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Á Tentýž objekt na snímku 
pořízeném pozemským 
dalekohledem 

W

i Horký bílý trpaslík v otevřěn hvězMokupě NGC 1818V souhvězdí Mečoun 
na snímku pořízeném Hubblóvým kosmickým dalekohledem 

. (foto - NASA STScI) 

Á Kometa Hyakutake - sluneční světlo rozptýleně na prachových 
částicích vnitřní části komy (foto - NASA STScI). 

Kometa Hyakutake - rozptyl ultrafialového záření ná vodíkových ato-
mech vnitřní části homy (foto - NASA STScI) 
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R(še hwezd - první česky časopis po němž je pojmenována nebeské těleso. 
Plané-- číslo 4090"hese již dva roky jméno Říšehvězd=1986 RHi. 

novinky z astrono,uic 

♦ Obr. 1 - Úpiné zatmění Slunce dne 26. února 1998. Jednou z čestných expedic, které se 
vypravily za pozorováním úpiného zatmění Slunce, byla expedice Hv' z4'-t  y barona Arthura 
Krause z Pardubic. Zmíněné zatmění bylo jediné u tomto roce a úkaz byl pozorovatelný v úzkém 
pásu totality (slunečního zatmění), který se táhl od severozápadního cípu Jižní Ameriky přes 
Karibské moře až do Atlantiku. Pardubická výprava se vydalo do Venezuely. Publikovaný sní-
mek zhotovil Aleš Kolář V dalších číslech přinese Říše hvězd podrobnější příspěvky týkající se 
tohoto zatmění. •red 
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Zájem o sluneční hodiny v současnosti 
V posledním desetileti lze sledovat renesanci zájmu o sluneční h4d)nyv růzňýehzemich ' 
Evropy. Společně zájmy osob vedly ke vzniku zájmových orgaiižaci zaměřených iia slu-, 
neční hodiny. Jejich přehled dle dostupných informaci (sekee slunečních hodin 'při Ital . - 
skěm spolku astronomů UAI) je uveden v tabulce 1. F`  - í 

Společnosti přátel slunečních hodin iapbmáhajlwt6n) y slunečiv-hodu ani=, 
v dnešní době neupadly v zapomnění.d~ichzáměry a Jlďjsoů zhruba L,to 

pomoc při ochraně a restauraci hištoncýcť lunecmehodin onštrukcenovyehv 
• poradenství institucím které slunečrikhQainy~vI ptr~ki.ci o ne pecuj'1.. ' {ť''4 ~` 
• organizováni vzděláv~eich programů pub~likaem cínnošt, výstavyá 

ff .r t~' • • výměna informaci mezi číenv, vydávám ul s ffiího bulletinu, spřádání konferencí, 
~. - -.. f ř  Sýs exkurze za slun . ', _ i-•hodinami řf r 

• kontakty se spollíýJp;át~e~jslune~č~'cJiódin v éiziě 
• katalogizace všecb(slunecmeh•hodin v jeílnoflivých=oblastech • y1 ( j '• ř ř $ r ^ 
Na rozdíl od zemí yyj6ienovanýcl'i v tabulLr3L'ůnájspplekJúzce zaměřený pouze na 

uvedenou činpóst neexištuje. llédngtlivé akiíJif~ý posó6 tii istitucí pří propagacilšluneč-
ních hodin nebo aplíkac)éh'gnómbnilry~(věe a+óšllúíé.iŠicli1í(íďinách) u' nťs dosud pro 
bíhají na soÚě nezávislé . Je jen_ké ̀ "koďě,věcN°t 2é o ;áliětjédňoťlivé skupmy nevědí, nebo 
žepotřeb9/součlnnosťlnepó'cit°1jť g~ '~Fr' v'f KI { ř 

Každá polečnost přatel slunéciuch.l ďdi~ la‚}•ítapini vytvořerú evidence existujících 
slunečn-' - hodin ve arem ok obsahující ke kaóli. Tá č' x adera;~ctl+U-"voFit kartotéku ž 
dým zjkjstěným hodinám cos} více'udajnř Abyržíg aněinformace mohly být zpřístupně ̀ 
ny š)r1mu okruhu zájeníqů ,bývaj ďáván fbi ou katalogu. Rozsah uváděných in- ' 
fonnaeí;k jednotlivým lióďinácr>z se v různýeljkát ozích liší. . ̀  

Vytvoření kvalitní, evidence je,časově, orgaiiIzačně.i fn nčně náročné, )bředpokládá 
široklý sběr informací. Je,2rófgngtné-očei k rozsáhlóďmravenčí práci, ktérá;byl pro-
vedegga v,letech 1981~1990,~)%d e'derimj L dvíl~aa líučhy la Přírodb~ec7ě é fa1 iI1t UK' f ~ 
v Pr;ie. Formou dotázal c)i na'j~ednotliv pus tgšj ,i gřga ý by jištěil v naši rev 
pub c misťa;,kdé se •hbtliný, vy(Sl ryEQáÍ~y Šku'tecnyáťtiiv, byl pak n j ilníss. ' 
techjověřeb.a•z4evídován. Celkový,počet'hodin `y-"' "- '' -" 
v CI zjištěný při uvedené akci byl 1202. Je ško-
da, zle se ňepodařilo výsledky vydat souborně ve 
form'katalogt 1 V současné době již řada tehdy 
zjištených informací .neodpovídá• skutečnosti. 
Vzbléd hodin se menu pů'sq~Jením povětrnostních " 
vlivů ) lidškého faktori%(stavebi í 'ůjíráv artt-
šujíeí funkci či vzhled, vadá lštvi)` Závls jen na 
majitelích objektů či nemovitosti, zda bude funk-
ce hodin obnovena. Nástěnné =Hodiny mnohde za- • 
nikly př\opravě fasády nebo současně s budovou. 

Zájemci o problematiku slunečních hodin 
a účast ná akcích týkajících se' ;bfňečnfch hodin 
mohou psa na adresu: Ing. lŇiltišiNosěk Ma-tdy-
sova 2408, 500 12 Hradec Kr &.ibé. S potěšéňím' 
podáme pris\ušné infonňače á'zárove ž juviťáme 
nové členy v nhší spblečnosti. Š výsleďky_své čin-,,` 
nosti rádi sezna í e I. čtenáře Říše'hliězd ' 

• Miloš Nošek, j

Spo 
slunečními 

stát 

ečnosti 

rok 
vzniku 

zabývající 
hodinami 
počet 
členů 

se 

setkání 
v roce 

1 1969 100 1,5 

\J 1971 •100,ř `' • 
_ _ r9 .r, ,,;2 

F - . 1972 ti 12p 

NL M 1978

x  

H 
.y

í981~ ^'30

G6 1989" 60_0 `>; rťř 

Q~ 1990

~g X1995 — • ° 1
A 

t~ 

~ 
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• Na čísle dále spolupracovali - Preklady; Erika Pokova, Jostpiz e ! Gratickeznačky: Paúet Při1w • + 
drc • Objekty vzdáleného vesňiíru: Lenka Šarounouá • Noční obloha: Á21ai ,FrIedřiclír PavelPňhoda. Lenka. _ 
Šarounouá, Tomáš Stařecký • Řubrlka .Coje to, když se řekne,..': Marek Wolf' Rúbrlka.Vesmirv bájích „ 

