,. 160 OO Praha 6 - Dejvice. INTERNET 
risehve@ mbox.vol.cz. 

4.-.18. VIII.- Úpice: letní astronomická expedice 
Upice 1996. Tradiční letní astronomická expe-
dice Upice 1996 je určena všem mladým astrono-
mům amatérům Ve věku od 13 let. Kontakt: 
Hvězdárna Úpice, pan Sýkora, U lipek 160, 542 32 
Upice; 0439/532289, FAX 0439/532289, INTERNET 
observ @ upice.anet.cz. 
419..- 22, VIII. - Národní technické muzewn, Pra-
ha: Mezinárodní sympoziumMysterium Cosmogra-
ph eum• Kontakt: V. Vanýsek, Astronomický 
ústav Univerzity Karlovy; Švédská 8; 15000 Praha 5; 
Cr 02/540.395. 

♦ 7..- 8. IX. - Hvězdárna a planetárium v Ostravě: 
Zivot ve vesmíru - IV, ročník Ostravského astrono-
.mického víkendu -Měsíční expedice.. Život ve ves- 
mírujetemajižIV ročníku Ostravskéhoastronomic-
keho víkendu. Dvoudenní sem már určený široké ve-
řejnosti zahrnuje to hlavni. přednášky a společenský 
večer. Spojujícím tématem budou předpoklady 

:vzniku živých. organizmu ve sluneční soustavě i ve 
vzdáleném: vesmíru,-prazatímní výsledky v pátrání 
p0 jiných formách života ve vesmíru: možnosti nava-
zování kontaktu s jinými civilizacemi. Na tuto akci 
tematický navazuje seminář věnovaný .jevu UFO, po-
řádaný Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí kon-
cem září 1996. 'kt Kontakt: Hvězdárna á planetárium 
VŠB -TU, Třída 17. listopadu, 70833 Ostrava - Poru-
ba; la 069/6911007,.FAx 069/6911009; INTERNET 
planetarium@vsb.cz; 
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ASTRONOMICKÁ KRONIKA HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA 

t?EZEN 1996 

• 3. III. - Jevgenij Leondovič KRINOV 
(3. III. 1906) -90. výročí na-
rození. Ruský astronom. Za-
býval se studiem meteoritů 
a jejich morfologickou struk-
turou a vlastnostmi. Je auto-
rem knih Meteority (1949), 
Základy meteoržtiky a Tun-
guzský meteorit (1949). 

• 9. III. - Abu MAASAR (10. VIII. 787 
- 9. III. 886) - 1110. výročí úmrtí. Íránský pří-
rodovědec. 

• 11. III. - S. W. BURN-
HAM (12. XII. 1838- 11.111. 
1921) - 75. výročí úmrtí. 
Americký astronom. Objevil 
1 274 dvojhvězd, pro něž se-
stavil hvězdné katalogy. 

• 17. III. - Friedrich Wilhelm BESSEL 
(22. VII. 1784-17.111. 1846) 
- 150. výročí úmrtí. Němec-
ký astronom, fyzik a mate-
matik. Pracoval zejména v 
oblasti astrometrie, změřil 
přesné polohy více než 50 
000 hvězd. V roce 1838 jako 
první změřil u hvězdy 61 Cygni její trigono-
metrickou paralaxu a tedy i její vzdálenost. 
V roce 1844 předpověděl pří omnost nevidi-
telných průvodců Prokyona a Síria na zákla-
dě vyhodnocení jejich vlastního pohybu. Ne-
méně významné jsou i jeho práce v geodezii -
na základě přesné triangulace velmi přesně 
určil parametry zemského sféroidu (Besselův 
.sféroid), který se používal v geodezii po celé 
století. 

• 17. III. - Moor Ch. HALL (9. XII. 1703-
17. III. 1771) - 225. výročí úmrtí. Anglický 
astronom. Zabýval se optickou astronomií. 
V roce 1729 vyrobil achromatickou čočku. 

• Dne 17. III. oslavil 60. narozeniny 
Jiří GRYGAR. 
Jiří GRYGAR se narodil 
17. března 1936 v Dziewi-
etlicích v Polsku. Otec byl 
úředník, matka učitelka. 
Po maturitě na gymnáziu 
v Brně-Husovicích studoval 
fyziku na přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univer-
zity v Brně a astronomii na matematicko-ty-
zikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

O astronomii se začal zajímat už v roce 1944, 
kdy k vánocům dostal první populárně vědec-
kou astronomickou knížku; pak se přihlásil do 
astronomických kroužků v Opavě a v Brně. 
Od roku 1953 se v meteorické sekci brněnské 
hvězdárny zabýval pozorováním meteorů 
a stal se demonstrátorem hvězdárny. Od roku 
1955 publikuje vědecké práce z oboru výzku-
mu meziplanetární hmoty, teoretické astrofy-
ziky, výzkumu zákrytových dvojhvězd a z dal-
ších oblastí. 

Od skončení aspirantury v roce 1963 půso-
bil jako vědecký pracovník v Astrono-
mickém ústavu ČSAV v Ondřejově, od roku 
1980 pracoval v oddělení nízkých teplot ve 
Fyzikálním ústavu ČSAV Řež u Prahy a od 
roku 1990 je zaměstnán ve Fyzikálním ústa-
vu AV ČR. 

Demonstrátorský seminář 
Podzimní demonstrátorský seminář se již stal tradicí. Čtvrté setkání pracovníků a spolupracovníků 
hvězdáren a planetárií, kteří se podílejí na popularizaci astronomie, se konalo v ř jnu 1995 v Brně. Na 
tento seminář jsem se velmi těšil, protože pro mne znamenal zároveň i první návštěvu brněnské hvěz-
dárny s planetáriem. Říká se, že mezi pražskou a brněnskou hvězdárnou existuje na obou stranách 
jistá atmosféra sebeutvrzování se, že „my" to děláme lépe než „oni". Proto hned na začátku musím 
odhalit, že sám jsem demonstrátorem Štefánikovy hvězdárny v Praze (ale první polovinu života jsem 
prožil ve Valašském Meziříčí, tedy na Moravě). Své vzpomínky a pocity nyní sestavuji do následují-
cích řádků. 

Páteční večer byl vyhrazen jako vždy prezenci a prohlídce hostitelského zařízení. A tak jsme se 
čtyři Pražáci (další jeli jinak či jindy) vydali v pátek odpoledne autobusem do Brna jen s mlhavou 
představou, jak HaP Mikuláše Koperru1ca v Brně najdeme. Z Prahy jsme si vezli radu dojet šalinou 
(rozuměj tramvají) číslo 4 na konečnou a tam už to je vidět. Z tramvaje jsme vystoupili, kdejsme měli, 
rozhlédli se a vida, v sedm hodin večer je už tma. Ale hvězdárnu jsme našli bez bloudění. Po podpisu 
jsme obdrželi materiály - program semináře, plán Brna, poznámkový blok, propagační letáčky a po-
hlednici brněnské hvězdárny, přepis přednášky Zdeňka Mikuláška Nejdůležitější konstanta ve vesmí-
ru (sešit Knihovničky APO), právě vydaný Přehled vybraných planetárních mlhovin Jakuba Halody a 
domalovánky Měsíc u krejčího (asi kdybychom se při přednáškách nudili). Nějak jsme se přifařili ke 
skupince jiných účastníků, která si prohlížela hvězdárnu ještě před ukončením prezence. Dobře jsme 
udělali. Další už nebyla, nebo jsme na ni nebyli upozorněni. Tak jsme třeba přišli o prohlídku starého 
malého planetária, které je zajímavé tím, že nemá souhvězdí Herkula. Viděli jsme dva brněnské dale-
kohledy - ve staré kopuli byl refraktorem ke spatření Saturn a v hlavní budově 0,4-m reflektor, na 
který připojují i CCD kameru. 

Díky nedostatku postelí v kolejích byli někteří účastníci semináře nuceni obě noci přespat na 
hvězdárně. Nelitovali jsme. Bylo pro mne úchvatné spát v takřka absolutní tmě pod kopulí nového 
planetária. Kdyby byla ještě rozsvícená umělá obloha... 

Pro snídani jsme nemuseli daleko, organizátoři ji sami připravili na hvězdárně a za levný peníz 
poskytovali chleby a čaj nebo kávu. Bohužel, někdy bylo víc hladových než chlebů, takže se muselo 
poměrně dlouho čekat. Odborný program byl zahájen v půl deváté přednáškou Zdeňka Mikuláška 
Jsou hvězdy starší než vesmír? Nevím, on snad Zdeněk Mikulášek ani neumí udělat přednášku špat-
nou. Podle některých mých kolegů jsme se toho dozvěděli třeba o cefeidách více než studenti astrono-
mie na MFF UK, a to ještě velmi poutavou formou. Po obědě měl přijít na řadu Jaroslav Soumar s 
Praktickými zkušenostmi s pozorováním Slunce a Měsíce. Leč přednášející onemocněl 
a tak jsme se podívali na projekci Slunce a jeho spektra s výkladem Jana Hollana. Jakub Halo-
da v uvolněném čase také krátce představil své výše zmíněné dílko o planetárních mlhovinách. Podle 
programu pak následovala Astronomická dílna Jana Hollana. Hollanovy nápady jsou proslulé a i tady 
jsme se dozvěděli, že jednoduchý spektroskop máme mnozí doma, a to kompaktní disk. Předváděli 
jsme si pak spektra různých plynů na cédéčkách a normálním jednoduchým spektroskopem. (Hned 
Po příjezdu domů jsem si to také musel vyzkoušet.) Podvečer pak byl věnován ukázce pořadu plane-
tária - Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem. (Původně měla být premiéra Marlanských písků 
Zdeňka Pokorného, ale pořadatelé se omluvili, že ještě nejsou hotové.) Sedmikrásky se mi velmi 
(podtrhuji) líbily. Podle nebrněnských znalců brněnských poměrů to není jejich pořad nejlepší - v tom 
případě musím prohlásit, že jejich invence je mnohem vyšší než u nás v Praze. 

Sobotní společenský večer stál každého 60 Kč a ve foyeru Planetária byla připravena večeře. Tedy 
spíše občerstvení. Jak jsem záviděl těm, kteří moc nevěřili organizátorům a šli se před večeří ještě 
navečeřet. Jídla moc nebylo a kdo přišel o chvilinku později, už na něj svítily prázdné talíře. Jižní 
Morava je vinařský kraj, chápu, ale nějaká limonáda, džus či jiné nealko snad také mohly být nabíze-
ny. Hudba se na brněnské hvězdárně příliš nepěstuje, vlastně sejí tam věnují prý jen tři lidé. Proto nás 
překvapilo ve foyeru pianino, které sice již mnoho pamatovalo, ale vcelku obstojně hrálo. Časem se 
kolem utvořila pějící skupina, kde se vylíhly i flétny a noty s písničkami (dovoz), ještě později se 
zjevila i kytara (snad domácí). Hudba sbližuje národy. 

V neděli ráno a dopoledne jsme absolvovali přednášku Leoše Ondry Plejády. V úvodu si přednáše-
jící za nás položil otázku, zda sedá tři a půl hodiny povídat o Plejádách. Sám si také odpověděl, že je 
to sice fuška, ale dá se to stihnout. Velmi zajímavá, nicméně také velmi dlouhá a únavná přednáška. 
Pak už následovalo jen rozloučení a optimistický výhled do dalšího roku, ve kterém by se seminář měl 
konat v Ostravě nebo v Hradci Králové. 

Po tomto víceméně popisu bych rád připojil i obecnější poznámky. Nelíbilo se mi závěrečné slovo 
předsedy pořádajícího Sdružení hvězdáren a planetárií, který se tvářil, jako by všechno proběhlo v 
pořádku bez nejmenších zádrhelů. Tato sada přednášek se mohla jmenovat jakkoliv, osobně si však 
pod pojmem demonstrátorský seminář představuji něco jiného. Z tohoto hlediska považuji za nejzda-
řilejší obě zmiňovaná vystoupení Jana Hollana, z toho jedno bylo místo chorého Jaroslava Soumara. 
Někteří kolegové tvrdí, že všechno už letos slyšeli na jiných akcích (seminář APO), nebylo tu nic 
nového; ovšem ne všichni demonstrátoři vymetají všemožná setkání a semináře. Také organizace dost 
kulhala - takřka tajná páteční prohlídka hvězdárny, dlouhé čekání na chleby či nápoje při snídaních, 
večeře" při společenském večeru. Tím ovšem nechci házet špínu na hlavního organizátora Jiřího 

Duška, ten se velmi snažil a rád bych za to jemu i jeho kolegům upřímně poděkoval. Dokonce prý 
koupil jídla na společenský večer za víc peněz, než vybral. Kupoval moc draze, nebo jedli i ti, kteří 
neplatili? Otázkou tedy je, zda se funkce hlavního organizátora neměl ujmout někdo s většími zkuše-
nostmi s přípravou takovýchto velkých podniků. 

Doufám, že příští demonstrátorský seminář přinese věci skutečně demonstrátorské a uvítal bych 
více kratších příspěvků. Vždyť z pěti původně plánovaných přednášek byly obě dopolední třiapůlho-
dinové, což je trochu mnoho. 

Pokud laskavý čtenář došel až sem, mohl nabýt dojmu, že se mi seminář vůbec nelíbil. Líbil. Ale 
právě proto, že považuji takováto setkání za užitečná, snažím se tímto příspěvkem ukázat, co by mohl 
obsahovat seminář příští. 

Luděk Vašta 
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HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA ASTRONOMICKÁ KRONIKA 
Ostravský astronomický víkend 

Pravidelně konané astronomické akce mají své osobité kouzlo, zvláště proto, že bývají dobrým 
důvodem k setkání „starých známých". Jedním z takových setkání je i Ostravský astronomický 
víkend (OAV), konaný vždy začátkem září. Tématem posledního OAV byly planetky a komety, 
o kterých přijeli přednášet Vladimír Vanýsek, Petr Pravec a Jiří Grygar. 

Sobotní program patřil V. Vanýskovi, který posluchače zasvětil do tajů struktury a chemického 
složení kometárních jader. Samozřejmě se zmínil také o srážce komety Shoemaker-Levy 9 
s Jupiterem. Odpoledne se neslo ve znamení planetek. Malý princ by se nestačil divit, kolik toho o 
nich věděl P. Pravec. Svou přednášku dopinil projekcí vlastních snímků a snímků pořízených son-
dou Galileo. V podvečer vystoupil Tomáš Gráf se zajímavým příspěvkem o životě a díle prof. 
Johanna Palisy, vynikajícího, ale poněkud zapomenutého astronoma z Opavy. Palisa (1848-1925) 
objevil 127 planetek, například Oppaviu, Silesiu nebo Idu. Závěr dne zpříjemnila hudba pod hvězd-
nou oblohou planetária v podání pracovníka HaP J. Philippa. 

V neděli hovořil J. Grygar o kometách. Na řadu přišla i taková tělesa jako kometa Schuster 1976 I 
nebo „planetka" (1060) Chiron. Díky operativnosti pořadatelů Víkendu si mohli účastníci během 
nedělního dopoledne odnést i velmi zdařilý sylabus všech přednášek. Dvacet sedm stran textu po-
měrně slušné úpravy pod názvem Příběhy planetek a komet (Sborník OAV) je stále ještě k dostání 
na Hvězdárně a planetáriu v Ostravě. 

