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Le ROYAUME DES ÉTOILES 

en ce numéro: 
• Les observations visuelles du So-

leil en 1995 —Ladislav Schmied, 
Vlast tmu Neliba (4); 

• Astronomie en internet (III.) -Jo-
sef Chlahula (5); ° 

• Aurores polaires aux pays 
Tchéques - Vojtěch Letfus (10); 

• Les succes de l'astronomie mou-
zen áge - František Jáchim (12) 

Das REICH DER STERNS 
aus dem Inhalt: 

• Visuelle Beobachtúngen der Son-
ne im Jahre 1995 - Indtslau 
Schmied, Vlastimil Neliba 

• Astronomie im Internet (III.) -Jo-
sef chlahula (5); 

• Polarlicht in Tschechischen Lšn-
dern - Vojtěch Letfus (10); 

• Erfolge der mittelalterlichen As-
tronomie - František Jáchim (12) 

El REINO DE LAS ESTRELLAS 
en el contenido: 

• Observación visual del Sol en 
1995 - Ind islav Schmied, Vlastimil 
Neliba (4) 

} Astronomía en internet (III.) -
Josef Chlahula (5); 

• Aurora boreal en paises Tchecos 
- VojtěchLefus (10); 

• Exitos de astronomia medieval-
František Jáchim (12) 
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POST NOCTEM SPERARE 
DIEM POST NUB(LA SOLEM. 

DOUFAT, ŽE PO NOCI V2E-
JDE DEN A PO MRAC(CH 
SLUNCE. 

(W LTHER 22 030) 
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Vizuální pozorování Slunce v roce 1995 
Visual observation of the Sun in 1995 
• Vlastimil Neliba, Ladislav Schmted 
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Astronomie na internetu (III) o ‚ r
Astronomy on Internet (III) 
• Josef Chlachula 

Země koruny české a polární záře 
Countries of Czech Crówn and Aurorae 
• VojtěchLeffus 
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0 vrcholech středověké předkoperníkovské astronomie
Highlits of medieval Astronomy 
Osobnosti astronomie • Astronomical Personalities • František Jáchim 

Novinky z astronomie • Astronomy News 1 
Přečetli jsme pro vás • Excerpted for you 2 
Redakci došlo • Submitted to Editors 3 
Zprávy z oběžných drah • News from Space Orbits 16 

Objekty vzdáleného vesmíru • Deep-Sky Objects 17 

Otázky & odpovědi • Questions & Answers 19` 

Časové signály • Time Signals 20 
Co je to, když se řekne... • What Does It Mean, When We Say... 21 

Inzerce • Advertisment 22 

Společnost přátel Říše hvězd • Realm of Stars-Society 24 

Nepřehlédněte • Don't overlook 9, 24 

První portrét planetky Mat hude. • Kosmická sonda NEAR (Near EarthAsteroid Randcuous) 
prolétla koncem letošního června ve vzdálenosti necelých dvou tisíc kilometrů od planetky (253) 
Mothilde. Tato událost se tak stala jedinečnou šancí pořídit sérii snímků této planetky. Rozbor 
těchto snímků ukázal, že se jedná o něprabidelné těleso s přibližným pniměrem přesahujícím 
50 kilometrů. Na povrchu planetky jsou pak zřetelné poměrně velké krátery, z, nichž největší 
(uprostřed snímku) má hloubku téměř deset kilometrů, Dalším cílem sondy NEAR se stane na 
začátku roku ] 999 planetka (433) Eros. (roto NASA/S7ScI), 
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Kdo rychle dává, dvakrát dává 
aneb Boj o přežití 
Dávnoje pryč doba, kdy stát velkoryse rozhazovat prostředky na nejrůznější aktivity, 
)steré velmi často byly podporovány ne pro svůj faktický přínos a kvalitu, ale proto, že 
byLjejich organizátor čt provozovatel velmi dobře zapsán na příslušných místech Dnes 
jsme se již, především systémově, přiblížili Ic daleko efektivnějšímu a ve vyspělých 
zemích ověřenému standardu, tj, k dotačnímu a grantovému způsobu financování ne 
ziskových činností a projektů. 

Jednou z oblastí, kteráje na těchto prostředcích doslova životně záuislá, je prezen-
tace výsledků výzkumu a vývoje, a to nejen na úrovni vědecké, ale ipopulárně-vědec-
ké, tedy určené pro nejširší veřejnost. Právě k těmto účelům má sloužit Program Pre-
zentace, Icterý vyhkisiloMinísterstvo školství mládeže a tělovýchovy na období 1996-
1998. Ve veřejné soutěži u rdmcitohotoprogramuj(ž letos soutěžily nejrůznější projekty 
s uvedeným zaměřením. 

První rolcfungování tohoto programu se chýlí ke konci, a takjepomalu čas bilanco-
vat, MŠMT samo bude předklórin Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj zprávu, včetně 
eventuálního návrhu úprav u dalším období Přesto neuškodí přičlenit pár poznámek 
k tomu, co byještě bylo třeba zlepšit, a to zpohledu těch, kterýmjsoufinanční pro střed-
Icy určeny. Největším problémem pro většinu z nichje skutečnost, že še knim finanční 
prostředky dostanou velmi pozdě, konkrétneil posledním čtvrtletí Zhruba osm měší-
cůje doba, která uplyne mezi uzávěrkou soutěže afyzickým převedenímpeněz, což je 
příliš dlouho apro řadu projektů to známená.téměř nepřekonatelné komplikace. Snad 
do nejhorší situace uvádí tato pomalost nejednorázové aktivityl například periodicky 
vycházející časopisy. Ty totiž musejí svůj rozpočet mít hotovjiž vposledním čtvrtletí roku 
předcházejícího a financování probíhá průběžně celý rok. Takže i v optimálním přípa-
dě fim vyst(číjejich vlastní prostředky (podmínkougrantuje, že 50996 nákladů si hradí 
žadatel z vlastních zdrojů) jen do poloviny roku. Po tomto datujiž vydavatelům nezbý-
uápři čekání na peníze z grantu jiná možnost, než si vypůjčit nebo zalovit u osobních 
úsporách. A to nejde věčně! 

Jak je vidět, první rok programu Prezentace na jedné straně přinesl tolik potřebnou 
podporu řadě užitečných aktivit, na straně druhé odhalil (problémy, které jsou s jeho 
realizací spojeny, aty je třeba poměrně rychle řešit. V případě nekomerčních aktivit totiž 
platí více než v jakékolijiné oblastí přísloví - Kdo rychle dává, dvakrát dává. V opač-
ném případě je jejich krachjen otázkou času. 

• Erika Polcová, Denní Telegraf, 11. X. 1996 

Poznámka redakce: Vydávání astronomického časopisu Říše hvězd patří mezi projek-
ty, které ve veřejně soutěži uspěly a získaly grant. Bohužel, pomalost, kterou popisuje 
autorka článku, sejí citelně dotýkala a stále významně dotýká. 

• Na čísle dále spolupracovali - Překlady: Josip Kleczek • Grafické značky: Pavel Příhoda 
Obj ekty vzdáleného vesmíru: LenkaŠarounová • Noční obloha (texty): Pavel Příhoda • Noční oblo-
ha (tabulky). Vlad imfr Novotný • Noční obloha (ilustrace): Lenka Sarounová (mapa oblohy, mapka 
ekliptiky), Jan Vondrák (graf měsíců Jupitera a Saturna). Rubrika Co je to, když se řekne...': Ma-
rek Wolf. 
• V čísle inzerovali - Budějovicicý Buduar, K. Světlé 4, 370 21 Č. Budějovice • Pension u Nová-
ků, Ulice ČSA -231, 254 Ol Jílové u Prahy • VAKU - montážní podnik • A. L. L. production s. r. o., 
POB 732, 111 21 Praha 1 • Altair. 
• Služba čtenářům - informace o předplatném a objednávky časopisu pro čtenáře z České re-
publiky a ze zahraničí (kromě Slovenska): A. L. L. Production, S. r. o., POB 732, 111 21 Praha 1; 
l 02/24229599, rnx 02/24231003 • Informace o předplatném, objednávky časopisu pra čtenáře 
ze Slovenské republiky: L. K Permanent, spol. s r o., p. p. 4, 83414 Bratislava 34; (?/FAx (+421 7) 
289053 • Vzkazy pro redakci: (ĽJ/FAx, ZÁZNAMNÍK 0602/322990, E-sma r(aehve~mboxvoLcz. 
S Vysvětlivky k tabulkám (všechny údaje Jsou. vztaženy k Oh 9T příslušného dne): a, d - rekta-
sčěnze a deklinace pro ekvinokciumJ2000.0 (pokud není uvedeno jinak); b -fázový cihel D - uzdále-
nost odZemě; A - azimut západu Slunce (měřený od jihu); d -průměr kotoučku planety; f - fáze pla-
nety; r - vzdálenost od Slunce; m -jasnost; mr- zdánlivá celkováJasnost. 
• Poznámka k mapkám: kurzíva-označení hvězdy podle Blamsteeda; podtržená kurzíva-jas-
nost hvězdy v desetinách (například 52 znamená jasnost 5,2 mag); obyčejné písmo - označení ob-
jektu podle New General Catalogue (NGC), podle Messiera (M), Index Catalogue (IC) a podobně. 
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redalcční zlvous>Iti•ana úězd 

vážení čtenáři! 
G 

Mnoho měsíců jsem s lítostí poslouchal škodolibě, ba i urážlivé hlasy, které se 
v astronomické obci snažily vzbudit dojem, že Říše hvězd je odsouzena k zániku. Není 
náhodou; že nejintenzivněji zaznívaly z míst, odkud bych spíše očekával pomoc, než 
zatloukání hřebíků do rakve, v níž ještě nebožtík neleží. Jak jinak si mám vysvětlo-
vat roznášení falešných a zavádějících informací ve věstníku České astronomické 
společnosti, která by měla být nejen z historických důvodů nejblišim partnerem 
a spolupracovníkem Říše hvěžd. Zmíněně zprávy hovořily například o přidělení gran-
tu, k némužjsem v té době a ještě dlouho potě neměl žádné oficiální vyjádření. Další 
fámy se zdaleka neomezovaly jen na finanční stránku věci, ale nezřídka měly podo-
bu osobních útoků, které mi kladly za vinu veškeré potíže spojené s vydáváním, 
Přitom každý, kdo je o situaci v přidělování veřejných prostředků alespoň trochu 
informován, dobře ví, jak je složitě v první řadě grant obdržet, a neměně zdlouhavé 
je čekání na jeho fyzické převzetí. Bez těchto prostředků by však tento časopis vů-
bec nemohl vycházet. 

S nemalým úsilím jsem se v roce 1996 vyrovnal s pozdním přidělením peněz. 
V letošním roce se mi podařilo uspět v konkursním řízení s požadavkem na přidě-
lení finančních prostředků na celé tři roky dopředu! Bohužel opět peníze určené 
na vydávání časopisu v roce 1997 dorazily na účet až v říjnu, což je sice o dva měsí-
ce dřívě než loni, ale je zřejmé, že jde o více než značné zpoždění. Přesto je vzhle-
dem ke grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ceské republiky vydá-
vání Říše hvězd v tuto chvíli zabezpečeno až do roku 2000, za což mu patří více než 
uctivé díky!! 

Po několikaletém boji o přežití časopisu již vím, že podpora České astronomické 
společnosti a jiných spřízněných (?) subjektů by se žádným zásadním způsobem, 
kromě morálního povzbuzení, na vývoji situace neodrazila, přesto by pro mne mnoh-
dy znamenala hodně... Žel, sám předseda České astronomické společnoštl zjevně Říši 
hvězd, a tedy i`její čtenáře (mnohdy své příznivce), hodil přes palubu tím, že zasta-
vil jednostranně publikování oblíbeného seriálu Žeň objevů a přesídlil s ním do slo-
venského Kozmosu. Pro tento krok nelze ani při nejlepší vůli najít rozumnou omlu-
vu. Jak se zmýlil ve svém odhadu, nejlépe dokazuje věrnost a setrvalá přízeň Vás, 
čtenářů mše hvězd, jejichž vytrvalý zájem mibyl po celou dobu největší posilou. Dě-
kuji Vám za všechna hezká slova, která se ke mně přímo i zprostředkovaně ‚dostala 
a slibuji Vám, že udělám vše pro to, abychom mohli předcházející těžké r bdobí ko-
nečně považovat pouze za poučnou historii. Zachovejte Říši hvězd svou přízeň 
i nadále a, pokud Vás mohu požádat, propagujte ji všude, kde uznáte za vhodné. 
Tím jí nejlépe pomůžete. 

váš 

šéfredaktor píše hvězd 

Z minulosti je třeba převzít oheň, nikoli popel. Jaurěs 

Důležité upozornění 
pro předplatitele Říše hvězd 
Aby došlo k urychlenému srovnání skluzu ve vydávání časopisu, považujte 77. roč-
ník (rok 1996) za ukončený dvojčíslem 7-8. Ročník 78 budou představovat dvě vy-
dání časopisu symbolicky označená 1-6/l97 a 7-12/1997 (obsahy ročníků 77 a 78 
budou publikovány v ročníku 79). V roce 1998 bude časopis vycházet již pravidel-
ně. Pokud jde o již zaplacené předplatné, můžeme vás ubezpečit, že obdržíte jemu 
odpovídající počet čísel. 

Děkujeme za pochopení. redakce 

PRVNÍ STRANA OBÁLKY 

"Prvňí česká námořní obserua-
tořv. Léto roku 1997 přineslo astro-
nomům nejedno překvapení. Na 
jedné straně kosmicicésondy potvrzovaly, že 
na planetě Mars již opravducllouho neprše- , 
to, na straně druhé astronomicicé zpravodaj-
ství z Moravy bylo více než vlhké. A talc se 
stalo, světe div se, že Česká republika najed-
nou měla i svou "námořní observatoř'. Touto 
observatoří se totiž stala Hvězdárna Veselí 
nad Moravou, kderá u nejkaitičtějších dnech le-
tošních katastrofálních záplav málem zmize-
la pod vodou - byla přístupná jen s pomocí 
pramic a lodí s ponorem do 110 cml Vpříštich 
číslech Ř še hvězd přineseme bližši zpravo-
dajství o letošní živelné pohromě, která váž-
ným způsobem poškodila tuto významnou 
moravskou hvězdárnu 

((oto-Tomáš Stařecicý) 

DRUHÁ STRANA OBÁLKY 
Hubbleův dalekohled nahlédl do  
domácnosti kvasarů. O KvasarPG % 
0052+251, který je od nás vzdálen  
1,4 milardy světelných let se nachází w 
u jádru normální spirální galaxie.  
Hostitelská galaxie překvapivě nejeví 
známicy porušeni silným polem kua-  '* 
sani. © KvasarPHL 909je od Země 
vzdálen 1,5 miliardy světelných let  
a leží u centru běžné eliptickégalaxie.  
© Srážka dvougakuiise vzájemnou 
rychlostí 444 km•sr. Troslay z kolize  
by mohly být 'palivem, pro kuasar 
IRASO4505-2958, vzdálený 3 miliar-
dy světelných let ad Země (jasný objekt upro-
střed obrázku). Astronomové se domnřvaji, že 
jedna zgalaxii vertikálně prošla rovinou dru-
hé; spirální galaxie, roztrhla její jádro a za-
ngchala spirální prsteněc (dolní objekt na 
obrázku). Jádro galaxie -leží před Icvasarem. 
Kolemjádrajsou oblasti, u nichž se formují 
hvězdy. Vzdálenost kvasamaspirálntiw prs-
tence je 15 000 světelných let, což je jedna 
sedmina pnměru Mléčné dráhy. O Kvasar 
PG 1012+008, ktenjje od Země 1,6 miliardy 
světelných let daleko, je zachycen při splýuá-
nísjasnougalwdí (přímopod kvasarem). Oba 
objekty od sebe děli 31 000 světelných let. 
Rotujicí chomačeprachu, obklopujtci kvasar 
a galaxii; jsou přímým důkazem interakce 
mezi oběma objekty. Kompaktní galaxie 

uie- 

ao od kuasaru s n m možnd také zač ina splý- 
vat., © Zvláštni tvar slapouě zdeformovaného 
ohonu z prachu aplynu u lcvasaru O316-346 
(2,2 miliardy světelných let od Země) na-
značuje ‚ejeho hostttelskágalaxie interago-
ualas jinougalaxu, která ovšem na obráilcu. 
není. O Spkýuáníduougalaxu, kterému může 
předcházet někol tic vzájemných oběhů. Na 
snímku vidíme kuasar 1RAS13218+0552 
(2 miliardy světelných let od Země), obklope-
ný oddělemýmismyčka mižhavehoplynu, kde- 
ný pa sobě zanechaly splýuajicí galaxie. Pm-
tálile jádro uprostřed může obsahovat dvě 
jádra splývajících galaxií. (joto-NASA/STSCI) 

TŘETÍ STRANA OBÁLKY 
Zatmění Slunce 12. X. 1996  
(15h 48m SEČ, Zenit 

j 25
s te-

lekonvertorem a teleobjektivem  
4,5/300, AGFA XRG 100, exp. = 1/125 s; 
f=.22) (foto —Štěpán Koruas, Praha-Ďáblice) 
Kometa Hale-Bopp 30.111.1997  
(20h UT, Nikon 28 mm. f= 2,8,  ̀  
Kodak PCN-200, exp. = 70 s) 

(foto - Milan Kment, Úp(ce] 

Ročník 78 • 1-6/1997 



fl
Říše hueT

~ 

r. 

~ 

Vizuální pozorování Slunce 
Vlastimil NetiLa,Astronomie~ krootiek Kladno • Ladislav óc4mied lšonšaak Vlastimil Neliba, Astronomický kroužek HIadno • Ladislav Schmied, Kunžak 

Áutoři tohoto článku provedli stejně jako v dřívějších letech redukci 
vizuálních pozorování sluneční fotosféry, uskutečněných v roce 1995. 

Tato pozorování byla provedena 30 hvězdárnami a pozorovací-
mi stanicemi z ČR, SR a Polska, jejichž pozorovací protokoly sou-
středila ke zpracování a archivaci Hvězdárna ve Valašském Me-
ziříčí. Po redukci na předběžnou řadu relativních čísel SIDC 
Brusel byla vytvořena výsledná řada relativních čísel, s jejímž 
průběhem seznamuje čtenáře Říše hvězdy podobě křivky v horní 

cpolovině připojeného grafu. 
Při redukci bylo zpracováno 5 309 denních pozorování, která 

pokrývají 358 dnů, tedy 98,1 °h celého roku (na 1 pozorovací den 
°připadá průměrně 14,8 pozorování) těchto spolupracujících 
hvězdáren a pozorovacích stanic: Banská Bystrica, Borovany, 
Hlohovec, Humenné, Hurbanovo, Kladno, Kunžak, Kysueké 
Nové Mesto, Litovel, Michalovce, Nitra, Ondřejov, Ostrava, Pl-
zeň (5 pozorovacích řad), Prešov, Prostějov, Rimavská Sobota, 
Rokycany (2 pozorovací řady), Rožňava, Sezimovo Ústi, Třinec, 
Uherský Brod, Žiar nad Bronom, Žiliria a Krosno (Polsko). 

o Pro zajímavost uvádíme několik údajů, které svědčí o srov-
natelnosti naší výsledné sady relativních čísel sluneční činnos-
ti s mezinárodní řadou SIDC Brusel: Průměrné roční relativní 
číslo = 17,7 (defmitivní Ri SIDC Brusel = 17,5); průměrný mě-

VYBRANÉ INDEXY SLUNEČNÍ AKTMTY V LETECH 1994 A 1995 

sluneční polokoule severní jižní 

rok 1994 1995 1994 1995 

průměrné roční neredukované 
relativní číslo 10,8 5,0 8,6 5,7 

průměrná heliografická šířka 
výskytu slunečních skvrn +9,0° +7,6° -11,9° -10,2° 

nejvyšší heliografická šířka 
výskytu slunečních skvrn +20° +15° -18° -20° 

v roce 1895 
síční koeficientpřepočtuv průběhu roku X995 =1,00; průměrné 
denní odchylky od předběžné řady bruselských relativních čí-
sel ±18,1 %, měsíční ±2,3 % a střední kvadratická odchylka E 
měsíčních přepočtových koellcientů 0,03. 

