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Vesmír v hájích a legendách 
Astronomické praktikum 
Člověk a vesmír — kde jsme ve vesmíru? 

První číslo vyšlo V březnu 1920 



Žlutooranžová čára pochází od prachu 
v rovině Mléčné dráhy, modrá barva 

patří prachu meziplanetárnímu. 

Obloha očištěná od záření sluneční 
soustavy, vpravo dole vidíme 

Magelianova mračna. 

Jednotné infračervené kosmické pozadí, čára 
upostřed je zbytek po odstranění 
záření galaxie. 

♦ infračervené pohledy do vesmíru (foto- NASAISTScI) 

♦ Prachový disk kolem Beta Plctoris. Tvar disku naznačuje gravitační působení dalšího objektu —hnědého trpaslíka nebo míjející hvězdu. (foto — NASAISTSci 

Rozměr sluneční soustavy 



Říše hvězd 
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leyendas - Ertka,Pokova7j '+ , t Stingray (rejnokL , Hen-1357 o ve-a
- +G liko ý asL 130 slunečních soustav, • La abecé dél ástronomo Darřei + ',

~ t,f• ;~ náč • ící=seve•směrusoúťtvězdí 
B. Hoff (20); .tik , Ol~ářt Odd ttáŠ~Jetuždálena přeš, 

) t 't a •. +"i .18 OOÓ'sůetelňych leL Nwsrtímlw, 
ti'4 ' 4 ktén~ žačhýtil Ftúbbleův kóšmický 

``ť1?d  koleá,pjjbw)éný širokoúhlou 
• ptanetamí,kameřowWFPC 2; je vid

dět jasni centrální hvězda upro-
,> střed;plynového pršfénče. Druhá 
' livěžda jéřšikkmo úlevo rad ní. Vý=, 

"Věželč+piýriu'(vořínezřetelný most 
ímézt "složkami'způsobéný gravi-
tac~ún}piitcil obáním:Poobouslra-

br ňácí knůhsi róvněž můžemep~ 
~.'všimřwul~lynových"bublin Hvězd 
LT .,•ý'. ~n ! 

v any materiálpoháriený zářehímhor-
ké'céntráŮtí hvězdyF jtuári dosta-
tečrtý_tlák1y vytvářel otvory 

Vplynových bublinách, kterýmiplyn může unikat. Křivka reprezentujejasně záříciplyn, nahřiva 
ný nárazy hvězdného větru na stěny bublin. (foto -NASA/S1&I) 
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Ještě o astrologii 
Vážená redakce, 

těší mě, že Vaši čtendřtjsowim`unní vůči astrologické ták, i5ině. Horšuje to, když jsou touto 
nemocizasaženipolitici•áekonomové, kkeří, nemajíce číwDéřuve,ulastní profesionální schop-
nosu, svěřují svou povědnostpodvĎdnik6.m. Zěl J ěhd řiejhoršt však je, když astrologic-
ký virus pro tkne za univerzitnt•katedry. To, co řekne univerz lint pan profesor, je přece víc 
než P(sjiosvaté a musí se tomu bezvýhradné věřit 

Poslouchám pravidelně vystlání Českého-rozhltlsu~do zahraničí. Nedávno tam u neděli 
odpoledne byl rozhovor s jednou vědkyni, která piišob .ha jedné z českých unioerziL Její 
vědní obor je „umění žít". Mluuikrvelmi krásné az do okamžilcu, než řelda přibližně tato 

/ slova „...Lidstvo ůstupuje do znamení Vodnáře a to bilde doba hledán(..." Tak ejhle! Do-
posud lidstvo nehledalo. Co tedy lidé dělali? Podle pdrk F ěuda se váleli v posteli, dělali 
hříchy a občas se rozmnožoualL A rozvoj přírodních uěcd? To;brl ůn jlefaistos upustil na Zemi 
parní stroj, James Wattjej náhodou našel, ohlásil to jako svůj uyňátez, jimž si zajistil mís-
to ve světové encyklopedii, a dostal za něj hromadu peněz, Elekhtinu zase daroval lidstvu 
bleskooládný Jupiter, a tak bychom mohli polcračouatddL rP 

Tím ovšem problém s Vodnářem nekončí Óh je totiž>hledačem jen u ptolemaiouské ast-
rologie U Keltů se toto znamení jmenovalo Clauileigh cn)byl to bojovnhlc Z toho vyplývá, že 
zřejmě ú příštích tisíciletích budou naši potóřltc šuěďky'zajímavých úkazů v Evropě. Ko-
lem Středozemního moře se bude hledat, u Anglii aphfdřenych oblastech se bula bojovat 
Nejhůř na tom budou ve Francií 1Na Ctíte d',A ur budou hlédat třebas způsob, jak knížeti 
pánu vyprázdnit pokladny v Monte Carlu, ti  B~ettvii-pt jbvat místo toho, aby desttlovalt 

vn , •t .: Ncaluados. Budou to mít ti přísti „mitterandoue in cllGaeoiW těžké. A co my Slované a po-
tomci Markomanů aKvádů? Hledat nebo bojova 75Já mýšlím, že obojí Hledat ty skopové 
hlavy a bojovat proti nim

Domnívám se, že ona dáma (nevím, zdali jé'tas(štentka, 'docentka nebo akademička) by 
si měla ke,suému hlavnímu vědním nwóbór~' ilřněni žít" -přibratieště doplňkový. „Umění 

= ` ` kriticky přemýslet".Atak si říkám Je-li u•českých vědeckých učilištích více osobností 
s podobně středověkým způsobem myšlení, není divu, že některé české vědecké instituce 
nemají ve světě moc libozvučné jméno. 

S úctou ,, ~ 
" 

ll ' h astronomii oddaný P. Kocian 
' 1 Lausanne-Eschandens, Suýcarsko 'Ji•5~C'r n 6i 

' CfI Q'{lKl a' tli
Zemřela legenda poválečné astrononlié' ' David'Séhramm 
20. pr8since 1997 tragicl9r zahynul $ři leté ekém~nép'féšť ljé'de z největších odborníků 
na teorii Velkého třesku, americký astrófyzik Davl 1 Schramm' Jeho předčasná smrt je 
velkou ztrátou prorsvětovou fyzikální obe,cv Mnbžt z piédňícl) l větových odborníků byli 
alespoň pot nějaký čas Seíirammovýmiy"shtapnty. Jéi ó ko ̀ ga z chicagské univerzity, 
profesor Edward Kolb, prolilásil, že na/půdě $ oje'n ch šfžtu'nevf o nikom významně)-

; šfm z tohoto oboru. ° lt,
David Schramm se narodil 25. října  1945'vtSáint~Ifoíií's?.ye státě Missouri (USA). V roce 

1967 absolvovál Massatchusétts Institut of' hrio7ágy"i ó'čtýři roky později získal titul 
PhD na' Calffornia Institut of Technology, kdé1Setrval 'do roku 1972. Po dvouletém 
působenf,v texaském Ausťinu přesídlil do Chicaga'. Taan~iůsobil od roku 1974 až do své 
smrti. , a O m 5 6u ~ 

Běhe svévědecké kariéry se zabývalaplikovanoulh ůkléárrií fyzikou, fyzikou elemen-
tárních částic,'šupernóvami a výzkumem jaderny'ch re lé ňásiee ůjících po Velkém třes-
ku. Napsal řadu vědeckých a vědecko-populazntčh )11,nb~kácf )a čanků, Se Stephenem 
Hawkingein vydal-, roé~ 1990 knihu Shadows'óf Creahón.{7 ) ■ erI 

 —rdi ‚•, v •a,
• Na čísle déle spolupřacovaU Překlady;~ErilldPokouá,.Jos)p,Kleczek ! Graflcké značky: Pavel 
Příhoda • Objekty vzdál'eněhdvesmíru: Lenka ŠarourioW • NbpníclitifohawídamFriedrich, Pavel Pří-
hoda, Lenka Sarounouá, Tomáš 3(ařecký •,Rubřlka,.Co jéto, ďýz seikne....: Marek Wolf • Rub-
rika .Vesmírvbájíchale endáčh.:AtLjanáSkálovár (`
• V čísle inzerovali'• A. L r: L.,produčtibns' ... o.,10B. 32,1-11.2 ,Praha 1)• EOS, nakladatelství 
a tiskárna, Jana Zajíce 14, 170 00'Prpha 9 
•Služba čtenářům - informace opřědplatpěm á.gbjednavky~časop šú přó,čtenáře z České repub-
liky 'ze zahraničí (kromě Sldvenská): A. •L.SL'Proříucct(on, s r,5b, PÓB 732, 111 21 Praha 1; 
(Č) 02/24009209, FAX Ý2/2423 1Q03 •'nformáce o,p[édplajn ohJeaná ky časopisu pro čtenáře 
ze Slovenské`re~ubliky: L`K. Pennaneni°spoLás r. o.,p' p, 4d34I B,,attslaua 34; ()/Fax (+421 7) 
289053 • Vzkazy pro redakci: (řJ/F ~ tz umíz.0602 322990. z-pwct se3lue@mbox.uoI.cz. 
• Vysvětlivky k tabulkám (všechny údajejsod vztažený R Oh,TTprišliusného dne): a, d - rektascenze 
a deklinace pro ekuinokcium J2000.0,(polwd nerůuéderidj(nakl b fázQv`ý ůhel; D - vzdálenost od 
Země; A -azimut západu Slunce(měřený'od jihu); ď-pťiměr'kot'učku4p(anely; f -fáze planety: r -
vzdálenost od Slunce: m -jasnost; m ádánliuti céUčóoá jašnósk 1 ‚  _ 
• Poznámka k mapkám: kurzíva-označení hvěz~lt } s i Ié Eláníšteeda~pndťrzpná krmiva-jasnost 
hvězdy v desetinách (například 52 znamená jasnost 5,2 mag); obý ejné písmo - označení objektu 
podle New General Catalogue (NOC), podle Messiera (M), Index Catalogue (IC) a podobně. 
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rerlalcci (lošlo řfše Icuěztl 

Vážení hvězdáři a hvězdářky, milí přátelé 
a ostatní přízmvc leň ií i iocm:oblohy, 

y. S

je mou mi1oupovtnrío,sjía7n ifědstadit novou,poďobu, ,v níž Ic Vám přichází 79. roč-
ník Říše hvězd, Jalc se úžete námi nesvědčit tz první číslo se od 111" - p` již předcházejících 
odlišuje jak grafickým zpracováním, tak obsahem. K novinkám patří zejména vnitmí 
dvoustrana, která nabízí kromě odlišně zpracované mapy oblohy i astronomicky ka-
lendář s užitečnýmí údaji pro každý,4en v měsíci, dále pak nové rubriky „Vesmí?'\ 
v bájích a legendách čc ,Astrontímické praktikum" a u népošiední řadě i originální 
výtvarné z rasován t élč e, chý p t,~i„ ~ rý přóků. Říše hvězd však pozměnila nejen snou tvář, 
ale skoro kompletně t~realizdčn "tzřn, počínaje redakčními spolupracovníky a konče 
obchodními partnery. Věříme, ze tyto. změny jí přinesou nejen zvýšený zájem čtená-
řů, ale zároveň i tblik potřejíý klíďrb procesu pripravy jednotlivých čísel. Vás všech-
ny, kterým není její ou d lhos`'ť jný a zůstalt jste jí věrni v těžkém období nestability, 
si dovolujeme upozornit na,řiěkolilc skutečností, Iclerě mohou být pro Vás užitečné 
i výhodné. ~• .ř0
1. Rubrika „Kdykdě, co' * otevřena všem organizátorům apořadatelům tuzemských 

i zahraniční li astronomrcI ých akcí Proto se opětovně obracím na" všechny astro-
nomické iřtšfiťitcél(hvěždárny, planetária, astronomické ústavy, společnosti, sdru-
žení a kluby,: ) a stá`ťrií; ̀kteří plánují a Budou pořádat nějakou astronomickou 
akci a mají zájécripoziat i čtei ře~Říše hvězd a vůbec informotiat o své akci. Sděl-
te nám laskavě'i .ledajícicli údcijei{atum konání, místo' koná ií, název akce, struč-
nou charak~terištiku akce nebo jejího prógrámu; Jcoňtaktní osobu, adresu, telefon, 
fax či internetó skou adresup&adate'le. ' 

Veškeré uvedené informace posílejte,písemně na adresu Redakce Říše hvězd, 
Na Kocínce 1740/8, 16000 Prah&6 -,Dejvice, nebo elektronickou poštou naad-
resu risehue®rFkox.'vQi'cz. , . 

Prosíme, abysté~švá oznámení poslali co nejdřúie po přesném stanovení termí-
nu akce; další informace (například definitivní program) můžete redakci sdělit do 
datečně. Jakmilé Vaše sdělení obdržíme;; uvéřéjníme je u nejbližším možném ter-
mínu a budou pokud možňo~ropakovaně publtkóvána až do měsíce konání akce. 

Tato služl'unab~íme be' pla,tně. Žádám'Váswšak o maximálníserióznošt- Vaše 
údaje může redakce jiředat•i dalším sdělovacím prostiedků,a dalším médiím, 
s nimiž ma. navaz zy 'úzké kontakty s(;oinlás, televize, teletext tisk, tiskové agen-
tury, internet) S ncgz órganizát brům !každé akce výhodně zajišťuje ,šůší;publicitú 

ce'' ~>sl Vyuzyte~4 
, á 

2. Pro velkoodběratele á prodejce kas opisu Říše hůězd (platí již od 10 kusů výše) -
například i } věz ďárný>'i iétária a o,$Ťnomické kluby- se poskytují výhodné 
smluvní slev ~ eyQysi:az,3M. 6 z prodejlií ceny časopisu Bližší informace rádi po-
skytneme nia tei foit 2'060 322990. > 

3. Ke zlepšení jiinai čň% tu-kkc~ .časopisu vede ses as tdlcé přes komerční inzerci Re-
dakce časopiš ' ťedy/'ri t'oů' o for rtou,na *Áí bšem-poténcialnvn inzerentům inzertní 
prostor v Říši litlězd(Ňábídka jeta)cé trčeňá>usem kteří komerční inzerci mohou 
zprostředkoua (žá"zprosédkoú~írtíEsetšamózřejmě póskytuje„obvyklá provize)! 

Poslední slovo patri'tětn~ jéjichz p eň se'hodla redakce znovu uč házet. 
Ano, jste to Vy, kteří j$te po dlouhe ďóbě!s přektjapením•ve sue poště objevili časo 

pis, )sterý Vám ~z jfo žil čýgá dúvodů prest l",db 1iázef (od'ztr tty adresy u důsledku 
přetržení nedůs ? vztahu°s PNS až po Faši opr.dvněhou rozmrzelost nad nepra-
videlností vychdze>l(jed>n9jWýcfi čísel).`Doufám, že snaha celéha'týmu bude pro Vás 

iCt1 ~` • •• Ř > y novým impulsemtá "e•ve j éte t~muil  to čalo rdů opePsuou uzáčnou pozornost. 