Těm z vás, kteří se chtějí zúčastnit letošního OAV, mohu prozradit jeho téma. Je jím život 
ve vesmíru, možnosti jeho vzniku ve sluneční soustavě i ve vzdáleném vesmíru. Snad přijdou na 
řadu i otázky vzájemné komunikace mezi civilizacemi. Doufám, že tentokrát se setkám nejen 
se „starými známými", ale že se objeví i noví. 

O Martin Vilášek 

KDY, KDE, CO 
Zastavení Tychona Brahe v Benátkách 

Město Benátky nad Jizerou leží na křižovatce obchodních cest, používaných již v období ranéhó 
středověku. Nejstarší písemná zpráva o osídlení tohoto území pochází z roku 1052. Někdy před 
rokem 1346 majitel panství Jan z Dražic získal povolení založit zde město a klášter. Ten byl posta-
ven spolu s kostelem Narození Panny Marie roku 1349, ale za husitských válek zanikl. Na zříceni-
nách tohoto kláštera až kolem roku 1526 začal pan Friedrich, purkrabí z Donína, stavět renesanční 
zámek. Roku 1599 zámek koupil spolu s dražickým hradem a celým panstvím císař Rudolf II. 

Díky změně majitele přivítaly Benátky téhož roku vzácného hosta. Tadeáš Hájek z Hájku totiž 
zprostředkoval svému příteli, slavnému dánskému hvězdáři Tychonu Brahe, pozvání ke dvoru císa-
ře Rudolfa II. Po příchodu do Cech si Brahe k pobytu vybírá ze zámků, které mu císař nabídl, právě 
Benátky nad Jizerou, kam také přesídlil se svou rodinou. Z Dánska si nechal dovézt řadu přístrojů, 
se kterými v Benátkách spolu se svými spolupracovníky provedl mnohá pozorování. Na jejich 
základě určil mimo jiné 21. X. 1600 zeměpisnou polohu Benátek, které se tak staly patrně prvním 
místem v Čechách s určenou polohou. V podlaze jedné z místností byly nalezeny zbytky zařízení 
na fixaci polohy místního poledníku (14° 59' 34) a ten zůstal i dnes po rekonstrukci prostor na 
podlaze vyznačen. Během své práce na zámku se Brahe také poprvé setkal s Janem Keplerem, 
kterého pozval, aby zpracovával jeho pozorování pohybu Marsu. Kepler však nebyl jediným astro-
nomem, s nímž se na zámku v Benátkách Brahe střetl, o čemž svědčí i písemné doklady. Například 
David Gans vzpomíná ve svém spise Nechmad venaim (Milý a příjemný) o astronomii, geometrii, 
zeměpisu a měření času na své tři pětidenní návštěvy v Benátkách, během nichž se zúčastnil i 
pozorování. Popisuje rovněž zařízení pokojů. Ve třinácti komnatách v řadě prý bylo umístěno tři-
náct různých přístrojů s třinácti pozorovateli, kteří sledovali postavení a pohyby Slunce, planet i 
stálic. Nakolik je tento popis nadsazený, asi nedokážeme říci. V každém případě pobyt Tychona 
Brahe na zámku v Benátkách nebyl z hlědiska vědeckého neužitečný. V roce 1600 se však Brahe 
stěhuje do Prahy. Jednak kvůli neshodám s císařským úředníkem dozírajícím na přestavbu zámku, 
svou roli však hrála také velká vzdálenost od císařského dvora. V Praze se pak v následujícím roce 
uzavírá jeho životní pout 24. X. 1601. 

Na konci letošního roku si připomeneme jiný významný okamžik života tohoto velkého rene-
sančního učence. 14. prosince 1546 uplyne 450 let od jeho narození. O tom, že Benátky na osob-
nost Tychona Brahe ani po tak dlouhé době nezapomněly, svědčí výstava, kterou uspořádalo Okres-
ní muzeum Mladá Boleslav s pobočkou v Benátkách nad Jizerou ve spolupráci s Astronomickým 
ústavem MFF UK v prostorách zámku, které Brahe obýval. Výstava prostřednictvím série panelů 
přehledně a živou formou zachycuje osudy a dílo astronoma, který svou prací obohatil i české 
dějiny. Ve vitrínách si pak návštěvníci mohou prohlédnout vzácné tisky včetně ukázky rukopisu 
Tychona Brahe, astronomické přístroje zapůjčené Národním technickým muzeem i kopii náhrob-
ku, který se nachází v Týnském chrámu. Snad nejzajímavějším exponátem je zmenšený model (1:5) 
velkého dřevěného kvadrantu, který Brahe zkonstruoval roku 1570 v Augsburgu. Model zhotovili 
truhláři mladoboleslavského muzea, pánové Bělský a Kubín, kovové součásti vyrobila firma Mik-
ronex, konkrétně pan Štajnochr a pan Slavík. 

Výstava, která potrvá do 3. listopadu 1996, je spojena ještě s jednou zajímavostí. V dalších prosto-
rách zámku byla společnou vernisáží zahájena i paralelní výstava prací výtvarníků z německého okre-
su Kaarst-Btittgen, jejichž díla zde naleznete až do 5. V. 1996. A pokud vás neláká ani jedna 
z pozvánek, Benátky se rozloučí s letošním výročím 14. září tychonskými slavnostmi, při kterých 
nebude chybět ani ohňostroj nebo rej masek. Prostě v Benátkách letos najdete vědu, umění i zábavu. 

O Erika Poková 

Od konce středoškolských studií popu-
larizuje astronomii v časopisech, na přednáš-
kách, v rozhlase i v televizi. Je autorem nebo 
spoluautorem mnoha populárně vědeckých 
knih. 

Jiří Grygar má vzácnou schopnost jasně 
a srozumitelně vysvětlit i velmi složité pro-
blémy; díky tomu se jeho rozhlasové a tele-
vizní pořady o nejnovějších astronomických 
výzkumech a objevech setkávaly s velkou 
odezvou u nejširších vrstev. Po roce 1989 však 
jeho astronomická popularizační činnost po-
klesla díky jeho velkým aktivitám v neastro-
nomických oborech a činnostech - předsed-
nictví v grantové agentuře, předsednictví 
v Radě Ceské televize, křesťanská akademie 
a jiné. 

• 20. III. - Pavel Petrovič PARENAGO 
(20. III. 1906-5. I. 1960) -
90. výročí narození. Ruský 
astronom. Je známý četný-
mi pracemi z oblasti stelár-
ní astronomie a zejména 
z výzkumu proměnných 
hvězd. Je autorem známé 
knížky Hvězdná astronomie. 

• 21.11I. - Antona C. MAURY (21. III. 1866 
- 8. I. 1952) - 130. výročí narození. Ame-
rická astronomka zabývající se spektrální kla-
sifikací hvězd a studiem spektrálních dvojhvězd. 

• 23. III. - Světový den meteorologie. 

• 24. III. - Evropský den planetárií. 

• 31.111. - René DESCARTES 
(31.111. 1596- 11.11. 1650) -400. výročí na-
rození. Francouzský filozof a matematik. Je-
den z nejvýznamnějších filozofů svého obdo-
bí, je zakladatelem analytické geometrie. 
Z oboru astronomie je znám jako autor teorie 
větrů na povrchu planet, souvisejících s gra-
vitací. 

• 5.PJ-WalterGYLLENBERG(5. IV. 1886 
-25. VII. 1952) - 110. výročí narození. Švéd-
ský astronom. Zabýval se studiem stavby Ga-
laxie a měřením radiálních rychlostí hvězd. 

• 7.1V. - Dmitrij Jakovlevič MARTYNOV 
(7.1V. 1906) -90. výročí na-
rození. Ruský astronom, od 
roku 1956 ředitel moskev-
ského Štenbergova astrono-
mického ústavu. Zabýval se 
zejména planetární astrono-
mií a výzkumem těsných 
dvojhvězd. Je také autorem 
učebnic astrofyziky. 

• 9. IV - Charles E. DELAUNAY 
(9.1V 1816-5. VIII. 1872) -
180. výročí narození. Fran-
couzský astronom. Zabýval 
se především nebeskou me-
chanikou a studiem poruch 
v pohybu Měsíce a Uranu. 
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• 12. IV. - László DETRE (12. IV. 1906 
-15. X.1974) -90. výročí na-
rození. Maďarský astronom. 
Hlavním předmětem jeho vě-
deckého výzkumu byly pro-
měnné hvězdy, zejména typu 
RR Lyrae. 

• 12. 1V - Světový den kosmonautiky - vý-
ročí letu prvního člověka do vesmíru. Dne 
12. IV. 1961 v 7h 7min SEČ odstartovala 
z kosmodromu Bajkonur kosmická loď Vos-
tok 1 na 89,3 minut dlouhou cestu kolem Země 
s J. A. Gagarinem na palubě. 

• 17. IV. - Harold Lester JOHNSON 
(17. IV 1921 - 1980) - 75. výročí narození. 
Americký astronom. Je jedním ze zakladate-
lů fotometrického vícebarevného systému 
UBV (1953). Velmi ceněny jsou jeho práce 
z oboru hvězdné fotometrie. Objevil nadměr-
ně silné infračervené záření pocházející od 
kvasaru 3C-273. Je rovněž pokládán za prů-
kopníka infračervené astronomie. 

• 20. IV - John GOODRICKE (18. IX.1764 
- 20. IV 1786) - 210. výročí 
úmrtí. Anglický astronom ho-
landského původu. Jako 
19letý na základě vlastních 
pozorování objevil a vysvět-
lil změny jasnosti hvězdyAl-
gol. Celkem objevil tři pro-
měnné hvězdy. 

• 23.IV- Dmitrij MAKSUTOV(23.IV.1896 
-12. Vm.1964)- 100. vyročí 
narození. Ruský optik. Za-
býval se stavbou a konstruk-
cí astronomických daleko-
hledů, přístrojů a jejich op-
tických součástí. Je autorem 
optického systému zrcadlo-
vého dalekohledu s meniskovou čočkou - tak 
zvaný Maksutovův dalekohled. 

• 24. IV - Richard WOOLEY 
(24. IV. 1906) - 90. výročí 
narození. Anglický astro-
nom. Zabýval se sluneční 
fyzikou. 

• 28. IV - Johann Oskar 
(Oskar Andrejevič) BA-
CKLUND (28.1V 1846 - 28. 
VIII. 1916)- 150. výročí naro-
zení. Švédský astronom, od 
roku 1879 působící v Rusku, od 
roku 1895 ředitel Pulkovské ob-
servatoře. Zabýval se nebeskou 
mechanikou a zejména pohybem Enckeovy ko 
mety. Určil hmotnost Merkura a Venuše. 

• 28. IV - Bart Jan BOK
(28. IV. 1906) - 90. výročí 
narozeni Americký astronom ' 
holandského původu. V roce 
1947 objevil globule - oválné 
či kruhové tmavé prachové ml-
hoviny viditelné na jasném
hvězdném pozadí. Zásadním 1 způsobem přispěl k výzkumu .-
jižních oblastí Mléčné dráhy a Magellanových 
oblaků. 

Objeven nový typ gravitačních čoček 
Hubblův kosmický dalekohled objevil nový typ čtyřnásobných nebo křížových gravitačních čoček, 
které mohou astronomům poskytnout mohutné „zvětšovací sklo" k dalšímu výzkumu vesmíru. Výskyt 
nového typu gravitačních čoček nám pomůže lépe posoudit rozložení temné hmoty, množství super-
masivních černých děr v prostoru. Mohli bychom případně i rozhodnout, zda vesmír bude expandovat 
či se smršťovat. Dvě gravitační čočky byly objeveny na přibližně stu záběrech kamery WFPC2 kosmic-
kého dalekohledu. Protože zkoumané pole má rozlohu přibližně Měsíce v úplňku, astronomové se 
domnívají, že na takovém políčku může být nejméně půl milionu podobných čoček. Očekávají však, 
že na detailních záběrech HST se detekují pouze tři případy za rok. 

Vysoké rozlišení kosmického dalekohledu dovoluje astronomům rozšířit hranice hledání mnohem 
slabších a od nynějška i vzdálenějších čoček, než umožňují pozemské dalekohledy. HST může pro-
zkoumat větší část vesmíru; to dokumentují právě tyto příklady vzácných čtyřúhelníkových nebo troj-
úhelníkových typů čoček. 

Nynější objev HST je velkým pokrokem v oblasti výzkumu gravitačních čoček, která byla po 
nejméně dvacet let doménou teoretiků. Vzdálené trojúhelníkovité útvary kolem eliptických galaxií 
řadí tyto objekty k jednoznačným kandidátům na čtyřnásobné čočky. Jsou průkaznější, než mohou být 
spektroskopická pozorování, kterých se obvykle používá k rozhodnutí, zda objekt je skutečně gravi-
tační čočkou. 

Objev ohlásil Ratnatunga a další astronomové z John Hopkins University v listopadovém vydání 
Astrophysical Journal Letters. První trojúhelníkové čočky byly objeveny E. Ostranderem, když zpra-
covával snímky z HST pro Medium-Deep Survey, klíčový projekt kosmického dalekohledu vedený R. 
Griffithsem. Druhá slabá a menší čočka byla identifikována o několik týdnů později Myungshinem. 
Vždy zde pozorujeme čtyři slabé modré body rozložené symetricky kolem mnohem jasnější červené 
eliptické galaxie. 

Gravitační čočka vzniká obrovským gravitačním polem masivního objektu. Ten zakřivuje světlo 
objektu, který se nachází za ním, tak, že vzdálenější objekt se jeví zvětšený, jasnější a zdeformovaný. 
Podle toho, jak přesně se objekty nacházejí na jednom zorném paprsku, a podle rozdělení hmoty čočky 
v popředí může být vzdálenější objekt zobrazen do celistvé kružnice nebo rozštěpený do dvou, tří nebo 
dokonce čtyř obrazů. 

Existenci gravitačních čoček předpověděl A. Einstein. Rozlišení pozemských optických dalekohle-
dů za jeho života bylo nedostatečné a tak se nedivme, že v době, kdy teoreticky existenci tohoto jevu 
odvodil, skepticky prohlásil: .....pozorovat tento úkaz máme jen malou šanci ". 

Od roku 1979 již bylo pozorováno několik případů gravitačních čoček. Nejobvyklejší jsou tvořeny 
částmi kružnic a dále pak páry fokusovaných objektů. Identifikovat pravou gravitační čočku, kdy spat-
říme dva objekty s přesně stejnými spektrálními charakteristikami, které jsou „násobnými" obrazy 
objektu jediného, je nemožné. 

Odlišný křížový vzor mají extrémně vzácné jasné čtyřnásobné čočky. Z pozemských pozorování 
jsou známy pouze dva případy na celé obloze. Neobvyklé jsou i objekty, které tyto gravitační čočky 
vytvářejí - první objevená čočka tohoto typu, objevená v roce 1985 a nazvaná Einsteinův kříž, je 
kvasar, zobrazovaný supermasivní černou dírou, která se nachází ve středu blízké jasné galaxie; další, 
objevená v roce 1988 a zvaná List jetele, je kvasar zobrazovaný neviditelnou hmotou. 