na legendách.: Adria Skálová  
• V čísle inzerovali • A. L L. p Y QQQduction S. r. o., POB 732, 111 21 Přahal ! EOS, nakladatěts1uí 
a tiskárna. Jana Zajice14,17OOOpl •Buduars.p.,Karaliny Světlé 4,37O21Č,•BudEjouice• Pensťěn 
UNováků, Ulice ČSA 231, 254 O1 Jdoue hPrahy 
• Služba čtenáňim — informace o předplatném a objednávky časottisň pro čtenáře z=České republlky" ̂ ti. ',, 
a ze zahraničí (kromě Slovenska): A. L"L.' .Producttoa; • s. .f. ̀  o. POB 732, .14i2' PrahaL 1" . '.• -
t O2/24OO92O9, FAX O2/24231OO3 • Informace ó p'eďplatiiétáibbJednávlry cQšoplsu p ó cťebáře že Slo- ~;• 
venskě republiky: L IC Permanent spol. $ r. O., p, p 4; X3414 Bra(tsllata 3 (J/FAx (+427'.7)'189053'! " 
Vzkazy pro redakci (Č~/PAx, z4viiamllr 0602 32299O, s-imiii rlsehue®mbox.úoLcz. _; ' 
• Vysvětlivky k tabulkám (všechny údajejsou vztaženy k Oh"Tlčpltíslušného dne): a, d— rektascenze a de-
klinace pro ekuinokctum J2000.0 (pokud není uvedeno Jinak); b —jásavý áhel; D — vzdálenost or1Země;,, '. A — azimut západu Slunce (měřený odjihu): d -průměr kotoučku pkme tí-f 'áze plwjety; r - vzdáleno§í µ i 
odSlunce;ni -jasnost ni' -zdánUvá celková Jasnost. - ^ 
• Poznámka k mapkám: kurzíva-označeníhvězdypodleFlamsteeda;padlrlunata,rone- asposthvězdr . 
v desetinách (například 52 znamená Jasnost 5,2 mag); obyčejné písmo - označeni objektu `odle.New = ' 
General Catalogue (NGC), podle Messiera (M), Index Catalogue (IC) a podobně. - 
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Vážení čtenáři, 
je pro ntš veUcým potQšením listovat přihláškami nových členů Společnosti přátel Říše 
hvězd. Jefičh:zájem svědčí o tom, že přes dlouhodobé problémy máŘ(še hvězd vklad 
který je nič ím° ienahraďitelný. Okruh lidí, kteří nehledíce na vlastní prospěch, jsou 
ochotni pombci,po ie svyčhyr iiožností'Od »pouhého + členství, přes aktivní komunika-
ci Š redakcí.ažF yi přófesionóllnLspo(upráčí'která na rozdíl od obvylclé »profesionali-
tWie přós(Á ou ií po t3ýsoke ňýd lkt 

Prvhfokr~it je )te~jQolíčtt i,_cít~q ~néšytz stovky lidí aje pátěří časopisu. Proto je 
a bude požpmos ee, řé ceFsouussťť děna právě na něj. Jedním z malých dárků, esy* • a.. 

‚  které objebí členovéjiž v přiš ' ' císle Říše hvězd, ;budóu informace o nových výho-
dách které s sebou členství ve Společnosti přátel Říše hvězd nese. Současně začne 

- ředakcě počátkem května rozestint noJé členské průkazy. Říš hvězd však myslí lna 
nečleny společndsW kteříj óv upříznípornohlL Proto jim v tomto čísle na straně 45 
poskytuje uě spolupráci s nalcindaťelštvim Eminent kupón na dúacetiprocentni slevu 

:při nákupu knUi z produkce nakladatelství na Mezinárodním knižním veletrhu, ide-
rý sé bulle konat 22. .24. května 1998 na`pražském Výstáv,"štL (Připo(rlináme, že na-
kladatelství Eminerit má výhradní práva pro vydávání překladů Saganových knih) 

Druhý okruh tvoří zějména aktivní astronomové-ámatéři apříznivci astronomie, pro 
něž je, tato věda koníčkem' o kterého se chtějí podělit s ostatn&nmL Jejich fotografúm, 
článlcům, názorům ajinýrňpříspěvkůmje Říše hvězd í75íce než otevřena, pr tože prá-
vě ty z ní činí živý časopis, á ne knihovní fosiliL Čím více j~udé takto aktivních čten-

u 
řů,.tím lepším časópiseln Říše wězd bude. ', 

Zee1a ~edinelou~s~cytp'uikttpredstaUujvňads"eni_~í~ó~esiQrtálrtí spolupraco \kel kte-
;i i'e by', na rózdil ~̀`pžedešlt~eh ~ Io na.p eeF ~_octtat. P,átříJc'nim například výtvar- 

r 4 íitceAdriaň 
t
Q Skálóv=á,  ~Cteroú p'ůvábhi$tiťýcb liáJúMuněJ,.nátolik ze jim vdec žř 

Uot'svyrgtj ih ‚ť ěmir ?;~ ' ,4~> , ~ " ;,'~ ~'~~{q -z•
_J. " 

•~,~~s~ ~š ~ t7éd@nýňi t něúl~éďertým patři rnúj ďík'-štéjňG fQkó ̀Miňi&terstvu šk lstv(, 
~ midrJpze a tělových'oUif České•řeptihltky;+zeJInéngP\a/c šámóthéritu panu ministry So- 
~ koloui, který mě,přir ašemjioslednim setkcí~ti ubezpěči! snou podporou těmto r}evý- 

~ dělečnýtti'akttvitá~m4,< 

.. 

( - 

At' Vám hvězclý sví[í.n6lunce nezáuF 2,Á, M 
'~ • ~ 

~ y  
1 J°,rl(~L~ 

{! 

-~,.. ~ ,~•1 

,; 
, 5 

'-

Upozornění pro předpJatltele~Ríše Hvězd 
i 

s-~ i 
3• ti 

Yzhkdem k tomu; že Říše hvězd`začal o~pet pravidelně vy házet, mnohylm z vás se 
-,pdmalu naplňuje počet předplácel l ,ýtisků časopisu'Aby nedošlo/k nesrovna-
lostem,, žádáme-Vás, abyste si na šht s adresou zkontrolovali, kolik čísel časopi-
su máte ještě ‚předplaceno. (Počet Vámi předplacených čísel poznáte dle čísla v pra-
vém horním rohu štítku s adresoúl Číslo vyjadřuje počet výtisků (která. ještě obdr-
žíte. Před ukončením př'dplatného; ás včas upozóřníme a zašleme novou složenku 
na další obdob?). ' ~\ ~s . _ , íy4p ' •~ / 

Pokud si nebuděťe jisti; neostýchejtě še zavolat přímo ,do A.L.L. production na 
telefoxmLčislo O2j240Q92Q9; popřípadě faxem na číslo/ O2/24231003 anebo elek-
trónickou poštou na adresů banka@~Ilpro:cz. Informace4 časopise můžete rovněž na-
lézt na internetovskě stráně-ht~p://www.allpro.cz. 

Váš šéfredálctor 

Ci 

OZŇÁMKA '`' ‚ 
V případě, že budete platit nové-přédplatcíé, žádáme Vás o čitelné vypinění poštov-
ní poukázky včetně PSČ a odéslání řéďplatného výhradně na adresu A.L.L. Produc-
tton, s. r. o., POB 732, 111 2 rha 1(respektive předplatitelé ze Slovenské repub-
liky na adresu L. K. Perman nt, s. r. o., p. p. 4, 83414 Bratislava 34). Budete-h platit 
předplatné pros ed %rí tvím bankovních služeb, uveďte jako variabilní symbol své 
čtenář číslo, které je uvedeno v levém horním rohu štítku s adresou. Jedině tak 

-- —se p k podaří vaši platbu jednoznačně identifikovat. 