Vážení přátelé! V~nrn~ ze hase usth.~ám ptviese nějén inspůaci, ale i potěšení.-, r -1 :5~ k.,_.. tT, ~ s Co nejsrdečněji ám přeji iíí ěšj y ast, o nbí ký rok 198. , 
r ~ 

. ~ 1' 
j>

V dokonalé úctě Vaš ,,ir$¢rti ".e , ,., , •., " } 

iT.•. f'., x. ..1z , . 
J. .2 

f
} 

šéfredaktor Říše hvězd 

I. STRANA OBÁLKY 

Nadzvukové výtrysky 
z mlhoviny M2.9-M1-
houina M2-9 u souhvěz-
dí Hadonošje pozoru-
hodná svým motýlko-
vým tvarem. Laloky 
tvoří hořící plyn o nad-
zvukové rychlosti. Ne-
utrální kyslík je na obrázku znázorněn 
červeně, jednou ionizovaný dusík zeleně 
a dvakrát ionizovaný kyslík modře. Sní-
mek byl pořízen Hubbleovým kosmicicým 
dalekohledem vybaveným širokoúhlou 
planetární kamerou WFPC 2. Blíže viz 
článek na s. 4. ((oto - NASA/STScI) 

II. STRANA OBÁLKY 

Nahoře: Infračervený 
pohled na vesmír -
Snímky oblohy u infra-
červeném světle. Horní 
dua jsou složeny ze 
záběrů na vinových dél-
Icách 60, 100 a 240µm, 
přičemž 60 µmjepřiřazena modrá barva, 
100 lun odpovídá zelená a 240 µm čer-
vená. Čára vedoucí středem je od mezi-
hvězdného prachu u rovině Galaxie. Dol-
ní snímek ukazuje záření oblohy na vině 
240 µm po odstranění vlivu záření Gala-
xie a sluneční soustavy (zářivé popředí). 
Blíže viz článelc na straně 5. (joto -
NASA/STSc1) 
Dole: Defor-
mace proto. 
planetárního 
prachového 
disku (3 Pieto-
ris - Homí sní-
mek: Celý prachový disk o příčném 
rozměru 1500 AU. Neobvyklé rozšíření 
napravo nahoře (jihozápadní strana dis-
ku) naznačuje, že prach byl zde tažen 
nad rovinu disku na rozdíl od opačné 
strany. Gravitační porucha tohoto typu 
musí být působena nepozorovaným tě-
lesem, vzdálenějším než jalcálcolt plane-
ta - hnědým trpaslíkem nebo m(jejíci 
hvězdou. Dolní snímek: Neočekávaně po-
drobný pohled na vnitřní oblasti disku 
ulcazuje jeho deformovanou strukturu. 
Nové snímky z Hubbleova dalekohledu 
ukazují hvězdu ze vzdálenosti 15 AU, což 
je méně než rozměr vellcé poloosy dráhy 
Uranu. Blíže viz článek na str. 4. ()oto -
NASA/STScl) 

III. STRANA OBÁLKY 

Vlevo: Snímky čás-
tečného zatmění 
Slunce 12. X. 1996 
- autory jsou Martin 
Lehký (Hradec Krá-
lové), Václav Novot-
ný (Střelice) a Štěpán Koreas (Praha) 
Vpravo: Snímky 
úpiného zatmění 
Měsíce 27. IX. 1996 
- autorem je Václav 
Novotný (Střelice) 
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♦ - oznámení takto označená neby-
la dříve u Říši hvězd publikována nebo 
došlo ke změně jejich obsahu; • -
akce pořádané u zahraničí; + - v Říši 
hvězd již publikovaná oznámení, po-
případě jejich zlcrácená verze 

DUBEN '98 

•:•25. IV. - Hvězdárna aplanetárium 
VŠB-TU Ostrava: Den Země. Pořady 
v planetáriu zaměřené na vznik a vý-
voj planety Země, rozvoj živých orga-
nismů a ochranu životního prostře-
dí. Pořady budou probíhat v sále pla-
netária, přednáškovém sále a za pří-
znivého počasí v okolním lese. 
' Kontalct: Hvězdárna a planetárium 
VŠB-TU, Třída 17. listopadu 15, 
708 33 Ostrava; QC 069/6911005, 
Fnx 069/6911009, E-mail planetari-
umQvsb.cz. 

KVĚTEN '98 

♦ 12. — 14. V. — Hvězdárna Úpice: 
Člověk ve svém pozemském a kos-
mickém prostředí. Již 20. seminář na 
téma postavení člověka ve vesmíru 
v nejširším slova smyslu proběhne ve 
velkém sále obchodního centra v Úpi-
ci. ' Kontalct: hvězdárna Úpice, 
U lipek 160, 542 32 Úpice; ® 0439/ 
532289, FAX 0439/532289, E-mail 
observ@upice.anet.cz. 
+30. V. — Hvězdárna a planetárium 
VŠB-TU Ostrava: Den dětí v plane-
táriu. Astronomické pohádky v sále 
planetária, videopohádky a astrono-
mické vzdělávací pořady pro děti. Za 
příznivých pozorovacích podmínek 
mohou rodiče s dětmi navštívit hvěz-
dárnu a podívat se na večerní oblohu 
astronomickými dalekohledy. ® Kon-
takt: Hvězdárna a planetárium VŠB-
TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 
708 33 Ostrava - Poruba; t 069/ 
6911005, FAx 069/6911009, E-mail 
planetarium@vsb.cz. 

0 
ČERVEN '98 

♦ 5. — 7. VI. — Hvězdárna Valašské 
Meziříčí: Astronomicko- turistický 
zájezd do Krkonoš. Na 5. až 7. červ-
na připravuje Hvězdárna Valašské 
Mezinci astronomicko-turistický zá-
jezd do Krkonoš. Předpokládaný pro-
gram:v pátek návštěva hradu Usov, 
návštěva I-hvězdárny a planetária 
v Hradci Králově a Hvězdárny Úpice. 
V sobotu volný den — procházky po 
turi ických stezkách v Krkonoších. 
V neděli je plánována na zpáteční 
cestě návštěva zámku Jaroměř a sa-
fari ve Dvoře Králově. Předpokládaná 
cena zájezdu je 1300 Kč; v ceně je za-
hrnuto jízdně, ubytování, dvě polo-
penze a vstupně na zámky a na sa-
fari. ® Kontakt: Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, Vsetinská 78, 757 01 Valaš-
ské Mezincr; ©/FAx 0651/611928. 

;1Óbr.1—MlhouinaM2-9 u souhvězdí 
adonoŠ je pozoruhodná svým motýl-

kouým tvarem. Laloky tvoří hořící plyn o padzuukgk rhlostL Sňímejc byl pořízen Hubbleo-
' vým kosmickým'dalekohledem vybaveným širokbúlilóu planet~ímĹ,kamerou WFPC 2. (foto -
NASA/STSc1) ~> o_ i '`~5 ,

f 1) • , 1 0 r ., 
..~ 

~)0 
Deformace protopí'ánetárníhb,'diškúÝf3 Pictoris .t ;'!')'« 9v«í d~~1u
Hubbleův kosmický dalekohled již Rošlrytl'vel C~Pmrio,žjtuí f edinečných snímků, které 
přinesly důkazy o'e ustenci,zcela°netušených ne''bó eři r e~`dpokladaných objektů či 
jevů. Do této ctihodné spolecposti se řad i.dgra sni nfpra, hoveho disku okolo hvěz-

\ dy ji Pietdris,,pořízeně ve vid telnén% yěfle~Oba ázu]í déformace disku, které by 
mohly být způsobeny gravitačním táhemt od jeďne4ebvrce neviditelných složek, 

‚ napňklad od hnědého trpaslíka. Od' okamziktti~š3ei}ó obcjevvu byla hvězda Pictoris ~. Y P x v,n • t•': Yvr f ř' U
zároveň nejbližším kandidátem na centrální vězdulté~ ~eíe formujícího planetár-~? , r ) ~` 'ňího' systému, ̀  ; .. ' 

Obrázky ukazuji rustjasnostf disku způs~obe  i  et , že disk září odraženým 
světlem, "á tak, čím je prach ód centrálnr'hvezdy ual, m je nezretelnější. Na obou 

. snímcích si můžeme rovněž povšimnout„ze(jJaršňý 4. ntr~ní hvězdy je rozdělen 
černým pásěm na západní a východní složkmiótozdisk je natočen k Zemi tak, 
žěvymká jěho yejeit}~tvár, vidíirié osňý~ jásriý, pňmy hr b`e oucí se po celé délce 
disku. (Tato vlastňóst'šev naší slúnecsni soustavě projevu o zodiakální světlo, 
které vzniká odrazem"sluřlecmho s:
světla na prachu v`řovuiě'ekliptii 
ky.) (Viz též obr: ~a IL'stráně o á11 1
ký,) ` 

'1ErlkařPokppá 

► Obr.1 -Prachový disk kolen'Íi P- 
torts. Nahoře: Celý prdchový disk" 
opříčném rozměru 1500 ÁU Neorbvýk-
lé rozšíření napravo nahořé (Jihozá= 
padni strana disku) ?značuje, že prach byl;zďě 

d
až rtlna ui¢ty~ išku na rozdíl Od opačné 

strany. Gravitační ponacha ohoto typu musí byAf1působena nepozorovaným tělesem, vzdí,ir 
nějšímnežjakákoliplaneta-hnědým'trpášír7&ěJi ebbo;n$ejí hvězdd}ou:Doje:Neočekávaně 
podrobný pohled na vnitmj oblasti disku ukazu, jeje1to áeforťřrouanóu šfnddunL Nové snímky 
z Hubbleova dalekohledu ukazují hvězdu ze vzdálenosti 15 AÚ což je méně než rozměr velké 
poloosy dráhy Uranu (foto-NASA/S15ci) 

Nadzvukové výtrysky z mlhoviny M2-9 
Mlhovina M2-9 je pozoruhodný -př kde  mofýlk v " nebo, vědečtěji řečeno, 
bipolární planetární mlhoviny, .která se~nac`házi vewódalensti 2100 světelných let 
v souhvězdí Hadonoše Jak mlhovina pochází ňa h hvězdou, obě její strany vy-
padají jako splodiny vystupující ód trysko výéhmotbrú. Astronomové jsou přesvěd-
čeni, že,'yzhledem ke túaru rňlhoviny a naměřeným rychlostem plynu, je naprosto 
vhodné je připodobňovat k'nadzvukovým vytyskům. 
/ Výsledky pozemských pozQrování ukázaly?rzewpst mlhoviny s časem roste. To 

odpovídá představě; že lcé vzplanutFhvězdy; eřé fo novalo laloky mlhoviny, došlo 
asi před 12001efy. Centrální hvězda ‚l'42-9 je znma jako velmi těsná dvojhvězda, 
jejíž složky kolem sebe krouží nebezpečně blízko. ié ,o`l unce možné, že jedna hvěz-
da je' pohlcována" druhou.,Vědci předpokládají, že gra iťh éajedné ze složek slabě 
vytahuje plynovou obálku druhé hvězdy, čímž vyplňuje tenký hustý disk, obklopu-
jící obě, hvězdy a rozpínající se do prostor Tento disk je idět při kratších expozi-
cích i na snímcích z Hubbleova kosmického dalekóhledu. Jeho průměr je asi deset-
krát větší ňež průměr dráhy planety Pluto. Mgďely, p'ppisující hydrodynamiku 

r 
systému; ukazují, že tento typ disků může >řspesne vytvářet pozorovanou struktu-
ru M2-9. Hvězdný vítr od jedné ze složek ňaráží ělo=ďisJ& ohýbá se v kolmém smě-
ru a formuje pár výtrýsků, kt řé jsou ýiděť"na snímku (viz obálka). K obdobnému 

^ ~~proc~su~ovšem dochází ve 2míně-
~ry. n v "iÝ c`h skoÝ ch motorech. Hořící 

~ óz~ínajíci se plyn je ohýbán stě-
líiami'motoru a tvoří dlouhé, úzké 
výtrysky horkého vzduchu o vel-
kých rychlostech. (Viz též obr. nal. 
straně obálky) 

■ Erika poková 
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Infračervený pohled na vesmír 
Informace, pocházející cobdobí peé áťku vesnuřu; jsou pro astro-
nomy vždy velmi cenňé tnebbot tv6ří stáveliní kameny kk šmologic-
kých teorii. Mezi ně pátí) data kterárbyla získána vědeckým- 
mem COBE/DIRBE, kťer objevil'4infračervené kosmické pozadí. To 
je tvořeno zbytky záření hvězd, které se, však jeví nyní infračerve-
né v důsledku působení kosmoíogického rudého posuvu a absorpce 
a reemise ve vesmíi rň prachu, k ríiž docházelo průběžně ód Vel-
kého třesku až dodňeš~ 

1,> 
; - 

Jak vypadá obloh infračervériém světle, vidíme na třech sním-
cích (viz obr. naII. straně pbálký),iktéré žářoveň dobřeilústrují po-
stupně kroky na éestě za komIýiiúiň obrazem infračerveného kos-
mického pozadí. l a; horním obřážkú se napříč středem táhne jas-
ná oranžovo-žlutá čára, která}má;svůj původ v mezihvězdném pra-
chu v rovině naší Galaxie. Sťř&UGalaxie splývá se střědem obráz-
ku. Červená barva nad a pódřtoůto čatou pochází z dodaťéčných n Obr. 1 - Relativní směr a orientace sondy CODE vzhledem 
chomáčů mez hyezdného prachu. Velkě modrě S vzniká v důsled- ke sluneční soustavě, Mléčně dráze á blízkým galaxiím ((oto -
ku existence=meziplánnetá~rnílío,prachu ve sluneční soustavě. " NASA/blbcl) 

Střední obrázek řeprezentújé pohled na oblohu po eliminači vli-
vu meziplanetárního ačňu. FBarevně snímku dominují emise z mezihvězdného prachu Mléčné dráhy. Dva jasné objekty v pravé 

, ' dolní čtvrtině obrázkujšou lízké galaxie, Magellanova mračna. 
Po odstranění j l jvslitu. meziplanétá ního, tak i mezihvězdriěho prachu odhaluje spodní snímek jednotné infračervené kos-

mické pozadí ~ ká,linka, prochážejíci'střgdem obrázku; je zbytkem po eliminaci záření Galaxie. 
Snímky bytý pórizeny ve vlrió~ýpch` délkách=60,,100 á 240 µm. Vědecký tým však ohlásil, že zaznaznenal záření kosmického 

pozadí i na «nové délce 140 µm a dalších osmi infračervených vinových délkách od 1,25 µm až do 100 µm. á 
■ Erika Poková 

Černá díra při ižeňa v nedbalkách 
Při zkoumáni jádra aktivní eliptické galaxie NGC 6251, vzdálené od nás 300 miliónů světelných let, Hubbleův kosmický dale-
kohled přinesl dóšů'dnedr 1aný pohled rta pokroucený disk či prsteneo,prachu y oslnivém přívalu ultrafialového světla od před-
pokládané 

*, x c _ pokládané masivm černé díry.+Tento` objév~naznacuje, že prostředí v okolí černých děr může být rozmanitější, než se předpo-
kládalo, a tedylze uvažoyaJ o novém mechanismu vývoje černých děr v centrech galaxií. 

Všechny dópgšú pozor vané'černé díry byly  }mnohem více skryty v prstenci prachu. V tomto případě intenzivňí záření su-
perhorkého plyn i;~ ačliyčénéhó silnými gráv~tačním polem černé' díry, tryská ze'štředu prachového prstence a je Isměrňováno 
do úzkého svazl akó, uisvětlor letu. Pók~roucém prachového disku, na něž astronomové usuzují ze způsobu odrazu ultrafialo-
vého světla, móhlo`vžniknout buď v důsledku gravitačních poruch v jádře galaxie, které udržují disk plochý, nebo působením 
precese rotačrň osy černé` aírýá vzhledemik rotační ose galaxiě.. 

Hmotnost p~edp kládayré černěNii y zatím nebyla potvrzená měřením rychlostí zachyceného materiálu, nicmene přesvědči-
vým nepřin ým důkaze 'jel iiI ý 3 miliony švětelných let dlouhý výtrysk záření a částic vyzařovaný z oblasti černé díry ve středu 

galaxie. 
Citlivost Hubbleova dalekohledu v ultrafialovém oboru kom-

binovaná. s výjimečnou rozlišovací schopnosti kamery na sní-
mání slabých objektů umožňuje vidět detaily o příčném prů-
měru 50 světelných let. Tak lze napříkla I'podrobně zkoumat 
žvláštpi strukturu horkého plynu v okolí černé díry. Překva-
pivé jsou například prstovité útvary„rozpínající se od jádra 
galaxie v pravém úhlu k hlavnímu výtrysku záření, tedy rov-
noběžně s 1000 světelných let širókým prachovým diskem 

J obklopujícím jádro galaxie. Astronomové se domnívají, že se 
ultrafialové záření musí odrážeť na jemných prachových čás-
tečkách nebo na zadní straně prstence. Domněnky o rozptylu 
záření by mohla potvrdi j špektroskopická pozorování disku 
z pozemských dalekohlédů. 