V dohii polovině grafu je znázorněn výskyt slunečních skvrn 
v průběhu 27-denních Carringtonových otoček a jejich rozlože-
ni na severní a jižní polokouli'Slunce. U časové stupnice upro 
střed jsou vyznačena data průchodu největších skupin centrál-
ním meridiánem Slunce (S). Tyto části grafu a připojený tabul-
kový přehled vybraných indéxů sluneční činnosti v létech 1994 
a 1995 byly sestaveny dle zpracovaných vizuálních pozorování 
na soukromé sluneční pozorovatelně spoluautora článku Ladi-
slava Schmieda v Kunžaku. 

Ze zveřejněných grafů i tabulkového přehledu je zřejmé, že 
přes určité výkyvy se sluneční aktivita v průběhu roku 1995 
přibližovala k hodnotám charakteristickým pro minimum jede-
náctiletého cyklu, jehož nástup je dán stále se zvyšujícím po-
čtem dnů, kdy na povrchu Slunce není ani jediná sebemenší 
skvrna. Proto můžeme očekávat, že v blížké budoucnosti se již 
objeví ve vysokých heliografickýeh šířkách první skvrny příští-
ho (23.) sledovaného jedenáctiletého cyklu sluneční činnosti. 

000 
Ladislav Schmied (*22. W. 1927). Český astronom amatér zabýuajid 
se vizudlnimpozorovdnímSlunce. Výše uvedený pře hledslunečníčinnosti 
je jíž 27. pokračováním publikování wUkální nepřerušené řady přehledů 
ročních výsledků autorových vizuálních pozorováni sluneční činnosti pro-
vedených najeho soukromé hvězdárně u Kunžaku uJindřichouaHradce. 
Ing. Vlastimil Neliba (*1960). Vedoucí astronomického laoužlaty Klad-
ně, ciuílnímpovoláním důlní záchranář. Původně se zabýval meteorickou 
astronomií nynishmečníčinnostLOdrolat1993přispívásvýmípozorová 
nimi do mezinárodní sítě SIDC Brusel a rovněž se podílí na zpracování 
výsledkůjednotltvých stanic u České a Slovenské republice. 
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  Josef Chlachula, Fakulta technologická, VUT Zlín 

Astronomie na Internetu (III 
Ing. Josef Chlachuln (*1955) je vedoucímLaboratoře výpočetní techniky Fakulty technologické Vysokého učení technicicého ve Zlíně a správ 
cem uzlu Internetu (CESNEIL) ve Zlíně. Amatérsky se věnuje astronomii, je místopředsedou Zlínské astronomické společnosti a náhradníkem 
výkonného výboru České astronomické společnosti Je správcem WWW serveru CAS. 

VYHLEDÁVÁNÍVINTERNETU 

Počet počítačů připojených do Internetu prudce roste, a tak se 
stále zvětšuje problém, jak vyhledat požadovanou informaci. 
Nejprve si ujasněme, co vlastně chceme najít. Velká většina 
programů nebo datových souborů je přístupná na ftp sezverech 

pak použijeme Archie nebo Parker. Pro prohledávání gophe-
rů můžeme použít Veroniku nebo Junghead, a konečně pro 
prohledávání prostoru WWW Lycos, Harvest a jiné. Snad s vý-
jimkou Parkeru musíme respektóbat, že se veškerá komuni-
kace odehrává v angličtině. 

PARKER 

Parker pravidelně, zhruba jedenkrát týdně, prohledává všechny 
FTP servery v České republice a obraz jejich adresářů si uloží 
na svůj disk. Pokud požádáte Parker o vyhledání některého 
souboru, začne prohledávat obraz všech ftp serverů a sdělí vám 

e Neteeare IUnHel.lyollow. Aul.maed Tele,ope fNllyl O -

LII. tall Pew O, Q,obn.a, Opdon, Rliedoy tlely 

~ .trn 1 1 
L.cwx.x lhup4$,1,mo.yhy.iw.ul.w. ‚duj i N 

Unhti,rlryoJ/own 

AUTOMATED TELESCOPE FACILITY 

W.Irem.taihe Aaomotea Tdemap.Fa,dgr 9huf t'Igta moran.' Wopauedyymďageduu,, gaňute 
pmdlme.andfnhy etdS~epanmevtefPAy,u,ledA,vemmyotlóe Volm,a/9ftowa 

yaws IWafofanhe,.mTamule.on 

WILY, NM 

r Ewa i 
♦ Obr. 9 —Na  této stránce University of Iowa můžete získat 
informace o robotizouanémdnklcohledu Popis, jak takcouýmda-
lekohledem pozorovat, najdete u české verzi na URL hfip:// 
www.astro/ez/astro/uiowa/guide-c.html 

výsledek. Parker je dostupný prostřednictvím telnetu na po-
čítači parker.vslib.cz, uživatelské jméno parker, bez hesla nebo 
prostřednictvím gopheru a v blízké budoucnosti i na WWW 
http://www.cesnet.cz/Parker.html. 

ARCHIE 

Archie pracuje obdobně jako Parker a je vhodný pro prohledá-
vání ftp prostoru mimo Českou republiku. Je dostupný napří-
klad na počítačích archie.univie.ac.at nebo archie.funet.fi, uživa-
telské jméno archie. 

VERONICA 

Veronika slouží především pro prohledávání gopher-prostoru. 
Při hledání můžete nalézt slovo, které se vyskytuje v některém 
z menu gopheru. Gopher prostor se však během několika let 
zvětšil natolik, že systém Veronika není schopen zvládnout veš-
keré gopher servery. Proto byl vyvinut pokročilejší systém 

Nel,noe (Jl'EG im.a, fNxsdo plxel.) OB 
Ok Edit yew dln noobn.rh Opav, Qlrenoy tlap 

mim 
N' ] 

HH30. 

Q 

HH34 I I s—1 
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H HH47 

Jets from Youna Stars ~S~©; 

♦ Obr. 8— Snímek  z Hubbleova dnlekohledu zobrazuje výtrys-
ky u mladých hvězd Snímekje ve fonndtu JPEG, který má na 
rozdíl od formátu GIF vyšší )kompresní poměr za cenu otcem ne-
postřehnutelné ztráty informace na snímku. 

Junghead. Několik odkazů na servery systému Veronica mů-
žete nalézt například na URL gopher://gopher.cesnet.cz:7o/11 /.go-
pheri nfo/world/v&onica. 

HARVEST 

Harvest je systém určený pro prohledávání WWW prostoru. 
Jeho experimentální verze je instalována v Liberci a její URL 
je http://harvest.vslib.cz. 

LYCOS 

Lycos byl v roce 1995 nejúspěšnějším systémem pro prohledá-
vání rostoucího informačního prostoru WWW serverů. Často 
se ale stává, že je systém zahlcen požadavky z celého světa, 
a proto vás odkáže na záložní systém. Systém obsahuje malou 

Ole Edit IDa §a goobn.IL, Opilo,. Rlrefry tlap 

? 
I . r aw

L.cw,m lhtlp4Mwwl,leempe olyrWndexhMl I N 

Bradford Robotic Telescope — 

+~ 
r 

fí~, 

W.lo.m.l Jlitroduction, 

II LIoWw Rlg ealdtaboOcmefleTe 
mmeWmW-WWe W Web 

ovenvíew and: tne, 
lehle afContente 

d User Omde Telescope lntoj,u,al(pu. Paper' 
0 Jmeme Arclllpe nud Weather Repolt$(armthmdetekuopol 

Q Uee the telescope tpkme nPdw1 

El ober, Ne,Y+ 
0 Credit. and Thanks 

Á 

wI I,,

♦ Obr. 10 —První robotizovaný dnlakohled. ve Velké Británii na 
univerzitě u Bradfordu umožňuje pozorování těm, kteří mají pří-
stup k Internetu. 

Nočník 78 • 1-6/1997 



Říše hvězd 

C 

o «,‚supe-[NASAInb,m.lionS.Masvi.WaldWideWeE[ O: 

FI. Edit [[IS §o Soolma,Ya gpgon. pireaory „alp ~ ~ ~ :. ~ 50* -50' ~ 
loeaeu.lAaV'lAwo+•n... g..9 N 

(crtáenucewriname lar at* komapdsq: a - 

~n n ~ 
' ~ 

: C4,.e,4no(NASAeutarfioofepape, Z 
Fl li 
mv'~] i.4T/Mw+a.now/awNmegeroeprneseusn I 

♦ Obr. 11-Nazákla dní stránceNASA můžete nnlá7ttuto mapu 
USA. Pokud lcliknete na jednotlivá střediska, získáte další 
informace. 

(400 000 stránek) a velkou (5 000000) databázi WWW strá 
nek z celého světa. Lycos je dostupný na http://lycos.cs.cmu. edu. 

° 

O WORLD WIĎE WEB WORM 

WWW Worm je systém pto prohledávání WWW stránek. Byl 
nejůspěšnějšívroce 1994. Je dostupný na URL 
http://www.cs.colorado.edu/home/mcbryan/WWWW.html 

J_ 

0:'

° 

PŘIPRAVA HTML DOKUMENTŮ 

Pro popis hypertextové stránky se používá jazýk HTML (Hyper-
TextMarkup Language). Popis HTML jazyka přesahuje rozsah 
tohoto článku. Lze ho nalézt například na http://www.w3.org. 
Pro zavedení odkazů se používá tak zvaná kotva- anchor. Zde 
může být uveden další server včetně adresáře, například: 
<A HREF---"http://ringside.arcde.arc.nasa.govr`>Prstence planet> avtex-
tu se pak zobrazí zvýrazněný text Prstence planeta, který po 
kliknutí vedena příslušný odkaz. Pokud není uveden názevpo-
čítače, rozumí se tím, že následující dokument je na stejném 
počítači jako předchozí. Stačí pak uvést jen název souboru 
nebo adresář. To umožňuje připravit si hypertextové stránky 

I na počítači, který není vůbec zapojen do Internetu. Stačí mít 
nainstalován prohlížecí program, například Netscape, a před 
ním spustit Winsock, nejlépe hned při startu Windows v olmě 
i'Spustit při startu« (i když není aktivní modem), a Sexty je mož-
no připravit jakýmkoliv textovým editorem, napňldad Notepa-
dem z Windows. Takto připravené stránky je pakmožné po do-
hodě se správcem téměř beze změny překopírovat na 
www.astro.cz a zpři tupnit tak celé internetové veřejností. 

Uveďme si malý příklad. Představme si, že chceme připravit 
hypertextově stránky pro některou hvězdárnu. Nä disku C: vy-
tvoříme adresář C:\HVEZDAR a d .lší podadresář C:\...\METEOR, 
C:\...\COMET, C:\. . .\VARSTAR, a tak dále. V adresáři HVEZDAR 
budeme mít obecné informace o hvězdárně, v podadresáři ME-
TEOR ůdaje o pozorováni meteorů atd. Navíc budeme chtít, aby 
se na základní stránce zobrazil i znak hvězdárny. Znak ~hvěz-
dárny bude v souboru znak.gif také v adresáři HVEZDAR. 

Obsah adresáře C:\HVEZDAR 
WELCOIV(E.HTM 
ZNAK.GIF 

Obsah adresáře C:\HVEZDAR\MIETEOR 
WELCOME.HTM 
1994.HTM ° 
1995.HTM 

C, 

Obsah souboru C:\HVEZDAR\WELCOME.HTM 
<HTML> 
<HEAD> Cl 

<TITLE>Hvezdarna home page</TITLE> 
</HEAD> 
<Hi>HvezdarnadHi> 
Vas vita na sve zakladní strance. Muzete zde nalezt informace 
o aktivite nasi hvezdarny pri pozorovani 
<A HREF="meteor/welcome.htm'r meteoru</A>, 
<A HREF="'comet/welcome.htm" komet</A>, a 
<A HREF="varstar/welcome.htm" promennych hvezd</A>. 
<BR> 
Stranku pripravjl reditel hvezdarny... 

Česká astronomická společnost 
ftp://ftp.astro.cz/pub/astro_ 

Servers astronomickými daty CAS 

Amatérská přehlídka oblohy (APO) 
ftp://psycho.fine.vutbr.cz/astronomy/APO 

Data projektu APO a další astronomické údaje 

Air Force Institute of Technology 
ftp://archive,afit.af.mil/pub/space 
Aktuální orbitální elementy družic 

American Astronomical Society 
ftp://blackhole.aas.org 

Informace o Americké astronomické 
společnosti a jejích aktivitách 

Anglo-australian telescope 
ftp://aaoepp2.aao.gov.au 

Snímky z anglo-australského dalekohledu 

European Southern Observatory 
ftp://ftp.hq.eso.org/pub 

Informace Evropské jižní observatoře 

European Space Agency 
ftpJ/ftp.estec.esa.nl/pub 

Zprávy Evropské kosmické agentury 

Finnish University 
ftp://nic.funet.fi/pub/astro 

Astronomické informace a software 

Gettysburg College 
ftp://io.cc.gettysburg.edu/pub 

Vzdělávací materiály 

Grove Creek Observatory 
ftp://ftp.wwa.com/pub/ccd 

CCD snímky a software 

Jet Propulsion Laboratory 
ftp://ftp.jpi.nasa.gov/pub 

Zprávy a snímky 

NASA Ames Research Center 
ftp://éxplorer.arc.nasa.gov/pub/SPACE 
Zprávy o sondách a projektech, snímky 

NASA Headquaters 
ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub 

Všeobecné administrativní informace vedení 
NASA 

NASA Johnson Space Center 
ftp://images.jsc.nasa.gov/pao 

Snímky z amerických letů s lidskou posádkou 

Space Telescope Science Institute 
ftp://ftp.stsci.edu/stsci/epa 

Ipformace a snímky z Hubbleova teleskopu 

University of Arizona SEDS 
ftp://seds.lpl.arizona.edu/pub 

Astronomické informace a snímky 

University of Oregon 
ftp://bovine.uoregon.edu/pub 

CC p snímky, spektra, astronomické katalogy 

University of Porto, Portugalsko 
ftp://ftp.nnc.up.pt/pub2/Astronomy/Catalogs 
Astronomické katalogy v elektronické formě 
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♦ Obr. 12 - Jedna z několika map se zákresem pásu. totolihj
při zatmění Slunce 24. října 1995 kolem ostrova Celebes. Je to 
jen jedna z mnoha stránek, které zde o tomto úkazu lze nalézt 

Obsah souboru C:\HVEZDAR\METEOR\WELCOME.HTM 
<71TLÉ>Hvezdarna — 0 meteorech/TITLE> 
<H2>Informace o programech pri pozorovaní meteoru</H2> 
Nase hvezdarna ma dlouholety meteorarsky program. 
Muzete se docist tez o aktivitach v roce , 
<A HREF=I"1994.htm" 19941A> a 
<A HREF="1995.htm'°l9954A>. 
<BR> 
Kazdy rok poradame expedice pro sledovani techto ro)u: 
<UL> 
<LI> Kvadrantidy 
<LI> Lyridy 
<LI> Perseidy 
<LI> Orionidy 
dUL> 
<I-IR> 
Stranku pripravil vedouci meteor(cke sekce,.. 
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♦ Obr. 13—Program Netscape lze využíti na čtení news. Vším 
něte s4 že URL neobsahuje adresu počítače. Adresa news ser 
verv je nastavena v options. Druhou možností je uváděti adre-
su počítače, překlad URL: news://news.zlin.vutbr.cz/sctastro. 
V přípndě nejasností kontaktujte svého správce sítě. Po kliknutí 
na název zprávy (Subject) se otevře okno, ve kterém můžete číst 
samotný dopis. Čísla v závorkách udávají počet řádků dopisu. 
Odpovědět můžete přímo autorovi nebo zpět do celé skupiny, 
což si mohou přečíst všichni uživatelé. 
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♦ Obr. 14- Základní stránka Space Telescope Science Institu 
tu se snímkem.Hubbleova kosmického dnlekohleduHSTpoblíž 
nákladového prostoru raketoplánu. Všimněte si ř idku dole. Při 
exponování obrazovky stála myš nad čtvrtým obrázkemulnstru-
mentse, který odkazuje na URL http://www.stsctedu/instru-
ments.html 

O 

JAK SE PŘIPOJIT DO INTERNETU? 

J 

Pokud nemáte přístup k Internetu prostřednictvím svého za- ° 
městnavatele, ať už je to vysoká škola nebo komerční firma, 
pak si můžete zřídit vlastní připojení. Pro připojení potřebu 
jete počítač (nejlépe alespoň IBM PC kompatibilní s proceso-
rem 386 avyšším a operační paměti~4 MB), modem s přeno-
sovou rychlostí alespoň 14E4 Kbps, lepší je ale 28,8 Kbps 
a běžnou telefonní linku. V Českě republice jsou dnes dva vý-
znamní post ytóvatelé připojení: do Internetu. Především je to 
CESNET (Ctech Educational and Scientific Network). Tato sít 
vznikla na základě vysokoškolských grantú a nejprve sloužila 
především pro potřeby vysokých škol, Nyní se její působení roz-
šířilo i na střední školy a na komerční zákazníky. Dnes dispo-
nuje nejrozsáhlejší infrastrúkturou, špičkovými odborníky a je 
největším provozovatelem Internetu v České republice. Dalším 
poskytovatelem je firma Conet, přejmenovaná v roce 1995 na 
InternetCZ. Lze očekávat, že počet firem, které budou posky-
tovat připojeni do Internetu, vzroste. Prostudujte cenové na-
bídky firem, které poskytuji připojeni do Internetu, a požádejte 
o připojení. ZvažteLzda budete potřebovat jen elektronickou 
poštu (e-mail) nebo zda budete využívati WWW, ftp a podob-
ně. Zjistěte si, zda budete muset platit paušální částku nezá-
vislou na objemu přenesených dat. Na základě smlouvy s po-
skytovatelem připojeni pak po instalaci příslušného software 
budete svým modemem volat na jedno nebo více telefonních 
čísel v nejbližším místě připojení. Orientačně můžete počítat .. 
s platbou kolem 3 000 Kč měsíčně plus telefonní poplatky. 