I. STRANA OBÁLKY 
Planetární mlhovi-
na Hen-1357 Sting-
ray (Rejnok) - Unilcát-
ní snímelc planetární 
mlhoviny Stingray 
u souhvězdí Ara 
(Oltář). Snímek pořízený Hubbleovým 
kosmickým dalekohledem, odhaluje, 
kromě jiného, existenci centrální dvoj-
hvězdy. - Blíže viz též článek na stra-
ně 28. (foto - NASA/STScI) 

II. STRANA OBÁLKY 
NAHOŘE: Kulová hvězdokupa 
NOC 1818 —Horký bílý trpaslílc v mla-
dé hvězdokupě NOC 
1818 (v souhvězdí Do-
rado —Mečoun) zachy-
cený Hubbleovým 
kosmickým dalekohle-
dem se širokoúhlou 
planetární kamerou 
WFPC2. Pro porovnání 
je uveden i snímek 
Velkého Magellanova 
mračna z pozemslcého 
dalekohledu. — Blíže 
viz též článek na straně 29. 

(foto — NASA/STScl) 
DOLE: Kometa Hyakutake - vlevo -
sluneční světlo rozptýlené na pracho-
vých částicích vnitřní části Icomy sní-
mané v blízkém červe-
ném oboru spektra 
Hubbleovým kosmic-
kým dalekohledem 
a širokoúhlou plane-
tární kamerou WFPC2: 
vlevo - rozptyl ultrafia-
lového záření na vodí-
lcovýclt atomech vnitř-
ní Icomy, jalcjej zachy-
til Hubbleim icosmicicý 
dalekohled s kamerou 
WFPC2 - Blíže viz též článelc na straně 
29. Otto - NASA/STScI) 

III. STRANA OBÁLKY 
NAHOŘE VLEVO: Kometa Hale-Bopp 
(C/1995 01) 7. III. 1997 
(19h20m(n-19h25min SEČ, 
Newton 100/420 mm, Fuji-
color super G plus 400, 
f= 1/3, eap. = 5 min) (fbto —
Milan Navrátil, Soběchleby). 
NAHOŘE VPRAVO: Kometa Hale-
Bopp (C/1995 01) 30. III. 1997 
(20h06min-20h21min 
SEČ, teleobjektiv Pentacon 
4/300 mm, Konica VX 400, 
exp. = 15 min) (foto —
Václav Novotný, Střelice 
u Brna) 
DOLE: Kometa Hale Bopp (C/1995 01) 
7. 1V 1997 (19h30min UT, objelctiv 
Nikon 2,8/28 mm, 
Kodak PCN 200, 
exp. = 40 s) Otto -
Milan Kment, Česká 
Třebová) 

.Á'
.

r 
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♦ oznámení takto označená nebgla dříve 
u Říši hvězd publikována nebo došlo ke 
změně jejich obsahu; • akce pořádaně 
u zahraničí; :• u Říši hvězd již publikova-
ná oznámení, popř. jejich zkrácená verze 

KVĚTEN '98 

12.- 14. V. - Hvězdárna Úpice: Člověk 
ve svém pozemském a kosmickém pro-
středí. F, Kontalct• Hvězdárna Úpice, 
U lipek 160, 542 32 Úpice; 7  0439/ 
532269, Fax 0439/532289, E-mail ob-
serv@upice,anetcz. 
♦ 21. — 22. V. — Hvězdárna Valašské Me-
zincr Úspory energie. Seminář určený 
pracovnikum státní správy, státních insti-
tuci, podnikatelum a správcum budov 
a "neposlední řadě i nejširší veřejnosti.
Kontalct• Hvězdárna Valašské Meziříčí, 
Vsetínská 78. 757 01 Valašské Mezirrer; 
'/Fae0551/611928. 

? 30. V. - Hvězdárna aplanetárium VŠB-
TU Ostrava: Den dětí v planetáriu. 
F Kontalct: Hvězdárna a planetárium 
VŠB-TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 
708 33 Ostrava; .tmo 069/6911005, F"x 
069/6911009, E-mail planetarium@vsb.cz. 

ČERVEN '98 

5. — 7. VI. — Hvězdárna Valašské Me-
zrricr: Astronomicko-turistický zájezd 
do Krkonoš. s,. Kontakt: 1-Ivězdárna Va-
lašské Mezirici, Vsetínská 78, 757 01 Va-
lašské Mezincr; -?J/FAX 0651/611928. 
♦ 6. VL - Hvězdárna a planetárium Plzeň, 
Mnichov: Studijní astronomický zájezd 
do planetária a kina IMAX v Mnichově. 
r.. Kontakt: Hvězdárna a planetárium Pl-
zeň, U dráhy 11, 318 03 Plzeň; 0019/ 
288400, FAX 019/288414, E-malt hvezdar-
na@mmp.plzen-áty.cz. 

ČERVENEC '98 

♦ 3.-12. VII. - Hvězdárna a planetárium 
Valašské Mezirrer: Letní astronomický 
tábor.l-Ivězdárna Valašské Mezincr připra-
vuje letni astronomický tábor, který se 
uskuteční ve dnech 3. až 12. července 
"areálu hvězdárny. Akce je určena mladým 
zájemcum ve věku od 11 do 18 let, kteří si 
chtějí rozšířit své znalosti z astronomie ne-
tradiční formou. ea Kontakt: Hvězdárna Va-
lašské Mezirncr, Vsetínská 78, 757 01 Va-
lašské Meziříčí; J/F'x 0651/611928. 
:• 13: 17. VII. - Hvězdárna aplanetárium 
VŠB-TU Ostrava: Měsíční expedice plus. 

Kontakt Hvězdárna a planetárium VŠB-
TU Ostrava, Třída 17. listopadu 15, 70833 
Ostrava - Poruba; ®069/6911005, Fax 
069/6911009, E-mail planetarium@vsb.cz. 

SRPEN '98 

♦ 28. - 29. VIII. - Hvězdárna a plane-
tárium Valašské Mezrricc Obnovitelné 
zdroje energie. Seminář určený všem 
zájemcum o alternativní zdroje energie 
ajejich praktické využili. '. Kontakt: FIvěz-
dárna Valašské Mezirrer, Vsetínská 78, 
757 01 Valašské Mezirrci; /Fax 0651/ 
61 1928. 