Říše hvězd 

.9 

COBE/OIRBE 
Infračervený pohred 

■ Erika Palcová 

Obr. 1 - Aktivní eliptická galaxie NGC 6251. Vpravo: Obrázek 
jádra gnlw'i6 vznikl kombinací snímku z širokoúhlé planetární ka-

ro>'ea t n a '- < ., mery (WFPC 2) Hubbleova kosmického dalekohledu ve viditelném 
světle a fotografie poříze{:e u.0 frk falouerijD speilVcarrier,oá pro slabé objekty (PVC). Zatímco na obrázku ve viditelném světle je vidět tmavý 
prachový disk, obrdzelť ú.ui~afiálóuýni?světle~ukazufe jasný pnýi na jedné straně disku. Protože kosmický dalekohled „vidí" ultrafialové 
světlo odražené pouze od jedné•sGány;clísku ;á$onomové-sě domnívají, že disk musí být pokroucený jako střecha klobouku Jasná bílá 

—:.: rtY1 t.• 
skvrna uprostřed je zdroj svět(av~bj~zkbsfi~čemé.dínj,-ktenj ozařuje disk Vlevo: Pohled najádro eliptické galaxie NGC 6251 z pozemského 
dalekohledu. Čtverečkemje óznnačénó póle )steré vidíme na obrázku z Hubbleova dalekohledu. Galaxie se nachází u souhvězdí Panny (Virgo) 
ve vzdálenosti 300 miliónů světelných tet od Země. (foto -NASA/S1bcI) 
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vývoj obrazo¢ého tiáti~lycení p 
Obrazové zachycení polárních záři v 16. 
až 18. století mělo převážně fantastickou 
náplň, reálná ztvárnění byla výjimkou. 
Nejstarší dřevořezy z našich zemí byly/ 
publikovány ve Sborníku semináře Člo~ 
věk ve svém pozemském°a kosmickém 
prostředí (Hvězdárna Úpice 1993, str. 
1271. Zde uvedeme několik dalších zají-
mavých příkladů. Některé z nich byly 

i 

ázdoprov eny předpověám ,.ji pohrom 
a zkáz světa. ' 

/Na obrázcích la, b jsoú uvedeny dyě,` 
kresby jedné,a těže polární zářez 11, řij- ' 
na 1527. Kresby jsou částečně odlišné, o 

ale základní prvky jsou totožné: uťaté 
hlavy, meče, hvězdy, snad kometa, obla-
ka kolem jevu. Zřejmě jeden z tvůrců ko-
píroval druhého. U jednoho z obrázků je 

Zíti $14j1u1g 
é.'reut3 e,r$'etwan aé$ iuep -- —' 

~r':;~
~°:~~_ • . ~~i~~, _-~ ~~,-~. 

rhdmbtcn 2t(trologl/ fl1• Jo. Ziccl "~ ~trn cra, bi( ~ 
'či,,.'' ~ ~ J / ~ /'Á Obr. la, b -P,okunízáře 11.X, 1527. 

pcle / tibcrben crfcfjucdUdxn Qometcřt / fo iá 'Ve(1ri`dj rn0
>bmbtígmbc>r' grcna~cn crfdfiynas/am.rj. eng Oťynmon.us / aes m. «c«.rrrry' .,.ue / yn'ehrcn bcn>rvolgsbo:ncn ' 

~KŘcn/ ~jcrr Jog.ttt/nnbpfatpB frMlgtltJ 
~Sc~be/Ybt "nb2ieyngraaen/ete. 

německý text autora spisku. Z jevu se 
usuzovalo na zkázu přicházející na 

'hříšrělidstvo. 
'r1Vá obrázku 2 je polární záře z roku 
1'5 , šodpózorovaná skutečně na řadě 
místy Evro1 kombinovaná se zatmě-
ním S1unce,',,á Měsíce, hvězdami, vlasa-

dicemi neliógšňáď „padajícími hvězdami" 
ápňmoteňfó oraz představuje předpo-
veďkonee světn~s posledním soudem. Je 
zdě'áriďěl'š po ledním troubením, nad 
nim sé'i%zňasr soudce živých! mrtvých. 

tDo1e jitajidse zoufalými lidmi. a 
N iobrá kúY'3 je zachycen hrůzný zá-

zrač ' e 
'jr""

4Yj so; polární záři z 5. října , a~v, P 
~159`1.rJěídoklaďem již reálnějšího pojetí 

f•`  
—'nad oiIzo m je obloha nad Norim-
berkerp; pó l horizontem lidé. Jedná se o 
r9  .Ni, po ;ůs P zna orhěrrílskutečných rozena 
niI T 1i forěm~ehďejši záře. Očekávaly se 

(.y • t i''' .Y' ,F 
pohromy .vile boží. 

t Obráze<k.4~přeedstavuje rozsáhlé zobra-
zení po, sarrii?ářé ž 10. února 1681 pozo-

,1.. 4 rované~riail~4Bratislavou (Pressburg). 
• . Ú prosto ob1óhyfs oblaky jsou hořící 

thrady,,.naš iupujlcí vojsko, a ve středu 
sná.ď kořóňálri fořm záře s mohutným 
letajícím1drakem: Předpovědi na pohro-

; rmy obsažené zimo v obrazu nebo do-
S c provódnem tex sé usely vždy vypinit, 

K :pdhromy ti bjť9iž stále. Zachycení teh-
dejší^B át3 ivý~sé zámkem od jihu je 

k velmi reálňe; 15ouze řeka Dunaj byla 
~~twrcem umistena za Bratislavu před ~t t„Karpatycoaje,;tvurcovalieence. 
—w`'la olir t 5vičlime titulní list popi-

su póla ií'žář ž 17. března 1716 s roz-
sáhlým německým podtitulem, z kterého 
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Ladislav Křivský, Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov 

trních,, -~ v.minulych stoletích 
v řadě oborů ale 
proslavil se jako aš 
tronom, vedoucí ex-
pedice při přechodu 
Venuše před sluneč-
ním diskem ve 
Skandinávii. Stal se 
profesorem ve Vídni. 
Na jeho paměť vyda-
la hvězdárna v Žiari 
nad Hronom kon-
cem osmdesátých 
let medaili udělova-

♦ Obrg4J ~Pó(ó,m záře nad Bratislavou 10. H. 1681 nou za zásluhy při 
‚rozvoji astronomie 

je patrný již tehidejší uéd'eclry,přís' up ,čož a budování hvězdárny. 
je pochopitelné; nepoť autorem byhp`řo, t Když se podíváme na vývoj obrazové-
fesor filozofie, tlékařstvi, matematiky ' ho zachycení a chápaní podstaty polár-
a přírodních věd univerzity' města, ni záře, lze tvrdit, že popisy a názbry do 
Helmstádt R. Ch. Wagner. z''ačátku'18. stoletibyly ústupem oproti 

Na obrázku 6 je černobilá kopie barev- názorům idealistických či materialistic-
něho, velmi re ol2aálnéh chycenř polární ' kých filozofů ve starém Řecku. Tehdy se 

>~f záře z 5. srpna 11768 š latinským popi polární záře považovala za výjimečný, ale 
sem a názvem aťi;ora,borealis, še sku- normální přírodní úkaz, obvykle označo-
tečnou krajinou širokého údólř mezi po- zvaný názvem chasmů či chasmata. Ni-

kdo tehdy neviděl v polární záři bojující 
'.~řti<•x a * vojska, či řáděiú draka, či lidské osoby, 

*; ~ ~ K ' ' bo předzvěst konce světa. Teprve se-
rióžní přístup založený na pozorovaní 

1bez fantazií, prováděný převážně efrkev-
mmi institucemi a řády, včetně jezuitů, 
vytvořil předpoklad pro vlastní vědecký 
Výzkum v minulých sto letech. Přesto, že 
'udě neznali dlouho vlastní podstatu 

' a2ineehanismý~polární záře, je ale každé 
pozorovánizačhyčené ve starých zápi-

y sečh,,velmi,cenné, i když jé podáno tře-

♦ Obr. 2 -Pok ářév % 1591. q°L~ bá fántá$ickým způsobem či zobraze-

J ,v '.. 
ir, c mm. Polární záře 

hořimi. Tento obraẑ gtnház`zltehdejší ; r jsou spojeny vždy 'VObř:6-Kopie barevné kresby polárníz e7.JffL 1768z7řnaoy. 
univerzity v 17nave ň' Slo~enskú;,po_• a« v velkoú aktivitou, r 
dobných barevnych óllrázůidalstch zan 'na Slunci _ se skvr-
je však zachována'celá řádá a jsoů'uTo'.=mami "a ,erupcemi v' 
ženyvBudapešti,k by lá alóže laurií- á ňlóhoh náin tedy 
verzita po zrušenrIinavške, e _ poskytovat r údaje 

Na obrázku 7 e ti tilň list ň mečky ?o proměriách stu-
psaného spisu uhérškéhq áuto'a,Pau Jnetri aktivity .zá 
la Mako, ktei  "775,'a } X781 vi jak 200Q let =' 
velmi seriózně zabýváZ~ "tojevem a byl ~~ : V posleďní době, 
asi první, kteiyzé dvou o`'dlé lych stavte ; zluuba pď'poyaleč-
zhrubavmeridiáhunr~  ocitával • ch let'se'stává 
vzdálenost září, které „moderním" spatřď 
přírodní elektrický jevw úQ~h ň r, ,;,vát:vapolárňí zářil

Obrázek 8 zachycujě: ďva základní , néco'' `záhadného 
typy polárních září z díla-Ma tihj ái ó r 'a nezfiámél nebo 
Hella z r. 1777, jezuity, ̀ k erj ̂'práčoval-' dokonce někteří h-
též v Horních Uhrách, tedy na Slovensku dé v dnešním tzv. 

o?~?!' g3S g i i79 

' ' ~tb~nnbtutcg 
'born 

~oibtíi ít. 
R3esfa&et bon 

tjlaul BliaEo, bcr mpťycmatikfjcn 
IlQ(gen fcýaften an bem 4. F. góeeejianum. 

~3urcebe. 
~1((s irb iA meiner lgimZ[6¢onb(uny bon btt4liafue 
i4 bee~omiad, unQbm~čitteln roidcr benfe(6mt
bit meitlrn 2Dirtungen, bio bič é(tttricitdt ín bte~fu ft 
eraeugu, untrr fu ¢tr r tam id unbcrnttttt auf biefor 
genanáttntJ2orbli, rer obtetJloiifeótine, tnef err 

nflín mie feintn 71n¢dngtrn tóm bon bie fe tetr 
tricitdt ¢trfdttt, llgeiň ba irb bie fc fufterfr6eimrtig 
bts eJřarbli&ttd frl6ll,' unb bie brrft¢lebmmgRaiuuw 
gm bmlilaturtůnbigin bar66ň gonau liócr(cgtc; fanb 
fd~, ni ts, tots meint eIISi66t,íerbe ótfribigm Lonnie. 
'člamt¢ú1ócn tingeroifbtirrp, unb bUmr ur4mof. 
fungep a1s 2Da¢ríeytinbd,reir. tntg¢lo( mir6 ba 

♦ Obr. 7 - F7ontispice spisů o polárních 
zářích uherského autora P. Mako. 

vzdělaném světě (i u nás) popisovali při 
polární záři současně sledované vědec-
kými prostředky záhadné působení či 
dokonce přistání mimozemšťanů. Popi-
sy těchto přistání byly uveřejňovány 
i důvěřivými a málo vzdělanými noviná-
ři s komentářem, že věda pro vysvětlení 
zatím nic neučinila.~K tomu je nutno 
dodat, že jen za posledních 20 let stál 
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♦ Obr. 3 — Polární ztáře nad,Norimberlcem 24. X. 16O4. ‚ 

výzkum těchto procesů ríékolik miliard 
dolarů, ani výsledky získaňé v bývalém 
Československu nebyly' bezvýznamňé 
a stály dost námahy á peněz. Velké po-
lární záře jsou spojeríy i s nepříjemnými 
důsledky v hospodářské činnosti i v den-
ním životě, při velkých polárních zářích 
jsou registrovány silné magnetické poru-
chy zemského magnetického pole a ty 
vyvolávají další poruchy elektrických 
a komunikačních` sítí v krajinách kolem 
zemských pólů. !Je na pořadu dne tyto 
poruchy předvídat. Skupina ve sluneč-
ním oddělení obs'ervatoře v Ondřejověje 
součástí rozsáhlého mezinárodního 
předpovědního sýstému, pravidelně se-
stavuje předpovědi sluneční aktivity, 
která je prvotní příčinou hlavních po-
ruch v zemské sféře. 

Dr. Ladislav Křivský (*1925). Vystudo- 
v-alMatemaficko fyzikálnífalcuitu Univer- 

žitýrKařlóúý, pracoval v řadě oborů ast- 
` řónomiéžu(áště've sluneční fyzice. Pub-

likoudÍ' á1~ ipráce v jiných oborech: u me- 
~ f  těóřologii,`)climatologii, geofyzice lcosmic- 

Icého zářenř'historii, egyptologti a v bio- 
IílimátoogiL ~ 

V Obr 5 - Í7ontisptce k dílu R Ch, Wagne- 
ra o polqřírní zářt ze 17. JIL 1716. 

`,~-č •Č~ „ i~ J 

Novodobé zachycení polárních září se' '
provádí speciálními kamerami na po-
zemských ,stanicích a nebo současně 
snímáním ze satelitů, ■ 

LITERATURA: 
..

• Křivský L., Pejml K.: SolarAchmty, Au 
rose and Climate in Central Europe in 
the Last 1000 years. Trav. Géophys. 
XXXIII, No. 6O6, Prague 1985. 

• Křivský L.: Zářící prstence kolem zem-
ských pólů. Vesmír 68 (7/1989) (prv-
ní a druhá strana obálky). 

• Křivský L.: Realistické, a fantastické 
popisy anomálníchjeuů uestředovělcú' 
a nyní Sborník Člověk ve svém pozem-' 
ském a kosmickémprostředí, Hvězdár-
na Úpice 1993„s. 127. 

♦ Obr. 9 -Dva  základní typy polárních září z díla Maxmt(ána Hella (1777). 
.Y, r
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Pro ľ or  Sahade 
Přední argentinský ásťronďiň Jorge Saháďe se nařodi123. února 91 15. Alta Graeia v provincií Cordoba. Studoval na universitách 
v Cordobě a La Platě, kde~ziskal dókforát z astronomie v roce 1943. V leteech,1943 až 1958 pracoval s menšími přestávkami ve Spoje-
ných státech - jednak na Yerkesově observatoří v Chicagu a jednak na katedře astronomie kalifornské univerzity v Berkeley, a to pod 
vedením známého amerického astrofyzika profesora Otto Struveho. 