Pozorování z kosmického dalekohledu poskytují více než jen obrazy gravitačních čoček jako 
astronomických kuriozit. Astronomové tím získávají nový nástroj pro zkoumání vesmíru. Vědci 
prohlásili, že tento objev je asi tak významný jako objev pulzujících proměnných hvězd - cefeid -
na Qočátku tohoto století, protože astronomům umožní změřit vzdálenosti blízkých galaxií. 

Ctyřnásobné gravitační čočky mohou astronomové použít k odhadu hustoty hmoty ve ves-
míru srovnáním rudého posuvu zobrazené galaxie a objektu, který čočku vytváří, a to měřením 
úhlové odchylky, kterou čočka způsobuje. Pokud je hustota hmoty vysoká, je vesmír kladně za-
křivený a bude se dále smršťovat. Nízká hustota hmoty znamená, že se vesmír bude neustále 
rozpínat. 

Podle Myungshina ukázala předběžná analýza dvou nových snímků gravitačních čoček z HST, 
že hustota hmoty ve vesmíru je pravděpodobně dostatečně nízká k tomu, aby vesmír trvale expan-
doval. Než bude učiněn definitivní závěr, musíme prozkoumat vzorek nejméně tuctu takových 
gravitačních čoček. 

Detailní analýza snímků čoček bude také použita k zjištění, jak je rozložena temná hmota 
v galaxii nacházející se v popředí. Podle Ratnatungy model pro konfiguraci pozorované čočky 
jasně ukazuje, že většina hmoty těchto galaxií je temná a je prostorově uspořádána do elip-soidálního 

tvaru. To ukazuje, 
že skrytá hmota, je-
jíž podstatu ovšem 
dosud neznáme, 
představuje více 
než 90% hmoty ty-
pické eliptické ga-
laxie a dává nám 
horní limit hmot 
případných čer-
ných děr v jádru 
těchto galaxií. 

(HST NEWS/ 
PRC-95-431 

Á Obr. 1-Knovémutypu gravitačních čoček patříigravitační čočka nazvaná Einsteimiv 
kříž (vlevo) a List jetele (vpravo). (foto - NASA/STSc/) O (dh, pp) 
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M 51 - NGC 5194 - Vírová galaxie CVn 
spirální galaxie 

M 53 - NGC 5®24 Com 
kulová hvězdokupa 

jasnost 8,4 mag I 
úhlové rozměry 11'x 6' 

a = 13h 29,9"' 
S =+47° 12' 

jasnost 7,7 mag 
úhlový průměr 12,6' 

a = '3h 12,9" 
S = +18° 09' 

vzdálenost asi 35 milionů ly 

Pozorovatelnost: po celý rok, nejlépe na jaře 
Pozorovatelnost: ňjen - srpen 

Hledání: Pod ojí Velkého vozu, pomocí hvězd rl UMa a 24 CVn. 
S paralaktickou montáží 8° na jih od systému Alcor-Mizar (80 
a UMa). 

Ideální zvětšení: 100x 

Popis: Už v triedru je vidět jako malá mlhavá skvrnka, ke 
které se lepí ještě menší obláček. Větší zvětšení odhalí mírně 
oválnou plošku zjasňující se ke středu. Jádro galaxie se jeví 
jen jako slabá mlhavá hvězdička. Druhá galaxie se k M 51 tulí 
velmi těsně, i její střed vypadá jako mlhavá tečka. Ve velkém 

Hledání: Nachází se 1° na severovýchod od hvězdy a CVn. 

Ideální zvětšení: 200x 

Popis: Menší, poměrně jasná mlhavá ploška. Je vidět už 
v triedru, ale zajímavější pohled nabídne až větší dalekohled. 

Poznámky: M 53 patří ke kulovým hvězdokupám se střední 
koncentrací hvězd k centru. 

dalekohledu za dobrého počasí patří dvojice galaxií k 
nejatraktivnějším zajímavostem oblohy, dají se částečně 
rozpoznati spirální ramena. 
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. 
Poznámky: Obě galaxie 
spolu před několika sty 
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4.

slabší 

° 

• 

miliony let interagovaly, 
NGC 5195 je po de- 

formaci způsobené hmot- 
nější M 51 nepravidelné- 
ho tvaru a vzdaluje se od 
nás. Má jasnost 9,6 mag a 
úhlovou velikost kolem 5'. 
U Vírové galaxie byla 
poprvé odhalena její 
spirální struktura (1845), 
odtud vznikl její název. 
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M 97 - NGC 3587 - Soví mlhovina UMa 
planetární mlhovina 

y Vir - Porrima Vir 
dvojhvězda 

jasnost 12 mag a = 11h 14'8" 
I S "r55° 00' 

jasnosti 3,5 mag 
3,5 

a = 12' 14,7'° 
S = -01° 27 mag 

úhlová vzdálenost 3" (v současné době) 
vzdálenost 36 ly 

úhlový průměr 170" 
vzdálenost kolem 1800 ly 

Pozorovatelnost: po celý rok, nejlépe na jaře 

Hledání: Blízko hvězdy (3 UMa ve Velkém vozu, trochu pod 
spojnic( s y UMa. 

Ideální zvětšení: 150x 

Popis: Mlhavá skvrna kruhového tvaru s nízkou plošnou 
jasností, avšak natolik jasná, že se dá za dobrých podmínek 
vidět i v dalekohledu o průměru 50 mm. Uvedená jasnost je 
vzhledem k emisnímu spektru n ihoviny zavádějící. Struktura 
mlhoviny - soví hlava - vynikne'áž na fotografii. 

. 

ž
z .w 

z 
. 

spektrum F0 

Pozorovatelnost: listopad - červenec 

Hledání: Mezi Spicou (a Vir) a Denebolou (j3 Leo). 

Ideální zvětšení: 250x 

Popis: Těsná dvojice stejně jasných hvězd. Během 
následujících několika let je možné sledovat, jak se k sobě 
úhlově pňbližují. 

Poznámky: Oběžná doba systému je 171,4 let. V periastru 
se hvězdy přibližují na 3 AU - to nastane v roce 2008, 
v apoastru jsou vzdáleny 70 AU. 

, 

. • 

I 

Poznámky: Planetár- 
ní mlhovina se skládá 
z několika plynných obá- 
lek rozpínajících se 
rychlostmi 30 -40 km.s-'. 
Centrální hvězda je sla- 
ba o jasnosti 16 mag M. 
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9. Život na Zemi a ve vesmíru 

Zásluhou nových paleontologických výzkumů v Etiopii víme, že nejstar-
ší hominidé, reprezentovaní druhem Australopithecus ramidus, žili v Af-
rice již před 4,5 miliony let. Srovnávací biologové ukazují, že střední ži-
votnost druhu je jen řádu miliony let a možná i pouhých desítek tisíc let, 
takže Homo sapiens může mít opravdu již na kahánku. 

Proto možná již nejsou tak předčasné úvahy L. Scheffera o vyhlídkách 
strojové inteligence ve vesmíru. Lze-li totiž považovat myslící bytost za 
běžící program, není už ani pro nás problémem přerušit řešení na stávají-
cím počítači, poslat dílčí výsledek jinam a tam výpočet dokončit. Takový 
přenos je totiž energeticky docela levný. Kdybychom chtěli přenášet ce-
lou lidskou bytost ve velmi jednoduchém „obalu" o výsledné hmotnosti 
pouhých 100 kg, pak jen urychlení tohoto nákladu na rychlost 0,7 c by 
vyžadovalo energii 10"J. Jestliže však přenášíme jen „informační obsah" 
člověka, to jest stavy neuronů v mozku a synapsí mezi nimi, což autor 
odhaduje na 3.10'" bitů, stačí na přenesení této informace rádiem pou-
hých 12 nJ, ušetříme tedy piných 27 řádů. 

Přenos informačního obsahu člověka na vzdálenost 100 světelných let 
by při stávajících cenách elektrické energie vyžadoval pakatel - 4 500 
amerických dolarů. Přenos informací lze ještě zlevnit, když budeme vysí-
lat na cel, který bude v zákrytu za Sluncem, neboť pak lze signál v místě 
příjmu zesílit efektem gravitační čočky - Slunce. 

Podle Sheffera je proto překvapující, že jsme touto formou nebyli ko-
lonizováni vyspělejší kosmickou civilizací. Domnívá se, že by v každém 
případě měla být snadno kolonizovatelná celá Galaxie. Jestliže se tak ne-
stalo, jsou patrně civilizace ve vesmíru mimořádně vzácné. To je tedy 
soudobá verze proslulého Termiho paradoxu. Sheffer soudí, že pokud 
civilizace existují, vyměňují si informace ve velmi úzkých svazcích, tak-
že jejich odposlech je prakticky nemožný. Není vyloučeno, že Shefferovu 
úvahu studovali členové amerického Kongresu, kteří v loňském roce za-
stavili již započatou podporu NASA na program hledání cizích civilizací 
prostřednictvím příjmu rádiových signálů. Na tento program bylo na zá-
kladě předchozího schválení amerického Kongresu vynaloženo již 58 
milionů dolarů, zrušení programu si vyžaduje další milion dolarů a na 
daný rok NASA žádala 12,3 milionů dolarů. Někdy se zdá, že se američtí 
poslanci zhlédli v hospodářském systému úpině jiné krajiny. 

Proto jsou nyní programy SETI odkázány na mecenáše. V poslední 
době se uskutečnila přehlídka 24 hvězd slunečního typu u radioteleskopu 
v Arecibu na ostrově Portoriko a soustavná přehlídka 2 646 čtverečních 
stupňů oblohy u radioteleskopu v Goldstone v Kalifornii (úhrnem 
1 200 hodin pozorování). P. Horowitz dokončil pětiletou přehlídku META 
pomocí 26-m radioteleskopu citlivým přijímačem s více než 8 miliony 
kanály na frekvencích 1,4 a 2,8 GHz. Během té doby zaznamenal celkem 
37 „podezřelých" signálů, jimž se nyní hodlá podrobněji věnovat. Ob-
dobnou přehlídku nyní chystá pro 30-m radioteleskop v Argentině. Mezi-
tím dokončuje sestrojení přijímače s 240 miliony kanály. 

V Arecibu probíhá od dubna 1992 projekt SERENDIP (souběžné na-
slouchání při jiných odborných pozorováních oblohy) na frekvenci 430 
MHz, jemuž bylo věnováno již 4 800 hodin. Kopii přijímače se 4,2 milio-
ny kanálů dostane radioteleskop ohijské státní univerzity a mezi tím se v 
Arecibu vyvíjí přijímač se 160 miliony kanály. K udržení programu jsou 
zapotřebí částky kolem 10 milionů dolarů a radioastronomové mají vskutku 
naspěch. Rostoucí úroveň civilizačního rádiového šumu totiž znemožní 
tyto přehlídky nejpozději během 10 let. O 

10. Astronomické přístroje 

Ani konstruktéři obřích optických dalekohledů nemají lehký život - vinou 
právníků a ekologů. Chilští právníci totiž rozeběhli velmi nepříjemný spor 
o vlastnická práva k vrcholu hory Paranal v severním Chile, kde se již 
delší dobu buduje příští největší dalekohled světa - VLT - o úhrnném prů-
měru sběrné plochy 16 m. Jedna zámožná chilská rodina pojednou zjisti-
la, že pozemek, darovaný observatoři ESO chilskou vládou, je ve skuteč-
nosti jejím soukromým vlastnictvím, a tak zahájila právní kroky, které 
přinejmenším zdrží a prodraží výstavbu tohoto jedinečného přístroje, je-

1 29 
9. Život na Zemi a ve vesmíru 

hož cena činí 330 milionů amerických dolarů. Navzdory právním kličkám 
se však výstavba VLT nezastavila a koncem prosince 1994 byly do přísta-
vu Antofagasty dopraveny z Evropy kovové konstrukce pro dalekohled. 
V téže době výrazně pokročilo broušení prvního 8,4-m zrcadla pro VLT a 
druhé zrcadlo bylo ze skláren v Mainzu dopraveno k broušení do Francie. 

Ještě zákeřněji si počínají arizonští „ekologové", kteří se neustále sou-
dí s konzorciem amerických univerzit, budujících nové přístroje na vrcho-
lu hory Mount Graham. Namítali totiž, že výstavba dalekohledů ohro-
žuje tamější vzácnou populaci rezavých veverek, navzdory tomu, že jde 
o zcela běžné veverky, které ve výši přes 3 000 m n. m. vůbec nežijí. 
Kromě toho se na úbočích hory těží již delší dobu dřevo, takže po silni-
cích, které k tomu cíli byly už dávno vybudovány, jezdí nákladní vozy 
s kládami. Tento ruch prý veverkám nevadí, neboť jsou na něj - dle „ekolo-
gů" - zvyklé. Zato by prý mohla utrpět duševní rovnováha veverek, které 
by pohlížely na nezvyklé půlkulaté kopule astronomické observatoře... 
K tomu už snad není co dodat; snad jen to, že na blízké observatoři Kitt 
Peak se rezavé veverky za posledních 20 let úspěšně rozmnožily 
a duševní újmu při pohledu na více než tucet kopulí evidentně neutrpěly. 

Předloni však byl na Mount Grahamu uveden po 15 letech výstavby do 
chodu nejsvětelnější (f/1,0!) dalekohled VATT (vatikánsko-arizonský da-
lekohled) s průměrem primárního zrcadla 1,8 m a povrchovou přesností 
17 nm. V červenci 1994 bylo u něj vybudováno Gregoryho ohnisko (f/9) 
a od září téhož roku je přístroj v rutinním provozu. Běžně dosahuje zobra-
zení lepšího než 1" pro bodové zdroje. 

Hlavním přístrojem na Mount Grahamu má být dvojitý dalekohled se 
zrcadly o průměru 8,4 m, tedy s úhrnnou sběrnou plochou jako 11,8-m 
zrcadlo, původně zvaný Columbus. Nyní dostal nové označení LBT 
(Large Binocular Telescope). Jedno zrcadlo je již dokončeno a nyní se 
brousí druhé. Nebýt obstrukcí „ekologů", mohli mít již v Arizoně největší 
dalekohled na světě. 

Mezitím úspěšně pokračují práce na monolitických 6,5-m zrcadlech, zho-
tovených v rotačních pecích. Zrcadlo pro budoucí dalekohled MMT na Mount 
Hopkins v Arizoně bylo odlito v dubnu 1992 a v roce 1996 bude připraveno 
pro instalaci na observatoři. V únoru 1994 byl odlit další 6,5-m borosilikáto-
vý disk pro dalekohled Magellan v Chile, jenž má být hotov v roce 1997. 
Třetí 6,5-m zrcadlo dostanou patrně Mexičané pro observatoř San Pedro 
Martír. Odlito je již i 8,3-m zrcadlo pro japonský dalekohled Subaru, který 
má být dokončen na Mauna Kea v roce 2000. 