Stingray - nejmladší známá mlhovina — 
K unikátním záběrům posledních stádií hvězdného vývoje patří snímek mlhóvlňy 
Hen-1357 pojmenované Stingray (Rejnok) padle jejího-tvaru, připomínajícíhó stej-, _ 
nojmennou rybu. Nachází se v souhvězdí Ara10ltá ) asi 18 000;švětelných let od. 
Země aje dosti malá. Jeji velikost odpoví ási desetině velikosti vetšiny pla e a
nich mlhovin. Hubbleův kosmický dalekohled ji žaellýtil měř°V pfdižbi•zřodií ri~ ~( ;' 
bot před zhruba dvaceti lety plyn obl1lppucírumířajlíof hvěťťdu jéš ě eby_~ doshhoi , n~ 
ký, aby zářil. Tak je Stingray nejmladšl dosuobjevertouřmlhoy~ino •• L7 * , rf, 

Planetární mlhoviny vznikají poté, ctí se iltatersk l vezlo řozepne.do sa`dia" -
deho obra a odmršti část vých'vnějších" fev «Ťák se`mlhoviha ~iízgíná, zbyťllělť 
mateřské hvězdy se zahřívá, a tt~n se ivysuje teplota odvržené`plynne obálky Cen-
trální hvězda mlhovIný,Štiílgray še vš~ odle všeho žahříváfa překvapivě rychle. r. 
Teoretické modely pcpřědpgyídají ó hyězdy, `Ýáktó ňl"zkó!Lhmotností tak rychlý= 
VyV0j. /  f' • / 3 .:;. i  v  a- 

Vznik dvojice plynových'bubhyn, které-jspu čl °arakt nstícke pro řadu planélamich 
mlhovin, byl vždy pro vědce, záhadouýProójoktfš~ziížňky z Húbbleova dalekohledu, 
odhalující vytrysky plynu smě;ující.dp opM'n c~ šYrrť ep  mírně zajímavé. Ukazu-
jí prstence/plynu obkl pu íc  centrál ú:livÍ'zd, i zni $ěne bubliny.1Hvězdny. vítr vy-
zařovaný,centrálni hvězdou(yytvazí tlálkddsÝáfečny; k tomu, aby vytvořWZť vory na 
okrajích//bublin, kterymi může pl r 'úriilk i.BůlMiny tak působí jako' hadice, ktery'-
mi vyte,Ka plyn ve dvou opačně orIgnto fiv~nýěfi pl óiiďech. Obrázky také ukazují zá-
řící plyn, ktery- je oh íyáp;š;ážkámi' iateiMu,-v plížovaného, centrální hvězdou, se 
stěnami bublin. a '° n• " ` 'tf Y l ' 

Davším objevem sou"višě)ííiím š mlho iÍť •Stingray) Xistence drúhé hvězdy 
uvrhl- mlhoviny, což znamená; ze mateřská°hvězda~ dvojhvězdou. Tento fakt může 
být d1ů1ežitý, protože ppole n kt e ěořií by práá gravitace této druhésložkyinbhla
být piičuiou formování ozozrgvaných'plyrlov"yč "b ibYúi;aprsteričíř á šlóupGu`. 

(viz 'lež .sňímelťn&r r ně,.ob kr~ ,'•^,)`sf~
~r s r, ,I ;iiiř ~ i` ° ~š~' )3PIk~ 

•in 

'•' Ir'=.~ 
'  ka'' t~ 

Obr. 1' - Unikátní snímek planetární mlhoviny Stingray u souhvězdí Ara (Oltář), ktpr

odhdluje ext enci centrální dvojhvězdy, pořízený Hubbleouým kosmickým dnipkohleďem. 

I t (foto —NASA/S1ScI) s 

~ 

'-S 

~ 
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tase nvezc 

—Překvapivý bílý trpaslik 
Hvězdokupa.GC$18, nacházející se ve vzdálenosti 164 000 světelných let ve Velkém Magellanově mračnu, je na astron 
mické poměry újilná mladice. Je ji totiž pouhých 40 milionů let. Na snimku z Hubbleova kosmického dalekohledu oslnivě zt 
jejích asi 20.000 hvězďa mezi nimi, díky krystalické čistotě obrázku, lze rozeznati velmi mladého bílého trpaslíka. Ke vzpl 
nutí rudého'obra, kteiý~ 1 jéllo předchúdcem, došlo v anedávně' minulosti, nebol nalezený bílý trpaslík je extrémně horký (p 
vžehová te lotaojě kolem 2,8•~05K) a jasný oproti svým starším a mnohem méně svitivým sourozencům ve hvězdokupě, 

Z pozorování vyplynulo, že jeho před-
čfi `dcé - rúdý obr byl asi 7,6krát hmot- V Obr. 1 - Horký bily trpaslík v mladé hvězdoku 

~elsí t n U^
'než ,naše Slunce. To je ovšem velmi NOC 1818 (v souhvězdíDorado -Mečoun) zaehyce } 

překvapivé, ňébot až dosud se soudilo, že Hubbleovýmkosmiclnjmdalekoh(edemsešvokoúhi 

' h ezdy o hmotnostech~6 až 10krát větších, 
planetdmí kamerou WFPC2. (foto -NASA/s1S 

én ž~je hmotnost Slunce,'by měly svůj ži-
vot končit za mnohem dramatičtějšich 
okolnosti - sebedestrukUviit explozí se 
měnit v černé díry. Tato nově nalezená 
hranice hmotnosti hvězdy, která končí 
svou\pout jako bílý trpaslík, pPmůže 

• upřesnitteorie týkající se vývoje g axií 
♦ Obr. 2 -•Snm ě(cVetkehoMaget v raném vesmírů; určit rychlost, s jakou lanoůa mračna z pozemského da-
lekohledu. ((oto-NASA/W5c1) supernovy o ohačujimezihvězdnýprostor 

o těžké prvky, zymchž`se tvori nová gene-
race hvězd, a odhadnout počet neutronových hvězd ve vesmíru. 

Jubbleův`dalekóhled díky šyg znamenité rozlišov` cí sc1.opnosťi, která mu 
umožňuje rozeznat`bilo-modrou zah bilýcb, trpá~jilků v oslňujicím lesku 
náhyšiěnč,hyézďiíópuláčeŠ.j~ optimáliúm~ňštrójem pro hledání hvězd to-
hoto typut3tak ówélhcyeh vzdálenťechod 2emer 

(vtž těobrazél~ua~lh strkaně obálky). r ' ; 
q4 S r am••• fi ^. •ErikaPokova 

>~ C~, j;-~~ x <~ Yl •>^~ j}• v'r "•i  ~ý.3-y `1i ~~ť~ ' i~_ t

~Obroy ká'továrnana vodu júi ěm,Hyakutake 
. 

yAeY 

Kometa 8'996"B2 (Hýakútake) je jedou zé~d óú ltometř které jsme měli mozmost nedávno pozorovat. Koma, hlava komety, 
á jejip`yno.~irachovou atmosférou. NáFČd~qu íoťográfich;,pořízených Hubbleovym kosmickým dalekohledem a širokoúhlou pl 

ti neťárnr kamež (WFPC2), vidíme t kžyaňo6. ňltřni komu. ,V zorném poli d ekohledu máme zachycenu čtvercovou obla 
• x T  • +f  astraně 14 ti00;k11oúietrů. Slunce še načházi ve meruj k pravému hornímu ohu snímků. 
.--' j a ' ~_,~~. á ;« 

F Na obrázku vlevo, ktery' byl pořizenřpreš•ce~rvreny,-filtrjv blizke červené oblá ti spektra), vidíme sluneční světlo rozptýleně i 
prachových) částicích vnitřní komy komet 7. Spualové výtrysky šméruji ke'Slurj,ci, tenká přímá stopa částice naopak doleva dol 
ra byla průběžně pozorovatelná v době n ětšil «přiblíženi komeťý ke Slunci koncem března a začátkem dubna. Nad konce 
této stopy jšou slabě viditelné dvě z mnoha,ko id nzaci, zřejmě.chuchvalce materiálu uvolněného z jádra, které pomalu »cest 
valy« ohonem komety. ;' ts ' q 'sj 