~ ''• f .} 

..
 1! U 

~ 
~ 

ř`-
, T 

- ,-ř-~-k — - - ~ 

_-

ě
(L,Óbr. ;l Profesóř Sahade ve Vijeiandsic~eripar~icu u Oslu. 2. rijna 1994. 

fl -\ 'š ..~1,9Se,v', ' a' ~ř r 
Postupně zastával~ruaduyedou ích Punk- de přednášel jako host na předních světo-

cí v argentinských yedecký6h'lnstítucích vý%ch aštronomlckých pracovištích v Sever. 
(observatoř v Cordobě,￼￼fákulta" přírďdních, ~m AmerIce i v Evropě (navštívil také obser-
věd univerzity v Lá Platě Ústav astronomie} ` vatoř VI Ondřejově). 
a kosmického výzkumu •v°Bůenos' Aires) Půb1Íkovál téměř 200 vědeckých prací 
a současně přednášel na'~univerzitách a monografií, zejména z oboru výzkumu In-
vCordoběaLaPláte~V etech'19611až1995, , ‚erágujících dvojhvězd, v němž se jako 
kdy formálně adešél"dp úýslúzby, byl 'e ' nejvýznámnější žák zakladatele oboru pro-
doucfm vědeckým pracovnfkem argentin- fesora Struveho stal postupně žijícím kla-
ské Národní rady bádátelške'(CONICET)á'• ° slkem ť V listopadů 1995 se konalo 

Profesor Sahad .sé:významněangažo- wArgentiněmezinárodní kolokvium napo-
val v organizac%mežIňargdníhoiástrono- čest jeho osmdesátin. Profesor Sahade měl 
mfckého života, zelmena ~v, Mezinárodní »od prvních osobních kontaktů s českými 
astronomické uniť'(IAÚ)'{kde byljpostúpně '.7a=slpvenškýml astronomy v šedesátých Je-
presidentem 29: a.38 komiseIAU~'(pro těch 20 .'století neobyčejně vřelý vztah 
hvězdná spektra a vymenuuasttrionomu)lyvi rli naší astronomii, á zejména v obtížné' 
cepresidentem výkonněho vyboru;a koneč- , dóbě podvázaných mezinárodních konták-
ně presidentem IAÚ v létech: 1985•až)988. ; tů činil vše, co bylo v jeho silách, aby naše 
Byl též funkcionářem =meztnarodních~vě. ". astronomfe měla možnost zapojit se do 
deckých organizací GIOŠTÉ~j COSPAR. , o vét¢ové vědecké spolupráce. Navzdory své-~~ yyb4ztn $ a ICSU. Na jeho počest býla,pojmeuovana{ , mh prácóvnímu vytížení (jakobyv jeho pří-
planetka 2605. Postupnďbyl žvolericčlenem' , ̀padě_věk•nehřál žádnou roll) velmi ochotně 
řady vědeckých akademií J niiAmérice,—" ó hlasll s uskutečněním rozhovoru pro 
Španělsku, Francii a Itálii. Profesor Saha- Říš/hvězd. 

•‚Co bylo důvodem vaší návštěvy 
v eeskoslovensku na počátku šedesá-
tých1 let a jaký na Vás naše astronomie 
a země`jaako celek učinila dojem? 
• V roce 1959 jsem se potkal na astro-
nomickém kolokviu v Liěge s českým as-
tronomem Miřkem Plavcem, který na 
mne učinil velký~dojem. V roce 1964 mne 
při našem dalším\setkání v Hamburgu 
pozval na návštěvu observatoře v Ondře-
jově. Tak jsem se dostal do Českosloven-
ska. 

Můj první dojem z 1 raky byl ovšem 
dost strašný. Měl jsem pocit, že lidé 
u vás nejsou příliš šťastní a jsou sužo-
váni řadou nedostatků. Observatoř 
v Ondřejově vypadala dobře, ačkoli bylo 
jasné, že se musí potýkaf s ekonomlc-
kými problémy a je vystavena politickým 
tlakům. Na ní jsem také strávil svůj prv-
ní večer ve vaší zemi. Vzpomínám si, že 
když jsem se začal sprchovat, byl proud 
vody velmi sporý. Ovšem v okamžiku, 
kdy jsem se namydlil a pótřeboval se 
opláchnout, voda přestala i téci vůbec. 
Zavinul jsem se tedy do ručníku a vyšel 
před budovu. Prostě jsem šel hledat 
vodu, abych se mohl doůmýt. Tehdy 
jsem se poprvé potkal s doktorem Švest-
kou. V podstatě to byla velmi legrační 
příhoda. 1 
`• Jak ovlivnil vaši práci a myšlení 
bouřlivý pokrok v oblasti stelární as-
trofyziky? / 

■ Začal jsem pracovat na poli těsných 
dvojhvězd s profesórem Otto Struvem. 
(Jak víte, termín iňteragující dvojhvězdy 
navrhli nezávislé Plavec a Paczynski až 
v roce 1967, cóž je zhruba o čtvrt století 
později, než-jsem se jimi začal zabývat 
já.) Později jsem začal pracovat na pro-
jektu velkého dalekohledu pro Argenti-
nu; ktérý mě zaměstnával více než deset 
let Nikdy jsem však výzkum fakticky 
ríeopustil. Vždy jsem ovšem vykonával 
různé aktivity, při nichž jsem se snažil 
všemi silami podporovat vznik nových 
možností a vybavení pro argentinské 
astronomy, Například v roce 1988 jsem 
podporoval projekt Gamma zářeni velmi 
vysokých energií, který byl založen na 
Čerenkovově efektu. Tento projekt byl 
odstartován v místě, kde se nacházel 
2,15-m dalekohled. 
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• kosmos —viz vesmír. • Krabí mlhovina 
— rozpínajíc( se plynný útvar v souhvězdí Býka, 
zbytek po výbuchu supernovy 1054. V centru 
pulsars periodou 0,033s, rádiový zdroj Taurus 
A. • kritická hustota — hustota vesmíru, 
která je ve Friedmannových modelech dána 
podmínkou parabolické expanze. Pokud je 
hustota vesmíru rovna k.h., bude expanze 
probíhat neomezeně a zastav( se až v neko—
nečně vzdálené budocnostř. Hodnotu di. lze 
vyjádřit jako p = 3 Hz/8.RK, kde H je Hubb—
lova konstanta a K je gravitační konstanta. 
• kulová hvězdokupa — hvězdokupa ku—
lového tvaru s výrazným centrálním zhuštěním 
o průměru 20 až 100 parseků. Obsahuje 10y' 
až 10 hvězd, patří do kulové složky Galaxie. 
• Kuřátka, Plejády —jasná otevřená hvězdo—
kupa v souhvězdí Býka, vzdálená asi 1,30 PC. 
• kvasar—kvazistelárn(objekt, objekts ma—
lým úhlovým rozměrem ('1 ") a obrovským 
zářivým výkonem v celém spektru (řádově. 
10" W). U k, pozorujeme vejké,c~ervené po—
suvy z emisních čar (maximálně'z = 4,01). 
Předpokládá se, že červený posuv je kosmo—
logického původu; pak jsou ovšem k nejvzdá— ' 
lenějš(mi a nejzářivějšími/objekty, které ve 
vesmíru pozorujeme. • laserový dálkoměr 
— dálkoměmý přístroj, ktejý měří Časový inter—
val od vyslání laserového•impulzu do jeho ná—
vratu. Časový interval seípak převádí na vzdá—
lenost • letopočet soustava počítání let 
od stanovené události Ze starověkých Í. jsou 
významné: I. řecký (odle olympiád od 776 
př.n.l), I. římský (od,udajného,za(ožen( Říma 
754-753 př.n.l.), I. židovský (od mytické—
ho stvořen( světa 3761 př.n.l.), J. křesťan-
ský (od údajného narozen( Ježíše Krista), I. 
muslimský (zač(nálútěkem Mohameda do 
Mediny 622 a platí v, muslimských oblastech 
dodnes), I. republikánský (od založen( 
francouzské republiky platil ve Francii v letech 
1792 až 1805 a v době Pařížské komuny 
1871. Viz též kalendá j. ; librace (Městce) —
obecně malé periodick&výkyvy v rotaci Mě—
síce vzhledem k pozorovateli na Zemi. L. jsou 
skutečné (fyzická I.) a{zdánlivé (optická I.). 
L v délce vzniká rozdílem úhlových rychlost( . 
pohybu Městce a jeho rotačního pohybu okolo 
osy. L v šířce je důsledkem sklonu rotační osy 
Městce vzhledem k rovině~dráhy. Paralaktická 
nebo denní L vzniká změriou zorného úhlu, 
pod kterým je vidět Měsíc \povrchu Země. 
Fyzická I. je důsledkem gravitačního působen( 
Země na nerovnoměrné a nesymetrické roz—
ložení hmoty Měsíce. Vlivem I. lze pozorovat 
ze Země 59 % povrchu Měsíce. .\lunace—
totéž, co synodický měsíc; časový inťe(val, bě—
hem něhož se vystřídají všechny fáze Městce. 
Jednotlivé I. se čísluj(, I. začíná nosem' \lu-
nární den — doba mezi dvěma po sobě ná—
sledujícími horními kulminacemi Měsíce. Délka 
I.d. je průměrně 24 h 50 min 28 s. • lunár-
ní kalendář — měsíční kalendář; nejstarší typ 
kalendáře, jehož základem je synodický mě—
síc (lunace). Délka synodického městce 29 d 
12 h 44 min se vyrovnávala střídáním měsí—
ců s 29 a 30 dny. Z I.m. vychází arabský ka—
lendář používaný dosud v islámských zemích. 
• lunární nerovnost —jedna z nerovnost( 
měsíčního pohybu způsobená tím, že Měsíc 
neobíhá kolem středu Země, ale kolem těžiště 
soustavy Země—Měsíc Ln. způsobuje odchyl—
kyv poloze Měsíce oproti střední poloze, nej—
více o±0,1". • lunární rok—doba 12 sy—
nodických měsíců, to je přesně 354 d 8 h 45 
min 4,75 s. 

• Kam se podle vás bude ubírat astro- ♦ Obr. 2- Profesor Sahade na zahafoua 
nomie v blízké budoucnosti? cín ceremonidlu Mezinárodní astronautické 

`fede ů~cé lfoncerinísfň o Oslu. 1. října 1995. 
• Hubbleůvkosmickýdalekohled-adalk, ., ~ ~,r~r_~ 
ší rozvoj technologií podobného typu ote, 
vírá nové možnosti zejména v oblasti,,.r 
kosmologie. Je`ále zřejmé, že důřaz'se 
bude č em přesouvat zpět do oblastí, 
které nyní zdají méně důležité: . . f r 
••~Vy jste se velmi mnoho také bý-' - 

/val administrativáí činností, "'mimti 
jiné také v Mezinárodní astronomické 
unii.rJáký je její význam v současnos-
ti? ' " 

• Mezinárodní astronomická unie (IAU) 
vznikla v době, kdy se realizovaly velké ; 
projekty, které vyžadovaly mezinárodní 
spolupráci. Dnes se již-situace změnila, 
Současpé projekty jsou tak nákladné, že. 
se na nich může podílet jen ve'bbi málo Ú, 

t 

zemí. Takže nyní se aktivity IAU zaměřily 
na propagaci astronomie v zemích, kde 
je "astronomie vplenkách a na koordina-
ci a sponzoring vědeckých mítinků, 
z nichž řada se odehrává bez jakékoli; reflektor v astronomickém komplexu El 

'účasti IAŮ. V'mnoha zemích tóůž mají' 'Í éoricito ve středožápadni části Argenti-
velký význam lokální, možná i méně ny. V roce 1958 byla založena Argentin-
atraktivní setkání, která jsou však přřle- ská,astronomická společnost, která po-
žitosti pro navázání regionální spoluprá- řádá j&len vědecký mítink ročně. 

xPl 
,.Mam h se zmínit i o dalších zemích 

jižni Attíeiiky astronomie je na dobré 
urovm v BražíIii- Chile a ve Venezuele, 
yrozviji se~lvt'l ktiibti. Prostřednictvím 

. ,IAU se konají+přednáškové programy 
v. Pěi i? ař Paraguayi a pár studentů 

• Myslím, že pokud chtějí,pachopitvý- 
z'ťéch č zemí již, získalo titul Ph.D. na 

sledky svých pozorování á užívat moder- q, t 
školach`v,Břázílii a Argentině. 

ní technologie, potřebuji ‚k tomu dprav7 
u Í. 

D
sÍ`čhlíáme od některých filo-du dobro znalost fyziky. Pokud jďe. ,C Občáa •ycr 

o druhou částvaší otázky, domnfváin' e, ' zofů,tze lv,ioucasné době je věda v kri-

'že dobrý vědec by se měl věnovat také 'zi. Co: sso tom myslíte a jaký je váš 

popularizaci dědy. To-žnamenápsaní po
pulárně=vědeckých knížek, článků do l edomnivám~se, že by věda byla v kri-
novin a, časopisů a prostřednictvím zi::Svě}~xožív_arozsáhlou technologic-
svých národních profesních společnosti kou řevól i'a?potřebuje se s tím vyrov-
nabízet přednášky vládnířn úřadům ňať. Žmé y l erezdaleka nejsou u kon-
a všem těm, na jejichž bedrech leží roz- ' cef bylýd š'draštické, protože se ode-

í.hodování: Musím ale říci, že ve své zemi řavaly. ve~mt ,rychle. Jsem ale přesvěd- 
necítím vůči véďě žádné neprafelstýyf, r če`n, Lze• význam'vědy a technologie ve 
i když pozornost veřejnosti je sahiozřejz• < „společrió~ }š`pl~stupem času poroste. 
mě 
vaky,zejména

upřena na 
pna něž y ekonanosko po `Ě, . 

Jaké-je tedy. i vaše poselství těm, 
ktěří• b'yl'chěli astronomii zasvětit Ď 4' . 

• A jak je na tom u vis astranomie~, svůjČ•živof
a věda obecně? .' •" c' l'.- ,

• f~ ' • _" ~•~Astronomieje'neztšková aktivita, kte-
~~ nás se začala ast'ronomiě~ro t  '~~ra;vs~ak~niá)vell 'společenský význam, 
v roce 1871, když přeziclent Šarmienfo, u pnrrotozc vývol ,va pokrok v jiných oblas-
slavnostně otevřel dbse1vatRř v Córdóběr ~ ;•te ~hlvědy,,

,
á t 1:iriiký. Kromě toho se po-

která dostala později nazev!Argentiška kouší~o ppvvéďět' na otázky, které si kla 
národní observato~Vývoj v,ástronomii~.cle.kazřlásnféligéňtnílidská bytost. Tak-
nepřetržitě pokračoval, s výjimkou obř ' ze, pbku^cí ňékdb p1 ňuje, že se stane as-
časných ekonomických potíží-či nezájmu ` fironomem pa se hodlá podílet na nej-
vyšších míst. Nyní máme sedm ša fronó _álúásnéjšúri ďóbródřužství, jaké kdy člo-
mických institucí a 3 astronomická uči- věk žázil" ~— 
liště. Největším dalekohledem je 2,15-m (otázky kladl Jiří Grygar, překlad op) 

ce. 

• Jaké znalosti potřebují dnešní ast-
ronomové a čím by mohli překonat 
dnešní chladný a někdy 'až nepřátel-
ský vztah veřejnosti k vědě? 