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST V INTERNETU 
.J 

Po skončení sjezdu České astronomické společnosti]eťos na 
jaře se poprvé objevilamyšlenka mít vlastní server Ceské astro-
nomické společnóstia(ČÄS)'na Internetu. Po analýžé se ukázalo, 
že bude vhodné áregistrovat pro Společnost vlastňi doméňu. " 
Zkratka CAS. nepřicházela v úvahu, protože je již zaregistro-
vaná doména cas.čz pro Českou akademii věd— CzechAcade-
my of Scien,es. Proto padla volba na doménu astro.cz, pro tuto 
doménu byl zřízen primární a sekundární nameserver a od 
15. květnabyla tato doména oficiálně zaregistrována. Sít nese 
interní označení Astro CZ. V současné době existují jména 
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Říše hvězd 

Q 

C 

-- ~ 

Česká astronomická společnost 
http://www.astro,cz/astro.html 

Astronomické informace a obecné informace o Společnosti 

American Astronomical Society 
http://biackhole.aas.org/AAS-homepage.html 

Všeobecné informace o Americké astronomické společností a jejích 
aktivitách 

6 4 

Ames Area Amateur Astronomers (Iowa) 
http://www.cnde.iastate.ed u/aaaa.html 

Informace o klubu a o pozorování; snímky 

Astronomical Society of the Pacific 
http://maxwell,sfsu.edu/asp/asp.html 

Informace o aktivitách a publikacích Pacifické astronomické společnosti 

BTL Publishing/Armagh Planetarium 
http://www.telescope.org/blt 

Interaktivní multimediální program o hvězdách a galaxiích 

Comet observation 
http://encke.jpl.nasa.gov 

Novinky o kometách, efemeridy, informace 

David Dunlap Observatory 
http://ddo.astro.utoronto.ca 

Databáze stelárních informací 

European Southern Observatory 
http://http.hq.eso.org/esa-homepage.htmi 

Informace,Evropské jižní observatoře 

The Face of Venus 
http://stoner.eps.mcgil I.ca/b ud/firstthtml 

Interaktivní atlas Venuše a databáze informací o Venuši 

Gettysburg College/Project CLEA 
http:t/www.gettysburg.edu/projectlphysics/clea/CLEAhome.html 

Informace o astronomických laboratorních cvičeních 

IAU: Central Bureau for Astronomical Telegrams 
http://cfa-www.harward.edu/cfa/ps/cbat.html 

IAU: Ustředí pro astronomické telegramy 

Icarus 
http://astrosun.tn.cornell.edu/Icarus/lcarus.html 

Databáze časopisu .o siuttečřlí soustavě, s rpožností prghledávání__ 

Jet Propulsion Laboratory 
http://www.jpl.nasa.gov 

Informace o programech Laboratoře tryskových pohonů 

Lunar and planetary institute 
http://cass.jsc.nasa.gov/CASS_home.html 

Informace střediska pro pokročilá vesmírná studia (Center for 
Advanced Space Studies) 

Mount Wilson Observatory 
http://www.mtwilson.edu 

Všeobecné informace,a informace o vědeckém programu a pro 
návštěvníky . _ i €, 
- NASA - 

http://hypatia.gsfc.nasa,gov/NASA_homěpage.html 
Adresář poboček a pracovišť NASA 

NASA Goddard Space Plight Center 
http://www.gsfc.nasa.gov 

Přehled informací NASA na WWW 

NASA Johnson Space Center 
http://images.jsc.nasa.gov/NASA_hómepage.hfml 

Snímky`z amerických letů s lidskou posádkou 

NASA Solar Data Analysis Center 
http://umbra.gsfc.nasa.gov 

Aktuální snímky á' informace o Slunci 

National Space Science Datď Center ° 
http://nssdc.gsfc.nasa,gov/nssdc/nssdc_home.html 

Informace o astronomických datových produktech (CD ROM) 

Naval Research Observatory 
http://www.nrl.navy.mil/clementine/clib 

Interaktivní prohlíženi měsíčních snímků sondy Clementine 

Royal Greenwich Observatory 
http://www,ast.cam.ac.ukIRGO 

Informace Královské observatoře v Greenwich ve Velké Británii 

Říše hvězd 
http://www.allpro.cz/rise_hvezd 

Vědecko-populární astronomický časopis; články, 
adresáře astronomických institucí České republiky, 

Společnost přátel Říše hvězd 

SETI institute 
http://www.setí-inst.edu 

Informace a zprávy Institutu pro hledání mimozemských civilizací 

Sky Publishing Corporation 
http://www.skypub.com 

Astronomické časopisy Sky&Telescope a COD astronomy 

Slovak Academy of Sciences —Astronomical Institute 
http://www.ta3.sk/ 

Astronomický ústav Slovenské akademie věd 

Space Telescope Science Institute 
http://marvel.stsci.edu 

Informace institutu, programy, snímky z Hubbleova kosmického 
dalekohledu 

Stasbourgh Astronomical Data Center 
http://cdsweb.u-strasbg.fr 

Astronomické zdroje v Internetu, katalogy 

The Astronomer Magazine 
http://www.demon.co.uk/astronomer 

Astronomický časopis pro pokročilé amatéry 

University of Alabama 
http://crux.astr.ua.edu/AstroHome.html 

Informace o univerzitním studijním programu, snímky 

University of Arizona SEDS 
http://seds.lpi.arizona.edu 

Velké množství astronomických informací a snímků 

U.S. Geological Survey 
http://info.er.usgs.gov/network/science/astronomy 

Přehled astronomických serverů na Internetu 

Web Sta rs 
http://guinan.gsfc.nasa.gov 

Průvodce astrofyziky na WWW 

WWW —Virtual library: Astronomy and Astrophysics 
http://www.w3.org/hypertext/DataSources/bySubject/astro/astro.htmi 

Velmi rozsáhlý přehled astronomických odkazů 

~ 
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♦ Obr. I5 — Snímek supernovy 1987A s obálkou, která byla 
odvržena výbuchem. 

www.astro.ez a ftp.astro.ez pro WWW a FTP server. Oba servery 
hostují na počítači, který nevlastní ČAS. V případě, že se 
v budoucnu ukáže potřeba přemístit oba servery na jiný počí-
tač, postačí jen změnit přesměrování n0a primárním nameser-
veru a uživatelé přitom nepocítí žádnou změnu. Záldadní do-
mácí stránka (anglicky home page) na Web serveru má URL 
http://www,astro.cz/astro.html a základní adresář na ftp serveru 
ftp://Itp.astro.cz/pub/astro. WWW server ČASu nepochybně 
umožní lepší informování české astronomické veřejnosti. 

ŘÍŠE HVĚZD 

Také tento časopis se v dohledné době, jak potvrzují infor 
mace z redakce Říše hvězd, objeví v elektronické podobě 
na Internetu. Proto jej hledejte od ledna 1998 na URL 
http://www.allpro.cz/rise_hvezd. 

ZÁVĚREM 

V příštích letech se počítačová síť Internet stane zřejmě stej-
nou samozřejmostí, jakou se dnes stal počítač na téměř kaž-
dém pracovišti. Stále více profesionálních í amatérských ast-
ronomů se bude dozvídat o novinkách v prvé řadě z Internetu 
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♦ Obr. 16 - Deset nejlepších snímků pořízených HST u roce 
1995. Po (kliknutí na kterýkoliv snímek získáte jeho verzi s vyš-
ším rozlišením včetně průvodního textu. 
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♦ Obr. 17 -Britský časopis The Astronomer má web stránky 
také pm proměnáře a na této stránce pro proměnnou hvězduAL 
Corn naleznete nejnovější světelnou křivku, CCD snímky a další 
informace. 

Literatura: [1) Tichá, J.: Kosmické rozhledy Plus (32), 1994, Č. 4, str. 7 • [2j Satrapa, P.: Elektronická pošta a program Pegasus Mail, 
VŠST, 1993, Liberec S [3) EARN: Informační služby u počítačových sítích, ČVUT 1994, Praha • [4] Šmrha, P., Rudolf, V.: Internetwor-
king pomocí TCP/IP, KOPP 1994, České Budějovice • [5) Goldman, S. J.: Sky & Telescope, Astronomy on the Internet, 1995/8, str. 21 

nepřelelédněte 

Od ledna 1998 se astronomický časopis Říše hvězd konečně 
zařadí mezi publikace, které jsou reprodukovány i v elektronic-
ké formě. Toto malé vítězství, které jej přenáší do světa mo-
derních sdělovacích prostředků, však stálo redakci nemalé 
úsilí. 

Mnozí již delší dobu slibovali, že v této věci pomohou, ale 
jako obvykle zůstalo jenu slov. Prvním v této neslavné řadě je 
Astronomický ústav UK, od nějž by člověk očekával podporu 
všech neziskových astronomických aktivit. Nestalo se však 
vůbec nic. V rámci jednání se rýsovala i možnost, že by se Říše 
hvězd, nebo alespoň krátká informace o obsahu jejích jednot-
livých čísel, mohla objevit na Internetu pod hlavičkou České 
astronomické společnosti (ČAS). Jediné, k čemu došlo, bylo, že 

RNDr. Jiří Grygar, CSc., předseda ČAS, publikoval na -adrese 
http://www.astro.cz/astro/RH části svého cyklu Žeň objevů. Ato 
dokonce v době, kdy byl smluvně vázán na jeho ótiskování 
s redakcí Říše hvězd. 0 svém úmyslu ovšem zapomněl redakci 
vyrozumět, natožpak, aby si vyžádal její souhlas: 

V tomto okamžiku však již nemá smysl ohlížet se do minu-
losti. Doufejme,, é podobných peripetií bude časopis i se svý-
mi čtenáři v buďoucnosti ušetřen. 

Na závěr této krátké retrospektivy redakce vřele děkuje jed-
nomu zmála lidí, kteří jí již několikrát pomohli. Touto osobou 
je ředitel firmy A.L.L. production s. r. o. Tomáš Klusáček, díky 
němuž elektronická Říše hvězd zazáří i na vašich monitorech. 

V úctě Vaše redakce 
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  Vojtěch Letfus, Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov 

Země korunyčeské ,polární záře a 
cPro lidi starověku a středověku byly polární záře jevem tajemným a mysteriózním Pro mnohé bylo objevení polární záře předzvěstí pohrom 
nebo války, ve středověku je pokládali za ohnivé draky nebo plamenné meče, jiní v nich vidělistřet dvou nebeských armád nebo souboj dvou 
vojů andělů. S nástupem novověku se měnit pohled lidí na přírodu, a tedy i na polární záře. To otevřelo estu k jejich skutečnému poznánL 

Podmínkou k tomu, abychom dnes věděli 
o nějaké události z daleké čí bljzkěnlinu-
losti, je, aby lidé v té době a na daném mís-
tě byli písma ínali. Druhou nezbytnou 
podmínkou je, aby se našelmezinimi ně-
kdo, kdo tuto událost písemně zazname-
ná, a třeli stejně nezbytnou podnnkou je, 

°aby se tento záznam dochoval do dnešní 
doby. Nedlouho po začátku novověku za-

očali někteří přírodovědci vyhledávat 
a shromažďovat záznamy o různých nebes-
kých a přírodních jevech, včetně polárních 
září. Postupně vznikaly katalogy; z nich 
nejrozsáhlejší a nejznámější z naší kultur-
ni oblasti Evropy a Blízkého východu, za-
hrnující období od roku 503 před Kristem 

° do roku 1872 po Kristu, publikoval Fritz 
[11. TJ některých starých záznamů vznika-
jí potíže s jejich správným datováním, u jj-
ných při neurčitém popisu může být za 
polární záři pokládán jinýjev. Proto pod-
robil Link (]2], [3]) Fritzův katalog pro ob-
dobí od počátku do roku 1700 revizi 
s použitím originálních pramenů. Žádný 
z katalogů nemůže být samozřejmě úpiný, 
o čemž svědčí později nalezené, dosud ne-
známé záznamy, jež byly publikovány jako 
doplňky k dosavadním datům. Součástí 
Fritzova katalogu jsou rovněž záznamy 
z amerického kontinentu, jež začínají ro-
kem 1716. Samostatnou část Fritzova ka-
talogu tvoří záznamy polárních září na jižní 
polokouli, začínající rokem 1640. Pro ob-
last Dálného východu, to jest Číny, Koreje 
a Japonska, existuje rovněž rozsáhlý kata-
log polárních září, v němž naprostou vět-
šinu tvoří záznamy z análů čínských císař-
ských dynastií. Z dosavadních údajů víme, 
že nejstarší záznam o polární záři pochází 
z Číny z roku 2551 před Kristem. V evrop-
ské kulturní oblasti byla polární záře po-
prvé zaznamenána v Jeremiášově knize 
Starého zákona z Palestiny v roce 627 před 
'Kristem. 

Ze všech dostupných údajů z evropské 
kulturní oblasti lze sestavit souhrnný ka-
talog polárních září, končící rokem 1872. 
Záznamy o jednotlivých polárních zářích 
po roce 1872 jsou v naprosté většině roz-
troušeny po odborné literatuře a jejich 
souhrnný seznam, jenž by byl pokračová-
ním Fritzova katalogu, nebyl dosud pub-
likován. Byly však publikovány některé 
dílčí regionální seznamy, které obsahují 
rovněž záznamy o polárních zářích z tohoto 
století. Mezi nimi je i katalog, v němž Šey-
dl [4] shromáždil údaje o většině polárních 
září pozorovaných v zemích koruny české 
v období let 1013 až 1926. Druhá z těchto 
polárních září z roku 1095 byla nalezena 
v Kosmově kronice. Další, dosud neznámé 
záznamy polárních září z období 1416 až 
1914 nalezli Křivský a Pejml [5j v různých 
méně známých regionálních a místních 
prainencch: Zprávy  dalších polárních 
zářích pozorovaných u nás po roce 1920 až 
do roku 1971 lze nalézt v různých roční-
cíCh Říše hvězd. Údaje o zbývajících polár-
ních zářích do roku 1995 byly čerpány 
znepublikovaného archivu Křivského. Od 
roku 1013 do roku 1995 bylo v zemích 
koruny české zaznamenáno celkem 531 
polárních září. Časový průběh desetiletých 
součtů polárních záři je uveden na obráz-
ku 1. Součty po stoletích jsou uvedeny ve 
druhém sloupci tabulky 1. 

Jak je patrno z obrázku 1, četnost po-
lárních září až do konce 15. století jevel-
nii nízká, což potvrzují i údaje z tab. 1. 
Pouze v první polovině 12, století je četnost 
zvýšená. Jde o období vlády Vladislava I. 
(1120-1125), Soběslava I. (1125-1140) 
a Vladislava H. (1140-1173). Nelze si před-
stavit, že by literární a kronikářská činnost 
v této době byla mnohem větší než 
v předešlém a následujícím období. Ze 
souhrnného katalogu evropských polár-
ních září ale zjišíujeme, že 12. století je ob-

TABULKA 1: POČTY POZOROVANÝCH POLÁRNÍCH ZÁŘÍ 

období 

všechny polární záře 

jen v čes. zemích 

nejjížnější 

1001 
1100 

2 

1101 
1200 

17 

16 

17 

1201 
1300 

1301 
1400 

1401 
1500 

4 

1501 
1600 

1601 
1700 

56 

1701 
1800 

197 

1801 
1900 

132 

40 

40 

49 

53 

87 

114 

58 

73 

dobám s nápadně zvýšenou četností. Rov-
něž další údaje o sluneční činnosti potvr-
zují, že v přvnj polovině 12. století se ob-
jevilo vysoké sekulární maximum sluneč-
ní činnosti. Nebylo tedy zřejmě možné, aby 
vysokou četnost polárních září, které se 
tehdyv českých zemích objevovaly, kroni. 
káři té doby ne7a7namenali. 

Četnost záznamů v souhrnném evrop 
skěm`katalogu začíná od první poloviny 
16. století zřetelně stoupat. Tento jev lze 
připsat Guttenbergovu vynálezu knihtisku 
z roku 1448. Zpoždění V růstu záznamů je 
dáno dobou potřebnou k tomu, aby se 
knihtisk rozšířil a uplatnil po většině Ev-
ropy. Podobné značné zvýšení je patrno na 
obrázku 1, zejména od poloviny 16. stole-
tí. Toto zvýšeni odráží jedno z dalších se-
kulárních maxim šluneční činnosti, které 
nastalo okolo roku 1600. Nápadný pokles 
četnosti v polovině 17. stoleti je reálný 
a odpovídá tak zvanému Maunderovu se-
kulárnímu minimu sluneční činnosti ve 
druhé polovině 17. století. I během tohoto 
minima bylo v českých zemích zaznamená-
no 7 polárních září. S příchodem novově-
ku začíná celoevropská četnost záznamů 
o polárních zářích na počátku 18. století 
prudce stoupat a během 18. a 19. století 
se zřejmě blíží jejich skutečnému výskytu. 
Avšak četnost polárních září v českých 
zemích zůstává po celou dobu počínaje 18. 
stoletím a konče 20. stoletím značně níz-
ká, ovšem se dvěma výjimkami. 

První je krátkodobé mimořádně vysoké 
maximum ve druhé polovině 18, století. To~ 
je tvořeno z naprosté většiny pozorováním, 
která provedl na pražské hvězdárně v Kle-
mentinu Strnad. Základní kámen budovy 
dnešního Klementina položili jezuité v roce 
1655. V roce 1722 v ní zřídili hvězdárnu, 
pátou v Evropě po Kodani (1656), Paříži 
(1667), Greenwichi (1675) aBerlíně (1706). 
Po zrušení jezuitského řádu papežem Kli-
mentem XIV. v roce 1773 převzal císař 
Josef II. hvězdárnu jako státní ústav. Str-
nad, původně jezuita, se po zrušení řádu 
vrátil do světského stavu avěnoval se vědě. 
V roce 1774 se stal adjunktem na hvězdár-
ně a v roce 1781 převzal po smrti prvního 
ředitele hvězdárny Steplinga jeho místo. 
Velký počet polárních září, zaznamena-
ných Strnadem, je dán především jeho sys-
tematickou pozorovací aktivitou, ale i tím, 
že sluneční činnošty té době dosáhla opět 
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jednoho ze svých sekulárních maxim., 
Druhou výjimkou je druhé výrazně maxi-
mum v četnosti polárnch září okolo polo-
viny 19, stoleti. Velká část záznamů po-
chází z archivů města Litoměřic a od roku 
1849 také zpozorování dánského astrono-
ma Brorsena, který působil na soukromé 
hvězdárně barona Parishe v Žamberku. Po 
zániku hvězdárny v roce 1858 se Brorsen 
vrátil do vlasti. Iv tomto případě spadá po-
zorované maximum do období vysoké slu-
neční činnosti, 

Zajímavé je sledovat, jakým způsobem 
přispěly záznamy o polárních zářích pozo-
rovaných v českých zemích k celkovému 
počtu polárních září v souhrnném evrop-
skěmkatalogu. Počty polárních záři zazna-
menaných pouze v českých zemích jsou 
uvedeny ve třetím sloupci tabúiky 1. 
Vprvnř polovině druhého tisíciletí našeho 
letopočtu, kdy celková četnost záznamů je 
velmi nízká, se údaje z českých zemí uplat-
nily téměř stoprocentně (96 %). Rovněž 
v 16. a 17. století byl jejich podíl vysoký 
(82 %). Teprve v 18. a 19, století, kdy sou-
hrnná četnost záznamů o polárních zářích 
je značně vysoká, je podíl záznamů 
z českých zemí přiměřěně nižší (44 %). Pro 
20. století nelze potřebné údaje odvodit, 
protože neexistuje souhrnný evropský ka-
talog Fritzova typu. Jak patrno, byl příspě-
vek z českých zemí do souhrnného kata-
logu evropských polárních září bezesporu 
významný. 

Z údajů svého katalogu z 18. a 19, sto-
let Fritz odvodil, že nejčastější výskyt po-
lárních záři je v polárních oblastech, kde 
tvoří takzvaný auroráhú ovál, a jejich čet-
nost rychle klesá směrem k rovníku. Výji-
mečně byly polární záře zaznamenány 
i v tropických oblastech poblíž rovníku 
(Kuba, Jamajka, Indie, Singapur). Dále 
zjistil, že izočáry stejné četnosti polárních 
září na zemském povrchu, jež nazval izo-_ 
chasmami, se shodují s šiřkovýmikružni-
cemi systému geomagnetických souřadnic. 
Je známo, že polární záře jsou provázeny 
silnými geomagnetickými bouřemi. Nao-
pak, zejména ve středních a nižších šíř-
kách, je polární září provrrnajen část ge-
omagnetických bouří. Polární záře tedy 
vznikají při poruše vnějšího geomagnetic-
kého pole a jsou jím kontrolovány. Při pro-
tonové erupci na Slunci je do meziplane-
tárního prostoru vyvržena nárazová vina, 
která, jestliže se setká se Zemí, svou inter-
akcí se zemskou magnetosférou vyvolá sil-
nou magnetickou poruchu, která může být 
zdrojem polární záře. Proto časový chod 
četnosti polárních září v zeměpisných šíř-

Obr. 1: Desetileté součty pokírních září zaznamenaných u českých zemích u letech 1001-1995. 
N . 
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káeh menších než 55° se podobá chodu 
geomagnetických bouří, ale i průběhu slu-
neční činnosti během cyklu. Ve vysokých 
zeměpišných šířkách je však časová vari-
ace četnosti polárních záři s cyklem malá. 
Slabší poruchy magnetosféry, které jsou 
nejčetnější, jsou provázeny polárními zá-
řemi, jež se vyskytují pouze ve vyšších ze-
měpisných (respektive geomagnetických) 
šířkách. S rostoucí mohutností geomagne-
tických bouří jejich četnost rychle klesá. 
Současně s rostoucí mohutnosti poruchy 
se posouvá hranice polární záře bližek rov-
níku, to vše v souladu se'šířkovým vzta-
hem, odvozeným z pozorování Fritzem. 

o  Záznamy o polárních zářích z českých 
zemí lze posuzovat z hlediska odhadu šiř-
kové hranice rozsahu polárních září. Pro-
tože naše země leží na severní polokouli, 
jde o jižní hranici viditelnosti polárních 
září. Pokud byla polární záře zaznamená-
napouze na jednom místě, bez ohledu na 
to, zda v českých zemích nebo jinde, jižní 
hranici nelze přímo určit, ant zda neležela 
popřípadě jižněji, když z možného jižněji 
položeného místa neexistuje žádný zá-
znam. Zřejmě však byla pozorovatelná, 
i když o tom záznam neexistuje, z míst po-
ložených ve vyšších zeměpisných šířkách. 
To platí i pro případ, kdy záznamy zjed-
noho nebo několika málo míst položených 
severněji existují. V obou případech však 
platí, že dané místo bylo nejjižnějším, zně- 
hož byla polární záře pozorována. Byla-li 
polární záře pozorována z mnoha míst roz-
ložených po rozsáhlé oblasti, lze odhad-
nout šířkový i délkový rozsah této polární 
záře. V tomto případě lze také s velkým 
stupněm věrohodnosti považovat nejižněj-
ší místo, ze kterého byla polární záře spat-
řena, za její jižní hranici. Počty polárních 
září zaznamenaných v českých zentch` 
a posuzovaných z tohoto hlediska jsou 
uvedeny ve čtvrtém sloupci tabulky l.' 