Světová jednička, 10-m Keckův dalekohled na Mauna Kea, se již za-
pojila do vědecké práce. Poslední segmentové zrcadlo bylo instalováno 
v dubnu 1992 a v roce 1994 byl uveden do chodu jedinečný obří spektro-
graf HIRES o hmotnosti 8 tun, vybavený maticí CCD o hraně 
2 048 pixelů. Spektrograf rozmlouvá s obsluhou umělým hlasem a identi-
fikuje vlastní závady. První vědecké výsledky, získané infračervenou ka-
merou NIRC, pracující v pásmu od 1 do 5µm, byly zveřejněny již 
1, ledna 1994. Kamera je vybavena maticí InSb o hraně 256 pixelů 
a umožnila sledovat infračervené objekty do 22. magnitudy. Mimo jiné 
posloužila ke studiu nejvzdálenějšího kvasaru (z = 4,9), nejvzdá-
lenější radiogalaxie (z = 3,8) a nejsvítivější infračervené galaxie 
(z = 2,3). Spektrograf HIRES dokáže měřit radiální rychlosti pozdních 
hvězd s přesností na 1 m.s''! 

Koncem roku 1993 byla již dokončena hrubá stavba kopule pro 
II. Keckův dalekohled, takže velmi pravděpodobně již koncem roku 1996 
budou oba obří přístroje v chodu jako jedinečný interferometr. Jejich úhrnná 
sběrná plocha bude stejná jako u 14-m dalekohledu, čímž se posílí jejich 
postavení na špici světové tabulky nejméně do roku 2002, kdy nejdříve 
jim začne konkurovat VLT v Chile. O Keckův dalekohled se nyní inten-
zivně zajímá NASA, která si vkladem bezmála 7 milionů dolarů vlastně 
zakoupila podíl na pozorovacím čase. NASA vynaloží na dokončení Kec-
kových dalekohledů celkem 40 milionů dolarů, neboť chce přidělených 
16 % pozorovacího času využít k hledání planet mimo sluneční soustavu. 
Keckův inteferometr totiž dokáže u blízkých hvězd odhalit přítomnost 
planet o parametrech jako Uran a přímo zobrazit planety podobné Jupite-
ru. 

Mezi dalšími projekty dobře pokračuje GEMINI (dvojice 8-m reflek-
torů pro severní ajižn( polokouli) a uvažuje se o společném přístroji Ně-
mecka a Jižní Afriky o průměru zrcadla 4 m v Gambsbergu v Namibii ve 
výši 2 350 m n. m. Zde se totiž v budoucnosti uvažuje i o výstavbě obřího 
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12-m reflektoru a ESO koketuje s myšlenkou přemístit tam VLT v přípa-
dě, že by právnické spory zdržovaly i nadále výstavbu na Cerro Paranal. 

Netradiční reflektor Hobby-Ebérly o průměru 11 m budují od března 
1994 na Mount Fowlkes v Texasu. Reflektor bude totiž sestávat z 91 met-
rových segmentů a bude pevně nastaven do výšky 55' nad obzor. Pouze 
na počátku expozice bude přístroj zamířen na sledovanou hvězdu, zatím-
co pohyb během expozice vyrovná posuv optického světlovodu, jenž bude 
odvádět světlo objektu do pevného spektrografu. Společný projekt pěti 
amerických a německých univerzit má dát první zkušební výsledky již 
v roce 1997. 

Vláknovým spektrografem byl též vybaven Herschelův dalekohled 
(WHT) o průměru primárního zrcadla 4,2 m na Kanárských ostrovech. 
Z primárního ohniska f12,8 vede až 150 světlovodů do Nasmythova ohnis-
ka na vzdálenost piných 26 m. Jelikož nevignettované zorné pole WHT 
činí piných 40', lze tak spektrálně zobrazovat i plošné objekty. V pásmu 
vinových délek 544 až 644 nm dosahuje propustnost světlovodů přes 80 %. 

Světlovody mají dle F. Watsona velký význam také pro moderní využi-
tí širokoúhlých Schmidtových komor jako vícevláknových spektrografů. 
Na světě je dnes celkem osm komor s aperturou nad 1 m - největší (1,34-m) 
se nachází v Tautenburgu poblíž Jeny. Pomocí vláken lze totiž oddělit 
spektrograf od pohyblivých částí komory a tím se zvýší stabilita měření. 

A. Ardeberg aj. již uvažují o 25-m reflektoru se sférickými segmenty 
o úhrnné sběrné ploše 470 mz a světelností f/0,8! Reflektor by měl vykres-
lit pole 40" s rozlišením 0,2" a jeho cena by neměla přesáhnout 110 milio-
nů dolarů. 

Poněkud nostalgicky působí zpráva, že po devítileté přestávce byl 
v roce 1994 znovu uveden do chodu proslulý Hookerův 2,5-m reflektor 
na Mount Wilsonu, jenž má být mimo jiné vybaven adaptivní optikou. 
Podle K. Davidsona byla adaptivní optika vyvinuta americkou armádou v 
průběhu osmdesátých let, avšak astronomové sami tuto metodu nezávisle 
vynalezli na počátku devadesátých let, načež Pentagon souhlasil 
s uvolněním tajných poznatků. Praotcem adaptivní optiky byl ostatně zná-
mý astronom H. Babcock, který již roku 1953 chtěl pokrýt zrcadlo olejo-
vým filmem, jehož tloušťku by ovládal dostatečně rychle elektrostaticky 
a tím přizpůsoboval tvar povrchu změnám v atmosféře. V roce 1981 vy-
myslel J. Feinleib umělou hvězdu, vznikající odrazem světla laseru na 
molekulách dusíku a kyslíku ve výšce asi 10 km nad Zemí, jako kalibrač-
ní zdroj pro adaptivní optiku. Posléze se však ukázalo, že výhodnější jsou 
umělé hvězdy, vznikající excitaci atomů sodíku ve výškách 100 km nad 
Zemí. Příslušný sodíkový laser pro 3-m reflektor na Lickově observatoři 
o výkonu 20W se již konstruuje, ale na Mount Wilson budou mít laciněj-
ší excimerový laser, dovolující úpravy tvaru zrcadla s frekvenci 300 Hz. 
Podle E. Ribaka a F. Rigauta lze však využít místo umělých hvězd také 
planetek, které jsou dostatečně jasné a pohybují se téměř po celé obloze. 
V době, kdy by se přiblížily k zajímavým objektům na malou úhlovou 
vzdálenost, by šlo zvýšit výkon adaptivní optiky až na 25 mag ve vizuální 
a 21 mag v infračervené oblasti spektra. Naopak lze zase systémem adap-
tivní optiky zobrazovat povrch planetek, jež se přiblíží k dostatečně jasné 
referenční hvězdě. 

Další nostalgickou zprávou se stalo sdělení S. Ringwooda, že si 
postavil přesnou repliku proslulého dalekohledu Galilea Galileiho. Podle 
Galileových záznamů zvětšoval jeho první přístroj z roku 1609 pouze tři-
krát, ale v lednu 1610již měl solidní přístroj zvětšující 33-krát, z něhož se 
dochovala polovina čočky. Tato čočka měla průměr 58 mm 
a ohnisko 1 700 mm, byla však cloněna na průměr 38 mm. Ringwood 
zkoušel zvětšení 20-krát, ale nebyl schopen zopakovat Galileovy objevy, 
takže je prakticky jisté, že Galileo využíval zvětšení 33-krát a velmi ome-
zeného zorného pole 8'. Ringwood zjistil, že replika měla zcela malou 
chromatickou i sférickou vadu a že sejí daly snadno pozorovat hvězdy do 
8. mag. Galileo musel být proto překvapen značným počtem hvězd, které 
nebyly patrné očima. 

Replika umožňuje snadné pozorování Galileových družic Jupiteru, což 
je objev z ledna 1610. Naproti tomu neumožňuje pozorování oblačných 
pásů Jupiteru a přirozeně ani prstenců Saturnu. Fáze Venuše ]ze rozlišit od 
fáze 0,75, což Galileo dokázal těsně po horní konjunkci 
v říjnu 1610. Sluneční skvrny Galileo objevil v červnu 1611 a je skoro 
jisté, že přitom používal projekce, takže není pravda, že by pozorování 
Slunce vyvolala jeho oslepnutí ve stáří. Mapa Měsíce, kterou Galileo po-
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řídil v prosinci 1609, je zcela nepřesná - za to asi nemohly nedokonalosti 
dalekohledu, nýbrž fakt, že učenec nebyl žádný kreslíř. V každém případě 
objevy, učiněné Galileem v letech 1609-1611 tímto primitivním přístro-
jem, způsobily takovou revoluci ve vědě, jakou stěží dosáhnou obří pří-. 
stroje, uvedené do chodu na přelomu tohoto a příštího tisíciletí... 

Do třetice další kapka nostalgie. Sám I. Newton experimentoval 
s rotujícími rtuťovými zrcadly, která si při horizontální poloze mísy sa-
močinně vytvářejí povrch ve tvaru rotačního paraboloidu. Technické ne-
snáze a známá jedovatost rtuťových výparů však tuto techniku nadlouho 
odsunuly, až před deseti lety kanadský astronom E. Borra vyřešil problém 
vibrací při rotaci mísy se rtutí zavedením vzduchových ložisek. Podařilo 
se mu sestrojit zrcadlo o průměru 2,5 m a aby zabránil trhání 
2-mm vrstvy rtuti, vytvořil na dně mísy vrypy. Pak stačí udržet rotační 
rychlost kolem 10 obrátek za minutu s relativní přesností 105 - a levný 
zenitteleskopje na světě. 

Téhož principu využili P. Hickson aj. k sestrojení zenitteleskopu 
s průměrem rtuťového zrcadla 2,7 m na univerzitní observatoři ve Vancou-
veru, B.C. Jako detektoru využívají matice CCD s hranou 2 048 pixelů. 
Při integračním času 2 minuty mohou tak prohlížet v zenitu pruh 
o šířce 20', kde obrazy bodových zdrojů jsou menší než 2". To by mělo 
stačit ke klasifikaci galaxií a měření červených posuvů zhruba pro desítky 
tisíc galaxií a tisíce kvasarů do R = 21 mag. Americká NASA nyní vybu-
dovala za pouhých 500 tisíc dolarů 3-m rotující rtuťové zrcadlo pro stu-
dium částeček kosmického smetí. Za noc jsou schopni prohlédnout pás na 
obloze o ploše 21 čtverečních stupňů a očekávají, že budou moci registro-
vat všechny objekty o průměru nad 20 mm na nízké oběžné dráze a nad 
100 mm na geosynchronní dráze. 

Podle W. Shutera a L. Whiteheada by bylo možné nahradit rtuť amal-
gámem železa a rtuti a tím tvarovat povrch řízeným magnetickým polem. 
Tak by bylo možné přeměnit rotující paraboloid na kulový vrchlík, tak 
jako je tomu u obřího radioteleskopu v Arecibu. Pro zrcadlo o průměru 
2,65 m a světelnosti f/1,9 by se dalo zorné pole rozšířit až na 
100 čtverečních stupňů! R. Ragazzoni a E. Marchetti zase uvažují o ten-
kém elektricky vodivém povrchu tlumeném glycerínem proti vibracím, 
který by bylo možné proměnným magnetickým polem cívek na dně rotu-
jící nádoby rychle deformovat podle principů adaptivní optiky. Oprášený 
Newtonův nápad, vylepšený moderními technickými kouzly, by tak nako-
nec mohl znamenat relativně levnou výrobu obřích dalekohledů 
s výtečným optickým výkonem. O tom, že se fantazii meze nekladou, pak 
svědčí Siglerův objev apochromatických kapalných čoček, které jsou 
rovněž podstatně levnější než jejich skleněné protějšky. 

Ze Země prakticky nedostupná oblast blízkého a středního infračerve-
ného záření byla až dosud vyhrazena Kuiperově létající observatoři (KAO). 
Zrcadlo o průměru 0,9 m bylo tlumeno vzduchovými polštáři, aby se od-
stranil vliv vibrací letounu C-141 a turbulence ve výši 12,5 km nad Zemí, 
kde mohla observatoř nepřetržitě pracovat po dobu 7 h. Za rok se uskuteč-
nilo v průměru 70 letů, avšak od roku 1996 bude observatoř KAO zakon-
zervována, aby NASA ušetřila 12 milionů dolarů ročně a mohla je věno-
vat na přípravu výkonnější observatoře SOFIA, vybavené zrcadlem o prů-
měru 2,5 m na palubě obřího letadla B-747. Infračervená aparatura nové 
observatoře bude o řád citlivější a její rozlišovací schopnost třikrát lepší 
než u KAO. Když vše dopadne finančně dobře, mohla by SOFIA uskuteč-
ňovat 160 letů ročně počínaje rokem 2000. 

Na pásmo infračervené pak plynule navazují přístroje pro mikrovin-
nou astronomii. Nejnovějším přírůstkem je Hertzův submilimetrový 
dalekohled o průměru paraboly 10 m pro pásmo od 0,3 mm do 1 mm, 
jenž byl uveden do chodu na již proslulém Mount Grahamu v Arizoně. 

Prakticky současně byl dokončen ambiciózní americký projekt konti-
nentálního interferometru pro pásmo milimetrových až decimetrových vin 
VLBA (Very Large Baseline Aray). Během 7 let bylo nákladem 
85 milionů dolarů postaveno 10 radioteleskopů s průměrem paraboly 
25 m napříč celými Spojenými státy, od ostrovů Panenských po Havajské. 
Radioteleskopy pracuji synchronně jako jedinečný interferometr, takže jsou 
schopné docílit rozlišení 0,024" na vinové délce 0,9 mm (330 MHz) 
a dokonce 0,0002" na vinové délce 7 mm (43 GHz). O synchronizaci zá-
znamů na 504-stopé magnetické pásce se starají vodíkové masery, pracu-
jící s relativní přesností l0' . Data se přenášejí do korelátoru v Socorru 
v Novém Mexiku, kde je řídicí centrum známé obří antény VLA. 
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Podle D. Finleye dokončí v roce 1997 aparatura VLA rádiovou pře-
hlídku 82 % oblohy na sever od -40° deklinace v pásmu 1,4 GHz, jež byla 
zahájena v září 1993. Na vzdálenost 160 km od observatoře platí zákaz 
používání mobilních buňkových telefonů, jejichž komunikace 
s družicemi v pásmech 1,6 a 2,5 GHz ruší citlivá zařízení radioastronomů. 

Mezitím byly zveřejněny holandské a švédské studie, jak by měly vy-
padat obří radioteleskopy budoucnosti. Náklady na ně se vyšplhají až 
někam ke 300 milionům dolarů. Uvažuje se bud o sestavě 40 radiotele-
skopů s parabolami o průměru 15 m anebo o 90 radioteleskopech 
o průměru 10 m, jež by mohly pracovat v milimetrovém pásmu od 
0,8 mm do 3 mm patrně na náhorní plošině v chilských Andách. Konfigu-
race by sestávala z hustého shluku radioteleskopů v kruhu o průměru 400 
m, dále z řidšího pokrytí elipsy s osami 30 x 50 km a konečně 
s několika přístroji ve vzdálenosti až 150 km od centra. Tímto uspořádá-
ním by se docílilo současně vysoké citlivosti (sběrná plocha až 75-krát 
vyšší než u VLA) i skvělé rozlišovací schopnosti. 