~názo ná du oucnost vědy? 
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ký 

nec 

Nautický 
soumrak 

Začátek Konec 

Občanský 
soumrak 

Začátek Konec 

:43 3:08 20:47 3:55 20:00 
!:04 2:52 21:02 3:41 20:13 
!:28 2:37 21:17 3:29 20:24 
!:55 2:23 21:31 3:19 20:35 
í:31 2:11 21:44 3:10 20:45 

Datum Východ Západ 
SEČ SEČ 

[h:min] [h:min] 

Rektascenze 
IX 1998 

Deklinace 
5 1998 

SATURN 

Elongate Fáze Vzdálenost 
f 

01.V. 1998 04:21 17:40 01"3&44s 07 38'56" 15 23'38" 
08.V. 1998 03:55 17:17 01639858' 07 57'08" 21 16'24" 
15.V. 1998 03:29 16:54 01643808* 0814'36" 2710'13" 
22.V. 1998 03:03 16:31 014&125 0831'14" 33 05'08" 
29. V. 1998 02:38 16:08 01"49'"09' 0846'55" 39 01'26" 

URAN 
1. V. 1998 01:51 11:00 2101"09 -1737'31" 87 48'08" 
8V. 1998 01:24 10:33 21"01"27 -173629" 943041" 
15V. 1998 00:56 10:05 21"01836 -1736'08" 101 14'11" 
22. V. 1998 00:29 09:38 21h0135 -173629" 107 59'02" 
29V. 1998 00:01 09:10 2101825' -1737'29" 1144521" 

NEPTUN 
01V. 1998 01 :17 10:06 20"I7823' —19 19'40" 9816'13" 
08. V. 1998 00:50 09:39 20h17823* -19 19'40" 1050319" 
15V. 1998 00:22 09:11 20"17816' -19 20'01" 111 50'33" 
22. V. 1998 23:50 08:43 20617803° -19 20'43" 11838'13" 
29V. 1998 23:23 08:15 20"l 5e448 -19 21'44" 12526'27" 

PLUTO 
01V. 1998 20:34 07:13 16h308378 -0917'02" 1503045" 
08V. 1998 20:05 06:45 16829857* -0914'51" 15635'01" 
15V. 1998 19:37 06:17 16829815' -0912'54" 162 0226" 
22.V. 1998 19:09 05:49 16628831 * -09 11'14" 166 09'35" 
29. V. 1998 18:40 05:21 16"27846' -09 0953" 167 33'12" 

leny pro 0h terestrického času (TT). Tento okamžik je totožný s 0h 59min SEČ. 

východ západ 
04:27 19:27 
15:10 03:05 

15 
PÁTEK 

východ 
04:16 
22:13 

Y 
,arození 

západ 
19:38 
06:30 
*1908 

východ západ 
04:07 19:47 
02:06 14:04 

východ západ 
03:59 19:56 
06:41 22:25 

opozici se Sluncem 
x *1788 
'narozeni 

22 
PÁTEK 

29 
PÁTEK 

východ západ 
Slunce 04:37 19:18 
Měsíc 08:58 —
V. V. Fedynskij *1908 
90. výročí narození 

východ západ 
Slunce 04:25 19:29 
Měsíc 16:12 03:28 
luno v zastávce (19h) 

Slunce 
Měsíc 

východ západ 
04:15 19:39 
23:04 07:18 

východ západ 
slunce 04:06 19:48 
Měsíc 02:35 15:22 
Venuše v konjunkci s Městem 
í22h) 

východ západ 
Slunce 03:59 19:57 
Měsíc 07:42 23:10 
Venuše v konjunkci se Satur—
nen, (03h) • Měsícv konjunkci 
S Polluxem (0911) 

2 
SOBOTA 

9 
SOBOTA 

16 
SOBOTA 

4 

23 
SOBOTA 

30 
SOBOTA 

SI 
M 

SI 
M 

Si 
M 

[°o] [AD] 

1,000 10,30908 
1,000 10,27276 
1,000 10,22533 
1,000 10,16723 
1,000 10,09901 

1,000 19,87252 
1,000 19,75536 
1,000 19,63934 
1,000 19,52599 
1,000 19,41695 

1,000 29,97962 
1,000 29,86292 
1,000 29,74992 
1,000 29,64213 
1,000 29,54111 

1,000 29,17738 
1,000 29,13145 
1,000 29,09878 
1,000 29,07981 
1,000 29,07489 

unce 
ěsíc 

04:35 19:20 
09:59 00:33 

unce 
ěsíc 

unce 
ěsíc 

východ západ 
04.?4 19:30 
17:13 03:51 

východ západ 
04:13 19:40 
23:49 08:13 

východ západ 
Slunce 04:04 19:5O 
Měsíc 03:05 16:41 
Saturn v konjunkci s Měsícem 
(09h) 

východ západ 
Slunce 03:58 19:58 
Měsíc 08:45 23:47 
Georg Peulbach * 1423 
575. výročt nalvzent 

3 
NEDĚLE 

10 
NEDĚLE 

17 
NEDĚLE 

k 

24 
NEDĚLE 

i 

31 
NEDĚLE 

východ ža' pad 
Slunce 04:34 19:21 
Měsíc 11:01 01:13 
Měsíc v první čtvrti (1 1 h) 

Slunce 
Měsic 

východ západ 
04:7,2 . 19:32 
18:15 04:16 

východ západ 
Slunce 04:12 19:42 
Měsíc ---- 09:15 
Neptun v konjunkci s Měsícem 
(09h) • Uran v zastávce (21 h) 
F. H. Seares *1873 
125. výročí narozeni 

východ západ 
Slunce 04:03 19:51 
Měsíc 03:38 18:00 
Merkur v konjunkci s Měsícem 
(121,) 
Mikuláš Koperník +1543 
455. va"čí imrt1 

Sluno 
Měsíc 

východ západ 
03:57 19:59 
09:50 --.--



NOČNÍ OBLOHA V DUBNU 1998 
Časové údaje jsou uvedeny ve středoevropském čase (SEČ). Okamžiky východu, průchodu poledníkem a západu Slunce a planet 
platí pro místo o souřadnicích 15° východní délky a 50° severní šířky. Polohy uvádíme pro 0h terestrického času (U). Tento 
okamžik je totožný s 0h 59min SEČ. Hvězdná obloha zobrazuje nebe v 0h hvězdného času a odpovídá noční obloze 1. IV. ve 
23h 30min SEČ (resp. 15. IV. ve 22h 30min SEČ nebo 30. 1V. ve 21 h 30min SEČ). Nejslabší hvězdy mají jasnost 5,5 mag. 

- 1 

SLUNCE opouští znamení Berana a vstupuje do znamení Býka 20. IV. 
v 7h 5ómjn. Časová rovnice dosahuje nulové hodnoty 15. IV. ve 
21 h — tehdy se ztotožní pravý sluneční čas se středním. Poté je 
časová rovnice kladná, to znamená, že pravé Slunce vrchol( dříve 
než střední. 

4— — 4 
MĚSÍC můžeme vyhledat jako úzký srpek večer pozápadu 
Slunce 27. IV., a to 31 h po novu. K pozorování okrajových 

6 — — 6 oblastí lze využít extrémní librace: 4. IV. je k nám nejvíc
7 — — 7 natočen západní (pravý) okraj, 19. IV. východní (levý) 

8 — — 8 okraj půlměsíce s oblastí Mare Orientale. 16. IV. je díky 
libraci v šířce nejlépe pozorovatelná oblast kolem již-

9 — — 9 níhg pólu. Konjunkce s Venuší a Jupiterem nastává 
10 — — 10 23. 1V. ráno. 28. 1V. večer dojde k zákrytu jasné hvězdy 
11 — — 1 1 Aldebaran Měsícem. Vstup v Praze v 19h 48,9min

(ve Valašském Meziříčí v 19h 50,8mjn), výstup ve 
12 — — 12 20h 16,Omin (20h 15,8min). 
13— —13 

14— 14 

15— —15 

16— 16 

17— —17 

18— —18 

19— —19 

20— —20 

21— —21 

22— —22 
23— —23 

24— —24 

25— —25 

26— —26 

27 —27 
PLUTO se pohybuje souhvězdím Hadonoše, vrcholí 

28 — — 28 v ranních hodinách a pozorovatelný je samozřejmě 
29 — — 29 jen většími přístroji. 
30- - 30 PLANETKY—pozděvečervrcholí(3)Junovsouhvězdí 
31 — / /~!, ] — 31 Panny. 

MERKUR by mohl být ještě viditelný na závěr 
březnové východní elongace; hledejme 
1. a 2. IV. večer u azimutu 100°. 

VENUŠE je viditelná jako jitřenka, ale na začát—
ku občanského soumraku jen 6° až 8° nad ob—
zorem. 23. IV. ve 3h je v konjukci s Jupiterem, 
Venuše 0,3° severně, poblíž je Měsíc a Jupiter. 

MARS je v těsné blízkosti Slunce nepozorova—
telný. Prochází souhvězdím Ryb a Berana. 

JUPITER se pohybuje souhvězdím Vodnáře. 
Zpočátku zůstává v blízkosti Slunce nepozorova—
telný, ale koncem měsíce se začne zvolna vyno—
řovat na ranní obloze blízko východu. 

SATURN rovněž není viditelný, 13. IV. jev kon—
junkci se Sluncem. 

'" METEORY — na 22. IV. připadá maximum činnosti roje 
JUPITER — znázornění poloh čtyř nej— Lyríd, avšak s nepříznivou dobou maxima ve 12h. 
jasnějších měsíců planety Jupiter (Io 
• Europa • Ganymed • Kallisto) PROMĚNNÉ HVĚZDY — z dlouhoperiodických pulzujících 
vzhledem k planetě při pozorování hvězd má 23. IV. maximum R Dra (6,7 mag) a 25. IV. T Cep 
v převracejícím dalekohledu. (5,2 mag). 

I ayom "Jaro Fnednch 3 Tomáš Stařecký, 1998 • c- Říše hvězd 1998 • Adresa redakce: Na Kocínce 1740/8, 160 00 Praha 6—Dejvice, Česká republika. 
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Mapa ?" 
ekliptiky — 
polohy Slunce, 
planet a Měsíce. 
Značky Slunce a planet 
ukazují polohu těchto těles 
15. dubna, poloha Měsíce je s jeho 
fází vyznačena pro každý den v 0h 
Nad mapkou je uvedena doba vidite 
slušné části oblohy. 



O Proměnná hvězda 

• Vícenásobná hvězda 

.:; Otevřená hvězdokupa 

• Kulová hvězdokopa 

Galaxie 

4 Difuzní mlhovina 

Q Planetární mlhovina 



Datum Východ 
SEČ 

[h:min] 

Západ 
SEČ 

[h:min] 

Rektascenze 
U í990 

Deklinace 
51998 

Elongate Fáze 
f 

[%] 

Vzdálenost 
A 

[AU] 

MERKUR 
01V. 1998 04:03 16:40 00h56'28' 03 0651" 26 21'33" 0,366 0,77784 
08. V. 1998 03:50 16:50 01h21 S9' 0518'33" 26 2720" 0,480 0,88591 
15V. 1998 03:40 17:14 O1 h5520' 08 41'07" 2416'02" 0,594 1,00100 
22.V. 1998 03:32 17:49 0263609 12 51'06" 2007'26" 0,716 1,11754 
29. V. 1998 03:29 18:37 03h25'16' 17 21'48" 14 08'04" 0,850 1,22493 

VENUŠE 
01 V. 1998 03:23 15:09 23"50"23' —02 21'23" 43 35'19" 0,649 0,94652 
08.V. 1998 03:11 15:24 OOh19'S1' 0028'Ol" 42 29'59" 0,675 0,99938 
15.V. 1998 03:00 15:41 OOh49'34' 03 22'08" 41 17'56" 0,700 1,05137 
22. V. 1998 02:48 15:57 O1h19'39' 0617'21" 4000'10" 0,724 1,10228 
29.V. 1998 02:37 16:15 O1h5014' 090946' 3837'38" 0,747 1,15190 

MARS 
01V. 1998 04:46 19:31 0214326' 15 44'45" 02 51'24" 1,000 2,46738 
08. V. 1998 04:30 19:32 03"03'44' 1717'33" 01 10'28" 1,000 2,47949 
15.V. 1998 04:15 19:33 03624'1 1' 1841'53" 0031 '48" 1,000 2,49022 
22. V. 1998 04:00 19:34 03h44'47' 19 57'12" 0215'13" 1,000 2,49944 
29V. 1998 03:47 19:34 04h05'31' 21 03'01" 0400'14" 1,000 2,50695 

JUPITER 
01V. 1998 03:09 14:27 23h23,,33, —05 01'48" 50 47'27" 1,000 5,56447 
08V. 1998 02:44 14:06 232826' —04 31'58" 5615'28" 1,000 5,47707 
15V. 1998 02:19 13:45 23"33'02' —04 04'01" 6146'50" 1,000 5,38399 
22. V. 1998 01:53 13:24 23"37'18' —03 38'13" 67 22'29" 1,000 5,28594 
29.V. 1998 01:28 13:02 23h41,, 12, —0314'48" 73 03'08" 1,000 5,18376 

'4 
PONDĚLÍ 

11 
PONDĚLÍ 

18 
PONDĚLÍ 

25 
PONDĚLÍ 

1 
východ západ 

Slunce 04:32 12:04 
Měsíc 19:23 01:47 
Neptun v zastávce (12h) 
Merkur v největší západní 
elongaci (18h) 
Mil. Kopecký *1928 
70, výročí narozeni 

východ západ 
Slunce 04:20 19:33 
Měsíc 19:17 04:43 
Měsíc v úplňku (15h) 

východ západ 
Slunce 04:11 19:43 
Měsíc 00:29 10:22 
Uran v konjunkci s Měsicem 
(03h) 
R.Tousey *1908 
90. výročí narozeni 

východ západ 
,lunce 04:02 19:52 
Měsíc 04:14 19:17 
Měsíc v novu (21h) 

východ západ 
04:30 19:24 
13:06 02:15 5 

ÚTERÝ 

12 
ÚTERÝ 

19 
ÚTERÝ 

26 
ÚTERÝ 

Slunce 
Měsíc 

ASTRO. 
KVĚTE 
Ríše hvě.

Layout Adam Friedrich 8 
Adresa redakce: Na Koclnce 17 

Datum Slunce AV 

Východ Západ Zač 

01V. 1998 4:37 19:18 2:1 
08. V. 1998 4:25 19:29 1:5 
15.V. 1998 4:15 19:39 1:2 
22. V. 1998 4:06 19:48 0:5 
29. V. 1998 3:59 19:57 0:2 

Časové údaje jsou uvedeny ve středoevropském čase (SEČ). Polohy planet j 

13 
STŘEDA 

východ západ 
Slunce 04:19 19:35 
Měsíc 20:18 05:13 
Merkur v konjunkci se Satur—
nem (17h) • Marsy konjunkci 
se Sluncem (21 h) 
John R. Hind *1823 
175. výročí narození 

východ západ 
Slunce 04:09 19:45 
Měsíc 01:04 11:34 
Měsíc v poslední čtvrti (06h) 

Slunce 
Měsíc 
Artur Hinks 
125. výročí narozeni 
F. V. H. Ludendorí *1873 
125. výročí narození 

východ 
04:01 
04:57 

západ 
19:53 
20:28 
*1873 

6 
STŘEDA 

20 
STŘEDA 

27 
STŘEDA 

východ západ 
04:28 19:26 
14:08 02:41 

*1848 

Slunce 
Měsíc 
E. Rybka 
100. vý očí narození 

Slunce 
Měsíc 
Měsíc v 
(02h) 
T. S. 

východ západ 
04:17 19:36 
21:18 05:48 

konjunkci s Antarem 

vchod západ 
lusce 04:08 19:46 

Měsíc 01:36 12:48 
Jupiter v konjunkci s Měsícem 
(23h) 

Slunce 
Mr_sic 

východ západ 
04:00 19:55 
05:46 21:31 

7 ~ 
ČTVRTEK 

14 
ČTVRTEK 

21 
ČTVRTEK 

28 
ČTVRTEK 

5 



M 104 - NGC 4594 
spirální galaxie 

Jasnost: 8,4 mag 

Úhlový průměr: 8,8'X4,1' 

Vzdálenost: 40 miliónů ly 

Pozorovatelnost: prosinec - květen 

Hledání: přibližně na jih od Porrimy (y Vir) a na 
západ od Spicy (a Vir), tedy spojnice 
galaxie s těmito hvězdami jsou kolmé. 

Ideální zvětšeni: 100x - 250x 

Popis: Podlouhlá mlhavá skvrnka. Tmavý pruh je pozorova-
telnýjen většími přístroji a za kvalitních podmínek. Ve měs-
tech hůře dosažitelné kvůli nízké deklinaci. 