'? Druh' šnimek (v ultrafialovém óbóru),vkfi u e rozptyl ult afialoveho farem na atomech vodíku. Vodik sám vzniká vlive 
- ultrafialového slunečního zářeiii rozkladaj« ího'molekuly vody, které jsou hlavním stavebním materiálem jádra komety. Vod 
j dilky tomu nejčetněji zastouperiým,pI ňem v celé komě6Vpitrní bílá oblast naznačuje, že by vodík podobně jako prach mo 

' .byt vypuzován přednostně sně m•ké S•lunci. To však není pravda, neboť asymetrický vzorek ultrafialového záření produln 

j Kómeta Hljdkutake. Vlevo - SIwt ' ni světlo ro ,ptýfené ňa prachovýct4dsti- atomy vodíky, jejichž rozložení je zhruba sférick 
` cích'vnilřní části korny snímané v blizlcém červeném oboru spektra Hub)ileovým Asymetrie má původ v jejiel vysoké účinnosti F 

kosmickým dnlpkohiedem a širokoúhlou planetám( kamerou WFPC2. Vpravo - rozptylu přicházejícího ultrafialového záření. At 
Rozptyl ultrafialového žáře~í na vodíkoí ých atomech vnitřní komy, jall~sej zachytil my na straně komy přivrácené ke Slunci v podsta 
Hubbleúv kos mickýdnlà

tt
kohl d s kámérou WFPC2; (foto - NASA/S'S'lSci) stíní atomy na straně odvrácené. 
i- T .. Měření, tykající se vodíku (H) a hydroxylu (O1 

v komě komety Hyakutake, byla také prováděl 
vysoce citlivým Goddardovým spektrografe 
a spektrografem pro slabé objekty. Analýza d 
ukázala, že rychlost »výroby« vody mezi 3. a4. du 
nem byla 7 až 8 tun za sekundu. Použitý detail 
teoretický model odpovídal výsledkům měře 
rychlosti vodíkových atomů prostřednictvím Go 
dardova spektrografu. Význam takto podrobné] 
modelu tkvi v tom, že umožňuje přesné výpoč 
rychlosti »výroby« vody z pozorováni H a OH. 
(viz též obrázek na 11. straně obálky) 

• Erika Poka 

‚-
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Říše hvězd 

Jak se cítil Američan českého 
Na oslavy 100 výročí založení observatoře v Ondřejově přijal pozvání také americký ásteontiut ď eeékymi předky, plukóvnik Joún,.
B. Blaha, Na setkání s ním nechyběla ani redakce Ř1ŠB avšzn. Zaznamenali jsme prwýás,tý nejzajímavejši,ot kyfa tidpověd1 které 
zazněly během dvouhodinové diskuse. ,,rr~'

• V jakém věku jste se rozhodl, že bu-
dete pilotem? Měl někdo z vaší rodi-
ny stejné povolání? 

• Můj otec byl vojenský pilot, létal ve II. 
světové válce. Jako malý kluk jsem vy-
růstal na vojenské základně a již od 
malička jsem chtěl být pilotem. A když 
jsem později viděl, že se létá  do vesmí-
ru, chtěl jsem se tam dostat také. 

■ Absolvoval jste v roce 1996 společ-
ný pobyt se dvěma ruskými kosmo-
nauty na kosmické stanici Mir. Kdy 
jste o něm začal uvažovat poprvé? 

Jobn B. Blaha, astro• 
naut NASA, plukovník 
USAF. Narodil se 26. 
VIII. 1942 v San Anto-
niu ve státě Texas 
v USA. Jako velmi zku-
šený vojenský stíhací 
pilot byly květnu roku 
1980 vybrán do zvláět-
i•" nY o oddilu pro přípra-

vu astronautů NASA. Do dnešního dno strávil cel-
kem 161 dni na oběžně dráze. Přl letech do kos• 
mu se zůěastnll celkem pěti kosmických misí: 
jako velitel raketoplánu Columbia letu STS•58, 
jako velitel raketoplánu Atlantis letu STS-43, 
jako pilot posádky raketoplánu Discovery letu 
STS•33‚jako pilot posádky raketoplánu Discove-
ryletu STS-29. Blahovou nejvýznamnější kosmic-
kou mislbyl dlouhodobý pobyt na ruská orbitál-
ní stanici M•r, kde od zádí 1996 strávit více než 
čtyřl měsíce jako palubu! inženýr. ([oto —NASA) 
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Obr. 1 —Po E. Cernanouije 
J. Blahajiž druhým; americkým 

astronautem, jehož předkové 
pocházejí z českých zemí Po 

jejich stopách se vydal 
ell Blaha v letošním dutin 

' (fo o = tomas s ařecicy) 

:.ro dobré vztahy a nakoňe~.jsme vytvorili' -
š~éšný týjil.

.r • Ptívězte,námthčco o svém přesunu= 
{..wwapráci na-stanici?

3 f _ •' ., é'. ,I- A 

ťar{tvanu pred startem jsem byl 
~čl~• `ťroehu sem trénoval s j po-._

l etoplánu. Pal jsein. s ní od-
,j!zlefél.na Miř. Pět dní jsme jenom stěho-

~y~šal1 ltIejprve věci=mé. přeďchůdkyně, 
re{  mel j .1 2,5 tuny, a pak moje..-Já na 
i ;to$n jy1 podobně. Potom začal normáhíí 
,4píď o,ni řréžim,`.Kšždý denv 8 ráno vštá-

zb vát,(srunozřej 8 hodin moskevského 
rc , asu) a o gůjnoci jít spát, Tak to probi-

halo i ž cÝý ze sto dvaceti osmí dní poby-
tusDvdkrát denně jsme cvičili na dtop y

p`o ;bezecNém.:tče azeru, aby 
+.rztra~a,šválové a ko ii~ycbyÍá ed.'+~- -

i nejmenší Pomocí uťažéí%hó p~oštro~ejse ` 
• V J simulovala umělá tíže, a to jak~pn vk e ,,,1; 
líne ní, tak při běžné práci.- Zpočátkll`to bo-
jse lelo, později jsem si zvykl. Přesto jsem po 
V roce 1994 přišla nabídka. Když jsem návratu měl v pravém kyčelním kloubu 
tam tolik chtěl létět„ákpry' •mám;mož,t.= dvanáctiprocentní úbytekhustoty kosti. 
nosí ř '1'4 ť,~~; Mým pracovním úkolem ve vesmíru 

jste se na tento let připravoval? bylo shromažďovat data' nejrůznějších
` pokusů pro věděcký výzkíxm el vý-

ň i. ' • Ze vseho nejdříve jsem zabalnavště- sledkya~iiájf směřovát'ke •zle i ota ' x - 
vovat ja)aykovou školu v Kalifornii. Ruso- na Zem z ; l4 
ve a Američané totiž mají mimo jiné spo- y -  r . .  .. 
Tečné to, že mluví pouze vlástňíiň` ~ • Co jšťe' cítil, když; jste opět stánu" ..j; 

kern, a tal~„mi nezbývalo mosJlneho,` e ' , na Zemi? 
1L 

Ý • 

se naučit ru ky Rovněž jsem,iliusel přo- - A Bylo to zvláštní. Po předcliozích jétécli w 
jít kurzy o ých.palubmóli'araketb- raketop]áněmjsemnikdy,~podobnétpDej= Y9y~ 
vých systěme\h. Rozdílné •bylo t< ;:ž', ty. nemel. ~Jé agle pravdá;,ze šlg o,lety
v Americe k tak ve výuce používáhié si , w •  -L w   , ~^ 
muláto v Rusku oůživá í tabuli a kři- -~ .' 
du. Nechci to však jak žlehčovat. ýouže 
se jiným způsobem áostáyáme ke stej-
ným výsledkům. 
■ Vycházel jste se svými`ruskými ko-
legy dobře? 