O slovo se přihlásil i legendární spoluzakladatel radioastronomie 
G. Reber, jenž uvažuje o měřeních kosmického rádiového záření v pásmu 
hektometrových vin (kolem 1 MHz). Je to neuvěřitelné, ale v době mini-
ma sluneční činnosti je zemská ionosféra zčásti propustná pro hektomet-
rové viny ve dvou souměrně položených oblastech, a to na jih od Tasmá-
nie a dále v oblasti zálivu prince Ruperta v kanadské Britské Kolumbii. 
Tak lze alespoň občas studovat rádiové záření kosmického pozadí až do 
vzdálenosti 330 Mpc, neboť právě ze směru od galaktických pólů přichází 
nejvíce hektometrového záření, zatímco centrum Mléčné dráhy nezáří 
vůbec, v příkrém rozdílu od pásma dekametrových vin. 

Mezi přístroji kosmické astronomie zaujal letos výsadní postavení zcela 
suverénně Hubblův kosmický dalekohled (Hubble Space Telescope; 
HST), jenž se stal po opravě v prosinci 1993 doslova vlajkovou lodí světo-
vé astronomie. Tohoto triumfu se bohužel nedožil autor optického ko-
rekčního systému COSTAR Murk Botema, jehož řešení se osvědčilo více 
než stoprocentně. Jestliže totiž původní specifikace žádala, aby se do ko-
toučku o poloměru 0,1" soustředilo 70 % světla bodového zdroje 
a od COSTARu se čekalo soustředění 60 % (oproti 15 % před opravou), 
výsledek ohromil i optimisty: 85 % (!), tedy prakticky ideální stav. Tak se 
zlepšila mezná hvězdná velikost HST o 1,6 mag na 29 mag (při expozici 
18 h) a rozlišovací schopnost na 0,043" v pásmu 486 nm (před opravou 
0,066'). Za to bylo třeba zaplatit cenu ve zmenšení zorného pole kamery 
FCC z 11' na 7,3' a ztráty světla při odrazech na pomocné optice ve výši 
20 % dopadajícího záření. Chris Burrows z Ústavu pro kosmický daleko-
hled to na tiskové konferenci 13. ledna 1994 charakterizoval parafrází slav-
né Armstrongovy věty: „Je to mald změna pro zrcadlo, ale velký skok pro 
astronomii" - a má pravdu. 

Kamkoliv se nyní HST zamíří, tam koná udivující práci, ať jde o objek-
ty ve sluneční soustavě, v Mléčné dráze nebo na hranicích pozorovatelné-
ho vesmíru. Není to přirozeně ani zdaleka levná záležitost. Podle 
C. Chaissona stál HST do startu v roce 1990 piné 2,4 miliardy dolarů 
a roční provoz přijde na čtvrt miliardy dolarů. Dosud tedy včetně zmíněné 
údržbářské výpravy raketoplánu Endeavour (STS-61) se na HST vynalo-
žilo kolem 4 miliard dolarů. Od ledna 1994 šlape tedy HST jako hodinky, 
i když na něj také přišla slabá chvíle téměř v nejméně vhodném čase -
5. července 1994 totiž „zamrzl" v klidové poloze vinou poruchy paměti 
palubního počítače. Když technici poruchu identifikovali a vadný úsek 
paměti odpojili, signalizovala telemetrie výpadek gyroskopů, ale naštěstí 
se brzy ukázalo, že jde o chybu obslužného softwaru, zatímco gyroskopy 
se vrtí bez problémů. Tak mohl být HST 9. července 1994 opět spuštěn -
právě včas, aby mohl sledovat dopady úlomků komety na Jupiter! 

Výsledkům prvních vědeckých pozorování po opravě bylo věnováno 
celé číslo časopis 7he Astrophysical Journal Letters v říjnu 1994 - naše 
čtenáře jistě potěší, že mezi spoluautory sdělení najdou také jméno naše-
ho krajana, významného teoretického astrofyzika Ivana Hubeného. 

V současné době je již rozhodnuto o dalších servisních letech v roce 
1997, 1999 a 2002. Při prvním z nich bude instalován infračervený spek-
trometr NICMOS a zobrazovací spektrograf STIS, každý v ceně 70 mili-
onů dolarů. Pro rok 1999 se počítá s pokročilou kamerou HACE za 
30 milionů dolarů. V současné době již většina astronomů na světě využí-
vá archivu HST, kde jsou volně přístupna pozorování po dvanáctiměsíční 
ochranné lhůtě (v prvním roce mohou údajů využívat pouze autoři pozo-
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rovacích programů). Do poloviny roku 1994 obsahoval archiv HST pozo-
rovací údaje pro 6 000 objektů v rozsahu přes 1 TB. 

Ochranné lhůtě jsou také dosud podrobena pozorování z astrometrické 
družice HIPPARCOS, jež získala přesné polohy (0,002') a paralaxy cel-
kem pro 120 000 hvězd do 12 mag a přibližné (0,1') polohy pro další 
milion hvězd. Pro asi 1 000 hvězd jsou známy vlastní pohyby s chybou 
0,0007" za rok a pro 100 000 hvězd s chybou 0,004" za rok. Družice Hip-
parcos také odhalila 5 000 nových „vizuálních" dvojhvězd a na 
15 000 nových proměnných hvězd. 

Nemenším úspěchem je čím dál neuvěřitelnější výdrž ultrafialové dru-
žice WE, vypuštěné počátkem roku 1978, kterou využilo k pozorování na 
2000 astronomů, kteří do konce roku 1994 získali přes 70 000 ultrafialo-
vých spekter pro více než 10 000 objektů. Od roku 1982 bylo možné pra-
covat s družicí na dálku, to znamená, že astronom nemusel během pozo-
rování jezdit do řídicích středisek v USA nebo ve Španělsku. Počítačová 
sít Internet nyní umožňuje řídit družici celkem z 22 stanovišť v USA a 
Kanadě, což jistě přispívá k vysoké účinnosti družice 55 % 
a k pružné reakci na nepředvídané jevy na obloze. Tak například pozoro-
vání novy V 1974 Cyg nebo supernovy 1993J se uskutečnila již 15 h po 
oznámení objevu. 

S výjimkou čáry L-alfa však družice IUE nemůže studovat čáry Lyma-
novy série vodíku, takže toto pásmo je vyhrazeno spektrometrům na kos-
mických sondách Voyager (pásmo 90 až 120 nm), jež naštěstí dosud dob-
ře fungují. Voyagery tak zaznamenaly Lymanovy emise již zmíněné novy 
Cygni 1992. 

Pro extrémní ultrafialový obor (EUV, respektive XUV) se využívá dru-
žice EUVE, vypuštěné v červnu 1992. Družice dokončila hrubou přehlíd-
ku oblohy v pásmu 5,8 až 74 nm a podrobnou přehlídku v pásmu 6,7 až 
36,4 nm. Dosud je potvrzeno 356 diskrétních zdrojů EUV, z toho 
124 zdrojů září v oblasti nad 20 nm. Opticky se podařilo identifikovat již 
341 zdrojů. Mezi přechodnými EUV zdroji zaujímá výsadní postavení 
objekt RE J1255+266, objevený náhodně M. Dahlemem a H. Kreysin-
gem pomocí rentgenové družice ROSAT. Dne 25. června 1994 byl vůbec 
nejjasnějším EUV zdrojem na obloze, tedy proti přehlídce se zjasnil ales-
poň 3 000-krát. 

Družice ROSAT je od listopadu 1993 poněkud ochromena poruchou 
gyroskopu, ale přesto spinila svůj hlavní úkol sestavit katalog bodových 
rentgenových zdrojů, jenž obsahuje 45 600 objektů (katalog HEASARC 
je dostupný v pavučině WWW). Novým přírůstkem v rodině rentgeno-
vých družic se stal japonský satelit ASCA, vypuštěný v únoru 1993 
a zabývající se spektroskopií v pásmu energií do 12 keV. 

Pro výzkum sluneční korony a erupcí hraje nyní nezastupitelnou úlohu 
další japonská družice JOKO, jež získala na půl milionu snímků Slunce v 
pásmu měkkého rentgenového záření (0,4 až 6 nm) s rozlišením 2 000 km 
a dále zaznamenala vývoj 250 erupcí v pásmu velmi tvrdého rentgenové-
ho záření (do 100 keV) s rozlišením 5 000 km. 

Souběžně se mimoslunečními zdroji tvrdého rentgenového a měkkého 
záření gama zabývala obří observatoř COMPTON, kterou se po řadě dí-
čích manévrů koncem roku 1993 konečně podařilo zvednout do potřebné 
výšky 450 km a tím zaručit její životnost nejméně do konce roku 1996. 
Družice již nepracuje napino, jelikož selhal palubní magnetofon, čímž se 
asi 1/3 naměřených dat nenávratně ztrácí. Družice dokončila přehlídku 
oblohy v pásmu 100 MeV a aparatura BATSE zaznamenala tisící zábles-
kový zdroj záření gama dne 27. května 1994. BATSE sledovala po dobu 
112 dnů na 70 zdrojů zábleskového záření gama v pásmu 15 keV až 1,8 
MeV během zákrytu zdrojů Zemí, avšak ani v jednom případě nenalezla 
signál nad úrovní šumu, tedy asi tisíciny jasnosti zdroje v maximu vzpla-
nutí. 

Tvrdé záření gama lze podle T. Weekese registrovat i na zemském 
povrchu, a to od energií fotonů 0,25 TeV. Přístroje sice nemohou zazna-
menat energetický primární foton, ale spršky, které vznikají interakcí pri-
márního fotonu se zemskou atmosférou. O tom, že takových zdrojů asi 
není málo, svědčí velký počet objektů, zjištěných aparaturou 
EGRET v pásmu nad 30 GeV z družice COMPTON. Nejvyšší energie až 
10 TeV poskytuje Krabí mlhovina - mladý pozůstatek supernovy -
a dále pulsar PSR 1706-044 (ten však v TeV vykazuje konstantní tok bez 
impulsní složky). Třetím nejtvrdším zdrojem záření gama je nejbližší ak-
tivní jádro galaxie Markarjan 421. 
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Pozemní detektory kosmického záření gama většinou využívají Čeren-
kovova záření - optických záblesků v zemské atmosféře nebo ve vodních 
nádržích. Nedávno tak byla upravena někdejší pokusná sluneční elektrár-
na v Pyrenejích poblíž Targasonne v nadmořské výšce 1 650 m. Zařízení 
nazvané THEMISTOCLE se skládá z 18 čítačů Čerenkovova záření 
a zaznamená fotony s energií alespoň 3 TeV. Podstatně výkonnější apara-
turu MILAGRO budují nyní Američané nad Los Alamos. Ve vodním ba-
zénu o rozměrech 60 x 80 x 8 m bude instalováno 570 fotonásobičů na 
měření Čerenkovových záblesků. Očekává se, že aparatura zaznamená asi 
1 500 záblesků za sekundu a pořídí postupně přehlídku dostupné části 
oblohy pro energie —1 TeV. Přístroj by měl být spuštěn v roce 1998. Pro 
energie nad 10 TeV se pak užívá scintilačních detektorů, pokrývajících 
velkou plochu v dostatečné nadmořské výšce. Má-li primární foton ener-
gii 100 TeV, vzniká jejich interakcí až 100 000 sekundárních částic, které 
zčásti zaznamenají detektory. Takové přístroje pracují v Utahu (CASA), 
Los Alamos (CYGNUS) a na Kanárských ostrovech (HEGRAS) a mo-
hou zaznamenat fotony s energií až 1 PeV. Pro ještě vyšší energie se pou-
žívá fluorescenčních detektorů, jež dokáží odhaliti primární částice s ener-
gií kolem 100 PeV. 

S. a R. Goldsteinovi se zabývali radarovou detekcí částic kosmického 
smetí na frekvenci 8,5 GHz (vinová délka 35 mm). Během 3 hodin měření 
odhalili 39 částeček smetí ve výškách 510 až 1 550 km nad Zemí. Ekviva-
lentní rozměry částeček smetí se pohybovaly mezi 2 a 11 mm. Podle obou 
autorů se při měření ze Země silně uplatňují výběrové efekty, takže optimál-
ní měření by poskytl radar na oběžné dráze ve výši 1 060 km nad Zemí. 

P. Stanton aj. uskutečnili v Sandia National Laboratory v Novém Me-
xiku experimenty, při nichž kovový disk o průměru 6 mm narážel na pře-
kážku rychlostí 15,8 km.s' - tak lze realisticky simulovat efekty 
srážek s částicemi kosmického smetí. Disk je přitom urychlován více-
stupňovým hypersonickým dělem. 

C. Sagan a J. Ostro pozvedli překvapivě svůj hlas proti rozvíjení tech-
niky aktivní obrany Země před srážkou s planetkou. Obávají se totiž 
jejího zneužití, tedy že by nějaký zločinec mohl k Zemi navést planetku, 
která by nás za normálních okolností minula. Zdá se, že toto varování je 
téměř nadbytečné, neboť lidstvo bere předešlé úvahy zcela apaticky a není 
schopné se rozhoupat ani k podstatně jednodušší akci,jíž by bylo soustav-
né hledání nebezpečných křížičů zemské dráhy. 

A tak jediným zpestřením na jarní obloze roku 1994 se stalo parádní 
UFO 940503, pozorované řadou pozorovatelů zejména ve střední 
Evropě nad severním obzorem v souhvězdí Persea mezi 21h 45min 
a 23h 00min letního středoevropského času. Úkaz vypadal jako vějfovitý 
chvost „komety", jímž prosvítaly hvězdy. V době největšího lesku dosáhl asi 
2 mag a vykazoval zřetelný úhlový pohyb. Z triangulace vycházela jeho 
výška asi na 6 000 km nad Zemí. Po několika týdnech mlčení se ukázalo, že 
příčinou krásného úkazu byl oblak plynu, vypuštěný z nádrže nosné rakety 
americké vojenské družice SIGINT, určené pro monitorování vojenských 
radarů a raketové telemetrie, která těsně předtím přecházela na polární geo-
synchronní dráhu. Oblak ve slunečním světle světélkoval, což bylo na zeše-
řelé večerní obloze nad Evropou výborně patrné. O 

11. Astronomie a společnost 

Česká astronomie utrpěla zejména předčasnými úmrtími mladých astro-
nomů stelárního oddělení Astronomického ústavu Akademie věd ČR 
Jiřího Horna a Karla Juzy. Zemřel však také nejvýznamnější slovenský 
astronom XX. století Lubor Kresák, někdejší místopředseda IAU a svě-
tový odborník ve výzkumu komet a planetek. 
V Brně pak zemřel Bedřich Onderlička, významný vysokoškolský pe-
dagog a specialista ve výzkumu hvězd spektrální třídy A. 
Ze zahraničních odborníků zemřeli J. Bolton (Austrálie, průkopník radi-
oastronomie a zakladatel obsěrvatoří Owens Valley a Parkes), 
K. G. Henize (USA, výzkum planetárních mlhovin, astronaut), R. Liistová 
(Německo, astrofyzika), J. B. Pollack (USA, kosmický výzkum planet), 
B. B. Rossi (USA-Itálie, zakladatel kosmického rentgenového výzkumu), 
O. C. Wilson (USA, spektroskopie hvězd a Slunce), W. Luyten (USA-Ho-
landsko, nestor světové astronomie, autor více než 500 vědeckých prací ze 
všech oborů studia hvězd i sluneční soustavy), D. Allen (Austrálie, infračer-
vená astronomie), W.W. Morgan (USA, průkopník spektrální klasifikace. 
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MKK, jenž pracoval naYerkesově observatoři piných 68 let) a M. P. Candy 
(Velká Británie, výpočty elementů komet a planetek). 