Poznámky: Tato galaxie typu Sb je známá zejména díky 
tmavému pásu mezihvězdné hmoty ve své rovníkové rovi-
ně, který při pohledu z boku vyniká na snímcích pořízenými 
velkými dalekohledy. Proto se galaxie často nazývá Somb-
rero. Vzdaluje se od nás rychlostí 1100 km•s-1. 

JARO 

M87 - NGC 4486 
eliptická galaxie 

Jasnost: 8,6 mag 

Úhlový průměr: 8,2'x6,8' 

Pozorovatelnost: listopad—červen 

Hledání: mezi s Vir a p Leo (Denebola). 

Ideálnízvětšení: , 100x -250x 

Popis: Kulatá mlhavá skvrnka, snadno viditelná i malými 
dalekohledy. Známý výtrysk zjádra však není vidět. 

Poznámky: Obří eliptická galaxie typu E1 patří k největším 
a nejsvítivějšim členům kupy galaxií v Panně. Je také silným 
zdrojem rádiového (Virgo A) a rentgenového záření, které 
souvisí s velkým výtryskem vycházejícím z jádra. Tam se 
patrně nachází černá díra, která je zřejmě příčinou těchto 
jevů. 

Vir 

a
6=+12°24'

uaA a co 

a CVn - Cor Caroli CVn 
dvojhvězda 

Jasnosti složek: 2,9 mag 
5,5 mag 

Úhlová vzdálenost: 19,4" 

Vzdálenost: 

Pozorovatelnost: 

Hledání: 

Ideální zvětšení: 

a = 12h 56,0n 
g = + 38° 19' 

65 ly 

po celý rok, nejlépe na jaře 

pod ojí Velkého Vozu. 

20x -100x 

Popis: Dvě nestejně jasné bílé hvězdy, jeden z nejsnadněj-
ších objektů pro začínající amatérské pozorovatele. 

Poznámky: Latinský název Cor Caroli (Srdce Karlovo) za-
vedl Edmond Halley na počest anglického krále Karla II. Hvěz-
da má silné magnetické pole. 

CELÝ ROK 

M94 NGC 4736 
spirální galaxie 

Jasnost: 8,2 mag 

Úhlový průměr: 11,0'x9,1' 

Vzdálenost: 20 miliónů ly 

Pozorovatelnost: po celý rok, nejlépe na jaře 

pod oji Velkého vozu, ve vrcholu 
rovnoramenného trojúhelníka. 

Ideální zvětšení: 100x -200x 

Popis: Velmi jasná galaxie poměrně malých rozměrů, v ma-
lém dalekohledu není až tak nápadná, jak by se podle jas-
nosti dalo očekávat. Podobá se kulové hvězdokupě, spirální 
struktura není vidět a jádro má úhlový průměr kolem 30". 

Poznámky: Skutečný průměr této galaxie typu Sb s aktiv-
ním jádrem je asi 33 tisíc světelných roků. 

Hledání: 

CVn 

a = 12h 50,9m 
g=+41°07` X 

J a co 

JARO CELÝ ROK 
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řed počátkem času, v bodě bez prostoru, 
v pupku, kde se v temném víření neko-

nečně velké vrací zpět lc nekonečně 
malému, je Tioque Nahuaque noční 
bouří všech možnosti Tam se pán 

noci Černý Tezcatlipocapopvá, mění ve svět-
lo a dává vzniknout světu Světu, který chce 

změnit Quetzalcóatl, vzácný blíženec, jehož šupiny 
jsou pokryty peřím. 

(Chilam Balam, kniha VIII.) 

Příběhy Opeřeného hada— Quetzalcóatla jsou pest-
ré a opředené tajemstvími, která sahají až k podstatě 
samotného byli. Poslyšte nyní jeden, v němž se pro-
líná lidské s božským a pozemské s vesmírným. 

Quetzalcóatl se objevil jednoho dne na mořském 
pobřeží, nahý, pokrytý jen mořskou pěnou tak, žena 
hladké kůži vypadala jak vzácné peří vyrůstající 
zlesklých šupin. Vzpomínal si Jen, že pochází z míst, 
kde vychází Slun-
ce, a že připoután 
ke kříži čtyř světo-
vých stran dorazil 
bouří a nocí až 
k zemi. Našli jej 
děti, ale dospělí 
jim nevěnovali po-
zornost. Jen Acat-
la zaujalo jejich 
vyprávění a vydal 
se hledat toho, 
koho děti nazvali 
Opeřeným hadem. 
„Kdo jsi? Jsi zavr-
žený bůh, nebo se-
mínko, z něhož se 
bůh rodí, nebo jen 
trpící člověk?" Tak 
k němu po sedm 
dní hovořil a nosil 
mu jídlo i pití. Os-
mého dne Opeře-
ný had zmizel. 
Acatl se vydal po 
jeho stopách. 

Když jej našel, žili pak spolu celý rok, lovili ryby,. 
až nadešel čas, aby se Acatl vrátil ke svým lidem. Ti 
mu však nevěřili, že nalezl Opeřeného hada a zvěs~ 
tuje jeho příchod, a chtěli ho obětovat bohům. Oper 
řený had však vyběhl po schodech svatyně a srazil 
sochu bůžka. V tu chvíli se spustil prudký liják 
a mezi proudy vody, která se valila z oblohy, zářilo, 
slunce. Všichni volali: „Jsi mocný, srazil jsi boha 
a slunce přece vyšlo, přivolaljsi vítr a déšť, budeš nar 
ším bohem. Budeš Quetzalcóatl."A Opeřený had jG 
učil místo krvavých obětí učeni lásky. „Kdo chce 
sloužit bohu, musí být připraven nabídnout vlastní 
bolest a krev. Zmocňovat se bolesti druhého zname-
ná okrádatjej o vlastní byta Pouze dvě věcijsou bohu 
milé, láska a bolest. První vše spojuje, druhá rozklá-

AObr. I -Jednouz nejkrásnějších staveb starého Mexikaje chrám Ope-
řeného hada v Teotihunrňnu, který dodnes připomíná legendy o Quet-
zalcóatlouL Stavba je zdobena hadími hlavami ověnčenými peřím s ote-
vřenou tlamou a očima vykládanýma obsidiánem. (foto - archiv redakce) 

VESMÍR V BÁJÍCH A LEGENDÁCH 

Z příběhů Opeřeného hada -
Jak Quetzalcóatl přijal 

jméno První Stvol 

dá. Za první se kupuje, druhou se platí. To je rytmus 
rovnováhy, kterým se řídí vesmír." 

Lidé mu sice příliš nerozuměli a odcházeli zmate-
ni, ale přesto jej poslouchali. Quetzalcóatl byl jejich 
bohem i veleknězem. Mnohému je naučil a nazval je 
Toltéky. Jednoho dne, když vyrazil na území Chichi-
meků, aby i jim přinesl novou zvěst, byl smrtelně 
zraněn. Tehdy jeho přítel Acatl obětoval svou krev 

a v noci upadl do 
vytržení. Odpoutal 
se od světa, sám 
byl najednou 
Quetzalcóatlem, 
otcem i matkou, 
celým vesmírem. 
Ztratil vědomí ply-
noucího času, bez 
tíže se vznášel 
prostorem a kolem 
něj kroužila sou-
hvězdí i Slunce. 
Pojednou se však 
začala měnit ve 
světelná slova 
a začala jej volat 
jménem. Vtom 
Acatl vstal a pra-
vil: „Půjdu pro něj 
znovu na začátek 
vesmíru do větru 
a tmy a svýma ru-
kama a lavíjej při-
táhnu do této polo-
viny světa. Brat-

říčku, tys mě naučil znát cestu vesmíru, lcterá vede 
oběmajehopolovinarL Vystoupám a spočinu až tam, 
kde je Omeyocan. Ten, kdo jsem ajímž přestanu být. 
Odtamtud tě přinesu k místu Dvou, kde vše součas-
ně žije i hyne. Jdu s pevnou vůlí smrtelného oddělit 
obě poloviny a postavit svůj vlastní svět ze světla 
a lásky. Budu tvým druhým já, tvým blížencem, jis-
krou v nesmírném množství hvězd, Jitřenlcou." 
S těmito slovy vstoupil do plamenů a k nebi vylétla 
zářivá hvězda. 

Po třech dnech Quetzalcóatl nabyl vědomí. Poté 
přijal jméno Ce-Acatl — První Stvol. Jméno člověka, 
který jej dvakrát odtáhl z břehu a jehož srdce skrz 
oběř přijal za své. 

Podle legend předkolumbovské Ameriky ■ erl 
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Ríše hvězd hvézcláritJ a planetáriu 

Přednáška o Marsu se v nedělí odpoledne 
odehrála ve znamení deštníků a zabláce, 
né posluchárny - zatím jen od příchozích 
návštěvníků. Nikomu ani nenapadlo ,čo se 
blíží -večerní zpravodajství už ukazovala 
první záběry, jejichž osou byla voda, déšť 
a nebo obojí dohromady.

V noci z neděle 6. července na pondělí 
7. července byla už pod vodou velká část 
veselského zámeckého parku, byla protr-
žena hráz za mostem pro pěší a zalita sou-
sední zahrádkářská kokínie. Ve Veselí nad 
Moravou se pod vodou postupně ocitla 

f 

předměstská část Milókoš£ a některé uli-
ce podél řeky - louky`a pole byly zatím 
prázdné a jen průsakem' se na nich obje-
vovala tu a tam větší kaluž. Zatím si ko-
ryto řeky s vodou dokázálo poradit, ale 
vrásky na čele dělala pevnost hrází - oba-
vy byly na místě a pocítili jsme to i my na 
vlastní kůži i na hvězdárně. V pondělí do-
poledne se pod vodou nacházelá.již část 
areálu hvězdárny, Baťův kanál získával 
nový silný přítok ze zámeckého parku 
a voda nestačila odtékat - bohužel přítok 
vtéká do Baťova kanálu přesně naproti 
hvězdárně, a tak se voda dostala do areá-
lu v první vině a neměla kam pokračovat 
- hladina se držela ve výšce několika cen-
timetrů. Drobný déšť pomalu ustával, ale 
bylo jasné, že se k nám teprve valí to, co 
spadlo na severní Moravě. Situace byla 
nakonec absurdní - svítilo Slunce, na 
modré obloze se honily kumuly a kolem 
nás povodeň, strhlé domy (v Milokošti), 
silnice, stále se měnící objíždky (to jak př-
bývalo vojenských a policejních uzávěr), 

Sucho na Marsu povoeň na h 
-'- ‚ „. - 

Začátek letních prázdnin roku 1997 byl ve znamení přistání sondy,Mars Pathfinder na Marsu. V patek`4 července se to konečně úspěšně po• 
dařilo, a tak jsem si domluvil na sobotní dopoledne brigádu, a hlžvně příprávu nedělní přednášky s přímým internetovským vstupem na Mars 
(lépe řečeno do NASA a JPL). Jenže -jak už jsme věděli -zatímco na Marsu nespadla od pátku ani kapka, na severní Moravě již vydatně prše• 
lo a u nás se vytrvalý déšť spustil právě během sobotního dopoledne. •

'c hyběla vada k pití a myti- a přiom vo"dá trů, pqď vodou byl sklad a dílna. Hlavní 
kolem nás pomalu stoupala. Po prvním ' budová 'e přece jen na vyšším základě, 
týdnwbylo zřejmé, že se jedná o národni a tak ji vodá4zátin neuškodila - pod ko-
tragédii - nešlo jen o výše škod, ale už se puli byla h`ládina asi půl metru vysoko, 
počítaly i ztracené lidské životy. Voda se chladit nápojewáliaru tímto způsobem, to 
tak dotýkala každého, pomáhali jsme si, ‚jsem s 'i žně nepředstavoval. 
jak to šlo, to se už samozřejmě netýkalo Ls VyšePjsem pět ven a nad hvězdárnou 
jen hvězdárny. ínovu toužil vrtulník, který na mne na-

V úterý, 8. července byla silnice mezi t(koiieč,řvalmegafonem, a£se okamžitě vrá-
Veselím nad Moravou a Moravským Pís-' a Ctím, protóžéod Ostrožské Nové Vsi se má 

údajně b ížlt přívalová vina. Protože jsem 
pře při(hóilem na hvězdárnu viděl rozli-
tá jiézeřa mezi Uherským Ostrohem a Ost-_ , 

~ >•ožslroi`t'~T`ovou Vsí (železnice i silnice tam 

h 
býla'žatopená), vrátil jsem se, ač nerad, 
zpeť; Na hvězdárně jsem neměl šanci 
s ničím hnout, a náiric bylo jasné, že vody 
bude ještě víc. Tak jsem se sešel s ostat-
ními veselskými hvězdáři na mostě 
ů ňiěštského úřadu, nadávali jsme na 
vodu a na konee šli domů - vina nepřišla, 
býlXto~jen, jeden z dalších planých popla-
chu.j̀ Bartóloriiějské náměstí a přilehlé 

„okolí směremk)zámku bylo evakuováno, 
pomáhal ‚jsém známým stěhovat nejnut-
nelší eci, ňalada'byla pod psa, na televi-
zř se,uti i ikďóedíval. 

( V hgoi;ze sobóy 12. července na nedě-

kem (směrem na Kyjov;1Břno) uzavřena od 
křižovatky p městského úřadu - nešlo již 
jen o nebezpečí přívalové viny, ale policie 

li'tiináctélio to išlo - na veselslcých lou-

Vikách n~ezž kýé~s~lím a Moravským Pískem 
se,vytvgř lad obřovská jezera, která se za-

‚ stavil" o~ž P elezřiiční náse tratí Veselí - ~
Bzenec a ~Bzenéč-přívoz- Moravský Písek. 

a armáda se snažily zabránit rabování, co'z bý'fse' úoááíňé$osiala dál, byl zasypán 
pocítily některé" výše položené chatky silíilčni^po ljéžď ú Moravkého Písku. Voda 
v okolihvězdárny, a, také potřebovaly pro- stoupl lčoušela co udrží železniční 
stor při budovaní pomocných hrází. Na. násél N onec '  olil v noci v místě 
náměstí sv. Bártoloměje na jednom z vel- " ájnisk vod se přes koleje vydala 
kých pískovišť"vojácil pinili tisíce pytlů, Sdál;dplej kllén'iBzence-přívozuaStráž-
kterými sé snažili}ochránit hráze, _mosty, nicet Řdiebyl' vodou roztrhány a zkrou-
a domy.,kolem náměstí. Na pr`'op'ust i ! ceny já iíz, v~ ee seliny DNK, v náspu 
jsem se nakohéc na hvězdárnu dostal. Je ."díra ja ' klaďák. Na hvězdárně se 
to zatím dobré, říkať jsem si, když jsetr ddoda dóstalá do,výšky více než jedno-
viděl, že mi štači gumáky. bo; pátku se hó úmet mu 1i t žad budově, venku nad te-s~a snád voda trochu ustáli' . odfečěta'slur~ řénén"to~mbhlo být o 20 až 30 centi-
níčko ji pěkně vyšuší.`Budoyy,bylyížaťím y ~ metrů ‚c!

s nad vadou, pouze v niíštnostitp'gd kokulíť . čPře nííliťxdo$ 1i¢omě vody v „podpalu-
býla,nádherně čistá, ̂ próšáklá voda*(áši ̀  bi" néutrpěÍa} zh 1náu přímou újmu, její 