Dr. Vojtěch Letfzs (*1923). Bývalý vedoucí vědecký pracovník slunečn7w odděleníAstronomic-
kého ústavu bývalé ČSAV v Ondřejově. Kratší dobu byli vedoucím tohoto oddělení. Zabývá se 
především výzkumemsluneční činnostiajejim vlivem na procesy naZemiz nejrůznějších hledisek. 

Z údajů v tabulce lze zjistit, že do koncé 
16. století a z velké míry i v 17, století jde 
v naprosté většině o polární záře zazname-
naně pouze v českých zemích, tedy pouze, 
v nejjižnějším pozorovacím místě, avšak 
nikoli o jejich skutečnou jižní hranici. 
Teprve ve století 18, a 19., kdy v souhrn-
ném katalogu výrazně vzrostla celková čet 
nósť 7A7namů o polárních zářích, součas-
ně také výrazně vzrostlo nmožstvi míst, ° 
znicbžtyto7Aznamypocházejí. Pouze po-
měrně malá část záznamů z českých zemí 
vymezila jižní hranici těchto září, Iv těchto 
dvou stoletích totiž více než tři čtvrtiny zá-
znamů z českých zemí zůstaly jedinými zá-
znamy o těchto polárních zářích. 

Závěrem můžeme srovnat příspěvek zá-
znamů polárních září, pořízených v zemích 
koruny české, s celkovým počtem záznamů 
z evropské oblasti jižně od 55. rovnoběžky, 
obsaženýchv souhrnném katalogu polár-
ních zářř. Od začátku 11. dokonce 19. sto-
letí bylo do souhrnného katalogu shromáž-
děno 6 718 polárních září. Naprostá větši-
na z nich (87 %) pochází z 18. a, 19. stole-
tí. Do konce 19. století bylo v českých ze-
mích zaznamenáno 464polárních září ado 
posledních dvou století je soustředěno 
7O % záznamů. Ze všech polárních září, 
zaznamenaných v katalogu v tomto obdo-
bí devíti století, jich tedy bylo v českých ze-
mích zaznamenáno 7 % a z toho 4 %jen 
v českých zemích. To znamená, že ze všech 
v českých zemích zaznamenaných polár-
ních září bylo 56% takových, jež nebyly za-
znamenány nikde jinde, než na rtášém, 
území. To je celková bilance polárních září 
v zemích koruny české. 7 . 
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,Říše hbe osobitosti astronomie 

František Jáclwn► Základní škola ve Volyni 

O vrcholech středověké 
předkoperníkovské astronomie 
V historii vědy se středověk jeví jako ob-
dobí klidu, kdypřemýšlení jako by usta-
lo, spokojeno se stavem, jaký je, bez vý-
razné touhy přékročit hranice poznané-
ho. Tato skutečnost je zvýrazněna i kon-
trastem mezi římskou a řeckou kultu-
rou s uceleným poznatkovým systě-

°mem na jedné straně arenesanci na 
straně druhé. Obě období ukázala 

osílu lidského ducha a zane-
chala velkolepé dědictví vy- 
nikajících osobností. 
Odděluje jevíce než ti-
síciletí, mostem mezi 
nimi je středověk. 

V astronomii 
° ohraničují počátek 

a konec středověku 
Klaudios Ptolemaios 
(85-165 př. n. 1) 
a Mikuláš Ko-
perník (1473 4k A 
až1543). Druhý navazo-
val ve více než tisícile-
tém odstupu na prvého 
a ten, kdo zná Koperní-
kovo dílo, uzná, že 
mohlo vzniknout i díky 
onomu velkému časové-
mu odstupu, V mezi-
dobí se tu a tam objevil 
střípek do mozaiky po-
znávání kosmu, trochu pokročila 
i filozofie, a tak se na konci středověké-
ho mlčení vytvořily postupně podmínky 
pro další vědecký pokrok. 

♦ Obr. 1 - Zadní strana asboidbu 
podle StojlerooadílaAlucidatio,1585. 
Otáčivá alhiddda A svírá s vodorov-
ným směrem úhel a. Na stupnici Um-
bra versaje ve dvanáctinách vyjádře-
na tangenta úhlu«. Pm úhly větší než 
45' se četla kotangenta úhlu na stup-
nici Umbra recta. 

DĚDICOVÉ ANTICKÉ ASTRONOMIE 

Dědici antické astronomie byli Arabo-
vé. Oni ochránili výsledky antiky před 
propadnutím do tmy. Svou starostí 

" o uchovaní děl předchůdců ulehčili práci 
pokračovatelům. Přes staletí přenesli vr-
cholné dílo Klaudia Ptolemaia Megalé 
syntaxisó uspořádání vesmíru, spis pře- matik své doby Ger-
ložili a přejméňovali, takže historikům je , bert (950-1003), poz-
znám pod názvem Almagest. Žádřió dější papež Sylvester II. 
knihu nezňaí Mikuláš Koperník natolik- \ Nauka o astrolábu se 
podrobnčjako tuto. Porozuměl jinatolik, stála součásti matematických 
že ji mohl zcela popřít. 

Co však přinesl astronomii svět islá-
mu, přechodně ovlivňující jih Evropy, 
kromě antických překladů? Především 
zdokonalil jeden z prvních astronomic-

kýčh přístrojů — astroláb. Tento přístroj 
° je řeckého původu, avšak pouze svou zá-

kladní konstrukcí využívanou pouze 
k měření výšky Slunce či hvězd nad ob-
zorem. Arabově do něj vložili hvězdnou 

mapu, čímž vytvořili jeden z nejdů-
myslnějších přístrojů v období před 
sestavením dalekohledu. Astroláb 
umožňoval určovat nejen zeměpis-

nou šířku, ale i dobu východu 
a západuSlunce 
a hvězd, pro 
poutníky také 

směr do Mekky. Ve 
stereografickém pro-
mítání zobrazoval 
rovník, obratníky, 
prolamovaná deska 
nesla ekliptiku; pří-
stroj byl hodinami 
i jakýmsi logaritmic-
kým pravítkem sou-
časně. 

Arabové opatřili 
astroláb stínovým 
čtvercem (obr. 1). 
Alhidáda A ukazující 
výškový úhel a = 30° 
vytíná na svislé čás-
ti stínového čtverce 
6,9 díků z 12, což je 
0,575, tedy velmi při-

bhžně tg 30°. Pro úhly větší než 45° je pří-
mo měřitelná kotangenta na stupnici vo-
dorovně. Arabské 
astroláby pocházejí 
z konce 8. století. 
Některé byly kovo-
vé, ale jsou známé 
i dřevěné. Na staro-
věké znalosti o ast-
rolábech navázal ve 
své učebnici mate-
matiky patrně nej-
větší evropský mate-

♦ Obr. 2 —Líc astrolábu z mlat 1553. 

~.~ 
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přednášek na středověkých univerzitách. 
V Praze o něm učil Křišťan z Prachatic 
i Jan Ondřejův-Šindel, autor astronomic-
ké části staroměstského orloje. Astrono-
mický ciferník orloje je také astroláb. 

Arabové znali Eratosthénovo určení 
velikosti Zimě a vykonali přímé stupňo-
vé měřeni v terénu, aby mohli Eratosthe-
nův výsledek posoudit. Na příkaz ehalifa 
Al Mamúna provedli kolem roku 827 
v irácké stepi měření délky oblouku pří-
slušejícího rozdílu zeměpisných šířek 1'. 
Z naměřeně hodnoty arc 1° = 56%míe 
jim vyšel obvod Země 56'/3 X 360 = 
20 280 mil = 8112 000 černých loktů. Po 
přepočtu do metrické soustavy (1 černý 
loket = 0,4932 m) dostáváme hodnotu 
40 008 384 m délky poledníku. Tato hod-
nota svědčí nejen o pečlivé geodetické 
práci, ale i o přesném astronomickém 
měření rozdílu zeměpisných šířek pomocí 
astrolábu. 

Zvlášť, významnou osobnosti arabské-
ho světa byl matematik a astronom al 
Battání (kolem 850-929), Koperníkem 
citovaný jako Albategnius. Z astronomie 
znal i takové speciální věci, jakými je 
například nerovnoměrnost precesního 
pohybu. Albategniovo dílo Koperník ve-
lice dobře znal, cenil je a ve svém dle 
0 obězích nebeských sfér (De revolutioni-
bus orbium coelestium) se naněj s úctou 
odvolává. Ve třetí knize Oběhů, obsahu-
jící poznatky o precesi, například píše: 
„Po dlouhém čase, jmenovité roku 1202 po 
Alexandrově smrti (to jest roku 879), ná-
sledovalo pozorováníAlbategnia Aratské-
ho, kterému lze nejvíce důvěřovat [1]. Al-
bategnius je také autorem tabulek pohy-

bu Slunce a Měsíce, 
kupodivu přesněj-
ších než byly Pto-
lemaiovy. 

Velmi mocným 
nástrojem všech 
astronomů byla od-
pradávna trigono-
metrie. Právě al Bat-
tání značně pro-

hloubil řeckou nau-
ku o trojúhelníku, se-

stavil podrobné tabul-
ky kotangent, užíval ko-

sinovou větu. Celá trigono-
metrie se ostatně velmi úzce 

vztahovala k astronomii, přesněji ke 
gnómonice; vždyť tangenty a kotangenty 
byly předevšímužívány ve stínovém troj-
úhelníku gnómonu. Al Habaš sestavil na-
příklad tabulky hodnot délky stínů svis-
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lé tyče pro zlomky stupňů úhlu dopadu 
slunečních paprsků. 

Staří Arabové nebyli zdaleka jen kup-
ci, cestovatélé a obchodníci. Znali díla 
Diofantova, Eukleidova, Apolloniova 
I Archimedova, knihy Menealovy a jiné. 
V 8. století založili Bagdád, známý mimo 
jiné i astronomickou observatoří. 

ALFONSINSKÉ TABULKY 

V letech 1221 až 1284 žil kastilský král 
Alfons X., zvaný Moudrý. Jak kraloval, 
astronomové nevědí, ale na jeho dvoře 
v Toledu se astronomii velice dařilo. Do 
španělštiny byla přeložena řada ástrono-
mických textů, převážně arabských. 
Hvězdáři sestavili velice přesné tabulky 
poloh nebeských těles, později 'dané 
pod názvem TabulaeAlfonsínae. Král dal 
židovským a arabským učencům provést 
výpočty jakýchsi efemerid planet. Tabul-
ky z roku 1252, vycházející z Ptole-
maiova modelu vesmíru, umožpovaly sta-
novit polohy planet do budoucnosti, ale 
celý systém nijak nezjednodušovaly. Ob- 
sahovaly kromě efemerid řadu faktů z tn -
gonometrie, zeměpisu; chronologie i ast-
rologie. Jejich autoři se opírali také 
o starší tabulky, sestavené západo-
arabským astro 
nomem az-Zargá-
lím (Arzachel, 
1030-1090), pů-
sobícím dlouhá 
IétavToledu. Sta-
ly se nejvýznam-
nějším astrono-
mickým textem 
12. a 13. století 
a doznaly značně-
ho rozšíření po 
Evropě. I v dvor-
ské knihovně čes-
kého krále Václa-
va IV. je nalézáme 
jako součást tak 
zvaného vídeň-
ského sborníku, 
bohatě umělecky 
zdobeného. Patři-
lok tradicím praž-
ského dvora shro-
mažďovat astro-
nomické rukopi-
sy; jádro knihovny vzniklo patrně již za 
vlády Přemysla Otakara II., spjatého 
i s Alfonsem X. Kastilským. 

Sám Alfons X. však astronomii přece 
jen trochu rozuměl. Bezpochyby znal 
Ptolemaiův Almagest. Vždyt na adresu 
velkého Řeka pronesl tato slova: „Kdyby 
tvůrce světa žádal, byl by mu doporučil 
jednodušší řád světový" [21. 

ItRrKrlr.Á,č KUSÁNSKÝ 

Přenesme se nyní až do patnáctého 
století. Na samém jeho prahu se narodil 
muž, který svou filosofií ovlivnili astro-
nomii —Mikuláš Kusánský (1401-1464). 
Měl dva současníky astronomy- Georga 
Peuerbacha (1423-1461) a Johannesa 
Můllera-Regiomontana (1436-1476). Je-
jich triumvirát tvoří pomyslné vrcholy 
předkoperníkovské astronomie. 

Mikuláš Kusánskýje prvním teoreti-
kem vědy o přírodě. Tu chápe jako vše 
pojímající universum, s člověkem ajeho 
rozumem, s jednotlivostmi podřizujícími 
se celkovému dění. Narodil se v městeč-
ku Kues na řece Mosele - odtud jeho pří-
jmení. Ve škole v holandském Deventeru 
poznal zcela netradiční prvky vzdělání 
(tak zvaná devotio moderna), jež částeč-
ně pomíjejí církevní hegemonii a prosa-
zují alespoň částečnou laicizaci vzdělání. 
Na univerzitě v Padově studoval práva, 
ale po první prohrané právní při se juris-
tické dráhy nadobro vzdal. Přes teologic-
kévzdělání nabyté v Heidelbergu se pro-
pracoval do vysokých klerikálních kruhů 
a hodností (v roce 1448 se stal kardiná-
lem), nikdy však s církví nesplynul, do-
zrál v katolického filosofa s .duchovním 

obzorem značně 
přesahujícím rá-
mec věrouky. Je-
ho filosofie je již 
vzdálena antické, 
je pokrokovější, 
měně dogmatická 
a tvárnější a není 
shodná ani s or-
todoxníscholasti-
kou. 

Kusánskému 
přála i doba. Sna-
ha po oddělení fi-
losofie od teolo-
gie, rozumu od 
víry, vědy od ná-
boženství - to vše 
byly signály no-
vých směrů - re-
nesance a laiciza-
ce života. 

Hlavní vliv na 
Peuerbacha, Re-
giomontana a Ko-

perníka měl Mikuláš Kusánský prostřed-
nictvím svého díla O učené nevědomosti 
(De docta ignorantia, 1440). On byl patrně 
první, kdo ve filosofii položil otázku, zdáli 
vesmír není uspořádán jinak. Uvažoval,' 
jak by se asi jevil, kdybychom opustili své 
pozorovatelské místo na Zemi. V části 
věnované kosmologii píše: "Není žádných 
středů acenterpohy ba sfér, u nekonečném 

DOCTISSIMI VIR! ET MATHE. 
nlatfanlm difdplfnarom erimq- proTelrons 

IOANNIS DE RE' 
Clo AONT6 aa TRIANaV1,t aANL 

Nonli Llalll Q,vINQ.vr: 
Quibus plpBcantur ra nacffarix cogniw,uolalnbw ad 

&mduum l.fFronomfacum perfctlionan dwmi, 
rr.qm: wmlmfquiiilibiFloc[onporccapofua: 

habanuc,fwfinrinchawm inR[ufiianc 
ad illam qui(qmm afpiruir. 

Acaffinmt hucinalapluup D.NfmlaiCuGni dc Qua 
datuadradi, Dci~ráli ac wroi uammmfunnonc: 

ftaoíg Io.dc mon[cRrgio wdun drrc:lAph- 
J, haitcnus i nnnmc publian. 

0mnialawia lucii' cdiu,rdr8ddf wfa 
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♦ Obr. 3 - Regiomontanovo dílo o troj-
úhelnících (1533). 

♦ Obr. 4- Regiomontanus s asb olábem. 

kosmu prostě není nic pevného a abso-
lutního. Země není středem kosmu, nemů-
že ani klidně vězet ve středu všehomíra, 
protože absolutní klid není, i Země se otá-
čí kolem osy." [3). 

Astronomům je sympatický i jinak -° 
Kusánského nástrojem zkoumání příro-
dy (atedyivesmíru) jematematika. Sám 
se zajímal o zdokonalení astronomických 
tabulek a teorii kalendáře. Jen soubor 
dat vzešlý z pozorování nebo měření vede 
podle něj k odhalení pravdy. Byl však 
ještě vzdálen funkční interpretaci dat; 
doba popisující zákonitosti zákonem 
byla vzdálena ještě nejméně 150 let. Znal 
mnoho astronomických spisů. Nijak je 
nezhodnocoval - ostatně doba nežádala 
nic jiného, než upřesňování a doplňováni 
tabulek. 

GEORG PEUERBACB: 
A JOIiANNES 

MťŤLLER-REGIOMONTANUS 

Středověký vývoj astronomie na 
evropské půdě završují G. Peuerbach 
(30. V. 1423-8.1V. 1461) aRegiomonta-
nus (6. VI. 1436-6. VII. 1476). O třináct 
let starší Peuerbach se setkal s Regio-
montanem jako učitel se žákem. Nesou-
měrný vztah posléze zanikl a oba praco-
vali společně, přičemž Regiomontanus 
Po Peuerbachově smrti stál před rožpra-
covaným dílem. Odkazu svého spolupra-
covníka se zhostil se cti, 

Když Peuerbach působily Itálii, sezná-
,/ iňil še s PtolemaiovýmAlmagestem, a tím 

i s astronomií-se všemi jejími tehdejšími 
poznatky. Četi dílo natolik pečlivě, že si 
dovolil kritizovat překladatele Almagestu 
Georgia z Trapezuntu•(1396-1486) za 
výrazně aristotelovské pojetí astronomie 
a opomíjení Platona. O Peuerbachově zna-
lostech díla Mikuláše Kusánského svěd-

>r 
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čí zase ostrá kritikaKusánskěho kvadra-
tury kruhu, což jev rozsáhlém díle tako-
vý detail, že jen málokdo jej nepřehlédl. 

Kritický pohled na díla druhých mu 
byl hybnou silou při, vlastní práci. V le-
tech 1462 až 1464, tedy za padovského 
pobytu, napsal dílo o rovinné i sférické 
trigonometrii 0 trojúhelnících všelikých 
knihpatero (De triangulis omnimodis lib-
ri quinque, vydáno v Norimberku roku 
1533), spis spíše přehledový než původ-
ní. Ale ke studiu astronomie je třeba mít 
takové dálo při ruce. 

Od roku 1458 přednášel matematiku 
a astronomii navideňské univerzitě, pak 

~ náélédoval znovu pobyt v Itálii, ale od 
roku 1468 opět pobýval ve Vídni. Pak se 
na pozvárií,krále Matyáše Korvína odebral 
do Ofenu, kde pracoval na tabulkách po-
loh planet. Po` roce 1471 máme zprávy 
o Peuerbachové_pobyťu v NoHmbérkú. , 
Měl tam zcela určitě lepší zázémí: obser-r 
vatoř, dílny, tiskárnu. Do rozdělanéprá 
ce přišlo papežovo pozvání k účastinare-
formě kalendáře.. Roku 1475 proto odjel 
do Říma, kde následujícího roku zemřel. 