Ve Velké Británii se stal s platností od roku 1995 Královským astrono-
mem Sir Martin J. Rees z Cambridge a v Římě byla udělena prestižní 
Bolzanova cena Siru Fredu Hoylovi a Martinovi Schwarzschildovi za 
jejich přínos k teorii vývoje hvězd a tvorby uhlíku při termonukleárních 
reakcích ve hvězdách. Francouzská astronomická společnost udělila ne-
méně prestižní Janssenovu cenu francouzskému badateli A. Dolffusovi za 
jeho přínos k výzkumu planet. Americká astronomická společnost udělila 
své ceny V. Rubinové (Russellova cena za výzkumy v extragalaktické 
astronomii), J. Bahcallovi (cena D. Heinemanna za průkopnické práce v 
soudobé astrofyzice) a R. Davisovi (cena B. Tinsleyové za detekci neutrin 
ze Slunce). 

V roce 1994 oslavila čtvrt století existence observatoř na Kleti 
v jižních Čechách. Pod vedením svého prvního ředitele A. Mrkose se za-
pojila do výzkumu planetek a komet a v posledních letech se její činnost 
výrazně zkvalitnila modernizací přístrojového vybavení i zvýšením úrov-
ně zpracování dat. Observatoř udržuje archiv, obsahující již přes 
10 000 snímků planetek, a zásluhou soustavné práce mladého výzkumné-
ho kolektivu se podařilo zařadit do katalogu planetek 176 kleťských obje-
vů, čímž se observatoř dostala na vynikající 7. místo na světě. (Pro zají-
mavost, v letech 1991 až 93 bylo světovou centrálou definitivně označeno 
po řadě 333, 396 a 383 planetek.) Observatoř má nyní rychlé elektronické 
spojení se světovou centrálou pro astronomické telegramy v USA, takže 
často slouží i k ověřování nových objevů komet či planetek - za několik 
desítek minut po skončení expozice na Kleti mají tak v USA změřené 
polohy objektu! 

V květnu 1995 jsme si připomněli 70. výročí úmrtí opavského 
rodáka, astronoma Johanna Palisy (1848-1925), jenž se na přelomu 19. a 
20. století proslavil jako mimořádně úspěšný lovec planetek (sledoval je 
vizuálně refraktorem) - na jeho počest se planetka 914 nazývá Palisana. 
V srpnu 1994 byla před Štefánikovou hvězdárnou v Praze na Petříně od-
halena socha generála Milana Rastislava Štefánika (1880-1919). 

V roce 1995 uplynulo sto let od založení prestižního astronomického 
vědeckého časopisu The Astrophysical Journal, který vydává Univerzita 
v Chicagu. Časopis založil patrně nejvlivnější americký astronom XX. 
století George Ellery Hale, jenž se kromě jiného zasloužil o vybudování 
prvních horských observatoří pro výzkum Slunce i hvězd, dále 
o vytvořeníAmerické astronomické společnosti, Mezinárodní astronomické 
unie i slavného Caltechu v Pasadeně. O vysokou profesionální úroveň ča-
sopisu se patrně nejvíce zasloužil proslulý americký astrofyzik indického 
původu S. Chandrasekhar, jenž byl v letech 1952 až 1971 jeho výkon-
ným redaktorem. V roce 1992 uveřejnil časopis celkem 1 844 vědeckých 
prací, tedy bezmála 10 % všech astronomických publikací toho roku. 
V roce 1993 přijala jeho redakce do tisku během března rekordní počet 
231 prací za měsíc; denní rekord 44 prací však náleží datu 12. dubna 1993. 
(Nejdelší interval mezi zasláním práce a jejím otištěním po připomínkách 
recenzentů však činí úctyhodných 11 let!) 

Xoncem roku 1994 slavil neméně prestižní britský vědecký týdeník 
Nature dokonce 125-leté výročí založení pořádáním mezinárodního sym-
pozia Naše místo v přírodě, na němž hovořili přední světoví experti. Před-
nášku o kosmologii proslovil J. Silk, o výzkumu sluneční soustavy 
C. Sagan a o stavbě hmoty S. Weinberg. 

V Praze se v červenci 1994 konala 57. výroční schůze světové meteo-
ritické společnosti za účasti významných světových badatelů (a za mini-
málního zájmu našich sdělovacích prostředků), na niž navazovala jedi-
nečná výstava v Národním museu (rovněž s minimální publicitou). 

Mezinárodní astronomická unie (IAU) konala svůj řádný XXII. kon-
gres v srpnu 1994 v holandském Haagu. Kongresu se účastnilo přes 
2 100 astronomů bezmála ze 60 zemí světa, poprvé podle nového progra-
mového schématu. Na kongresu byla IAU nově rozčleněna do 11 divizí, 
avšak dosavadní vědecké komise zůstaly zachovány (sdružují se dle pří-
buznosti témat do právě zřízených divizí). V nové řídicí struktuře IAU má 
Česká republika jediného zástupce J. Vondráka, jenž byl zvolen presiden-
tem 19. komise IAU (rotace Země). Česká republika byla na kongresu 
formálně „znovupřijata" do IAU - s ohledem na předešlý rozpad federace. 
IAU nyní tvoří představitelé 57 zemí (další 4 státy působí jako přidružené) 
a má ve svých 40 vědeckých komisích úhrnem 7 839 členů. (Úhrnný po-
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čet profesionálních astronomů na světě se odhaduje na 10 000.) Novým 
presidentem IAU se stal holandský astronom L. Woltjer (působící nyní ve 
Francii) a vědeckým sekretářem je německý astronom I. Appenzeller. Příští 
XXIII. kongres IAU se uskuteční v srpnu 1997 v japonském Kjótu. 

Údajně první vědeckou astronomickou konferenci pořádali roku 
650 n. 1. s dalšími indiánskými kmeny středoameričtí Mayové. Šlo o do-
hodu ohledně počátku společného kalendáře a součástí konference byla 
i první vývěska (poster), vyrytá do stěny pyramidy Xochicalco, Morelos 
v Mexiku. Podle této dohody začali Mayové počítat dny od 13. srpna 3113 
př. n. 1. 

S. de Meis aj. Meeus se zabývali otázkou, jak často se opakují pětiná-
sobná úhlová seskupení planet na obloze, přičemž za hranici brali kruh 
o průměru 25°. Propočítali všechny konstelace v intervalu 3101 př. n.l. až 
2735 n.l. a zjistili, že nejužší konstelace (4,3°) nastala v souhvězdí Pegasa 
dne 5. března 1953 př. n. 1. - již v roce 1993 ukázali K. Pang aj. Bangert, 
že k tomu datu se vztahuje počátek čínského kalendáře, neboť v téže 
oblasti se tehdy nacházelo i Slunce a Měsíc a to nemohlo ujít pozornosti 
čínských astronomů. Ačkoliv se pětinásobná seskupení planet mohou je-
vit jako vzácná, ve skutečnosti se opakují obvykle již po desítkách let, 
v nejhorším případě jednou za dvě stě let. Nejbližší taková konstelace 
nastane 17. května 2000, když ovšem bude mít příslušná kružnice průměr 
19,5'. 

Na další kalendářovou kuriozitu upozornil P. MacDonald. Vlivem pře-
chodu z juliánského kalendáře na gregoriánský, jenž se uskutečnil v 16. 
století n.l., nemají křesťanská tisíciletí stejnou délku, pokud ji počítáme 
ve dnech. Jelikož první tisíciletí bylo celé juliánské (autorem juliánské 
reformy byl alexandrijský astronom Sosigenes, jenž ji navrhl již roku 
45 př. n.l. - prosadila se však až v roce 8 n.l.), jeho délka ve dnech činí 
365 250 dnů. Naproti tomu právě končící 2. tisíciletí bude už natrvalo 
nejkratší, neboť k 31. XII. 2000 bude mít jen 365 237 dnů. Příští tisíciletí 
bude již pině gregoriánské, tedy o délce 365 242 dnů, čtvrté tisíci-
letí bude o den delší, tedy 365 243 dnů atd. Prvních milion dnů křesťanské 
éry bude dovršeno 26. listopadu 2738. 

Milovníci astronomických čísel zajisté uvítají zavedení nových 
předpon pro násobky a díly základní veličiny, jak to podává tabulka: 

mocnina zkratka název 

pata

exa ' 

zetta 

yoita 

ocnina žkráUia název 

tamto 

atto 

zepto 

yocto 

Novinkou je také přesná definice absolutní nuly termodynamické stup-
nice, která se bude natrvalo rovnat -273,15 °C. 

Italští teoretičtí fyzikové pod vedením N. Cabibba ohlásili vytvoření 
nejvýkonnějšího superpočítače na světě APE, jenž dosahuje 100 gigaflo-
pů za sekundu. Superpočítač byl původně vyvinut pro zvládnutí rozsáh-
lých výpočtů v kvantové chromodynamice, ale ukázal sel komerčně úspěš-
ným. Fyziky založená firma Quadrics dodala zatím již 20 relativně lev-
ných superpočítačů na trh. Jejich výkon je srovnatelný s dosavadním vý-
početním výkonem všech evropských ajaponských počítačů a přesahuje 
o 4 řády výkon špičkové pracovní stanice. 

Počítačová síť Internet se šíří stále zrychleným tempem (Česká repub-
lika sek ní připojila 13. února 1992) a zahrnuje už více než sto zemí světa. 
Astronomové si ji pochvalují zejména při rychlé výměně informací o ak-
tuálních pozorováních, například po objevu supernovy. Internetovými 

mocnostmi se staly přirozeně Spojené státy, dále pak Velká Británie, Fran-
cie, Německo, Japonsko, Kanada, Austrálie a Itálie. Zásluhou Evropské 
laboratoře pro výzkum částic (CERN) se od roku 1994 explozivně rozvíjí 
služba WWW (Celosvětová pavučina), která dále násobí možnosti využi-
tí Internetu. 

Člověku by se mohla zatočit hlava z úspěchu informační exploze 

a tak je asi právě na místě studená sprcha v podobě kritických poznámek 
známého amerického teoretického astrofyzika Kipa S. Thorneho, jenž 

zrekapituloval chyby, jichž se v průběhu století dopustili přední koryfejo-
vé vědeckého výzkumu v astronomii a fyzice. Započal je sám Albert Ein-
stein, který nevěřil, že teorie relativity připouští existenci černých děr. Jas-
nozřivý průkopník teorie relativity Sir Arthur Eddington pro změnu nikdy 
nepřipustil, že relativistická degenerace určuje maximální hmotnost bí-
lých trpaslíků, jak na to přišel S. Chandrasekhar (a za což posléze obdržel 
Nobelovu cenu). Podobně J. Oppenheimer nevěřil F. Zwickymu, když přišel 
s koncepcí neutronových hvězd jako projevem neutronové degenerace 
hmoty, a pro změnu J. Wheeler nevěřil J. Oppenheimerovi, že může nastat 
nevratné gravitační zhroucení velmi hmotných hvězd. 

Cestu k přijetí koncepce neutronových hvězd nakonec prorazil akade-
mik L. Landau, jenž zoufale potřeboval světové uznání, jelikož mu hrozi-
la za Stalinových čistek v SSSR smrt. Podobná hrozba smrti vlastní ženy 
(obviněné, že chtěla zabít Stalina!) podnítila akademika L. Ginzburga k 
bádání o původu kosmického záření. Také akademik Zeldovič pracoval 
pod drsným tlakem na vývoji atomových zbraní a na jeho vojenských vý-
zkumech vydělala teorie gravitačního zhroucení hvězd. Nicméně Zeldo-
vič sám nevěřil na Hawkingovu teorii vypařování černých děr a Hawking 
zase nevěřil J. Beckensteinovi, jenž přišel s koncepcí entropie černých 
děr. Když R. Penrose se S. Hawkingem přišli s myšlenkou počáteční sin-
gularity pro vesmír, odmítl tuto koncepci pro změnu 
I. Chalatnikov. Sám K. Thorne také chyboval, když nevěřil Wheelerovi, 
že látka se může změnit v záření, Zeldovičovi, že rotující černá díra může 
zářit a Braginskému, že lze dosáhnout kvantových mezí při detekci gravi-
tačních vin. V tomto kolotoči chyb je s podivem, jak navzdory nim teore-
tická fyzika nezadržitelně kráčí kupředu. Thorne to přičítá zejména třem 
osobnostem, a to J. Wheelerovi jako inspirujícímu vizionáři, J. Zeldovičo-
vi jako tvrdě pracujícímu vědeckému šéfovi a D. Sciamovi, jenž se jako 
katalyzátor obětuje, aby se pokrok odehrál rychle. 

Pro ty z čtenářů, kdo mají ještě větší část vědecké dráhy před se-
bou, snad poslouží desatero kanadské astronomky J. Irwinové, kterým 
XXIX. přehled pokroků astronomie uzavírám: 

1. Musíš mít dobré nápady (B. Lindblad) 

2. Mustš se trochu vyznat v matematice (J. Oort) 

3. Musíš získat dobrá data (H. Plaskett) 

4. Mustš mít dobré styky (J. Pearce) 

5. Musíš se trochu vyznat ve fyzice (A. Eddington) 

6. Nesmíš zanedbat malé, leč reálné odchylky (K. Jansky) 

7. Musíš publikovat v The Astrophysical Journal (G. Reber) 

8. Musíš umět vytěžit to nejlepší ze špatné situace (H. C. van de Hulst) 

9. Těš .re z uznání, pokud nějaké přijde (W. W. Morgan) 

10. Nechť tvé výsledky převýší tvé očekávání, neboť co jiného, je asi nebe? 
(R. Browning) 

Letošní v pořadí XXIX. přehled o pokroku astronomie 
je v Říši hvězd současně i poslední. V průběhu bezmála 
tří desetiletí se z nevelkého přehledového článku stala 
housenka, jejíž rozsah v posledních letech dosáhl více 

než 170 stran normalizovaného textu. Při četných 
dalších povinnostech pisatele se tak dokončení 

rukopisu neúnosně oddalovalo. To působilo značné 

nepříjemnosti redakci a tak se letos poprvé stalo, že se 

publikace Žně za rok 1994 protáhla až do prvního 

pololetí roku 1996. Je zřejmé, že tuto nešťastnou situaci je 
potřebí radikálně rozřešit a tak na závěr vlastního 
„cyklu" přeji svým mladším následovníkům šťastnou 

ruku i výdrž; nezadržitelný rozvoj astronomie, jehož 
jsme nepřetržitými svědky, za to totiž opravdu stojí. . 