• V podstatě ano. Byli velmi příjemní, 
ačkoli vaše zkušenost je asi jiná. Začá,'~ 
fek naší spolupráce se ale neobešel be 
komplikací. Jeden ze členů posádky měl 
krátce před vypuštěním do vesmíru sr-
deční záchvat, a tak musela být celá po-
sádka vyměněna. V důsledku toho jsem 
své kolegy téměř neznal, což situaci ztě-
žovalo. 0 to vie jsme se museli snažit 

• J 

oce 1991 'sem na konferenci v Ber-
viděl; na• videu stanici Mír a říkal 
si, že,bych se tam,chtěl podívat. 

M

♦ Obr. 2 -Pozdr~troonďutaJ. Blahy čte--
nářůmŘíše hvězd (14. d 1998. 

(archiv r dakceL 

F 
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Říše hvězd 

idu na ruské orbitální stanici Mir 
~ 

mnohem kratší, několikadenňí. Tento- Á Óbr~ 3~-J.' káha, opíraje seopilotnípa-
krát to bylo jiné; ' a$ikl d když,jsen né1ýy"a opldnUAtkmLis (STS-79), pozoruje 
zVedl ruku iemolíll sem i slzo;o•ůžeť ~ ojli. itabuštanictMlr=svůj budoucí do1n~p~v na 

ž věvzduch'u. eljsé poč ť7 jakol }*ibXÍa 'uiceněžčtvrfrolč ) (roto- ASA) 

- dolů ptahován~á silným , magnetem; 
r *; 3Muáim vsakňč efu křátštčhetů má

` tákjédénzpěti;astronáutú problémy po -` 
riáyíatu. Nedá se,ovšem piedem odhadem c 

u "minout,'J k kdo'budě;let snášet, prdtóže , 
- reakcé~ jsóu ,a5šólutně~ individuální{ '" 

a dokonce do značné míry i'_nezávlslč ria. 
' `' předchozí fyzické přípravě. '' .t' <<l~' 

ř 
'.~ !r Mají í nepnjemňe~pocity z letu nějá t~

f ; Vikou spojitost s mořskou nemocí? d ~Á~O1i~r4 - Posleďní rakefoi kout Pnpravy. P 
. 

`- • Ne, mořská nemoc vás ve vesmíru A tipňWPro.letSTS 79, který ďopmui jJ. Bia-
'netrápí.  stanici Mir. Po čtyřec.i měsí netrápí. Jde,o problémy daleko komplex- ~}.. ; 
nější povály. Jeden z členů posádky mř i c ~ pak as[rono(  zpcítlaJ (foto- N cp ou) 

. naprildad popisoval, ze má pocit{ jako 7 '(( / 
kdyby měl místo hlavy nafukujícítšeba r/ 'Obr.5-OrbitaffiístaniceMv%přechodnáidlouhodobo.pracounaa ubytovna, na nížsejiž 

vystřídaly des" asťronautů z mnoha zemí světa Jedním z nich byt i astronrnit J. Blaha -~ 1ón, étery" se négstále snaží vypiniYol~o1-~r y třídaly y 
-' bř .rostor. Takže když třeba.proiihpze'/ / / 

(j).to-NASA) 

- 'nějakým zúženým prostorem, jakóbý šé) 
ř zmehšoval, abý se do něj vešel, a'šóiva 

;výlezI, znovu se prozpínal'. Z toho vidíte, 
že nejde jen o' nějakou ,nevolnošj ale 

fio naprosto spečičká p ity 1 
- 14 yú';%-.. 

- Jak na vás. pnšoliilo'~přetižení po ' 
startu? f' 

q yř 
t 

• 'Vesmírné lodi obvyklé stoupají 8,5 mi-
nuty, Mercury to.zvládl dokonce za 5 mf-

č .. nuť,U našeho raketoplánů se po zažeh- 
nutí motorů začala celá loď otřásat „ 
á zrychlení nás silně tlačilo do sedadel. 
Asi 30 sekund jsme letčlFnadzvuk you 
rychlosti přímo nahoru. Další'd minu-
ty jsme slyšeli hluk třesy rakety 
a měli jsme pocit a coby nás to mělo roz-
mačkat~Zrychlení se stále zvětšovalo. 

Posledních 40 sekund zrychleného po-
hybu opravdu není příjemných. Máte 
problémy s dýcháním, ve sluchátkách 
slyšíte těžký dech svých kolegů a jen če-
káte, až motory zastaví svou činnost. 

• Spolupráce mezi USA a Ruskem vy-
žaduje poměrně velkou otevřenost. 
Jsou nějaké hranice utajeni v oblasti 
pilotovaných letů? 

• Možná existují v politické rovině, ale 
já o žádných nevím. Vše, co jsem chtěl 
vědět, jsem se dozvěděl a totéž platí 
i o mých ruských spolupracovnících. Je 
ale pravda, že jsme 35 let měli zcela od-
lišné vesmírné programy. Ctižádosti bylo 
vždy být lepší, než ti druzí, a problémem 
uznat, že oni jsou v něčem lepší. Od té 
doby, co jsme se blíže poznali při společ-
ně práci, se nám pracuje mnohem lépe. 

• Co byste chtěl na závěr sdělit (nejen 
čtenářům Říše hvězd) jako nejsilnější 
dojem ze svého vesmírného pohledu 
na Zemi? 

• Letět prostorem je samozřejmě velmi 
vzrušující a napínavé. Nejzajímavější 
však je, jak Země z takové výšky působí 
velmi křehce, jako bílo-modrý míč obklo-
pený teninkou vrstvou atmosféry, na níž 
závisí existence všech 5,5 miliard lidí, 
zvířat i rostlin. Proto je o ni třeba inten-
zívně pečovat. 

■ Děkujeme Vám za rozhovor. 
• ep & tat 
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Říše hvizd 