Johannes Múller z Ki nigsbergu, zná 
mý asivíce pod jménem Regiomontanus, 

se narodil v Královci. Studoval na univer-
zitiách v Lipsku a Vídni. V době svých 
přednášek v Padově poznal kardinála 
Bessariona, překladatele AlmngesW. a ten 
mu dal Ptolemalovo dílo k prostudování. 
Regiomontanus se naučil řečtině natolik 
dobře, že mohl dosavadní překlady opra-
vit, kriticky komentovat a celé dílo připra-

vit do tisku (Epistome ín. Almagestum 
Ptolemai,1462), Dílo vyšlo tiskem až roku 
1496, pro Koperníka v nejpříznivější 
dobu; takě mu opravdu hodně pomohlo. 

Také Regiomontanus měl solidní ma-
tematické 7á7emí. Do starověké matema-
tiky pronikl překládáním dě~ Herona, 
Archimeda, Apollonia z Pergy. V roce 
1467 dokončil na ostřihomském hradě 
Tabulae primi mobilis s vlastními tabul-
kami sinů úhlů. Kniha vyšla tiskem az 
roku 1490 (apakještě desetkrát), avšak 
okruh známých užíval původní text. 

V roce 1468 vstoupil na dvůr Matyá-
še Korvína a k átce pobyl na brat~slav-
ské Accádemii Istropolitana, která byla 
založena roku 1465 jako první vědecká 
instituce v Uhrách. Roku 1471 odjel 
z:Qheř do Norimberku. Ve vlastní tiskár-
ně tam vydal knihu svého učitele Peuer-
bacha Nová teorie planet, potom i své 
Efemeridy (1474) s polohami těles mezi 
léty 1475 až 1506 v intervalu jednoho 
dne. Z ryze astronomických prací ještě 
připomeňme jeho traktát o přístrojích 
torquetu a triquetru. Zemřel v Římě, 
kam se přestěhoval na papežovo přání. 

Peuerbach a Regiomontanus na zákla-
dě vlastních pozorování a po studiu 
Almagestu dospěli k závěru, že je nutno 
revidovatPtolemaiovypolohy hvězd a vy-
pracovat tabulky nové. Toto prosté kon-
statováni je ve skutečnosti velkým astro-
nomickým programem, který ve svých 
důsledcích vedl nejen k sestavení nových 
tabulek (až po smrti obou), ale i k nové, 
sluncestředné teorii. 

Pomocí Jakubovy hole (obr. 6) hledal 
Regiomontanus velikost paralaxy kome-
ty. Pokračoval tak v díle Peuerbaehově. 
Na střeše domu astronoma amatéra 
B. Walthera si vybudoval jednoduché po-
zorovací stanoviště. Znal také první 
pozorování komety, provedené Italem _ 

♦ Obr. 6 -Jakubova hůl jedenzprvních úhloměmých 
přístrojů. Název patrně vzniklzjistépodobnosti 
s holi patriarchy Jakuba(Sta ý zákon), 
opatřené zářezy. 
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♦ Obr. 7 - Peuerbachův geometrický čtverec s přímým 
čtením tangent nebo kotangent výškového úhlu. 

Paolem del Toscanellim (kometa Tosca-
nelli 1457). Doba Regiomontanovipřála. 
Roku 1472 se objevila jasná kometa, na 
niž mohl zaměřit svoji pozornost. Její 
souřadnice změřil sice dobře, ale to bylo 
v tu chvíli podružné.`Paralaxu stanovil 
na 6', což znamenalo, že kometa je blíže 
než Měsíc [paralaxa asi 1'). Upřímně ře-
čeno, s pomocí Jakubovy hole měření 
naději na úspěch nemělo. Avšak chyba, 
o níž se nevědělo, znamenala tehdy krok 
zpět, neboť svědčila ve prospěch teorie 
o příslušnosti komet do sublunánú ob-
lasti. Škoda chyby v tak důležitém úda-
ji. Metodicky však Regiomontanus vytkl 
šestnáct úkolů, které je třeba při sledo-
vání komet řešit (například určit průměr 
komety, délku ohonu, polohuv ekliptice, 
hustotu ajiné). Spolu s Peuerbachem se 
neúspěšně pokusil stanovit vzdálenost 
Halleyovy komety při návratu v roce 
1456. Tehdy její dráhu poprvé v historii 

žakreslil Toscanelli. 
Za vrchol společného díla Peuerbacha 

a Regiomontana lze považovat norimber-
ské tabulky Ephemerides astronomicae 
(1474), pině vystihující současný stav 
oblohy. Spolu s Ptolěmaiovými polohami 
hvězd velice dobře sloužily M. Kopemí-
kovi k vlastní práci. Časový odstup sta-
rověkých a středověkých pozorování, 
spolel livost údajů a přiměřená přesnost, 
to vše našlo právě u Koperníka piného 
využití. 

ASTRONOMIE U NÁS 

Již jsme se zmínili o existenci dvorské 
astronomické knihovny Václava IV. 
Svědčí o systematickém a dlouhodobém 
zájmu českých panovníků o astronomii, 
byť je tento zájem často provázen astro-

logickými motivy. Astrono-
mické prvky nalézáme v ar-
chitektuře Karlova mostu, 
vesmírnou symboliku vtiskl 
císař Karel IV. rovněž do Sta-
roměstské mostecké věže. Je 
samozřejmé, že z hlediska 
rozvoje astronomie samotné 
jsou takováto spojení podruž-
ná, svědčí však o panovnické 
přízni astronomům, a to ne-
bylo málo. 

Prvním učitelem astrono-
mie na artistické fakultě 
pražské univerzity byl v le-
tech 1350 až 1360 Mistr 
Havel. 0 jeho činnosti není 
téměř nic známo. Patřilnepo-
chybně pouze k interpretům 
klasické středověké astrono-
mie, tehdy důsledně v těchto 
krajinách vycházejcí z díla 

Ptolemaiova a Aristotelova. 
Zato Jan Ondřejův, zvaný Šindel 

(1375-1450), vstoupil do dějin astrono-
mie skutečnou perlou - orlojem. Pražský 
orloj, toto velice důmyslné technické 
a umělecké dílo, je sestrojen pro země-
pisnou šířku Prahy (nemůže být proto 
kopií) a s neobyčejnou přesností ukázu-
je děje na obloze. Podíl znalostí astrono-
nůe na stroji vyrobeném kolem roku 
1410 je veliký a zasluhuje jistě stejného 
uznáni jako vlastní technická konstruk-
ce hodináře Mikuláše z Kadaně. 

Na akademické půdě se vycházelo 
z Ptolemaia. Jeho Almagest nebyl určitě 
nikdy v Praze vykládán celý, ale pouze 
útržkovitě. Kromě zmíněného díla se uči-

lo podle traktátů Jana Sacrobosca či 
podle spisů Gerharda z Cremony i i Jana 
Kampana Novarského. Ve všech přípa-
dech šlo o díla teologicko-geocentrická, 
byť se v některých částech opírala o ge-
ometrii. Šindel se patrně jako jediný zaĎ
býval přímým pozorováním. Stanovil na-
příklad na tehdejší dobu velmi přesně 
zeměpisnou šířku Prahy, roku 1416 zjiš-
ťoval výšku poledního Slunce v době rov-
nodennosti a slunovratů, a tím měřil 
i sklon ekůptiky ke světovému rovníku. 

Z uvedených poznatků je patrné, že 
středověká astronomie u nás šla přede-
vším cestou výkladu poznatků dosavad-
ních, pině v kontinuitě středověké filoso-
fie (s výjimkou stavby orloje), bez tvůrčí°
invence. Praha se stala významným 
astronomickým střediskem až ve století
šestnáctém a sedmnáctém. 
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František Jáchim (*1952). V současné 
době působíjako učitelfyzŮcy amatematiky 
na základní škole u jihočeské VolynL Řadu 
let se zabývá historií astronomie, výsledky 
své práce publikuje v odborných i populár-
ně-vědeckých časopisech. 

♦ Obr. 8 - Roku 1456 zachytil Paolo del Toscanellt pohyb Halleyovy komety oblohou. Ve 
směru šipky zaznamenal vždy polohu s datem. 
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Sonda MARS PATHFINDER, která na 
Marsu přistála 4. července, proti očeká-
vání přečkala začátek podzimu a fun-
govala až do 27. září. Poté se s ní tech-
nici marně snažili domluvit. Pathfinder 
sice příkazy přijímal, avšak reagoval na 
ně po svém. Podařilo se na dálku pře-
pnout na záložní vysílač a vyřadit 
zprovozu akumůlátor (jehož selhání bylo 
asi primární), "avšak elektronika pro 
chladla tak, že se změnily frekvence 
a palubní hodiny se rozešly s pozem-

ó kýmf. Tím lze vysvětlit, proč byl ještě 
několikrát zaznamenán nosný signál 
záložního vysílače a jednou se dokonce 
silně ozval i hlavní vysílač. Od 7, října 
Sagan Memorial Station oněměl úpině. 
Měsíc poté byla mise oficiálně ukončena, 
i když občasné pokusy o zachycení zprá-
vyz Marsu budoupokračovat. Možňá, že 
úžasná Sojourner (vozítko mělo ženské 
jméno!), vyhřívaná radioaktivním tep-
lem, dosud bloumá kolem.,. Za 83 solů 
bylo získáno 2,6 Bbitů dat, mj. 16000 
snímků ze sondy a 550 z vozítka.12. září 
(den před rovnodenosti) se MARS 
GLOBAL SURVEYOR stal umělou druží 
cř »rudé planety«. Hned při třetím oběhu 
začal aerobraking — přibrzáování o atmo-
sféru— při průletu pericentrem. Atmosfé-
rajevšak asi dvojnásobně hustá než jin-
dy abrzdění pokračovalo příliš razantně, 
takže nedovyklopený panel slunečních 
baterii sondu rozkmitával. Proto bylo tře-
ba udělat přestávku a znovu se začalo, 
už pomaleji, 7. listopadu. Změní se tím 
sice parametry mapovací dráhy avědee-
ký program začne později než v polovině 
března, ale jinak to kvalitu výzkumu ne-
ovlivní. V polovině října prezident Clin-
ton smetl se stolu plány na sondu CLE-
MENTINE-2. Podobně jako její před-
chůdkyně měla ověřovat vojenskou tech-
niku, avšak vedlejším produktem moh-
ly být cenné poznatky o planetce Touta-
tis, kterou měla zasáhnout samonavádě-
cí pouzdra (nemáme říkat »hlavice«, psal 
nú jě"den z projektantů). Důvodem zamít-
nutí asi byla částečná duplicita s úkolem 
japonské sondy MUSES-C. Ta odstartuje 
v lednu 2002 a na podzim 2003 přista-
ne na planetce l ereus. Americké vozít-
ko (jestli Sójóurner byla »malá kočičká, 
tohle budě pouhá my"ska!) poněše kame---
ru aIR spektrometr, sonda odebere vzor-
ky a v lednu 2006 se vrátí domů (ve stej-
né době jako Stardust s kometárním ` 
prachem).'I den poté oznámila NASA, že 
jako pátý projekt levného programu Dis-
covery vybrala sondu GENESIS, jejíž 

start je plánoyáu na leden 2001. V pro-
storu má provést sběr nabitých částic 
slunečního větru a v srpnu 2003 je při-
vézt do pozemských laboratoří. Sestým 
projektem, který bychom mohli nazvat 
»tři komety jednou ranou«, bude start 
sondy CONTOUR (Comet Nucleus Tour) 
v červenci 2002. První přijde na řadu 
Enke v listopadu 2003, v červnu 2006 
Schwassmann-Wachmann-3, akonečnč 
v srpnu 2008 d'Arrest. V dubnu 2003 
odstartuje DEEP SPACE 4/CHAMPOL-
LION, která še v květnu 2005 přiblíží ke 
kometě Tempel 1, její pouzdro přistane 
na povrchu, odebere vzorek materiálu 
a odstartuje s ním k Zemi, kam přista-
ne v květnu 2010. 15. října se vydala na 
dlouhou pout sonda CASSINI/HUY-
GENS. Dvaapadesát minutpo startu za-
znamenali v Canbeře poprvé její 19 W 
vysílač. Jestlipůjdevšechno hladce jako 
dosud, uslyší ho na frekvenci 8,4 GHz po 
celých příštích jedenáct let, O osm dní 
později byla sonda naposledy»spatřena« 
teleskopem Spacewatch. Ze vzdálenosti 
2,81 milionů km se jevila jako planetka 
20. magnitudy. Na nejdokonalejší a nej-
složitější kosmické sondě v historii se 
podíleli odborníci nejen z USA, ale i ze 
čtrnácti zemí Evropské kosmické agen-
tury ESA, Maďarska a České republiky. 
Nás reprezentuje Hvězdárna a planeta-
rium kil, m. Prahy. Spolu s ústavy z Ně-
mecka, Norska, Francie, Británie a USA 
spolupracuje na »Analyzátoru kosmické-
ho prachu« s Ústavem Maxe Plancka 
v Heidelbergu. Boj o záchranu stařičké 
orbitální stanice MIR pokračuje. Systé-
my zabezpečení životních podmínek se 
podařilo uspokojivě opravit, palubní po-
čítače jsou vyměněny. Má-li však posád-
ka, a zejména D. Wolf, provádět vědec-
ké pokusy v plánovaném měřítku, je 
nutno posílit energetický systém, výraz-
ně oslabený po nešťastné srážce Progre-
su s modulem Spektr 25. června. Kos-
monauti během podzimu několikrát 
opustili stanici a opravovali jako diví. 
Jenže opravovat Mir je jako bojovat s de-
vaterohlavou saní. Významou pomocí —
finančnř, technickou i morální — se sta-
ly návštěvy amerických raketoplánů. Při 
sedmé výpravě, které se na přelomu září 
a října zúčastnili rovněž Rus V. Titov 
a Francouz J-L. Chrétien, zůstal na sta-
nici D. Wolf. Toho v lednu 1998 nahradí 
dr. Thomas a v květnu se letem STS-91 
kolotoč uzavře. Rusové by však rádi sta-
nici Mir udrželi v provozu až do roku 
1999, kdy začne ožívat stanice ISS. Nyní 
jednají s vedením CNN o tom, že by »po-
slední dny« Miru zdokumentoval americ-
ký vědecký žurnalista J. Holliman. Ty' 

den by stál asi 5 milionů USD, tři týdny 
15 milionů! Jediným novinářem ve ves-
míru byl Tojohfro Akijama, zajehož osm 
dnů na Miru v prosinci 1990 zaplatil 
Tokyo Broadcasting 8ystem 12'milionů 
USD. Objevil sej kuriozní nápad ruské-
ho režiséra J. Kara využít Miru jako ku-
lisy pré první hraný film, točený ve ves-
míru. Skvělý nápad (raduje se Ruská 
kosmická agentura) - když' to někdo za-
platí... Nejenom k Miru vedou cesty ame-
rických raketoplánů. Na 19. listopadu 
byl naplánován začátek šestnáctidenní-
ho letu Columbia/STS-87 s laboratoří 
USMP-' a slú&čním subsatelitem Spar-
tan 201-4, jehož účastníkem je i ukra= 
jinský pilot Buranu L. Kadenjuk. Nový 
»tažný kůň« byl na druhý pokus osedlán 
30. října, Zkušební let mohutné evrop-
ské rakety Aviane 5 je považován za 
úspěšný, ale čistá jednička to není. Prv-
ní stupeň vykazoval během aktivního 
letu nestabilitu, motor Vulcaín se vypo-
jil o 10 až 20 sekund dříve, nežbylo plá-
nováno, a užitečné zatížení se dostalo na 
nižší dráhu. Tvořily je dvě makety Maq 
sat s technickými čidly. Jedna bylauve-
dena na na samostatnou dráhu a nesla 
pouzdro TEAMSAT o hmotnosti 350 kg 
s pěti evropskými experimenty, k nimž 
patřili subsatelitYES (Young Engineer's 
Satellite), připravený mladými odborníky 
v ESTEL. Původně měl být vlečenou dru-
žicí na závěsu dlouhém 35 km. Později byl 
projekt změněn na subsatelit s přístroji 
pro měření radiace, slunečního osvětlení 
a zrychlení, vybavený systémem GPS. 
Druhý kvalifikační let (AR 503) se má 
uskutečnit na jaře '98. Brazílii se 2. lis-
topadu nezdařil vstup do »kosmického 
klubu«. Z kosmodromu Alcantara (stát 
Maranhao) startovala čtyřstupňová nos-
ná raketa VLS v ceně 6,5 milionu USD 
s vlastní družicí SCD-2A pro monitoro-
vání životního prostředí (vývoj stál 5 mi-
lionů USD). Protože se jeden ze čtyř mo-
torů 1. stupně nezapojil, raketa dosáh-
la výšky jen 3 kin a po pětašedesáti se-
kundách letu musela být povelem ze 
Země zničena. Pokus bude opakován 
příští rok, a bude-li úspěšný, zařadí se 
Brazílie mezi země (Rusko, USA, Francie, 
Japonsko, Čína, Indie aIzrael), schopné 
vypouštět družice vlastními raketami 
z vlastního kosmodromu. 3. listopadu 
vynesli kosmonauti z Miru minisatelit 
Sputnik-40, funkční model první druži-
ce v dějinách, postavený ruskými a fran-
couzskými studenty v měřítku 1:3, kte-
rý bude asi měsíc vysílat na frekvenci 
145,820 MHz (FM) pro potěchu radioa-
matérům. Užitečný pomníček u příle-
žitosti kulatého výročí... • Marcel Grim 
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61 Cygni 
dvojhvězda 

Cyg M 15 — NGC 7078 
kulová hvězdokupa 

Peg 

Jasnosti 5,2 mag 
6,0 mag 

a = 21"06,9" 
S =+38°45' 

Úhlová vzdálenost asi 30" 

Vzdálenost 11,1 ly 

Pozorovatelnost: prakticky po celý rok, nejlépe na podzim 

Hledání: Ve východním rohu kosočtverce s hvězdami a Cyg, 
y Cyg a a Cyg. Nejslabší, západní z malého trojúhelníčku 
hvězd se a Cyg a i Cyg. 

Ideální zvětšení: 20x — 50x 

Popis: Už malý dalekohled ji rozloží na hezkou dvojici hvězd 
nestejných jasností. 

Poznámky: Tento objekt je první hvězdou, u níž se poprvé 
podařilo změřit trigonometricky paralaxu, a určit tak její vzdá-

lenost od nás na 9,37 ly (F. W. Bessel, 
1838), což se od hodnoty známé ze 

law• 
~ 

3000 

20w.̀
2106 

X1660 současných měření liší poměrně 
málo. Inspiraci pro první mě-

a=m.6 , ] ření paralaxy byl rychlý Vlast-
ní pohyb hvězdy, 5,22" za rok. 
Vzdálenost složek 61 Cyg se 
mění od 11" do 34" v periodě 
653 let. 
Do soustavy 61 Cyg patří zřej-
mě ještě třetí, neviditelné tě-
leso o hmotnosti několikrát 
vyšší než Jupiter. 

0 

NGC 7008 
PODZIM 

planetární mlhovina 

Jasnost 6,3 mag 

Úhlový průměr 12,3' 

Vzdálenost asi 35 000 ly 

Pozorovatelnost: květen - prosinec 

Hledání: Prodloužíme asi o polovinu spojnici hvězd 8 Peg 
a s Peg z hlavy Pegasa směrem k Delfínu. Jiná možnost je 
nastavit si hvězdu x Peg (4,3 mag) a jet v hodinovém úhlu 
na západ. Už v malém dalekohledu se hvězdokupa jeví jako 
drobný obláček poblíž jasné hvězdy 5,9 mag. 

a= 21"30,Om 
5=+12°10' 

Ideální zvětšení: 200x 

Popis: Menší a koncentrovanější než známá M 13. Ve vět-
ším dalekohledu se v ní za dobrých podmínek dají rozlišit 
některé jednotlivé hvězdy. Poblíž se promítá jasnější hvěz-
da (7,7 mag). 