10. XII. 1995 Jiří Grygar 
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SLUNEČNÍ AKTIVITA 

Za celý červen se na Slunci nevyskytla ani 
jediná erupce s klasifikačním stupněm X či M, 
tedy žádný mohutnější výbuch. Činnost vyjá-
dřená indexem erupční aktivity se celý měsíc 
držela na hodnotách nepřesahujících 10, jiný-
mi slovy velice nízko. Maxima (10) dosáhla 
hned kolem 5. června a v následujících dnech 
a týdnech pouze několikrát krátkodobě vystou-
pila na hodnoty kolísající mezi 1 a 4. Po zby-
tek období byla 0. 

Relativní čísla se vyhladila a v průběhu ce-
lého měsíce nedocházelo k větším výkyvům. 
Čisté Slunce (s relativním číslem 0) se vyskyt-
lo pouze dvakrát a naopak maximum se vyšpl-
halo 5. a 10. VI. na pouhých 30. Z tohoto zklid-
nění lze také odvozovat nízkou hodnotu průměr-
něho relativního čísla R = 15,8. Je to sice nárůst 
oproti dvěma předešlým měsícům, leč tak ne-
patrný, že lze hovořit o setrvale velmi nízké 
sluneční činnosti a výrazné oživení nelze před-
pokládat asi ani v následujících měsících. 
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Á Vzácně Se vyskytující bouře na Saturnu, pozorovaná Hubblovým 
kosmickým dalekohledem jako bílá šipka poblíž rovníku planety. 
(foto - NASA/JPL) 

NOVINKY Z ASTRONOMIE 

Prsten, z něhož se rodí hvězdy 
Hubblův kosmický dalekohled zachytil zajíma-
vou trojici galaxií. Každá vyhlíží úpině jinak 
a jedna je docela zvláštní - podle svého vzhledu 
dostala případné jméno „Kolo od vozu" 
(Cartwheel Galaxy). Celé pozoruhodné seskupe-
ní se promítá do souhvězdí Sochaře a zřejmě as-
poň od dvou členů skupiny nás dělí vzdálenost 
500 milionů světelných roků. Ten prstencový 
útvar (dřív bychom řekli loukotě od kola - ale 
kdo dnes tohle slovo zná?) vznikl srážkou 
a máme tu další pěkný příspěvek do pestré sbír-
ky tvarů, které se vytvořily těsným přiblížením nebo pronikáním dvou galaxií. Tentokrát šlo 
o trefu do černého - galaxie neprošly svými okraji, ale zasaženo bylo jádro jedné z nich. Výsledkem 
bylo vytrysknutí látky - plynu a prachu v rovině kolmé na směr setkání. V lednu 1995 byla změřena 
rychlost rozpínání 200 000 mil za hodinu, tedy 90 kilometrů za sekundu. Prstenec má nyní průměr 
150 000 světelných roků a pokud by se rychlost rozpínání podstatně nezměnila, došlo by ke srážce 
před asi 150 miliony roku. V prstenci je možné pozorovat množství jasných zauzlin s nadbytkem 
modrého záření. Jde o obrovité hvězdokupy tvořené mladými horkými hvězdami. Zřetelné jsou zde 
rovněž rozměrné smyčky a bubliny z materiálu vyvrženého výbuchy supernov. Máme tu tedy co 
dělat s oblastí intenzivní tvorby hvězd - vzniklo jich tu několik miliard a supernov vzplanulo něko-
lik tisíc. 

„Kolo od volu" bylo původně normální spirální galaxií podobnou naší. Při srážce spirální struk-
tura zanikla, ale znovu se objevuje: všimněte si slabých spirálních ramen mezi vnějším prstenem 
a centrální oblastí. Potvrzují to i počítačové simulace, které ukazují, že spirální struktura se vytváří 
spontánně a poměrně rychle. 

Dvě zbývající galaxie ve zmíněné trojici vyhlížejí vcelku nevinně, ale jedna z nich je viníkem 
i tvůrcem - podstoupila srážku a byla příčinou vzniku „Kola od vozu". Nevíme však, která to byla. 
Modrá galaxie vpravo dole se jeví jako dosti rozevlátá, její struktura je silně porušená a také v ní 
bouřlivě probíhá tvorba hvězd - mohla by proto být oním útočníkem. Ale ani úhledněji vyhlížející 
galaxie vpravo nahoře není bez podezření. Chybí jí totiž plyn, o nějž mohla přijít v průběhu srážky, 
přepustit ho svému terči a přispět tak ke vzniku prstenu. O 

(viz též obr. na 11. stí: obálky Říše hvězd 1-2/1996) 
[STScI-PRC9S-021 Pavel Příhoda 

Bouře na Saturnu 

Snímek Saturnu, pořízený Hubblovým kosmickým dalekohledem (HST), ukázal vzácně se vysky-
tující bouři, která se jevila jako bílá šipka poblíž rovníku planety. Taková bouře vzniká výstupem 
horkého vzduchu, podobně jako bouře na Zemi. Rozměr této bouře dosahuje velikosti Země. HST 
je schopen přinést nové detaily týkající se atmosférického proudění a větrů na Saturnu. Nový obrá-
zek ukazuje, že pohyb a velikost bouře se od jejího objevení v září 1994 jen velmi málo změnily. 

Bouři zachytila širokoúhlá planetární kamera (WFPC2), pracující v modu širokého zorného 
pole. Snímek byl pořízen 1. XII. 1994, když byl Saturn vzdálený od Země 1,35.10' kilometrů. 
Na záběru vidíme utváření oblaků, které má svoji příčinu v rychlém větrném proudění. Vzniká 
tmavý klín, který pronikl do západní (levé) strany jasného centrálního oblaku. Nejrychlejší vítr 
směřující na východ, jaký byl až dosud na planetě zjištěn (podle měření z Voyageru dosahoval 
1 500 km.h''), byl zaznamenán v planetografické šířce tohoto klínu. 

Směrem k severu od šipkovitého útvaru rychlost větru klesá tak, že se střed bouře pohybuje 
směrem k východu ve srovnání s místním globálním prouděním. Mraky severně od bouře jsou 
unášeny k západu větry ve vyšších šířkách. Silné větry v blízkosti tmavého klínu vanou přes severní 
okraj bouře a vytvářejí druhotnou poruchu, která je doprovázena vznikem jemných bílých mraků 
východně od středu bouře. Bílé bouřkové mraky se skládají ze čpavkových ledových krystalků, 

které vznikají tehdy, když si výstup-
ní proud teplého plynu hledá cestu 
přes velmi chladnou svrchní hladi-
nu Saturnových mračen. Pomocí 
HST se podařilo pozorovat podob-
nou, ale poněkud větší bouři v září 
1990. Byla to jedna ze tří velkých 
bouří na Saturnu, zaznamenaných v 
posledních dvou staletích. I když 
tyto události byly pozorovány vždy 
Po 57 letech (zhruba dva Satumovy 
roky), nejsme si dosud jisti, zda se 
skutečně jedná o cyklický jev, ke 
kterému dochází v letních měsících 
na severní polokouli Saturnu. 
O 
[LPIB 74(1995)] (me) 
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ZPRÁVY Z OBĚŽNÝCH DRAH Co "e to kd ž se řekne 
Dne 12. IV. jsme si připomněli 35. výročí Gagarina a také 15 let provozu raketoplánů. NASA při 
této příležitosti uvedla, že v průběhu 76 expedic pět letounů oblétlo Zemi celkem 9 579-krát, strá-
vilo na dráze 604 letových dní a vyneslo přes 9 000 tun nákladu včetně 220 lidí. Celkem už bylo ve 
vesmíru 345 kosmonautů! O něco dřív oslavila 10. výročí svého působení stanice Mir, která se 
z dvacetitunového bloku rozrostla na devadesátitunový komplex - bez transportních 
a nákladních lodí a bez modulu Priroda, který měl další zpoždění. 

Zatímco na oběžné dráze v Miru pracuje mezinárodní posádka Onufrienko, Usačov aLucid[ová], 
roz. Wells[ová] (je jí už 53 let!), chystal se letos již čtvrtý start raketoplánu - STS-77. 
14. IV. vyjel dopravník ML-1 ze sekce č. 1 montážní budovy VAB na komplex LC-39B s raketoplánem 
Endeavour, který měl v plánu odstartovat ke svému 11. letu dne 16. V. v lOh 36min UT (okno 2,5 h). 
Šestičlenná posádka, v níž byl i Kanaďan M. Garneau, měla na dráze se sklonem 39° pracovní pro-
gram na 10 dní - jednak v laboratoři Spacehab-04, jednak s autonomním subsatelitem Spartan 207. 

Na 20. VI. (začátek startovního okna 14h 49 min UT) je připravován let Columbie STS-78 
s laboratoří Spacelab, upravenou poprvé jako LMS (Life and Microgravity Science), v níž má sed-
mičlenná posádka (mimo jiné J.-J. Favier z Francie a R. Thirsk z Kanady) pracovat 15 d 22 h. Ve 
stejný den, na který je plánován návrat, má na opačné straně naší planety začít další expedice: 
Sojuz-TM 24 vynese na komplex Mir G. Manakova, P. Vinogradova a Francouzku Claudii André-
Deshays[ovou], která se vrátí 22. VII. 

Hned poté se na návrat začne připravovat rovněž její americká kolegyně Lucid[ová] - přiveze ji opět 
raketoplán Atlantis. Ten se v polovině dubna přesunul z Kalifornie do KSC na Floridě; jeho 4. výprava na 
Mir (STS-79) má začít 1. VIII, kolem 3h 42min UT a skončiti. VIII. Po 8 d 20 h 35 min letu. 

V letošním roce se zhodnotí výsledky české práce posledních let, kdy věda nemá právě na růžích 
ustláno. Na stanici Mir nyní pracují dvě české pícky - CSK-1, fungující již přes deset let, a od 
podzimu 1995 rovněž CSK-4 soukromé laboratoře BBT Materials Processing (tvůrcem obou je 
Ing. Č. Barta). Je součástí automatické aparatury Titus, na níž bylo během zimy uskutečněno 
15 mezinárodních pokusů. Při letu Endeavour/STS-77 byl testován mimo jiné soubor akcelerome-
trů, z nichž nejpřesnější je mikroakcelerometr z Astronomického ústavu AV ČR, postavený pod 
vedením dr. L. Sehnala, vyzkoušený již v létě 1992 na ruské návratové družici Resurs a v říjnu 1995 
na americké sondážní raketě... 

Od srpna loňského roku funguje na oběžné dráze česká družice Magion 4 o hmotnosti téměř 
60 kg, prozatím k piné spokojenosti svých tvůrců (tým P. Třísky z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR) 
i uživatelů. 28. XI. prošla úspěšně stínem Země, kdy teplota na povrchových částech poklesla pod 
-100 °C. V polovině ledna a počátkem února byla vlastním pohonem družice poprvé korigována 
dráha tak, aby mohla pokračovat měření v tandemu s hlavní družicí. V květnu byl na cestu do Ruska 
připraven Magion 5, který by měl startovat v polovině července. 

Ceský kosmický výzkum tedy pokračuje i v současných - pro vědu ne právě příznivých - pod-
mínkách a v tvrdé mezinárodní konkurenci posílil své dobré jméno. Měli bychom si uvědomit, že to 
není díky laskavé podpoře vládních úředníků, nýbrž jen a jen díky kvalitě vědeckého programu 
a technické přípravy. Odborníci ukázali, co dovedou - teď je řada na řídicích orgánech umožnit jim, 
aby to nebylo naposledy. A protože v demokratické společnosti je to věc veřejná, neškodilo by, aby 
jim to veřejnost občas připomněla... 

Jistě není příznivce hvězdářství, který by neviděl v březnových nocích kometu Hyakutake; po-
zorovali ji rovněž kosmonauti na Miru a v raketoplánu. Systematicky ji sledovala i flotila kosmic-
kých observatoří v čele se svou „vlajkovou lodí" - HST. Za překvapivé lze považovat zjištění Rosa-
tu 27. III., že kometa je silným zdrojem proměnlivého toku rentgenového záření. 
V přestávce mezi sledováním sond Galileo a Voyager získal radioteleskop NASA v Goldstone rov-
něž cenná radarová pozorování. 24. III. se na kometu zaměřila i nová kosmická sonda NEAR 
a v následujícím týdnu předala zaznamenaná data rychlostí 39,4 bit.s' na Zemi. 

NEAR (Near-Earth Asteroid Rendezvous) je první kosmickou sondou nové generace programu 
Discovery - má hmotnost 805 kg, z toho přístroje 55 kg (multispektrální CCD-kamera, infračerve-
ný spektrometr, srovnatelný s NIMS na Galileu, spektrometry záření X a gama, třísložkový magne-
tometr, laserový výškoměr). Většina systémů je odvozena ze zařízení vyvinutých pro 
vojáky... 

Na cestu se vydala 17. II. ve 20h 43min UT a za tři dny poté už ze vzdálenosti 1,5 milionu 
kilometrů pořídila hezký kontrolní obrázek Měsíce. 2. III. se uskutečnila první korekce dráhy, další 
se uskuteční do konce června. Během dubna a počátku května byla ověřena činnost všech systémů 
- na „den kosmonautiky" se sonda NEAR nacházela ve vzdálenosti 22 milionů kilometrů od Země 
a 167,8 milionů kilometrů od Slunce. Letový plán předpokládá, že 27. VI. 1997 (330 milionů kilo-
metrů od Země) proletí NEAR 1 200 km od planetky (253) Mathilde, dvojnásobně větší než Ida 
a typu C, jaký dosud nebyl zblízka zkoumán! 3. VII. 1997 se uskuteční Deep Space Maneuver, při 
němž hlavní motor sníží rychlost sondy o 279 m.s' a vyšle ji zpět k Zemi, kolem níž proletí 
22. I. 1998 ve vzdálenosti pouhých 478 km. K cíli - planetce (433) Eros - se NEAR dostane po 
Vánocích 1998. Série setkávacích manévrů zbrzdí sondu o 949 m.s'tak, aby relativní rychlost mezi ní 
a planetkou nepřevyšovala 5 m.s'' a poté bude NEAR zakotven na oběžné dráze kolem Erosu, kde 
15. III. 1999 začne desetiměsíční vědecký výzkum ze vzdálenosti až 15 km! 

Letos na jaře se rozeběhly práce na sondě Clementine 2, která má odstartovat v roce 1998 
a navštívit dvě až šest planetek. Přiblíží sek nim na 100 km a na tři vyšle 10 až 15-kilogramová 
pouzdra s kamerami, jejichž tvrdý dopad bude sledován z hlavní sondy. Podobnost s vojenským 
programem není náhodná: i v tomto případě jde především o technické testy. Proto NASA souběž-
ně zadala vývoj obdobné, avšak čistě vědecké sondy v rámci programu New Millenium. 