Josip Kleczek, Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov—

de jsme ve vsmíi r~. ~~~ 
~~~' ~.

`~-' ` 
Každá věc, hmotný systém, zabirá prostor a je v čase. Prostor a čas jsou neodmyslitelně spjdty, s ItimgtouE Hmotňé veci f sou ~iVeBDz~ ~~ 
a uNĚIO]Y (c Můžeme se ted tát: KDB Jsals A KDY JsMB vB VEsndaK? ~~ ď 'f 'Y P 

KDE DOMOV NÁŠ? 

Domov je místo, kde jsme chráněni před 
nepohodou, cítíme se bezpeční a kam se 
rádi vracíme. Pro Odyssea byla domovem 
— »oikos' — usedlost na ostrově Ithaka. 
Pro nás je tři tisíciletí po Odysseovi do-
movem planeta Země. Rychlá doprava, 
bleskové šíření poznatků, hromadné ces-
tování, čilý obchod, výměna zboží, jedno-
ta biosféry, ale především lety člověka do 
Vesmíru — to vše pomohlo rozšířit Odys-

♦ Obr. 1 - Náš domov je sluneční sousta-
va,. Země nás chrání před nepohodou kos-
mickéhoprostoru aposkytuje nám atomy pro 
stavbu organismu. Slunce dodává energii 
potřebnou pro všechny životnífunkce. Naho-
ře: Vnitřní planety sluneční soustavy. Cár-
kovaná část drah je pod ekiiptikou. Dole: 
Vnější planety sluneční soustavy. 
Šipka upros třediidriuásměrkjarn mubodu. 

1 astronomická jednotka 
. . 

‚‚' Mars

Vnitřní planety 

Směr k jamfmu bodu 

Vnější planety 
-.---- ~ ~ .- ' ~ 

ii ~ 
i 

.~------ 
`.

t ‚ 'S ~ i 
t j i~ ~♦ I 
I I I! - — ~ N ~ 

~ Neptun 

\ i \Jup~ } 
~ Saturn J 

  uran 

Pluto 
.. 

10 astronomických jednotek 

seův »oikos« na celou planetu. - ř r 3.109 sv.'r kb 

Podobnou změnu v cňápáíú ďon1ova 
y

~ , 
prodělávají astronauti Ne v fisíciletícli # `' ; . Galakuc ry ro ni 

ale v několika málo dhechh~ P,rv~va, '• 
dny každý z nás ukazoval nu uoú zemi. . JPio ce
Třeli a čtvrtý den jstnepkázova,4 an  sne ‚ .j '. 2Frn ` 
kontinenty. Aípátý def jsm uidělt,,je 
nom Zemí" (Sultan Bžn Salman,ál-Sail4,  "~~'~ 

' 

astronaut,Saúdsk r ábie)l Ná p~zadL,S,°f~ 
černé ledpvě zejíci-kásmickéjprolfasti seŇ . - 4~ : 
astronautům naše "Země jeví j hjgd`iňý'vóá 
útulný ‚křehký domov života. Na;Zéliil` ~°; 
jsme ěni před ysm e)ný be pé ' 
čím kdsmickéhó prosťgňi:~ ~lidé~(astéo` i 
nauti) sd na ni vždy rádi ž°j smů vracejí. 

NAS DOMOV JE SLUNEČNÍ S IIS'A1M 
y 

balvany. Jsou to srazky o rychlosti desl 
tekl~ilometi'ů,za sekundu, velmi prudké 
a nebezpečné pio živoL'Z"emě nás (a vše 
živé) \naštěstí před nůňi, eárí svou at-
mosférou. Drobný praseksevypái}4(jakó~w ardami let. Slunce zahřívá Zemi svými 
meteor) nahoře, ve výšče~kolem šiá kilóL'' paprsky. Bei slunečnihq teda by~život ' 
metrů Ti větší vetřelci se zčásti také vy- na Zemi nebyl možný, nebo~lkažďy", živy"'..' 
paří ($ o bolidy), ale jejichábytek, me- tvor,pojtřebuje.určité tepláa> talq"tLďb- ` á 
teorit, d`opadne na povrch Zimě. dávku enérgfe. Slunce nam~2jáya filip e. s Smrtonosná prázdnota kolen Země je v hojne mile Músíme.tědy p7esnéjLříc1 w' ', 
bičována\slunečnm větrem; lepe:rei eno Naším domovem~Je s)uneč soustava,-tS
sluneční vichřicí. Do prostoezi,p'l ;~ Domovem, v. témž lidstvo ,rzust ire pó^ "f.S
netamt Slunce .duje. rychlostí: 300 až ;'čelgn svou existenci. .<. " rrri "`." 
700 kilome za sekundu: edy asi ti- Země je ‚v příznivé vzdale iošti^ od f ` 
síckrát rycbléji, než leti kulka z pušky Slurice ť ňerú'ianí ani příliš borko (ják,o ~'~‚ 
Částice sluneciho větru (protony+, alfa' - ná Venuši) 'ani pp_ fliš zima (jako;na. Mar =; 
částice, jádra tězších atomů, elektrony) šu): Obéžná ňrátla Země jetéměřkrulio '-
jsou velmi nebez~ečné..živým organis- vá, takže nyédoéháží béhéín rokli k Vel-,,-` 
mům. Země nás a vše živé na svém po- kým změň~ani oŽžštyiish nečního'zaře-~ 
vrchu naštěstí chránr«přěd slunečním ní, které "dbpaďáná-zemi. - 
větrem rozsáhlou magnétosférou. Na je- Slunce samo je průměrnou skrovnou - . 
jím povrchu jsme v bezpečném =závětří«, hvězdou, která'nevybuchuje a zůstáyá 

Tisíckrát rychleji než sluneční vítr se bez větších změn po dlouhé miliardy 
míhají kosmickým prostorem"fotony. roků. Poskytla dost času životu, aby se 
Nesou energii a cenné informace, jsou piněi vinul. V~bb kosti lljjadých a prq~ ~Š 
velmi užitečné pro poznání Vesmíru. Ty `?měn ýcjii hvězd by ži vot byt hěmohl. -~
s velkou energií (fotony gama, rentgen- ' t , ' > 
vého či ultrafialového záření) jsou živo- "KDE JE SLUNEČNÍ SOUSTAVA? 

4 
~'ť 

tu nebezpečné. Naštěstí nás Země svou ~ 
r~ 

atmosférou před nimi ochraňuje. Pohl- Hvězd jsou miliardy a S),unce je docela'
cuje je v ionosféře a ozonosféře, obyčejná hvězdalak dát vědět ínteli=1 , '-

Země poslušně »běhá« kolem Slunce gentnímu společenství év  hvězdokupě : —
od svého zrození před čtyřmi a půl míli- M 13 či jinde naši zpáteční adresu? o- - 

I tµ d t ` `3~ f ' ~J- ~ 'tm a n a '+ď'«' ...~

Země obiha'koÍet Slu~4co á ňa'svepou  lo•io~ i reí 'cn rokt(,« "{c ie OY t.., 5, _ 

ti sé sráží s pevnými cašťéákamí:;ófiď~ " l'  rv ♦ Obr: 2!.  Sluneční sóus~auwšé~iacRcizí~~  , zlomku mil1nie«'u až po mnohametrové v Mléčné dráze - naší Galaxii. Ťe "„_ryý M,i•~ ~ 
30 tisíc sv. let od galaldičkého štředu. Naše '‚
Galaxie nepatří k těm které nesmírnými vý-
buchy vě svém středu znemožňují život 
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Říše hvězd 

----moci pulzarů ve slunečním okolí - to je soustavy, Jak je tomu například v gala-
jédna možnost, které využily sondy Pfo- xii NGC 4261 v souhvězdí Panny. 
neer nebo Voyager. Pulzary - vesmírné V NGC 4261, vzdálené sto milionů 
majáky - šé'všák`zpomalujf a po tisíci- světelných roků, objevil nedávno Hub-