Poznámky: Skutečný průměr hvězdokupy je kolem 130 ly. 

PODZIM 

Cyg M 29 - NGC 6913 Cyg 
otevřená hvězdokupa 

Jasnost 13 mag 

úhlový průměr 86" 

Vzdálenost kolem 2 700 ly 

Pozorovatelnost: Po celý rok, nejlépe na podzim 

Hledání: Podle mapky a vlastních zkušenosti 

Ideální zvětšení: 200x 

a = 21"00,6m 
S = + 54° 33' 

Popis: Ve větším dalekohledu se jeví jako velká, podlouhlá 
skvrnka, nerovnoměrné plošné jasnosti blízko jasné dvojice 
hvězd. Je možné spatřit slabou centrální hvězdu a u okraje 
mlhoviny další slabou hvězdu, která se do stejného místa 
promítá. Za dobrého počasí je to velmi působivý pohled. 
Mlhovina při pozorování očima není tak slabá, jak by se zdálo 
podle většiny katalogů. 

Poznámky: Centrální hvězda má jasnost 13,2 mag (V), ml-
hovina se rozpíná rychlosti asi 40 km s-1. 

Jasnost 6,3 mag 

Úhlový průměr 7' 

Počet hvězd 50 

vzdálenost kolem 3 000 ly 

Pozorovatelnost: Téměř celý rok, nejlépe koncem léta 

Hledání: Pod y Cyg. 

Ideální zvětšení: 20x — 80x 

a = 20"23,9m 
Ö = + 38° 32' 

Popis: Roztomilá skupinka hvězdiček ve tvaru malého vo-
zíčku. Pěkná už v triedru nebo malém dalekohledu, ve vel-
kém zvětšení její půvab poněkud zaniká. 
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othz/cy •e odpovědi isě hvězd 

JAK DALEKO JE KVASAR 
PC 1158+46 35? 

Astronomové dosti často stojí před problé-
mem rozhodnout, který ze dvou určitých 
objektů na obloze je od nás dál. Pokud 
jsou těmito objekty hvězdy, bývá toto roz-
hodování dosti obtížné. Přímá -měření 
vzdálenosti jsou pracná, a navíc nepřesná. 
Nepřímé metody odhadu hvězdných vzdá-
leností nezřídka vedou k rozporupiným 
závěrům. Mnohem lip jsme na tom v pří-
padě hodně vzdálených galaxií či kvasarů. 
Tyto objekty lze seřadit podle vzdálenosti 
s notnou dávkou jistoty. Stačí jen zjistit 
velikost jejich kosmologického červeného 
posuvu. Čím větší je tento červený posuv, 
tím dále je od nás dotyčný objekt. 

Co je to kosmologický červený posuv? 
Jak se projevuje a s čím souvisí? Kosmo-
logický červený posuv je důsledkem koneč-
né rychlosti světla a rozpínání vesmíru. 
Světlo se, jak známo, šíří prostorem rych-
losti asi 300 000 kilometrů za sekundu. 
Rychlost je to jistě úctyhodná. Největší, 
jaké lze vůbec dosáhnout. Není však neko-
nečně velká. V pozemských měřítkách si 

'konečnostryehlostisvětla ani neuvědomu-
jeme, nemusíme s ní obvykle vůbec počí-
tat. Ale už v měřítkách sluneční soustavy 
nám rychlost šíření elektromagnetického 
záření může zpusobovat komplikace. Na 
vlastní kůži to poznali kosmonauté na 
Měsíci i jejich kolegové v řídicím středisku 
v Houstonu. Jejich vzdájemná konverzace 
musela mít nepříjemně dlouhé pauzy 
z toho důvodu, že více než 1 sekundu trvá, 
než signálvyslaný ze Země dorazí naMě-
síc, a opět nějaký čas trvá, než se vrátí na 
Zemi. Rozmluva s kosmonauty na Marsu 
bude ještě rozvleklejší. Na odpověď na 
svou otázku si budeme muset počkati ně-
kolik desítek minut. 

Podíváme-li se do vzdálenějšího vesmí-
ru, zjišťujeme, že zpoždění informací nese-
ných světlem je ještě citelnější. Například 
ze spirální galaxie M 31 ze souhvězdí An-
dromedy k nám světlo putuje dva a čtvrt 
milionu let. Znamená to, že dnes vidíme 
tuto galaxii tak, jak vypadala v době, kdy 
se na Zemi objevil homo sapiens. 

Čím vzdálenější objekty pozorujeme, 
tím hlouběji nahlížíme do historie vesmíru. 
Nejvzdálenější objekty ve vesmíru vyzářily 
své fotony krátce po zrodu vesmíru a tepr-
ve nyní tyto fotony dorazily až k nám. Nyní 
už vypadají tyto objekty jinak a kdoví, zda 
ještě existují. To se však nikdy nedovíme, 
protože rychlost světla je nepřekonatelná. 

Nicméně právě konečná rychlost svět-
la nám umožňuje seřadit vesmírné útvary 
podle vzdálenosti. Musíme jen vědět, kdy 
k nám příslušný objekt vyslal záření, kte-
ré jsme právě zachytili. Dá se to však ně-

jak zjistit? Ukazuje se, že ano. Razítko 
s datem odeslaní kosmické depeše má 
k dispozici sám rozpínající se vesmír. 

Vesmír se rozpíná, rozpínal se! v minu-
losti a zřejmě ještě dlouho se rozpínat 
bude. Prostor" mezi galaxiemi bobtná, 
kyne. Při současném tempu rozpínání kaž-
dých pět let přibude k 1 m3 mezigalaktic-
kého prostoru 1 mm3 nového prostoru. 
Toto rozpínání vesmíru se podepisujei na 
fotonech, jež cestují prostorem. Představí-
me-li si foton jako klubko vinění, pak se a 
při své pouti vesmírem toto klubko nata-
huje úměrně tomu, jak se natahuje sám 
prostor. Vlnová délka záření se prodlužu-
je, ze záření modrého postúpně vzniká zá-
ření červeně. 

Iv dávné minulosti byl svět tvořen ato-
my a molekulami. Byly to přesně tytéž ato-
my a molekuly, s nimiž se setkáváme dnes. 
Jejich rozměry byly stejné jako rozměry 
současných atomů, tyto atomyzářily přes-
ně na týchž vinových délkách, jako ty 
dnešní. Fotony vyslané těmito atomy se 
však musely podřídit železnému zákonu 
rozpínání vesmíru a jejich vinové délky se 
prodloužily. Čím déle letěly prostorem, tím 
citelněji jsou rozpínáním vesmíru pozna-
menány, Stačí porovnat vinovou délku zá-
ření, které pozorujeme, s vinovou délkou, 
kterou záření mělo, když se vydalo do svě-
ta. Poměr obou vinových délek pak ukazu-
je, kolikrát se mezitím zvětšitvesmir. Tento 
poměr zmenšený o jedničku se označuje 
za nazývá se kosmologický červený posuv. 

Nejvzdálenějšřm známým objektem ve 
vesmíru je kvasar PC 1158+46 35, ležící 
v souhvězdí Velké medvědice. U něj byla 
totiž zjištěna největší hodnota červeného 
posuvu: z = 4,73. Jinými slovy, záření 
z tohoto, dnes již zřejmě vyhaslého kvasa-
ru bylo vysláno v době, kdy byl vesmír 
5,73krát menší a 188krát hustší než dnes. 
Kdy to přesně bylo, to vám nepovím, roz-
hodně to však muselo být dřív než 1,5 mi-
liardy let po velkém třesku. 

A jak je tedy daleko? Na tuto otázku 
nemůžeme dát žádnou smyslupinou odpo-
věď. Víme jen, že světlu trvalo asi tak 
15 miliard let, než z kvasaru PC 1158+46 
35 doletělo až k nám. Dnes je však tento 
objekt úpině jinde a vyhlíží naprosto ji-
nak... Vidíme, že pojem vzdálenosti, tak 
jak jej běžně chápeme, přestává mít při tak 
obrovské prostorové a časové odlehlosti 
událostí smysl. Totéž lze říci i o rychlosti, 
s níž se od sebe dva velice vzdálené objek-
ty vzdalují. Se značnou rezervou je proto 
nutno brát ř často se vyskytující tvrzení, že 
ten či onen kvasar se od nás vzdaluje rych7 ' 
losti třeba 260 000 km-s'. 

Takže jediné, co nám kosmologický 
červený posuv skutečně říká, je to, kolt 
krát byl vesmír v době vyslání dnes pozo-

rovaných fotonů menší než dnes. A nám 
nezbývá, než se s tím spokojit. • zrn 

STANE SE BARNARDOVA ŠIPKA 
»PROXIMOU«? 

Proxima Centauri, slaboučká červená hvěz° 
dička ležící v souhvězdí Kentaura, jev sou-
časnosti hvězdou k Slunci nejbližší. Vyja-
dřuje to konečně i její název, protože latin-
ské slovo »proxima« znamená totéž, co *nej-
bližší«. Překlad názvu Proxima Centauri je 
tedy -nejbližši z Kentaura., Od Proximy nás 
děli vzdálenost 4,28 světelného roku. 

Další hvězdou v pořadí od Slunce je 
Barnardova šipka, vzdálená 5,91 světelně-
ho roku. Na pohled zcela nenápadná hvěz-p

dička ze souhvězdí Hadonoše na sebe už 
dávno upozornila svým mimořádně rych-
lým pohybem mezi ostatními hvězdami na, 
obloze. Za rok se posune o 10,31", za sto-
letí o více než o průměr měsíčního úplňku. 
Z posuvu spektrálních čar lze navíc zjistit, 
že sek nám Barnardova hvězda blíží rych-
losti 108 km•s'1 Jednoduchým výpočtem 
]zé ukázat, že zmiňovaná hvězda se bude 
ke Slunci přibližovat ještě takových 10 000 
let, poté bude její vzdálenost opět narůs-
tat. V okamžiku největšího přiblížení vroce 
11800 projde kolem Slunce ve vzdálenosti 
3,74 světelného roku. Stane se tehdy pro-
ximou, hvězdou Slunci nejbližší? 

Na první pohled by se zdálo, že ano, 
vždyť Proxima Centaurř je od nás 4,3 svě-
telného roku daleko. Situace však není tak 
jednoduchá. Blíží se k nám totiž i sama 
Proxima Centauri. Její radiální rychlost 
vůči Slunci je poměrně malá - 16 krn•s'', 
zatímco Barnardova šipka je expresem blř-
žicřm se k nám rychlosti 108 kin-s'. Pro-
xima Centaurř má však slušný náskok. 
V roce 11800 bude činit její vzdálenost od 
Slunce rovněž 3,74 světelného roku. Bude 
se tedy s Barnardovou šipkou dělit 
o čestný titul.proxima«. 

Proxima Centaur! se ke Sluncí nejtěs-
něji přiblíží za 28 000 let od dnešního dne. 
Tehdy bude obě hvězdy dělit vzdálenost 
3,20 světelného roku. Pohlédneme-li ještě 
dále do budoucnosti, zjistíme, že v období 
let 32 000 až 41 500 po Kristu zaujme 
funkci nejbližší hvězdy červer}ý trpaslík 
Ross 248, v letech 41500 až 49000, 
budeme mít nejblíž k hvězdě oznaěbvané 
AC +79'3888. Poté se žezla ujme opět naše 
stará známá Proxima Centaur  jderá na 
rozdíl od většiny ostatních hvězči putuje 
Galaxií takřka souběžně še Sluncem. 

Rozhodně se nemusíme"óbávat, že by 
se V nejbližších 100 000 letech přiblížila ke 
'Slunci nějakáfrvězda na vzdálenost men-
ší než půl světelného roku. 'Bezprostřední 
nebezpečí srážky s jinou hvězdou tudíž ne-
hrozí. • zrn 

V této rubrice jsou publikovány ukázky z pětidílné publikace Záludné otázky z astronomie od autorů Zdeňka Mikuláška (zna 
a Zdeňka Pokorného (zp). Souborné vydání obsahující celkem 220 otázek a odpovědí na ně, vyšlo u roce 1996. 

~ 
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Ríše hvězd 

Ing. Vladimír Ptáček 

OMA 50 in memoriam 
Když autor této vzpomínky připravoval u roce 1958 pro ŘiŠ1 hvězd talíuUcu Odchylky časových signálů [poprvé vyšla v Říši hvězd 
38 (3/1957), s. 65], s potěšením jí rozšiřovalo další československý signál OLP 48,6 kfiz 1Ríše hvězd 39 (5/1958), s. 1151. Tehdy 
vrcholilo úsilí příslušných pracovníků Ústavu radiotechniky a elektronilcy ČSAV (URE) a Astronomického ústavu ČSAV (AsU) 
o přiřazení pražské časové služby Ice světovým institucím tohoto druhu. 

Už v polovině roku 1955 se zkušebně vysí-
lal přesný kmitočet a časový signál z hodin 
vyvinutých v ÚRE kolektivní rádioamatér-
skou stanicí OK 1 KAA3 500 kHz, jejímž 
odpovědným operátorem byl Jan Šíma, 
tehdejší šéfredaktor významného měsíční-
ku Sdělovací technika Tak byl dán základ 

°k pozdějšímu vysíláni OMA 2 500 kHz, jež 
bylo mezinárodně not

doporučením VII. studijní 
komise Mezinárodního poradního sboru 
radiokomunikací, CCIR, 

Konečným cílem pak bylo zavést vysílá-
ní nepřetržitého signáluv pásmu dlouhých 
vin. Významnou podporou se staly akce 
související s Mezinárodním geofyzikáln m 

° rokem 1957/1958. Z nich byla pro daný 
záměr nejdůležitější operace Stanovení roz-
dílů zeměpisných délek státních centrálních 
bodů lidově demokratických států a SSSR, 
což byl vládní úkol, jehož řešiteli byli: 
Ústřední správa geodesie a topografie, mi-
nisterstvo národní obrany a Českosloven-
ská akademie věd. Pozorování měla probí-
hat na stanici Ondřejov, Postupim a Buda-
pešť, Kromě Ondřejova však na dalších 
místech neměl příjem československého 
vysílání OMA 2 500 kHz vyhovující kvali-
tu, přičemž reference k existujícím obdob-
ným západním signálům, například MSF 
Rugby, Anglie, nebyla považována zavhod-
nou. Proto představitelé hlavních zaintere-
sovaných institucí, ředitel Astronomické-
ho ústavu B. Šternberk, ředitel Ústavu ra-
diotechniky a elektrotechniky S. Djakov 
a,za Výzkumný ústav geodetický a topo-
grafický dr. L. Lukeš, podali v polovině 
března 1957 žádost řediteli Oblastní sprá-
vy radiokomunikaci K. Stahlovi, v níž na-
vrhují zřídit vysílání mimořádných časo-
vých signálů s dosahem potřebným k za-
jištění zmíněné operace. 

Události pak dostaly rychlý spád, čás-
tečněi díky shodě příznivých okolnosti. Již 
od 1, dubna 1957 začalo krátkovinné vy-
sílání trvalého časového signálu OLB 5 
3170 kHz s, výkonem ‚8 kW z Poděbrad, 
zpočátku jen v nočních hodinách. Pák še 
projevilyzmíněnépříznívě okolnosti. Ve vy---
sílacímstředisku Poděbrady měli totiž vol-
ný dlouhovinnývysilačTelefunkenz20, let 
ve dřevěné kostře, ‚proto důvěrně daný 
sdřevák«, i s příslušnou anténou. Ten vy-
sílal na kmitočku 48,6 kHz stále jen vola-
cí značku, aby tak byl tento kmitočet ob-

sazén. Správa radiokomunikací tedy jen 
° přivitalavyužití tohoto vysilače při význam-

némezinárodnřvědecké akcí. To tedybyla 
náhoda, ale tá, jak známo, přeje jen připra-
veným. A ti tady byli v nepočetné skupině 
pracovníků (IRE, kteřípod vedením Jiřího 
Tolmanavneuvěřitelně krátké době vyvi-
nuli a zhotovili unikátní zařízení, podmi-
ňující vznik vysílání jak krátkovinného 
OLBS, tak hlavně dlouhovinného. 

Takže od 17, května 1957 začala vysř 
lat stanice OLP 48,6 kHz po 'celých 24 ho-
din časové značky tvořené kličovánímnos-
né viny v sekundových intervalechimpul-
zp trváni 0,1 s, s minutovou značkou pro-
dlouženou na 0,5 s. Nosný kmitočet byl 
řízen oscilátorem v budiči vysílače, klíčo-
vací stejnosměrné impulzy přicházely po 
telefonní lince z křemenných hodin časo-
vé laboratoře Astronomického ústavu 
ČSAV vPraze na Vinohradech, odkud byla 
tehdy řízena i ostatní vysílání českosloven-
ských časových signálů. 

Důležitý příspěvek československé vědy 
pro MGR byl tedy zhlediska přesné a jed-
notné časové reference zajištěn, ale vývoj 
pokračoval. Vznikl nápad rozšířit využitel-
nost OLP z časové i do kmitočtové oblasti. 
To se podařilo v dubnu 1958, kdy bylo vy-
sílání převedeno na výhodný okrouhlý 
kmitočet 50 kHz. Ten se dal snadno odvo-
dit z vysoce stabilního etalonu kmitočtu, 
který už tehdy byl v ÚRE k dispozici. Díky 
kontaktům na ministerstvo spojů a v Mezi-

♦ Obr. 1 -Říůíctoscilátonj budiče vysílače 
OMA 50 v Liblicich. 

~ 

národní telekomunikační unii UIT v Žene-
vě sepodařilo obratem mezinárodně noti 
fikovat značku OMA pro stanici vysílající 
na kmitočtu 50 kHz. Zasloužili se oto jak 
panZahradníček ze zahraničního odboru 
tehdejšího ministerstva spojů, tak,i pan 
M. Joachim, který v té době působily UIp, 
K rozlišení od existujícího vysílání OMA na 
2,5 MHz bylo pak uváděno jako OMA 50. 

Prví obdoba tohoto vysílání ve světě se 
objevilav roce 1962, když začala trvale vy-
sílat stanice NBABalboa, Panama, 18 kHz, 
500 kW, zřízená americkou Námořní ob-
servatoří USNO [Essen.L.: Vistas inAstro-
nomy, Vol. H, 1968, s. 61]. V Evropě to byla 
až v lednu 1966 zahájením nepřetržitého 
vysílání HBG Prangins, Švýcarsko, 75 kHz, 
25 kW, pod patronátem Kantonální obser-
vatoře v Neuchátelu. Pak vznikala I další 
vysílání tohoto druhu a při různých příle-
žitostech dávali jejich představitelé najevo 
svou nelibost nad tím, že nám byl notifiko-
ván tak výhodně okrouhlýkmitočet. Je iro-
vi osudu, že koncem roku 1995 zaniká 
OMA zase jako jedna z prvních. 

Formát programu OMAprocházel změ-
namivsouhlasu se světovým vývojem sdě-
lování času. Již zpočátku se počítalo s vy-
užitím nosného kmitočtu jako snadno do-
stupného frekvenčního etalonu, a proto se 
denně od 11:01 do 12:00 vysilala jen nos-
ná vina bez kličováni, pouze se značkou 
OMA v Morseově abecedě, opakovanou l0x 
v první minutě každé čtvrthodiny. Speci-
ální oscilátor budiče vysílače byl synchro-
nizován pilotním kmitočtem 6,25 kHz při-
váděným telefonní linkou z Astronomické-
ho ústavu ČSAV v Praze. V roce 1967 byl 
vysílač přeložen z Poděbrad do Liblic 
u Čes. Brodu a dostal anténu na stožárech 
původně sloužících v roce 1931 novému 
rozhlasovému vysílači (obr. 2). Zároveň 
bylo zavedeno tak zvané inverzní klíčová-
ní, kdy se nosná vina jen krátkodobě pře-
rušuje každou sekundu časovými značka-
mi trvání 0,1 s, respektive 0,5 sv celé mi-
nutě. Tím se prodloužil čas využitelný 
k synchronizaci podružných systémů říze-
ných vysíláním;jednohodinové vysílání 
prosté nosné viny pak mohlo být zrušeno. 