• r . . t 4 2~F ; .c` { '- t .t5 0,3 m) ̀ jenže všechno pol raččvalo jinak. zvy"seny zakla jje prostě vysoký tak ako- 
V pátek Ťh`ervence4 jsem v^ rámci pravil rat?[na t"., j ' t" L povodeň). 
delné schůzky přišel již ve čtyř%odpoled~' . Kdýzrvodápo~,pppádla a na hvězdárnu se 
ne. Na hvězdárně nešla elektřina, aleíbyl dálló ' s riji~ó`zemi, viděli jsme podle o c . ~, r, krásný den, a tak jsem nejprve•chtěl ob= ,~;mist; 'kamUvbda~dosáhla a kde zůstaly 
hlédnout a vyfotit škody a podívat še po ~nánósy jémiieo~bahňá, co se sťalo (z této 
areálu. Gumáky ovšem už nestačily,  a fa e ~d` y ~také:po l 'ázej publikované fotogra-
jsem bosky-vyrazil do ledově vody. V zadní Be), To ó`}l`žžasé pálek,"tentokrát 18. čer-
budově ji bylo už všude několik centime- venče —voda pomalu opadávala, přímé ne-
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izdárněiveVeselí nad Moravou 
bezpečí již Veselí nehrozilo vodaTsé však 
pustila do Hodonína, Mikulčic. a' dál. 
Vzduch se začal tetelit koma& a zápa ' 
chem uhnívajícíčh rostlin a zvířat. Pořád 
se v areálu drželo ečóltolem 0,4 m šmr-`' 
dutě zapáchajicí béčký;,'kterdu pořádješ-
tě nařeďovala přitěkajicivoda z Baí6 'Jca 
nálu, respektive zámeolťéťio parku: 

V pátek 25, čer'enc jáme :'poýtupně 
přivezli benzínové čerpadlo,. ádlce'a další 
nářadí s tím, že v sobotu se už snad bude 
moci začít s ilklidem;Spa1 jseiri na hvěz-
dárně a čekal, 'že,vofla konečně opadne 
a bude možn' ' ji ž ářeálu odvést zpět do 
Baťova kanáluýAby še ďal$ 'nku aspoň 
trochu dých odrázziljsém'.do proudu 
kanálu několik1;ri kla ajících se ryb. vlastně fajn být hvězdář. Výsledkem prv. 
V sobotu ráno, 26 č,ei ericd, po třech týd- niho dne byla znovu,zpevněná přístupová 
nech byla I ladináfvB .fově kanálu níž`než cestička po hrázi mezi Bafovým kanálem 
hladina na hvhac~ái ' a nás cekaly galeje* . a Struhou a ̀ opláchnutě pevné plochy 
Nejprve bylo i ut opláchnout chodniky v areálu hvězdárny Čerpadlo nevydrželo -
a zpevnit cestičku,ha hrázi. Rozdělili jsme ~ jemněbláto udělalo své. Taky nám bylo 
se na dvě skupiny' o pěti lidech - jedni. jasně, že.vře vody už ze zatopeného septi-
přiváželi v tu chvíli už zbytečné pytle ku a studně nevygerpáme. Bylo lost de-
s pískem a rozvážel} jě o hrázi - voda se " primující vidět, jak se vyčerpaná voda bě-
přes ni převalilaca m's hráz propadla - hem pár minut zase vrací zpět. 

žížal, krtků a malých 'ryb. Zápach z uza- 
vřených skříněk iči' šuplíků ve stolech byl 
nepopsatelný= navíc ani nešly dost dobře 

. oievřít, dýhy se' žkřoutily a dřevotříska se 
1 drolila>' Nastoupily sekera a krumpáč —
P z toho už prosté nic nebude. Zvlášť nám 
' bylo do,breku nad stavem přístavby soci-

áhú části zadní budovy—přímotopy zmize 
ly.pod vodou,°stejně tak toalety a čerpad-
'lók'bojleru vši bylo připraveno ke ko-. 
laudáci, ale povdden,pyla rychlejší. Navíc 

r J . 
`s. 

nás pojišfovna.ujistila, že proti povodní ta-
v rukách nám ťák'prošló;ža dopoledne aš . kovéhoto rozsahu nejsme patřičně pojiště-
pět tun písku nápritéhdjvódoú,.kťérýjsrne mni 

r 
nechtěl'bych být v kůži toho pojišfo-

postupně nakládali ná•. rivěsnývožik; pak ,váka,oale prý nás pořešť poměrným dí-
vykládali do kolečel a,rozvážělit Klóužali `ĺleih.'Odhadli jsme škody na přibližně 
jsme a bořili se v bláfé;'d} cchalřsieúvěřitel'- ' 200 tisíc Kč. Béhem dalšího týdne a mě-
ný smrad, obklo érii mřáky' komašů -ire- o~'isice jsme pol&ago ali v uklízení, odvolali 
pelenty obtížný hmyz odiážeélyjeň pármi- jsme společne ,požorovánř s meeteóráři 
nut, nežli je smyl pot.'Pak,uz tembestiím • z valašskěho Meziříčí a odskočili si sami 
bylo všechno jedno - a ňám-vl ě faký~" jěň ba dvě noci na Perseidy"ná Šibeniční 
Myslivcům jsme nahlášilf'utopéiíoú s i • vrch•nad jasno, pří-
která zapáchala v olšiňáchtiJCói?sekdoď, jemné, voněly tu luky, a hlavně neštípa-
hvězdárny - přišli s igeliťovýní-pfldm bi,~ . li koniářť 
dlem a podběrákem, kterým j~i'nakonec-vy= " J 'K 1. září hvězdárna opět zahájila provoz 
lovili. V tuhle chvíli jsem si říkal, že je to - fungovala elektřiaa, telefony, ale zahrá-

vala si s námi ještě jedna vina - dilry po-
stupu podzemní vody'se nám propadla 
podlaha V posluchárně až o deset centime-
trů - do té doby odolávající hlavní budo-
va se' propadala, praskala přístavba pro-
mítací kabiny a do budovy\začalo zatékat 
prasklinami ve střeše. Úpiné zatmění Mě-
síce (16. IX. 1997) znamenalo báječné ve-
černí pozorování pro nás i, pro několik 
desítek zájemců, kteří si našli čas a přišli 

Další den byla neděle. Vynášeli jsme ze se podívati na to, jak jsme na tom. Tak 
zadní budovy vše, co'muselo uschnout, tedy - hvězdárna ve Veseli nad Moravou 
a ňebó co mělo být spáleno. Sepsali jsme byla v tu chvíli z nejhoršího venku, zatím-
škody. Knihovňa byla z jedné třetiny zni- co v Milokošti (a jinde) i dnes ještě padají 
Lčená'- co se dalo zachránit, vysychalo domy -proto, prosím, pomoite těm, kteří 
~'posluchárně, ale zbytek mezitím shnil, to ještě nemaji v suchu. Ano, hvězdárna 
Totéž platí o elektronice, která byla pros- potřebuje obnovit a dopinit iybavenř, ale 

' tě niž niž metr nad zemí. Strhli jsme tepel- zatím si prostě nějak poradíme. 
nou izolaci v knihovng a v elektrodilně, Dovolte mi tímto poděkovat všem, kte-
vynesli shnilé koberce a mrtvolky myší, fí pomohli hvězdárně ve Veselí nad Mora-

vou - a£ užpřímo či alespoh morální pod-
porou - jejich seznam by byl opravdu roz-
sáhlý. Ještě jednou děkuji, všichni jste 
srdečně vítáni na hvězdárně ve Veselí nad 
Moravou. 

P.S. Když 15. IX. natáčela  Ceská tele-
vize Brno na hvěždárně televizní šot 
o likvidaci následků povodní, ptali se nás 
redaktoři, kde jsme tu velkou vodu vlast-
ně měli. Váženi; tak my jsme si ji tam na-
nosili po kýbléch ... 

■ Ivo Míček I 

rt 
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Hvězdářova abeceda* 
Milí čtenáři, ~f 

otevírání nové rubriky v časopise je vždy milou povinností spojénou s napětím, 
zda zaujme tak, jak její autoři předpokládali. Cyklus článků, který v tomto čísle 
začíná, je však přece jenom něčím výjimečný. Jdé o o soubor lekcí,a které tunika 
ly po 25 let na univerzitě v Iowě a v Harvard-9mithsonianském centru pro astro-k. , 
fyziku. Soubor vznikl spojeným úsilím tříďautorů z oddělení°pro výúkové prójelc-
ty ve výše zmíněném centru -Lindy J l Kelsey, Johna S: Neffa a mého dlouholeté-
ho přítele, pana Darrela B. Hoffa, který byl vedoucím týmu. 

A právě laskavé věnování Darrelá Hoffa, jímž zároveň vyslovil souhlas s jejich 
dalším šířením v časopise, který.řúÍím - v Rísi hvězd, Vám umožní řešit krok za 
krokem vybrané teoretické i praktické úlohy, kterými se před Vámi zabývaly celé 
generace studentů. t 

Kromě velkého poděkování paňu Darrelu Hoffovi bych ještě rád zdůraznil zá-
kladní ideu, s níž byl celýsoůbor cvičení koncipován. Tím nejdůležitějším, čemu f 
by se měli začínající vědci naučit, jě způsob kladení otázek. Právě k tomuto zákla 
du vědecké práce jednotlivé lekce cyklu, který [rám přicfiazí do rukou, směřújí. Ft 

Přeji Vám, abyste nalezli zalíbení v jednotlivých úloháchm a''áby Vám jejich ře-
šení přineslo zábavu (poučení. ' . " 

Váš Tomáš Stařecký, šéfredaktor ~ Vj 
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IN 
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► Titu lni stranapublikáce („Activities inAstronomy ) s osobnímvěnouáním autoraD. S. Hoffa ~ 

URČOVÁNÍ VÝŠKY HOR NA MĚSÍCI 

I. CÍL: 

Fotografování~Měsíce, studium foto-
grafií jeho povrchu, zejména různých 
charakteristických útvarů, výpočet výš-
ky hor či hloubky kráterů. 

II. OBECNÝ POPIS PROBLÉMU: ' 

t át 0 
Měsíc se vyznacuje velkým počtem 

typických znaků na povrchu, kterě jsou 
vhodně pro pozoroXání. Rozsáhlá moře
jsou viditelná pouhým okem, krátery lze 
pozorovat již binaren S rostoucím zvět-
šením dalekohledu rošte i počet různých 
povrchových struktur, které lze rozeznat. 
Stíny, které vrhají horské štíty a stěny 
kráterů, jsou užitečné pro topografii, při 

Terminátor 

~ 

-'4 

Měřený objekt 

♦ Obr. 1 -Povrch Měsíce. Mje vybraný 
útvar, terminátor značí rozhraní slunečního 
SUttIL a tmy. 

• ; , f 

~ 

sy, is - 

!y I r• ' 

vytváření trojrozměrných map Měsíce. rozlehlejší struktury - moře a krá-
Výšku těchto charakteristických útvarů tery. Zaznamenejte a popište tolik 
lze ňrčit trojčlenkou, pokud změříme- "i' '  úiných typů povrchových útvarů, 

aer 

délku stínu a lokální polohu Slunce [ ; !1 blik jich naleznete, každý pojme-
(v šířkové souřadnici), í, ňpjteaa udejte přibližné souřadnice. 

2) Rozměry, ~óvi hových struktur na 
l v Měsíci hl t) f1 i? 

1) Výběr charakteristických útvarů na,,, e t á)"fiJrčet průměr obrazu Měsíce na 
povrchu `' ' t . švem snmiku. 

íS'ttti 4, ll
a) Vyfotografujte a rgzmnožte' sérii A, `$ °Výbér~a5~týpických útvarů (moře či 

obrázků měsíčního povrchu v době výž áčpě krátery) a změřte jejich 
kolem primí nebo třetí ěťvrti,s vhod- I' pmery' přesností na 0,1 mm. 
ným zvětšením. Pokud nemátl° f~ i{ 'kd 
k dispozici vlastní či jiné obrázky,' h .. ku e ',' , i průměr Měsíce je 

můžete použít i fotógrafi doplňují ii 347fil~lmi. ,Slpoužitim této hodnoty 

cí tuto lekci. ' 4 dosaďte;tdo trojčlenky: 
71 

.F 
b) Podrobné' prozkóumejte fotografie 1ytit~,~;~ FD ILD 

povrchu, 'načrtněte si a identifikujte 

III. POSTUP ŘEŠENÍ: 

C,
-V Obr. 2 -'Rdtace Měsíce při `, L ,' y. 
pohledu „shora':OMjepolóměr- jf  <, Měsíce„ ŤM vzd~Ienost vrcholu ' , I :i . 

sledovaného útvaru ; - A • `~ <, 42 ~eY2•i 

ALD 

; J`h Délka 
stínu P 

~ ~ li -,-,= . sr aY R\,$ _ . 

r 11 

Výška 
objektu 

3 -Podobnost troj-
. " •, Qo'.L.a uhelníků. APje dé0ca stínu 

~" ~; '. ~úťuáiú M MP výška útvaru 
'   cZb řňěříŇaifotografie, OMje poloměr -'

t~ ~~Měs~~á TNfje_uzdrilnnost Mod ter- 
- ~mvia ~ťoru,TĎňť a MAPjsou podobné 

trojúhelni7ty. 
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(MFD... změřenýprůměr útvaru na 
fotografii (v mm) • AFD:ú•skutečný 
průměr útvaru (v km) ILD pr~ů. -
měr Měsíce na oliiazkú =(v 'min)'• 
ALD.« skutečny urněr 1 esíce 
(3476 km) báň 

d) vyřešte rovnici,pro AFD (v km), tedy 
pro skutečňý př~iměr útvaru r

1V. URČENÍ VÝŠKY H Af  HLOUBHÝ 
KRÁTERŮ Z FOTOGRAFIÍ h SÍČNÍHó 
POVROHU .. 

'
'`.

'ť,' 

Postup určovárh-výšky útvai ,, Mé= 
síci se skládáze dvouzákladriícch'kroků. 
Nejprve musíme .vytvořit měMŽ výšek 
pro foto \% s vp fotograf 

t~ ý~lrytomtom'eřítkupak 
mohou být převedeny nár~ený rozměr, 
známe-Ii reálň} polomerťMěšrce a jeho 
poloměr na íófb[g[š~fi5i,.j',d.~ ; 

1) Nechť M (viz obr, )+Ie'zvolený útvar, 
jehož výšku élčéme'ijfšťit: ̀Čára;Vý- 
chodu ngbo~2apa8u Sluncé ňapov>~~;~ 
chu Měsíče,seiazývá teřnůnátor:- t 
Není ovšem tiák tpřesně delnóvaňouti' 
přímkou jako ná obr.1. Její polohu je
třeba odhadnout;"oby býlo možné."ůr, ‚' 
čit skutečnou vy $k4 rtutvarů na povr-
chu Měsíce; '  i t,

2) Abychom snah ji ochop)h tuto me-' , 
todu určeni yýškoyé škályapřédsfav- • i. 
me si rotáci'Měsíce takt ze 1 žyolíme 
za vrchol t ojub, Jriíka (vr+rz obr' 2).'Na y
dalším obfázk~úVt~ .b. 8) vidíme celou ‚ 
situaci pro~ hle nosŽ'z v tšenoú." 
TrojúhelnrkytŤ0Í~1 a'MÁP jšQ qi dob- . 
né, úsečky AP a ŤM jsót},%oKvngběžné . 
a úhel APM Šéo' 1á~úhlu TMO,, Pro' 
to platí: \ : ;J':.'

2t „' , . ,y) 
• , `. 