Sonda Galileo posledním zážehem' hlavního motoru v apocentru své dráhy 14. III. zvýšila pen -
centrum ze 185 000 na 670 000 km, dokončila přenos prosincových dat a 26. III. začala rychlostí 
16 bit.s'' předávat nová měření Jupiterovy magnetosféry a kosmického prachu. Během června bu-
dou získány první snímky měsíce lo, Rudé skvrny a 27. VI. při těsném průletu rovněž Ganymedu. 

p Marcel Grün 

IHW - International Halley Watch, mezinárod-
ní vědecký program komplexního výzkumu 
Halieyovy komety během jejího přiblížení ke 
Slzlnci„které nastálo v roce 1986. 
řnfraČervená astronomie - obor astrono-
niie, který se zabývá výzkumem kosmických 
objektů 'v infračervené oblasti spektra. Pozo-
rovárií.se:provád ;poirioeí speciálních detekto-
rů utwstěných na vysokohorských observato-
řích; balónech nebo družicích. 
infračervené záření-- oblast elektro-
`magneíičkéhd árení-s vinovými, délkami od 
.780 am do F:bim. . 
íonosfera - vrstva zemské atmosféry ve výš-
ce 80 až 500 km Skládá se z několika vrstev s 
různou koncetrací nabrtýčh: částic; vrstvy jsou 

'označeny D E; F.a Fz. 
jádro komety- základní částkomety, vektere 
je soustředěna prakticky veškerá látka. Půso-
bením slunečního záření na j:k. sevýtvářl koma 
a ohon.- . . 

janky .7y, jednotka hustoty; zářiveho'toku, 
použivaná; zejména 'v rádioastronomn 
1 Jy=1O W.m Z:Hz'. 
jarní bod - jeden z průsečíků.eklipiiky a svá 
tového roVníku, ve kterém se-Slunce:nachází 
obvykle 21. III koncem 20., 

a 

začátkem 21 
Ftoletí ča5téji 20: IIL J.b: má rektaseenzi i ek- 
aiptikální delku 0°j - . 
Jesličky, Praesepe - otevřená hvězdokupa v 
souhvězdí. Raka" ve: vzdálenosti: 160 pc, vidi-
telná pbnhým Okem. Obsahuje téměř 500 
hvězd: : . _. 
Jitřenka viz Venuše. 
Já ‚lánská periiodá :,Sčahgerova perioda, .ob-
dobí 7980 let s počátkem 1 ledna 4713 př:nI, 
které zavedl roku 1582 J. Šcaliger. J ; vznikla 
jako součin tří period používaných v časomíře¢-. 
slúňečního kruhu .(28 let), měsíčního=kťůliu 
(19 let) a indikce (15 let). Dny vj.p. jsou číslo: 
věny průběžně a udávají taft?vane juhánské da 
turn. . _ . . 
julřánská reforma. (kalendáře}- reforma ka- 
lendáře, kterou navrhl alexandrijský'učenec 
Sosigenes.a zavedl v 1. století`přn l G,'J., Gae
sar. Základem letopočtu byla délka ročního obě-
hu Slunce (365 dní), délka měsíců byla 30 nebo 
31 dní (únor měl_29 dní).Rbk začínal 
v nejkratší m dni akaždý čtvrtý rok byl ;pžestup_ - 
ný (únor měl 30 dní) Začátkemletopočt bylo 
založení Říma roku 753 př.n:L (ab urbe cmdi- 
ta). Gregoriánskou reformou juliánskéhokálán-- 
dáře vznikl dnešní gregoriánský' kalendář.; .: 
juhánské datum (JD) -pocetdnř Od:1" led -: 
na roku 4713 př:n.i Začína vždy v poledne svě-
tovehorčasu, tedy o 12 hodin později než da-: 
turn občanské. . 
juí,anske století - astronomická jednotka 
času; odpovídá 100 juliánskýmrokům,_tojest 
intervalu 36 525 drní. 

julianský 

rok -aok v juliánskem kalendáři. . 
"o délce 365, 25' dne. Od tropického roku 

.seli 

`ší o 00078. dne, tedy o 1 I m i n 7 4 s. Tentoxozdtl 
odstranila'gregonanská reforma kalendáře: 
Juno —jedna z největších planetek,průměr:
asi 250 km. Obíhá mezi Marsem a.Jupiterenr.. 
s periodou 4,358 roku, Objevena roku 1804. 
Jupiter - největši planeta sluneční soustavy, 
obíli i ve střední vzdálenosti 778.1 Os km Od -
`Slunce za 11.86 roku. Rovníkový průměr 
142 800 km, střední hustota 1 330 kg .m'. Po-
vrch J je ;pokryt mraky seskupenými do tma; 
vých a světlých pásů: Ma 16 přirozených dr'i 
žze, 4 největší objeveny G. Galileim (1610), 
poslední 3 sondou Voyager 2 (1979). 
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Říše hvězd 73 (1992) 
Říše hvězd 2/1992 - Hledá se ta nejzářivější hvězda (M. Plavec); K 350. výročí úmrtí Galilea 
Galilei; Do USA a Mexika za úpiným zatměním Slunce (J. Chloupek) 
Říše hvězd 3/1992 - Mezinárodni kosmický rok již začal (M. Grůn); Do USA a Mexika za úpl-
n m zatměním Slunce (J. Chloupek) 
Říše hvězd 6/1992 - Nad novým obrazem Venuše (M. Eliáš); Kometa P/Grigg-Skjellerup 
(J. Bouška); Některé výsledky vizuálnich pozorování zákrytových dvojhvězd (J. Borovička) 
Píše hvězd 7/1992 - Kde jdeme - a kolem čeho? (M. Plavec); 90 let od smrti profesora Vojtě-
cha Šafařika (M. Kopecký) 
Říše hvězd 9/1992 - Globální změny ozónové vrstvy a jejich projevy nad územím Českoslo-
venska (K. Vaniček); Stíny v kosmické mlze - zárodky galaxii (M. Plavec) 
Říše hvězd 11(1992-76. výročí vzniku České astronomické společnosti; Můj život s hvězda-
miíZ Bochniček); ČAS: Mnoho díků a hrst vzpomínek (M. J. Plavec); Astronomické vzpomínky 
(I. Solc); Zdrávas česká Astronomie (Z. Kvíz) 

Říše hvězd 74 (1993) 
Říše hvězd 1/1993 - ČAS (J. Kleczek); Perseidy a návrat periodické komety Swift-Tuttle 
(V Zno)ip; Začínajícím hvězdářům (Q - Prvni pohled do vesmíru (1. lekce) (Z Pokorný) 
Říše hvězd 4/1993 - Velikonoce a skutečné datum ukřižováni Ježíše Krista (J. Šuráň); Oslavy 
75. výročí ČAS 
Říše hvězd 511993- Kosmonautika v roce 1992 (M. Grůn); Začinajicím hvězdářům (5) - Pohyb 
Slunce, Měsíce a planet (3. lekce) (z• Pokorný) 
Říše hvězd 6/1993- Žeň objevů 1992(1.) (J. Grygar); Velký ničitel ve středu Galaxie aneb když 
jedna černá dím, proč ne čtyřicet tisíc? (M. J. Plavec); Vizuální pozorování Slunce v roce 1992 
(L Schmied); Začínajícím hvězdářům (6) - Trajektorie planet (3. praktikum) (Z. Pokorný) 
Píše hvězd 9/1993 - Zářením ňzená kosmologie (J. Zveňco); Žeň objevů 1992 (III.) - (9. -11.) (J. Grygar) 
Říše hvězd 12/1993 - Úvahyo antropickém principu a o mimozemském životě (A. D. Fokker); 
Poznámka o antropickém principu (J. Novotný); Začínajícím hvězdářům (10) - Zářeni kosmic-
/rych těles (6. lekce) (Z. Pokorný); Obsah 74. ročníku Říše hvězd; Astronomický adresář 
1,993-1994 české a Slovenské republiky; příloha- astronomický kalendář 
Ríše 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) -Zjišťování astrofyzikálních charak-
teristik kosmických těles (7. lekce) (Z. Pokorný) 
Říše hvězd 3/1994 -Hvězdně jesle zvané Orion (M. J. Plavec); Několik poznámek ke kosmo-
logickým úvahám Jana Amose Komenského (R. Rajchl) 
Říše hvězd 4/1994 - Zpráva o astronomických družicích v roce 1993 (M. Grün); Nová pojme-

nevání kleťských planetek (J. Tichá); Rozhovor s prof. Z. Kopalem 
Říše hvězd 5/1994 - Žeň objevů 1993 (N.) - (1. -2.) (J. Grygar); Přístroje na vyhodnocováni 
astronomických fotografií (J. Zicha); Jeansův pohled na vesmír (F. Jáchim) 
Říše hvězd 7-8/1994 -25. výročí přistáni prvního člověka na Měsíci (M. Grin) - Ohlédnuti za 
Apollem, První lidé na Měsíci, Pokračováni velkého programu; Žeň objevů 1993 (N.) - (3. - 6.) 
(J. Grygar); Zatměni Slunce 10. května 1994 (IL) 
Říše hvězd 9-10/1994 - První poznatky o srážce komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem 
(V Vanýsek); Ze života Slunce (J. Kleczek); Žeň objevů 1993 (IV) (J. Grygar) 
Píše hvězd 11-12/1994- Chronologie veřejného působeni Ježíše Krista a některé související 
aspekty astronomicko-historické (J. Suráň); Úvahy o koróne (M. Rybanský); Jak jsme pozoro-
vali zatměni Slunce 10. V. 1994 na Kanárských ostrovech (J. A. Bonet, M. Sobotka, M. Vú-
zquez); Staronová kometa Spitaier (J. Bouška); Žeň objevů 1993 (V) - (10. - 13.) (J. Grygar); 
Začínajícím hvězdářům (13) - Důležité astrofyzikální diagramy (8. lekce) (Z. Pokorný); 
R. G. Giovanelli (1915-1984) ajeňo přínos ve sluneční fyzice (L Krivský) 

Říše hvězd 76 (1995) 
Říše hvězd 1/1995 - Impaktni kráter Ales a původ vltavínů (J. Zahálka); Planetky - tělesa 
záhadná (V. Vanýsek); Příloha - Ze života planet (plakát); Obsah 75. ročníku Říše hvězd 
Říše hvězd 2-3/1995 - Planety, bohové a lidé (J. Kleczek); Praoceányna Marse (L. Neslušan); 
Budeme ještě v noci vídat hvězdy? (J. Papoušek); Začínajícím hvězdářům (15) - Vzdálenost 
cefeid (7. praktikum) (Z. Pokorný); František Link (1906-1984) 
Říše hvězd 4/1995 - Zaň objevů 1994 (l.) - (1.) (J. Grygara Příběh komety Biela (J. Kyselý) 
Říše hvězd 5-6/1995 - Planety podobné Zemi (M. Eliáš); Zaň objevů 1994 (IL) -(2.) (J. Grygar); 
Má smysl pozorovat sluneční skvrny pouhým okem? N• Letfus); Sledováni nárazové viny od 
Slunce k Zemi (L Kňvský); Lawrence H. Aller aneb jak se pozemský zlatokop změnil ve hvězd-
ného; Královský astronom John Flamsteed a Greenwich (F. Jáchim) 
Říše hvězd 7-8/1995 - Kdy doopravdy zapadne Slunce? (J. Hollan); Planelya bohové zblízka 
(J. Kleczek); Kosmonautika v roce 1994 (M. Grün); Žeň objevů 1994 (IIL) -(2.) (J. Grygar) 
Říše hvězd 9-10/1995 - CCD (Milan Kment); O jednom velkém jarním bolidu (P. Spumý); Žeň 
objevů 1994(1V.) -2. Meziplan etáml látka (J. Grygar); Pohled kritického racionalisty na astrolo-
gii N• Vanýsek); Eugene Andrew Cernan - člověk, který zatím jako poslední chodil po Měsíci; 
Lékařovy astronomické názory - Jan Jessenius (F. Jáchim) 
Říše hvězd 11-12/1995 -Periodické komelya jejich označování (J. Bouška);Hubblůvkosmic-
ký dalekohled zahájil útok ma Hubb/ovu konstantu (L Richterek); Slunečnizatmění v roce 1994 
-Maroko a Brazílie (E. Marková); Vizuální pozorováni Slunce vroce 1994 (L. Schmied, V. Neliba); 
Zaň objevů 1994(K) -S. Sluneční soustava; 4. Hvězdy (J. Grygar); Vesto Malvn Slipher (F. Jáchim) 

Říše hvězd 77 (1996) 
Říše hvězd 1-2/1996 - Galileo zkoumá Jupitera (J. Macháček); Disk hvězdy Betelgeuse 
(J. Kleczek); Věda a mystika (V. Vanýsek);Žeň objevů 1994 (VL) -6. Neutronové hvězdya pulsa-
ry; 6. Galaxie (J. Grygar); Přílohy: Obsah 76. ročníku Riše hvězd; Astronomický kalendář České 
republiky 1995-1996 
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Podmínky členství ve 
Společností přátel Řre hvězd: 

Vznik a zánik členství je vázán na předplatitelský 
odběr časopisuŘfše hvězd. Členem se tedy může stát 
každý, kdo souhlasí s cíli Společnosti amářádné roční 
předplatné na tento časopis. Dokladem o členství je 
platný členský průkaz, který nový člen obdrží po po-
tvrzení přihlášky a zaplacení předplatného. 

Přihlašuji se za člena 

ó SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ŘÍŠE HVĚZD 

JMÉNO: 

p ADRESA: 
0 

PSČ: 
z 

RODNÉ ČÍSLO: 

DATUM 

Jednou z činnost(, kterou se Společnost 

padteiŘíšehvězd zabývá,.je i shromažďování 
finančních prostředků určených pro vydávání 

• as€Tonomickébo časopisu Říše hvězd. Za 

jakQukoll pomoc, kterou časopis podpoříte, 

Vám předem děkujeme! 

Č slo účtu (u České' spořitelny, as.) 

1389057-068/0800 variabIIní symbol 1}02 

PŘIHLÁŠKA 

 STÁT: 

POVOLÁNÍ: 

 PODPIS iJ 0 

Prohlašuji, že na adresu agentunjA.L.L. production, P.O. BOX 732, 11121 Praha 1, která je výhradním 
x distributorem časopisu Říše hvězd pro členy Společnosti přátel Říše hvězd, bylo poukázáno předplat-

né (č. 3/1996-2/1997) 300 Kč s tím, že součástí členství je dodávka časopisu na uvedenou adresu. 
Tuto přihlášku zašlete laskavě na adresu: 

ž Společnost přátel Řiše hvězd, Na Kocince 1740/8, 160 00 Praha 6 - Dejvice. 
Čtenáři ze Slovenské republiky, zašlete předplatné (č. 3/1996-2/1997) 360 Sk složenkou typu „C" 
na adresu: L.K. Permanent, spol. S r. o. P.O. BOX 4,83414 Bratislava 34. 

~ 

Výhradní distributor 
Říše hvězd 

polečnost přátel Ríše hvězd 

?,O. BOX 732,11121 Praha 1; 
02/769837; FAX 02/766040 

Rozhodnete-li se pro 
předplatné v průběhu roku, 
zaplaťte za každé požadova-

né dvojčíslo 60 Kč, nebo 
celoroční zlevněné před-

platné ve výši 300 Kč 
(25 Kč za číslo) a na zadní 
stranu složenky uveďte, od 
kterého čísla Vám má být 

časopis zasílán. 
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