V suterénu budovy liblického vysílače 
bylo možné umístit nové oscilátory, upra-
vený typ OTP 13 Elektročas (obr. 1) i pří-
slušný synchronizační systém fázového 
závěsu na pilotní kmitočet. Vše bylo už 
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tranzistorově, avšak bez integrovaných ob-
vodů, jež byly u nás ještě nedostupné. 
Vysílaný čas byl udržován v milisekundo-
vé shodě nejprve s astronomicky defmova-
ným »Prozatímním rovnoměrným časem« 
PUT, později se světovým časem UT2. Když 
byl od začátku ledna 1969 definován 
»Pražský koordinovaný čas« UTC(TP), říze-
ný v mikrosekundovém souhlasu se světo-
vým koordinóvaným čássem UTC a později 
odvozovaný z cesiových atomových hodin 
ÚRE, přešla na jeho distribuci jak stanice 
OMA 50, tak i ostatní československé ča-
sově signály a vysílaně etalonově kmitočty. 

Vroce 1974 byla zavedena kódovaná 
časová informace v binárně-dekadickém 
kódu, tvořeném převracením fáze nosné 
o 180°. Ten byl v roce 1978 změněn na kód 
speciální, podle potřeb výrobce sekúndár-
níeh hodin Pragotronu, nástupce Elektro-
času. Účelem bylo rozšířit využití vysílání 
originálními metodami, jež dovolují správ-
ně vyhodnotit časovou informaci i při vel-
mi nepříznivém poměru signálu k šumu, 
třeba i v oblastech mimo Evropu. Již od 
konce 50, let totiž Elektročas vyráběl řadu 
časoměrných zařízení založených na fázo-
vém závěsu místního ošcilátorn - synchro-
nizovaných vysíláním OMA 50. 

Je škoda, že tehdejší naši výrobci časo-
měrné techniky, Pragotron, Elton či Chro-
notechna, neodhadli správně vývoj v oboru 
a neuvedli na trh širší sortiment systémů 
řízených stanicí OMA 50 v dostatečném 
předstihu. Jistým handicapem snad bylo 
to, že si provozovatel vysílače vyhradil jed-
nodenní údržbovou přestávku měsíčně. 
Navíc se vysílání vypínalo, někdy i na ně-
kolik měsíců, při práci na anténě soused-
ního rozhlasového vysílače Praha 639 kHz. 
Přerušení měl sice překlenout záložní vy-
sílač v Podběradech, bohužel s výkonem 
řádově menším než vysílač hlavní. S otev-
řenímmezinárodního trhu se pak objevilo 
v prodeji spektrum levných zahraničních 
časoměrných přístrojů řízených stanicí 
DCF 77, 77,5 kHz, 12 kW, Mainflingen, 
SRN, která začala vysílaty září 1970 záslu-
hou Fyzikálně-technického ústavu PTB 
Braunschweig. Tuzemské výrobky se ne-
prosadily, zájem o vysílání OMA 50 klesal, 
jeho vybavení zastaralo a pro ty, kdo jeho 
provoz financovali, tedy pro Úřad pro nor-
malizaci, metrologii a zkušebnictví i ÚRE 
AV ČR, se náklady přes pět milionů korun 
ročně na jeho provoz staly hospodářsky 
neúnosné. A tak autor těchto vzpomínek, 
který jakožto pracovník časové laboratoře 

♦ Obr. 2 - Stožár liblické antény vysílače 
Praha z roku 1931, použité pro OMA 50v roce 
1967. 

AsÚ byl při vzniku vysíláni OMA 50, mu-
sel připraviti jeho nekrolog. 

K jeho pinosti podstatně přispěly osob-
ni vzpomínky i zápisky pana Tolmana, kte-
rý byl duší celého projektu vysílání česko-
slovenských nepřetržitých časových signá-
lů i autorem návrhu celostátního systému 
časové a kmitočtové jednotnosti. Během 
doby se několikrát setkal s pochybnostmi 
o účelnosti vysílání, naštěstí se mu však 
vždy podařilo přesvědčit rozhodující mís-
ta o jeho mezinárodními vnitrostátním vý-
znamu pro vědeckou a technickou oblast. 

Zánikem klasických způsobů sdělování 
přesného času a kmitočtu u nás (vysílání 
byla zastavena na jaře 1990) však chrono-
metrie z Prahy nevymizela. Pracovníci časo-
vé laboratoře ÚRE AV ČRv Praze-Kobylisích 
pokračují nejnovější technikou i metodikou 
v duchu dlouhodobé tradice pražské časo-
vé služby a díky své profesionalitě udržují 
českou chronometru ve stálém kontaktu se 
světovým vývojem v tomto oboru, 

(roto-archiv autora) 

Ing. Ptáček Vladimír (*1920). Dlouholetý pracovník časové služby u pražské části bývalého 
Astronomického ústavu ČSAV. Zaměřil se na apUkacielektronických metodpři určování, udržování 
a sdělování přesného času. Jalto důchodce se zabývá studiem rovnoměrnosti atomových časů 
a dlouhodobýchzměn rychlostt rotace Země. Publikuje v Ríšihvězdav různýchodbornýcha vědec-
kopopulárních časopisech. Ve tříčlenném týmu byl odměněnu roce 1973 cenou ČSAV2a unikátní 
metodu porovnávání časů. V roce 1980 převzal stříbrnou oborovou plaketu ČSAV. 

co to je, když se ř•éki :.. 

~ 

• kalendář — rozdělení času do delších 
úseků podle astronomických hledisek. Exis-
tuje řada k., které mají vždyzáklad v určitém 
přirozeném časovém íntervalu. Například 
slunečník. používá jako základní časovou 
jednotku dobu oběhu Země okolo Slunce. 
Viztéž gregoriánský, juliánský, lunární, obĎ
čanský, sluneční, světový, věčný k. • kata-
log —systematicky uspořádaný seznam ob-
jektů, který obsahuje podle zaměření infor-
mace o přesné poloze, hvězdné velikosti, 
paralaxe, rozměrech, radiální rychlosti a kla-
sifikaci těchto objektů. Nejčastějšími jsou 
hvězdné k. • Keplerova rovnice — vztah 
mezi střední a excentrickou anomálií při 
pohybu tělesa po eliptické dráze: E—e•sinE 
= M, kde M je střední a E excentrická ano-
málie a e je výstřednost elipsy. Používá se 
při výpočtu efemerid. K. r. je transcendent-c 
ní rovnice, kterou je možné řešit různými 
iteračními metodami. • keplerovská dráha 
— dráha sférické částice konečné hmotnos-
ti, obíhající kolem jině částice týchž vlast-
ností pouze pod vlivem vzájemných gravi-
tačních sil. • keplerovská rotace — druh di-
ferenciální rotace soustavy hmotných bodů, 
při níž jednotlivé body obíhají kolem středu 
rotace ve shodě s 3. Keplerovým zákonem. 
• Keplerovyzákony — tři zákony popisující 
pohyb planet okolo Slunce. Objeveny empi-
ricky roku 1609 a 1619 J. Keplerem na zá-
kladě pozorování T. Brahe; i. K. z.: Planety 
obíhají Slunce po eliptických drahách, 
v jejíchž jednom společném ohnisku leží 
Slunce, 2. K, ž: (zákon ploch): Průvodič pla-
nety opíše za určitý čas stejně velké plochy. 
3. K. z.: Čtverce oběžných dob dvou planet 
(P1, P2) jsou ve stejném poměru jako třetí 
mocniny velkých poloos jejich drah (a1, a2, 
P12/P22= a13/a23. • Keplerův dalekohled —
jednoduchý refraktor, v němž objektiv 
i okulár tvoří spojná čočka. Navržen roku 
1611 J. Keplerem. • Kerrova černá díra —
model rotující osově symetrické černé díry, 
vyplývající z Kerrova řešení Einsteinových 
rovnic gravitačního pole (1963). • klidná 
protuberance — stabilní protuberance, jejíž 
životnost beze změny tvaru je několik měsí-
ců. Pozorují se mimo aktivní oblasti na Slun-
ci. • klidné Slunce —Slunce bezvýrazných 
projěvů sluneční činnosti. • holur-koma 
(komety) — plynný obal jádra komety. 
• kometa — těleso obíhající kolem Slunce, 
obvykle po značně výstředné elipse, s pe-
riodou několika až tisíc roků. Prakticky veš-
kerá hmotnost (1072 až 1018 kg) je sou-
středěna v jádru, které se při přiblížení ke , 
Slunci vypařuje a tvoří komu. Tlakem slu-
nečního záření může vzniknout ohon'dlou-
hý až 108 km. • Koňská hlava — plynná di-
fuzní mlhovina v souhvězdí Orion překrytá 
oblastí temné mezihvězdné hmotýv podobě 
koňské hlavy. • korona i  vnější část atmo-
sféry Slunce (i jiných hvězd), rozkládající se 
n'ad chromosférou. V optickém oboru spek-
tra lze k. spatřit nejlépe při úpiném zatmění 
Slunce. K. nemázřetelnou hranici —plynu-
le přechází do meziplanetárního prostoru. Je 
tvořena horkým (až 2;10řK) a nesmírně říd-
kým plynem (hustota 10-13 kg•m-3), K. je dy-
namicky nestabilní á rozpíná se do sluneč-
ního okolí. Nejmarkantnějším projevem roz-
pínání k. je sluneční vítr. 

~ 

J 

(-

Ročník 78 • Z-6/1997 



-J 

Soukromá a podniková inzercé 
KDO JSME 

Prestižní uědeckopopulárniastronomický měsíčník pro odbornou i laickou ve-
řejnost • Časopis $ dlouholetou. tradicí— byl založenu březnu 1920; je tojediný 

~a nejstarší astronomický časopisu Česla: republire, třetí svého druhu na světě 
Drž Itet medaile Johannesa Keplera • Na počest časopisu byla poj menoudna 
planetica číslo 4090 (1986 RE) jménem Říše hvězd • Měsíčnik s celostátní 
působností, který obsahově navazuje na světově bohaté tradice česk oslouen 
ské astronomie, Zveřejňuje  širokou.paletu učdecko populárních článků, pře-
deuš!mpůvodňkh, ze všech oblastí astronomie. Je univerzdlním astronomic-
kým časopisem pro nejširší oiauh_čtenářů, pro něž je astronomie zálibou 
pprofesí, od astronomů amatérůpo světově proshaá profesionální astronomy. 

KDO JSOU NAŠI ČTENÁŘI 

Každé číslo si podle statřstiky přečte průměrně 3,22 čtenáře, což při soúčas-
ném náidadupředstavuje více než 10 200 čtenářů. • Ř šihvězdpravidelně čte 

094% čtenářů 8896 čtenářů si časopis zakládá • Téměř 5296 čtenářů čte Říši 
hvězd více než 10 let, 7696 vice než 5 tet • Říše hvězdje čtena čfendři nejrůz-
nějších profesí převážně generacemi mezi 18 a 66 lety • Asi 73% čtenářů 
Ř še hvězd má SS nebo VŠ vzdělání • MezičtenářiŘiše hvězd převažuji muži 

Vedle astronomie se čtendři Říše huězdzajbnajipředevšímo další apříbuz-
népříradnívědy,ateioliteraturu,sport,hudbu životníprostředíčicestouání 

KDE NÁS NAJDETE 

• Sídlo redakce a adresa pro příjem inzerce: Říše hvězd, NaKocínce 1740/8, 
16000 Praha 6-Dejvice; pt 0602 322 990 .E-malí risehue®mboxuol.cz. 

° • Vydavatel: časopis vydri í  SpolečnostpřátetŘíše lu*d uAgeníuřeŘiše hvězd 

• Distribuce:A.L.L.production,$ox732,11121Prahal,() (02)24229599 
Na Slovensku L. K. Permanent; p. p. 4, 83414 Brattslava34. 

DALŠÍ INFORMACE 

• Rozsah a barevnost: 24 černobílých, stran (dvojčíslo 40 stran); 4 strany 
obálky (CMYK) • Náklad: 2 500 ks • Periodicita: měsíčník • Cena dvojčís-
la: 60 Kč • Formát strany: 210x297 mm • Formát sazby; 178x257 mm 
• Výrobní technologie: jednobarevný ačtyřbareuný ofsetový tisk, vazba Vl 
• Uzávěrka objednávek pro inzerci: 30 dni před vyjitím čísla • Podkla-
dy pro inzerci: přesný text psaný psacím strojem nebo na disketě ve formátu 
t1602, popřípadě čistý ASCl/ANSI text jedna nomwst a a textu má 30 řádků 
060 znacích uč. mezer • fotograjtcké předlohy černobílé t bareunés lesklým 
nebo přirodnírnpourchem maximálníhofonnátu24x30 cm• diapozitivy • gra-
fické soubory ve formátech EPS, TIFF, JPEG • litografie pro ofsetový tisk 
formátu 1:1 (pozitivní) • výstupy z laserové tiskárny • kresba černou tuší 
Tiskové rastry: obálka 150-175 lpi, strany uvnitř časopisu 150-160 lpí 
Materiál: křídový papír 135 gnr' (obálka), LWC 65 gnr (vnitřní strany). 

Říše hvězd má široké zázemí mezi zájemci o astronomii, pře-
devším v České a Slovenské republice. Okruh čtenářů tvori 
nejen astronomové amatéři i profesionálové, alej nejširší ve-
řejnost, nacházející v astronomii potěšení, zálibu a vzdělá-
ní. Vzhledem k tomu, že za minulého režimu došlo k dlou-
holetému a v podstatě totálnímu výpadku i minimální do-
stupnosti a možnosti získání jakékoliv astronomické tech-
niky, literatury apod., je inzerce výrobků a služeb nabí-
zených v této oblasti, publikovaná na stránkách Říše hvězd, 
velmi účinná, neboť míří přesně k těm, jimž je určena. 
ZKUSTE SE O TÉTO SKUTEČNOSTI PŘESVĚDČIT I VY! 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE 

Inzertní kanceldřŘíše hvězd—ddlejenŘH; 
objednavatel(mdavatel) inzerce -dálejenzadavafet 

1) Zadáni inzerátú 
a) ŘHpřýúnd inzeráty nazákladě objednávky nebo smlouvy adodanýchpodkla-
dů.Zaučasné dodání bezchybnýchpodkladhpro tisk, za obsah, spráunoštiídnjů 
aprávnipřipustnost inzerátu odpovídá zadavatel.ŘHneni povinna zkoumat, ydn 
inzerci nejsouporušována práva třetích osob. 
b) Je-li Inzerát uveřejněn pod značkou, je ŘHpovinna shromažďovat apředávat 
zadavateli nabídky na inzeráty, došlé u době do 4 týdnů ode dne uveřejnění Po 
této době ŘH nenípouiřva došlé nabídIcy evidovala uchovávat 

2) Vracení podkladů a korektura nátisku 
a) Podklady pro tiskse zadavatelům uracejfjennauyžáddní jinalcjeŘFljeucho-
vává 3 měsíce po otištěni Inzerátu Obtahy inzerátů budou zaslány zadavateli 
pouze najeho náklady a jeho výslovné přání Neoznámí-li zadavatel nesouhlas 
$ redakční úpravou inzerátu u určenou dobu, předpokládá se, že souhkuý 
b)ŘHzaručíprododaný utulběžnoujakostttskuurámcimožností, kderěposkytu-
jepodkkulpro tiskapoužitá technologie, 

3) Umístění inzerátu v časopisu 
a) Mimořádně sjednané inzeráty nďredakčních stranách přiléhají k textu, nikoli 
kjiným tnzerátim. Inzeráty, které nejsou rozeznatelnéjako inzeráty, označiŘll 
slovem dnzerce•. Není-ltsjednánopřesné číslo časopisu, ve kterém má být inzerát 
zveřejněn, umisttŘHinzerátunejbližšímmožnémtenninu 
b) Neodpovídají-li rozměry objednaného inzerátu rozměrům uvedeným u ceníku. 
Inzerce, bude inzerátpřizpůsoben nejbližš mu možnému rozměru 
c) ŘHsi uyhrazujeprávo upravit rozměr inzeráfuzdůuodusestaueniItskoud stra-
ny. Pokud je dohodnuta maximální cena, nebude překročena Možnost Opravy 
rozměruse netýká hotouýchgrafickýchpodkladů. 
d)Pokud zadauafelpřed4grafcky nezpracovaný inzerát Řlljej zpracuje u rozmě-
modpoufdajícimrozsahu textu. 

4) Právo odmítnout inzerát 
a)ŘHst vyhrazujeprávo odmíbwutzakázkuz dwwduobsahu,původu nebo tech-
nickěformy,jestližejsouu rozporu se zdkony,vřednímipředpfsy, dobrými mravy 
azuyklosimi nebojes Ulže poškozují dobréjméno ŘH. 
b) ŘHnemusízadavateli zdůvodňovat proč inzerát odmítla. 

5) Nepiněni zakázky 
Pro případ vyšší moci je ŘH zbavena závazků k pinění zakázek a poskytováni 
náhrad škody. Nepiní-lise celá zakáz kapro okolnosti za které nenese odpovědr 
noŠíŘH, mus(zadavatelhrndiřŘFl rozdíl mezi dohodnutouaskutečnémuodběru 
odpouídaj!cisleuou. 

6) Placení inzerátu 
a) Cena zainzerátse účtujepojeho zveřejnění Faktura se zasríázadavatelispolu 
s kontrolním výtiskem Neuvede-li zadavatel přesný rozměr inzerátu a ponechá 
rozhodnutí naŘBJe podkladem pro zúčtovánítiskový rozměr. 
b)Existují-lidůuodnépochybnostto platební schopnosti zdkaznl o, jeŘll opráuně-
na požadovat úhradu u hotovosti předem nebo zálohu ve výši až 70%. 
c) V případě, že je zákazníku prodlení s platbou faktury, je povinen uhraditRH 
sankce u dohodnuté výše a nejsou-li dohodnuty, 0,196 za každý den prodlení 
Pokud pohledávky nebudou zaplaceny ve stanovené době, odpadánároknaveš-- -
kerdposkytnuté slevy. Zndnuateljepakpovinen hrad itpinoucenu zakázky. 
d) ŘH má právo stanovit na inzeráty vpřrloháchÍ iše hvězd zukíštni ceny. 

7) Reklamace - náhradní pinění 
a) Projeví U se při tisku nedostatky u podkladech pro tisk které při přýmání za-
kázky nejsou viditelné, nemá zadavatel nárok na slevu ant náhradní inzerát 
b) 7ndnoatelmá upřípadě zcela nebo zčásti nečitelné ho, nesprávného nebo neúpl-
ného ot štěniinzerátu iárok na.sieuučt bezchybný náhradní fnžerátpouze u roz-
sahu, u němž byl účel inzerátuomezen, nejedná-lise opřipad uvedený u bodě 7a). 
c) Reklamovat inzercije možno do 30 dnů po zveřejnění inzerátu 
d)Převezme-Uzadavatelodpovědinainzerát, ztrácí nárokna možnost reklamace. 

ČENÍK PLOŠNÉ INZERCE V ČASOPISE ŘÍŠE HVĚZD 

Umístění 

Plocha strany 

2. a 3. strana 

1/1 

obálky 

1/2 

4. str. obálky 

1/1 1/1 

Textově 

2/3 

a inzertní 

1/2 

s 

1/3 

rany uvnitř 

1/4 

časopisu 

1/6 1/8 1/16 

Barevnost 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rozměry (mm) 210/297 210/297 210/297 210/297 210/297 210/297 178/257 117/257 
178(166 

86/257 
178/126 

56/257 
178/84 

86/126 
178/60 86/83 86/61 86/29 

Cena (Kč) 24 000 18 000 12 000 9 000 40 000 32 000 13 000 8 600 6 500 4 300 3 250 2150 1 600 800 
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12íše hvězd 

Redakce nahízi starší čísla RH až se 40% slevou. Níže uvádíme všechna čísla, která jsou k dispozlcl, vč. názvů hlavních příspěvků a jejich autorů. 