~ ‚ -
~MI?~ z 

~~' 4 '+ í
(TM.., vzdáleno~t{ti>tvásu~od erminá- Sc 
toru • OM.. po omen, Měsíce,. MPi..' "+ 
výška sledovariéhhoo ůtyvár t v'měřtku,•j~, 
AP... dělka stínu.sledoyaneho u{varu 
Rovnici řešiibe~pro~~1P,)4 '~' ; ••;,fi+ 

3) Změřte AP, TM OM. š'ipr ěsnost 'ná a 
jednu desetin `rr~é u. r ěkólika ' 
vybraných ú vá zná fbfografir`.ň &J 
obr. 4 má Měsidpolóměr•390'5'rňm' w._rau.vh ~.a ', Určete měřítko vysěkvybranych,utga-

rU. v '~► ' a blir.. Měsíc v_období kolem.pí í čtvrti. (foto —L. A. Kelsey, USA, Iowa) 
řenxčh'vysek r milí • •r, 4) Převedení namě , 

metrech na reálnéu~yšky 1fl1 m~etř~ečťf ;  výška v'měritku (mm)  _  poloměr měsíce na fotografii (mm) 
získáme vyřešením e'  vedeně, ;; :reálná výška (km) skutečný poloměr měsíce (km) 
vpravo. Skutečný polómelr'~?ésíce Ie ' 
1738 km. (HoffIKeiseyl0eff: Activities In Astronomy, USA, Iowa,1982) ■ přeložila Erika Poková 
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Zaostřeno na Měsíc svých technických přátel o přebrání. Jen 
si tak myslím, že jí bude škoda k rozklap

Zájem o Měsíc prožívá renesanci du na pohonné látky - že by se spis á 
a všichni víme, proč. Lunar Prospector mohla stát dobrým dovozmm artiklem 
na něm našel vodu, která je vzácnější a pohonné látky si asie budoucnosti bu ř 
než zlato. „Jsme sijisti, že tam voda sku- deme stejně vozíť sebou, 
tečně je. Vsadím se )cudně o svůj dům. Společnost HBO si ňemohla vybrat 
Jen dosud nevíme přesně,kolikjítamje", vhodnější dobu pro svůj seriá1sT.Hank 
horoval šéf experimentu A. Binder, sem v němž připomíná zlátý yěk prográ-( 

Pravda, má to háček. Jde o krystalky / mu Apollo. Starší generáce vzpomíná,. 
vodního ledu, promíchané s prachem,' mladší začíná pokukovatpo nových dob-
v poměru nejvýše 1:100. Ale odbomíc,si rodružstvích poznávání vesmíru. Para-
snad najdou nějakou automatizovanou doxem je, že NASA právě tednení připra-
Popelku, která se postará za pómoci vená a nemá žádný další konkrétní pro-

/' 

Víte, co je ti yoktó sekunda? ~ 
Základní i odvozeněljednotky níezinárodnř sou-
stavy SI mohou být vj konkrétním případě přiliš 
malé nebo příliš velké \a proto šévytvářejí jejich 
násobky nebo díly. Jak známo, název nášobku 
nebo dílu jednotky se tvoří připojením dohodnuté 
předpony před názvem jednotky. Ty potom vyja-
dřují vždy celistvou (kladnou nebo zápornou) 
mocninu čísla 10. 

V souvislosti s překotným rozvojem některých, 
vědních a technických oborů ( příklad lasero-
vé a jaderné techniky, energetiky; ánalytické che-
mie a jiných) a jejich potřebou kvantitativně 
označovat měřené údaje jednotek s mocmm~ovými 
exponenty neustále přibývá. Proto podávame je-
jich aktuální přehled: 

~ 

Zetta   1021
Exa  1018
Peta  1015
Tera  1012
Giga   109
Mega  106
kilo ............ 103

yokto  10 2; 

zepto  1021
alto 10-18
řemto 10.s 
piko  1O'12
nano  10'9
mikro  10-6
mili  10-3

■ tea 

,. 

zprávy z oběžných drali 

,•y

gřámtflgsak iniciativu začíná přebírat 
sóiíltřomý sektor. Applied Space Resou-
rčeš hodlá na Měsí vyslat robota s pří-

' 'h'ódriým názvem Lunar Receiver. V září 
20()0 u pňležitosti 30. výročí Luny 16 má 
p sstát y Mare Nectaris a přivézt na Zemi 
hejmé l0 kg regolitu. Vzorky budou 
fgIn `prodeji a při ceně několika desi-
té šíců,•dolarů za gram to určitě bude 
skvělý kšeft:V Další sonda by později 
lmohlá zaniířm ? pro měsíční led... 

r 
■ Marcel Grun 

s i elhč,xšt1• ~., ťl 

pře etU jsme za vás 
•Y ri , ,d. ti "c~!r r/~,i 

Počítač ~jištíp~a~pú chvíli~(k riiódlitbám 
'~ ~., d ~.~,~•„ 

U mohamedáňů je dobá modlitbý suáz~árla~~~y hodem a západem Slunce. 
' Aby svým souvěrcům usnadnil zjištobánítp }rs4 ě~dóby k modlitbám, starost- 

liuý Íráňec Hndž Samini po roce úmórrme uedeCké;'ännosti sestavil počřtačo 
.,t3y,program, aby každý-věřící uěd', kďý~lse~mapostauít směrem k Mekce 
a začit s pěti. modlitbami. Jelikož východ ázájx4 Sluncejsou pokaždé ujmou 
denní cloliu, vhodné sojhuary usnaďní modlé¢m na Iftérémkoli místě na svě-
tě. y'zahraničí je již dost zájemců`~ó áíufo YnóU~rtkú lpofizé v Íránu je zájem 

~ nepdtřny! P{oťo se vynáíléžce Samihm'roz(,iod('zatim~poskytovat pomoc írán- 
skyrR'uěřícím'zdarma  

~ 
~1, -" (lš) 

1 tf„ .* . <i : , . t~m, Vecernm7c Praha 3. VI. 1996 
` . F a~ . tr ,
l~ • M1,~ ~ • ~~ K 6r.1~ f}}~r~.)~1J 

'.
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• 
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~ 
r +

 Ani Hrabal by, to •riéhapšah 1ép J)4 
„Hrabal ve vesmírua ` 
Zdaje čí není. uěsinw nekonečiey ebo, ideu ňě exisiují nějaké formy že 

vota či nikoliv, je štalepředametem•vě .eckehd o danm'Co je však nad slon-
ce jasné: HrabaÍ fám,někdé l jedna z malých 
oběžnic, kterou objevili astrologove_U čě1~e s GGryga%rttž hvězdárny na Kleti 
u jižních Čechách, specializující se praůe na uýhléťtaúhní'planetek." (l.š) 

Polabské listy č. 6, 4. února 1998 

• títi 4.1

U 
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okénko pozorovatelů 

) 

l~"aaj ) jh' 

.. yP.r! Y. 

4 Částečné zatmění Slunce 12. X.'96 
(objektiv 41300 mm +2x telekonvertor, t =1122, 
Agfá Color iDC 100, exp. =111000 s) 

. ~(foto —Václav Novotný,Střellce) 

15h18mfn26sSEČ 

s~ 

V 

Říše hvězd 

14h44mfn30sSEČ 

~ 4 Částečne zatmění Slunce 12. X.'96 
objektiv MTO 1000 mm,Fujlcolor 100, exp. 1/60 s, 
filtr chromový 

(foto — Libor Lenža, Val. Mezlřfčí—Velká Lhota) 

A Částečné zatmění Slunče 12. X.'96 
(15h58min SEČ, Cassegraln 15012250 mm, 

Kodak GOLD 100, exp. =11500 s) 
(foto - Martin Lehký,IHradec Králové) 

♦ Částečné zatmění Slunce 12. X. '96 
(16hl7min0Us SEČ, objektiv MTO 1000 mm, Fujicolor 100, exp. =111000 s, bez filtru) 

(foto — Libor Lenža, Valašské Mezifičí—Velká Lhota) 



Říše hvězd 

Vycházejí další knihy Carla Sagana. Nejznámější americký astronom XX. sto-
letí, profesor Cornellovy univerzity, významný spolupracovník NASA, au-
tor Poselství pozemšfanů, které nesou na svých palubách sondy Voyager, . 
a v neposlední řadě držitel prestižní Pulitzerovy ceny za knihu Drac ráje, 
Carl Sagan (1934-1996), patří mezi vyhledávané autory i v Čeké'republi-
ce. Po výpravné knize Kosmos, která vznikla na podkladě stejnojmenného ' 
seriálu, a bestselleru Kontakt, jehož uvedení na pulty provázela vlóni ná 

podzim premiéra stejnojmenného amerického lilmú s Jodie Fostero 4ou , 
v hlavní roli, se letos příznivci 
tohoto nepřehlédnutelného gi-
ganta světové astronomie do-
čkají ještě dvakrát. Po dvou le-
tech pečlivých příprav vyjde 
v červnu v nakladatelství Emi-
nent, které je editorem Sagano 
vých knihy češtině, dlouho oče-
kávaná kniha Komety s pod-' 
titulem Tajemní poslové z hvězd 
a na podzim se objeví7jeďen 
z nejčtenějších titulů vedecké 
beletrie vůbec, kniha Stíny zapo-
menutých předků. Čteriáře bude 
jistě zajímat, že Sag'anóvy od-
borné knihy vycházéjí v češtině 
za významné edic rské spolu-
práce Jiřího Grygara. Pro pořá-
dek dodejme, že dotisk českého 
vydání knihy Košmbs vyčházi 
právě v těchto dnechl (r, 

G•" 

e 

Říše hvězd uvádí světovou derniéru nejhranější hvězdářské opery 

EBIL A SINGULARITA 
V SOBOTU 13. ČERVNA 1998 OD 20 HODIN 

ve velkém sále planetária 
Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně na Kraví hoře 

Hraji a zpívají sólisté, sbor, orchestr a balet Hvězdárny Veselí nad Moravou 

SPOLEČNOST PŘÁTEL ŘÍŠE HVĚZD , .rj 1 a c ~ .4S•„ .F j 
Vznik a zánik členstvíje Jcízcin na předptatiteLský'a ěr čašopisu lÝše hýěerd. Členem se muže stát každý &. 
kdo souhlasís crlřSpolečnosti a má řddh roční př' dplňtné'na tento o.sopís.'Doklademo čleňsturjeplat)ýF y 4 
členský průkaz, křen] clen~obdrií po poťvrzenř přihlášky a mplaceni-předptatného. • Jednou z, č nřlosli, 
kterouseSpolečnoshzabýuá~jeishromaždouáttfumnčnehpnísiředkůnavyddíáhičasopisuŘršeňvizd'Za ' 
jakoukoli pomoc, již časopis podpoříte, děkujeme. Cřslo účtujé,1889057-068/0800,,tar. symbol 00 . 

ií 

J 
t, 

„ 
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Sluneční odJ y_ 
"O 

Ríše huěíďkžg n řa ve spolupráci s ČAS 
u roce 1998,p,,ydpublikact Sluneční hodiny 
autora Ji sefdĚliřáskó, u níž naleznete nejen 
ůysvětleňiprinctpu funkce základních typů 
slunečních hodin spolu s výkladem souvis-

' •Iostí-ž iš'ro ojjiie, deskriptivní geometrie 
^a gňómfii áié i přesný návod, jalo si se-
'strójit slunecní; thodiny vlastní K do-
kon' 1émupoch 1 ňí tematiky přispívají oje-
diněle zpracor3~aňé bdreuňé rysy. Publikace 
je dopiněn&fotd&liite šlunečntch hodin na 
pražských' budovách=K nejzajímavějším 
objektům jso 'připojeny krátké kapitolky 
přibližujrcíjejreh hrstojii, popřípadě legendy 
k nim se vdžíčú 

iÍateřli ó ut%knihu zájem, neváhejte 
"a'za íléjte předbefn objednávky na adre-
su redakce)Cienůrit Společnosti přátel Říše 
hvězď pósýtiÍjéme'dvacetiprocentní slevu. 

■ Redakce Říše hvězd 
I 
I 

‚J/ r l t` 4 

zenit , světový p61 . 

PŘIHLAŠUJI SE ZA ČLENA nnSPOLEČNOSTI PŘÁTEL ŘÍŠE HVĚZD" 
Jméno 

r—naresa 

rPříimení 

J 

‚—PSČ 

Povolání 

Stát 

1

Rodné číslo ~ 

 J 
Prohlašuji, že na adresu agentury A L L production s. no., POB 732, 111 21 Praha 1, 
Jež je výhradním distributorem časopisu Rlše hvězd pro Českou republiku, bylo pouká—
záno složenkou sypu .c' předplatné (nač 1/1998 až 72/1998) 360 Kčs tím, ₹esou—
částí členství je dodávka časopisu na uvedenou adresu. Tuto ptrhlášku zašlete laskavě 
na adresu; Řlše hvězd — agentura, Na Koclnce 1740/8, 16000 Praha 6—Dejvice. 
Čtenáři ze Slovenské republiky, zašlete předplatné složenkou typu .C. na adresu: 
L K Permanents. r, o., p. p. 4, 834 14 Bratislava 34, 

r —Datum-a podpis 

I', 

rlstilch číslec

.,

hn
'

ajdete — 

` i š~4.l ů~ LC
y,~ gyŇtolrrtepo~vačouáníčkínků'~Člouěk 

sl0~ia tPo}~,Iedy do vesmíru+ • 
v,Clankj duýzikumu mezlplanetárnt 

~zhn í~fržéjmeni~7comet (včetně těch 
$~ějjasnějšúhj ~ Hřstorickouastrono-

mřckóů5 emaZiku: A. S. Eddtngton, 
F~W~B"$eL,r,J.°Patísa, J. C. Kap-
ieí~`nt.C,,{{0~ojj'meisir a další • Přečte-

4 ~~.}ečš~d't~ó ̀ '~aj~se někdy i armády 
asiouz~o vedu.,~ l Připravenjepů- pú-
# _.za, Vtr' rna 

+ uodrrr, roz!touor se'skandinávskými 
"~ivěždář{~i;p. rď~váte se do meteoric- 
. P r--'a a~5 it t 

Gkého,la-cjtéSrt vAnzoně • Dozvtte se 
' O úžtážtčnŽ jnezrt nervovou činností 

~ icusi~ar~e~rvt éaktwwífou • Nebudou chy-
běhclánky,51CCD kamercich ant opo-

~,.joó~ue;ur~z`kwnu blízkého i uzdále- 
<nehó'véruřut pokračovdntHuězdá- 

~`řóliíj'bb~c~`clý2f dnlšt oesmřrně báje 
-" S Néclíté sé řékvapit a zachovej-
‚e. ~`Ci_.!.•" -- ter~:p~rz,en as ronomickému časo- 

pisu Rršé hvězd - stojí to za to! 
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♦ Částečné zatmění Slunce 12. X.1996 (15hO5min SEČ, objektiv MC Sonnar 3,5/135 mm, Kodak Gold 100 
exp. =1/250 s, f=1/22) (foto — Martin Lehký, Hradec Králové 

♦ Částečné zatmění Slunce 12. X. 1996 (16h09min SEČ, objektiv 4,5/80 mm, AgfaColor HDC 100, 
exp.=1/500 s, f=1/8) (foto — Václav Novotný, Střelice) 

♦ Částečné zatmění Slunce 12. X, 1996 (16h35min SEČ, Zenit 128 s teleobjektivem 4,5/300 mm a telekon 
vertorem, Agfa XRG 100, exp.=1/250 s, f=1/16) (foto — Stěpán Korvas, Praha—Ďáblice 

Úpiné zatmění Měsíce 27. IX. 1996 (objektiv 41300 + 
2Xtelekonvertor, f=1/4, AgfaColor HOC 100) (foto 
Václav Novotný, Střelice) 

A 2h15nnn SEČ, exp =11250 s 

l 

A 2h44min SEČ, exp =11125 s 



Jana Zajíce 14, 17000 Praha 7 

Kvalitní a levný tisk na Letné 

Od letáku přes katalogy až po knihy 

Tisk černobílý i barevný 

Malé i velké náklady 

Zajišťujeme polygrafickou výrobu na klíč 

Kompletní dodávky včetně grafického návrhu, 
sazby, osvitu a knihařského zpracování 