Olše hvězd 73 (10021,5 kč:2/1992—Hledá se ne)zářmějš(hvězda (M. Plavec);K 350. výroči úmrtlGalilea 
Galllerho; Do USAa Mexikaza úpiným zatměním Slunce (J, Chloupek) • 3/1992—Mezinárodněkosmtcký 
rok již začal (M Gron); Do USA a Mexika za úpl. zatměním Slunce (J. Chloupek) • 4-511992—J A. Ko-
menskýa astronomie (R, Rajchl); Vysoká slunečnlaktivita v červnu 1991(L Lene) • 811992—Nad novým 
obrazem Venuše (M. Eliáš); Kometa P/Grigg—Skjellerup (J. Bouška), Některé výsledky vauálních pozoro-
vánlzákrylových dvojhvězd (J. Borowčka) • 711992—Kdejdeme—akolem čeho? (M. Plavec); 90 letod 
smrtipprofesoraŠafaňka (M. Kopecký) • 911992—Globálnízměny ozónově vrstvy ajejlch projevy nad gze-
mlm Ceskoslovenska (K Vaníček); SUny v kosmické mlze —zárodky galaxií (M. Plavec) • 1111992-75. 
výročt vzniku České astronomické společnosti; Můj žlvolshvězdarnr (Z Bochntček); ČAS: Mnoho díků a hrst 
vzpominek(M.J. Plavec);Astronomické vz emíoiy(I. Šeic);2drávas česká Astronomie (Z. Kvfz) 
Olše hvězd 74(19931,8 kc:1/1993—ČAS (J. Kleozek). Perseidy a návmtperiod(cké komety Swdt—Tuttle 
(V. Znojil); Začinapclm hvězdářům (1)-. Prvnípohled do vesmíru(1 lekce)(Z. Pokorný)• 4/1993—Ve-
likonocea skutečně datum uknžovinf Ježtše Krista (J. Šuráň); Oslavy 75, výročí CAS • 5/1993—Kosmo-
nauhka v roce 1992 (M. Gron); Začínajícím hvězdářům (5) — Pohyb Slunce, Měslce a planet (3. lekce) 
(Z Pokorný)•611903—Žeň ehjevů 1992(1.)(J.Grygar);Velký ničitel ve středu Galaxie aneb když jedna 
černá díra, proč ne čtyřicet tisíc? (M, J. Plavec); Vizuální pozorování Slunce v roce 1992 (L Schmjed), 
Začlnajlclm hvězdářům (6)—Trajektorie planet (3. praktikum) (Z Pokomý) .7-8/1993— Globální otep-
leněočlma hvězdáře (J. Hollan); Zeli objevů 1992 (It.) (J. Grygar); Začínajícím hvězdářům (7)—Zářent—
zdrol lnlormacío vesmlru (4. lekce) (Z. Pokorný); Knižni₹eň 1992 (M. Grůn) .9/1993 -Zářením  řízená 
kosmologle (J. Zverko); Žeň objevů 1992 (III.) -(9.-II.)  (J. Grygar) • 1111993- Růže ve větev (M. J 
Plavec); Raná stadia vývoje rojů a Perseidy (V. Znojil); Žeň objevů 1992 (V.) -(13.) (J. Grygar); Začíeajě-
cim hvězdářům (9)-Rotace Merkuru (4. praktikum) (Z. Pokorný) .12/1993-Uvahy o antropickém pnn-
cipu a á mimozemském životě (A. D. Fokker); Poznámka o antroplckěm principu (J. Novotnyy")); Začfnajf-
cim hvězdářům (10) -Zářeni kosmických těles (6- lekce) (Z. Pokorný); Obsah 74, ročnku Raše hvězd; 
Astronomický adresář 1993-1994 České a Slovenské republiky; přiloha- astronomický kalendář 
Říše hvězd 75 (1994),12 Kč: 211994- Scénář dopadu komety Shoemaker-Levy 9 na Jupitera (V. Vaný-
sek); q lidech a Městci (J. Kleczek); Začínajícím hvězdářůr~ej0 (11)—Zjišfováněastrofyzik.charaktenslikkos-
mtckych těles (7, lekce) (L Pokorný) • 7-811994-25.4ýroil pňstán(na Měsíci (M. GrOn) —Ohlédnutí 
za Apollem, První Iídé na Měsíci, Pokračováni velkého programu; Žeň objevů 1993(1V.)— (3-6.) (J. Gry-
gar); Zatmění Slunce 10. května 1994 (II.) . 9-18/1994 —Prvně poznatky o orá₹ce komety Shoema-
ker-Levy 9s Jupiterem (V. Vanýsek); Ze života Slunce (J. I(leczek); Žeň objevů 1993 (IV.) (J. Grygar) . 
11-1 211 9 9 4—Cňronotogle veřejného působeněJe₹iše Knsta a některé souvlsejícíaspekty astronomicko-

histoncké (J. šuráň); Úvahy o korána (M. Rybanský); Jak jsrde pozerovall zatměniSlunce 10. V. 1994 na 
Kanárských ostrovech (J. A. Bonet, M. Sobotka, M. Vázquez); Staronová kometa Spitaler (J. Bouška); Žeň 
ebjevů 1993 (V.)-(10. -13.)  (J. Grygar); 2ečinajlcěm hvězdářům (13) -Důležité astrolyzikálnl diagramy 
(8. lekce) (Z Pokorný); R. G. Glevanelli (19(5-1984) a jeho přínos ve slunečnl fyzice (L Kňvský) 
Pose hvězd 76 (19951, 25 Kč:1/1995- Impaktnt kráter Rios a původ vltavínů (J.Zahálka); Planetky -tě-
lesa záhadná (V. Vanýsek); PřBoha- Ze₹(vota planet (plakát); Obsah75. ročníku ŘH • 2-311995-Pla-
nety, bohové a lidé (J. Kleczek)- Pmoceáoy na Marsu (L Nesleen); Budeme ještě  noci vídal hvězdy? 
(J Papoušek); Začtnaperm hvězdářům (15)-Vzdálenost Celeld (7. praktikem) (Z. Pokorný); FrantišekLlnk• 
(1906-1984) • 411995 -Žeň objevů 1994 (I.)-(1.) (J, Grygar); Příběh komety Biela (J. Kyselý) • 5-6/ 
1595-Planety podobné Zeml (M. Eliáš); Žeň objevů 1994 (I I.)-(2.) (J, Grygar); Má smysl pozorovat slu-
neční skvrny pouhým okem? (V• Lelles);Sledovánr nárazové viny od Slunce klemi (L KrTvský), Lawren-
ce H. Aller aneb jak se pozemský zlatokop změnil ve hvězdného, Královský astronom John Flamsleed 
a Greenwich (F. Jžchim).7-8/1995-Kdydoopravdyzepadne Slunce? (J, Hollan);Plaxety a bohové zblíz-
ka (J Kleczek); Kosmonautllav roce 1994 (M. Gron); Zeti objeví 1994 (III.)- (2.)=(J. Grygar) • 9-10/ 
1995-CCO (Milan Kment); O jednomvelkém jarním boudu (P. Spumý); Žeň objevů 1994 (IV,) -2. Me-
zlplanetámí látka (J. Grygar); Pohled kritického racionalisty na astrologii (V. Vanýsek); Eugene Andrew 
Ceman- člověk, ktery zatím jako poslední chodil po Měsíci; Lékařovvastronomické názory-Jan Jesse-
nms (F, Jáchim) • 11-1211995 - Periodické komety a jejich označován( (J. Bouška); Hubblův kosmický 
dalekohled zahájil útok ma Hubblovu konstantu (L Richterek); Sluneční zatměnív roce 1994— Maroko 
a Brazilie (E. Marková); Vizuální pozorovániSlunce v roce 1994 (L Schměed, V, Neliba); Žeň objevů 1994 
(V)-3. Slunečnísouslava; 4. Hvězdy (J. Grygar); Vesto Malvin Slipher (F. Jáchim) 
ruse heezd 77(10901:1-2/1995,25 Kč-Galileo zkoumá Jupitera (J. Macháček); Disk hvězdy 8etelgeu-
se (J. Kleazek); Vědou mystika (V. Vanýsek); Žeň objevů 1994 (Vl.)-5. Nebtronové hvězdy a pulsary; 6. 
Galaxie (J. Grygar); Přílohy: Obsah 76. ročníku nišelivězd; Astronomický kalendář České republiky 1š95-
1996. 3-411995-Člověka vesmír (J. Kleczek); Žeň objevů 1994 (VII.)-9. Život na Zeml a ve vesmíru, 
10 ňstronomickě přístroje, 11. Astronomie a spelečnost(J,Grygar); Příloha - Panelová diskuze - Astro-
nom(e a společnost (I. Historie královských astronomů aneb k čemu vládce potřeboval hvězdáře, II. Ast-
ronomie a krlllcký raclonalismus, jíl, včdnípovědom9. • 5-8/1996-Astrepomle na internetu I. (J. Chla-
chula); Kosmonautika v roce 1995 (M, Grůn); Člověka vesmír -Co jsme ve vesmíru? (J. Kleezek); Har-° 
tow Shapley a stavba Galaxie (F,Jách(m) .7-811999 - Pohledy do vesmlru - Grav(tačni čočky (J. Klec. 
zeb); Člověk a vesmír- Kdo jsme ve vesmlru? (J, Kleczek); Astronomie na internetu (ti.) (J, Chlachula); 
Žeň objevů 1994 (VIII.) -7, Kosmologie, 8. Částicová lyzike (J. Grygar). 

ATC A T c  °STRO ELESCOPE 0MPANY,p.a.  ~ 

srazy • večírky • školeni 
ubytovúní • parking 

Ulice ČSA 231, 254 01 Jílové u Prahy Qt 02/9953 750 

VAKO 
Montážní podnik 

z
y
a 10 Ž e n o  production association, P.O.Box 75, 750 02 Přerov, CZECH REPUBLIC 

d 99®  
Česká firma bez zahraniční kapitálové účasti 

zakladatel a majitel fy ATC p. a. - Jaromír HOLUBEC 
Výrobce precizní astronomické optiky f 5 mm _ f 1000 mm, 

mechaniky a elektroniky vlastní konstrukce 
Nabizi sortiment 80-ti druhů okulárů f 3x80 mm v f 2"; 11/4°; 24,5mm; 23,2mm, konstrukce Kell-
ner, Plčssl 65°, Erhe, wide angle, super wide angle, ultra super wide angle 94°, zrcadlové sou-
stavy f 98=600mm pro systém NEWTON, CASSEGRAIN, MAKSUTOV-CASSEGRAIN, fotogra-
fický objektiv f 240/f 400 (1:1,67) pro 6x6 cm s rozlišením 100 čar/mm v kraji formátu pině na-
hrazujicj Schmidtovu fotografickou komoru, slunečni filtry, H-a protuberančni filtr, převraceti 
moduly, Barlow 1,5x;2x;3x, reduktor 0,66x; koma korektor pro fotografováni pro Newton od 1:4 
výše, převracecf moduly pro Newton, dalekohledy, a jiné komponenty na stavbu dalekohledů. 

Dovoz jakéhokoliv zahraničního výrobku dle objednávky. 
Na požádání je každému zájemci zaslána aktuální nabídka sortimentu výrobků. 

Oficiální zastoupení fy Meade Instruments Corporation - USA 
Prodej dalekohledů, CCD kamer, montáží, stativů, pohonů na objednávku. 

ATC, p. a., P. O. Box 75, 750 02 Přerov, Česká republika 

Inzeráty V rámci čtenářského servisu a ty, 
jež nejsou předmětem komerčního využi-
tí, jsou zveřejňovány za jednotný poplatek 
50 Kč (členové Společnosti přátel R(še 
hvězd 251(ě). Texty těchto inzerátů zašlete 
s dokladem, že na konto 1389057-068/ 
0800 VS 003 bylo poukázáno 50/25 Kč, na 
adresu °Říše hvězd, Na Kocínce 1740/8, 
16000 Praha 5-Dejvice. Podmínky place-
né soukromé a podnikové komerční inzer-
ce poskytne redakce na požádání— otiš-
těny byly v Říši hvězd 76 (9-10/1995). 

• Prodám nepoužívanou astrooptiku Carl 
Zeiss Jena: astroobjektiv AS-100/1000 za 
9.000 Kč; C-110/750 za 6.000 Kč; čtyřná-
sobný okulárový revolver za 2.500 Kč; oku-
járové výtahy za 2.500 Kč; pravoúhlý hranol 
se závity M44x1 za 1.000 Kč; okuláry: 0-6, 
0-10, 0-12,5, 0-16, 0-25, 0-40, H-40; slu-
neční filtr SF0-80; panoramatickou hlavu 
UNI; mikroskop 225x; dalekohled 110x750; 
různé tubusy dural, tenkostěnná nerez 
apod. M. Vašák, Švermova 21, Brno, PSČ 
625 00; tel. 05/355116. [01-97] 

• Koupím hranolovou číst binokuláru 10x50 
nebo 13x50. Bohumil Ruprecht, Na drážce 
1542, 530 03 Pardubice. [02-97] 
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A.L.L production 
s. r. o. 

Výhradní distributor ŘÍŠE HVĚZD 
pro Českou republiku a zahraničí 

• P. O. Box 732,111 21 Praha 1 
tel. 02124229599 • fax 02124231003 

Rozhodnete-li se pro předplatné 
v průběhu roku, zaplaťte za kaž-
dé požadované dvojčíslo 60 Kč 
nebo celoroční zlevněné před-
platné ve výši 300 Kč (25 Kč za 
jedno číslo) a na zadní stranu 
složenky uveďte, od kterého čís-
la Vám má být časopis zasílán. 

Vdžení přátelé a příznivci astroňomie, 

dovolujeme si Vás upozornit, že Společnost přátel Říše hvězd ve 
spolupráci s ČAS v roce 1998 vydává publikaci Sluneční hodiny au- 
tora Josefa Jirásko, v níž naleznete nejen vysvětlení principu funk-
ce základních typů sú nečních. hodin spolu s výkladem souvislostí z 
astronomie, deskriptivnígeometrie aýnómoniky, ale ipřesný návod, 
jak si sestrojit sluneční hodiny vlastní K dokonalémapochopení te-
matiky přispívají ojediněle zpracované barevné rysy. Publikace je 
dopiněna fotoalbem slunečních hodin na pražských. budovách. Knej-
zajímavějším objektům jsott připojeny krátké kapitolky přibližující 
jejich historii, popřípadě legendy k nim se vážící 

Máte-li o tuto knihu zájem, neváhejte azasilejte předběžné objed 
návky na adresu redakce. Členům Společnosti přátel Říše hvězd po-
skytujeme dvacetiprocentní slevu. 

■ Redakce Říše hvězd 

SPOLEČNOST PŘÁTEL RISE HVEZD 
vznik a zánik členství je vázán, na předplatitelský odběr časopisu Ř še hvězd. Členem se může stát každý, 
kdo souhlasí s cíli Společnosti a má řádné roční předplatné na tento časopis. Doklndem o členstvíje platný 
členský pridcaz, který člen obdrží po potvrzeni přihlášky a zaplacení předplatného. • Jednou z činností, 
kterou se Společnost zabývá je ishromaždavánífmančních prostředků na vydáváni časopisu Píšehvězd. 
Za jakoukoli pomoc, jíž časopis podpoříte, děkujeme. Číslo účtuje 1389057-068/0800, var. symbol 002. 

PŘIHLAŠUJI SE ZA ČLENA »SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ŘÍŠE HVĚZD« 

-Jméno --

Adresa — - 

PSČ! 

-Povolání --

Stát--

-Příjmení - -- - .. 

Hodné číslo -- --

Prohlašuji, že na adresu agentury A _L. L,productioň s, n o., POB 732,111 21 Praha 1, lež 
je aÝhradnim distributorem časopisu Olše hvězd pro Čeckau republiku, bylo poukázáno složen-
kou typu nCv předplatné (nač. 1/1098 až12/1 99 8) 360 Kčs tltn,že součástí členství je do-
dávka časopisu na uvedenou adresu. Tuto přihlášku zašlete laskavé na adresu; Biče hvězd —
agentura, Na Kocínce 1740/8,160 00 Praha 6-Dejvice, 
Čtenáři ze Slovenské republiky, zašlete předplatné složenkou typu aem na adresu: L. K. Per-
manent s, r, o., p. p.4,834 14 Bratislava 34. 

-Datum-a-podpis---

~ 
i 

L _______ 

~ 

i 

V příštích číslech najdete — 

r

• Pokračování článku Astronomie 
a Internet • Volné pokračování 
článků s podtitulem Člověk a ves-
mír a.Pohledy do vesmíru • Články 
týkající se výzkumu meziplanetární 
hmoty, a zejména komet, včetně 
těch nejjasnějších... • Články s his-
torickou astronomickou tematikou 
o Arthuru Stanleyovi Eddingtonovi, 
René Descartovi, Friedrichu Wilhel-
mu Besselovi, Johannu Palisovi, 
J. C. Kapteynovi a dalších • Přečte-
te si také o polárních zářích, nebo 
i o tom, jak se někdy i annddy za-
slouží o vědu • Připraven je původ-
ní rozhovor  významným světovým 
astronomem —profesorem Sahadem 
• Podíváte se do meteorického krá-
teru v Arizoně • Dozvíte se o vzta-
zích mezi nervovou činnosti a slu-
neční aktivitou • A dáte se nechte 
překvapit a zachovejte přízeň časo-
pisuŘíše hvězd - stojí to za tot 
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10011 • ABC • Amatérská 
scéna • Anna • Architekt • 
Basketbal • Bezpečná práca • 

Budo Journal • Burda • Cinema 
• Česká škola • Český dialog • 
Čtenář • Čtení z Čech, Moravy 
a Slezska • Dáma • Dieta • 

Die₹a a móda • Divadlo • Dívka 
• Doprava • Dopravní noviny • 
Dr. Stefan Frank • EKO -
ekologie a společnost • Elle • 
Farmaceutický obzor • G. F. 
Unger • G. F. Unger - Western 
bestseller • Gól • H. C. 
Mahlerová e H. C. Mahlerová 
extra • Halenky, sukně, kalhoty 
• Harmónia • Hrom • Hrom 
speciál • Inžinierske stavby • 
John Sinclair • John Sinclair 
Speciál • Kajman • Kankán • 
Kapitál • Katalog periodického 
tisku • Klinická imunológia • 
Kozmos • Kritika & Kontext • 
Křzzková výšivka • Lásky do 
kabelky • Lékařský obzor • 
Línia • Longevity • Místní 
kultura • Mladý svět • Móda 
pro malé děti • Móda pro 
přnoštíhlé • Mode fur Zierlřch • 
Národní hospodářství • Naše 
krásná zahrada • Naše liečivé 
rastliny • Nejlepší recepty • 
Nřka • Nová Přítomnost • Nové 
knihy • Nový byt • Parlament • 
Penthouse • Plyn • Pojistný 
obzor • Pop life • Pouto lásky • 
Pozor magazín • Projekt • Quo 
• Reality profit • Receptář na 
každý den • Reflexe Regena 
• Regenerace • Respekt • 
Restaurant revue • Rybářství • 
Říše hvězd • S '97 • Satelit • 
Satelit plus e Security magazín 
• Silvia - Exklusiv • Silvia -
Romantic • Slovak spectator • 
Slovenské listy • Sport plus • 
Studio Eva • Svět hospodářství 
• Šijeme snadno a rychle • 
Technický magazín • Tělesná 
výchova TVSM • Televize • 
Tenis • The New Presence • 
Tvar • Tvořivá dramatika • 
Úspěch • Verena • Victória • 
Videohobby • Vampýra • 
Wampum Neskenonu • Země 
koruny české • Zlatá růže • 

ZKUSTE 
NĚ 'TERÉ 
DALŠÍ 
TITULY 
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D I STR I B UC E P Ř E D P LATN É H O 

A.L.L. PRODUCTION S.R.O. 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 15 • 110 00 PRAHA 1 
TEL. (02) 24009206-9 • FAX (02) 24231003 
WWW.ALLPRO.CZ • ALLPRO@MBOX.VOL.CZ 