letich vyhasnou: Nejsou jedy příliš tr- bleův kosmický dalekohled obří černou 
vanlivými vztažnýnů li~ ..~ - díru o hmotnosti větší, než je miliarda 

Naše sllunec~ soúšfava je součásif hmot slunečních. Kolem ni krouží spirál-
i. ` € soustá léčne p~lráhy, -,~síbiiťehó pád rn pás plynů, prachu, hvězd a jejích pla-

su obépínajičíhót áblohtia koÍěm cokó7s> nět Sířka pásu je 800 světelných roků. 
' To, co vidíme rí obZÓtiLr jkó''1Vtléčppú Lze ši'snadno představit hrůzu intelř-
X dráhu, jeyšak jeh p přó jeléňaší geriti ích 'bytosti na planetě někde 
'hvězdné soustavy— naší Galaxie.  Sou- v pásu, nticm se nezadržitelně do hrůz-

, - ;edritiVelk`galaxie M 31 v Andrómede, né černé díry. Toho jsme v naší Mléčné 
ze vzdálenosti.dvou milionů světelných\ dráze ušétřeni. 
roků,, bychom ná i1 Galaxii viděli jako 
spirální. Slúnce j ě na vnitřním okra i tře- KDE JE NAŠE GALAXIE? 

`tiho'spfi inihořámene ve vzdálei stí 
30 ď00`švětelných toků od středu Gala= Soustava Mléčné dráhy patří do Místní 
xie. Nenř.,to žádné pfivilegované místo' ,skupřny galaxií. de to sesk ipenř galaxií 
mezi stovkami`c-miliard jejích hvězd. o;  iozmě> u asi 5 milionu svetelných let 
A rozhodně to není místo _definitivní: a.,obsahůje asi 25 galaxii (Magellanova 
prudký vířivý pohyb Galaxii unáší naši r oblaka, Velkou galaxii v Andřomedě..j. 
slunečnř'šoustavu f okolní livězdyrych- ' s w' 
losu dvě stě kilomětrů za sekútl~u. Smě- -
řuJemeksouhvězdř'i butě.Kdebudem- `3-' \ 

" za Pár m)lIo~ ~ýók~~~=kdé~p~u~ ďoú~yéti~~ r. ~ ~,'~`~~ ~ • ~ ~ \ 
:dy našehg dnešluhQ oJcolI?:_ .ě'', rYt ' 

` 
. 

Naše Galá7d pepáť .'
h ~jdióvgak~gepávsk~`g~lazcig;řV tech do-`, , / , ~ pr a ~i,..r r ~ I ~ ~ ; .'!r 
Y = nZzď w • nesmlrn ' , 75lřéd Supérgalaxle ,č,~ ~ ~,-~~ Ym YÝ,buchům,: lcterě se, ~~ , ;,~.1 : r , ~ 

r zsiri do vzdáléňostl státisícii až nlilio- fia"s_e M15tnF 
~?~ nů`švětélnýeh+3ét ža.hráriiee explodgjíei rs~ pk ~ ~ alaxli 60.106 světelných roka 

" ~gálaxie:, Obri proudy a laloky kosmi~é-;  ̀  ~?\(" } isa06svěťelných roka 
~ ho zářé3f žigaláklickélío.jádra by př~d  ~~ j , f~ 
• , stavovalý\žáhubu pro všé živé v tak /~ryt . 9 „I ' 

'- galaxii: U jádřé éxplodujřcích galaxií jšou`~ - yi,,^ i, L ~ -' 
~ e asivrií+"c díry s hmotnósiž, ~ ~y ' ~ ~ — _ •~ 
~ 

— _ — 
• Ú~ ` řovnbu~imliár.,ďá~ slunečních hmot. Je=~ ~ ̀  " ~ 
'< ^ ~  n f.~ .., •306 šyěielných•roka ~ 
, . ,- jich velikost (poloměr Schwarzschilddvyč . Ř • - r 
` ~..sféry) je srovnatehiá se vzdáleností od *Ai Obr. 4 ~ 350 Naše Galaxie patří do velkého 

Slunce až •.k planetám Neptun a Pluto, • ^ s1fštémugalaeiízuanéfwSupergoinv;a, jehož 
Jen takov~'černé díry dokážol3,,vývglat '^stted se rwchcízí 60//nilioňů suěteŮuých let 

"4" -" exploze vjádrech galaxří. '  za¢p3ezdamřjamOw souhuězdíPa3v3y. Přes- 
`',- ' řn.,r tože rivněrnaší(rliíštrtt7Superga}nrir'e150 Ve středu naší Galaxie, třiceti tis3~sv,ě;~~s ~~ suětelnýc~i. let, patri mezi. ne~menší 
; ; _ ~élííých let za hvězdnými oblalry Meč,/ supergnindP uéUesmíru. Nap/Iklad super-
.  souhvězdí Střelce, se slffyvá;gá; gninfP u Perse~fi pnáprůměr aši 750 milionů 

ř~ Yaktické jádrťí fJe-li V íiěm, černá ilí~á, suěfGiných leť` / 
rozhodně nedošahuje velikosti slu~eční 

I 
♦ Obr. 3 ~Mísh3%s 

. ~‚.--»~ M3 :  . 
•_M32A~ ~ :r •. , ~3ss ďc~. 

• ~_NGCI86' f ~ ,+ -~_ •i a , 1. ' ,•~ p* 

M ' i~ ~ oe ~~ -• ' \ 
-.. //IpšT;-   

Galáíie rJ \J - 
F-r^» ~t1 •v,Draku : JY~ • 

'• - I Naše galaxie •
` -IČi.613 t ~ IGaILwe J I 

- Galdwe • • • š 1\\ ve 
• SMC LMC ‚ ~ 

\ • `` — ' 
\ NGC 6822 . . 

r 

/ / 

5d06 světelných roka 

r 

Naše 1Vl'ístní skupí ia galaxií tvoří 
inagakix~i~i^ , 

x s mnoliá jinými ob, ovský systém — Su-
t if ‚ pergái_axii. Její střed Je ve velkém sou- 

středění gala~dí(které se nacházejí ve 
vzdálenosti 60 milionů světelných let za 
hvězdami óuhvězdí Panny. Rozměr Su-
pergalaxi je 150 milionů světelných let. 
Ani~,zd nemáme žádně privilegované po-
stávenř -jsme spíše na periferii naší Su-
pergalaxie—odjejiho okraje nás dělí jen 
15 milionů světelných let. Podobnými 
supergalaxiemi je vypiněn okolní vesmír. 
Naše Supergalaxie patří k těm nejmen-
ším, není-li vůbec nejmenší (pro srovná-
ní například supergalaxie v Perseu má 
rozměr 750 milionů světelných let). 

Supergalaxie Supergalaxie 
v Hydře v Sevemí 

konině 

-r~ 

vs 

, , 
1 

Naše 1 
Supergalaxie ; 

Oblast okolních supergalatli ; 

°8" '‚ Ö0

♦ Obr. b - Sousední supergalaxie u sou-
hvězdí Hydra a Severní koruna 

KDE JE NAŠE SUPERGALAXIE? 

Podle dnešních poznatků jsou superga-
laxie největšími stavebními jednotkami 
Vesmiru. Žádná z nich však nemá něja-
ké centrální postavení. Ve vesmíru ne-
jsou žádná význačná nehybná tělesa, 
systémy nebo body, vzhledem k nimž by 
bylo možno určovat polohu supergalaxii. 
Vše je v pohybu - prudkém pohybu -
a žádný pevný opěrný bod neexistuje. 

Člověk není středem Vesmíru, jak se 
dodnes někteří lidé domnívají. Středem 
Vesmíru není ani Země, jak si lidé před-
stavovali do poloviny šestnáctého stole-
tí (geocentrismus). Slunce není středem 
Vesmíru, jak učil Koperník (heliocentris-
mus), Naše Galaxie byla pokládána za 
střed Vesmíru ještě v první čtvrtině XX. 
století (galaktocentrřsmus). Když Hubble 
(po němž je pojmenován velký daleko-
hled kroužící kolem Země) zjistil, že naše 
Galaxie je jednou z galaxií, jakých Je ve 
Vesmíru obrovské množství, vyskytla se 
otázka: „Co je tedy středem Vesmím7" 
V zakřiveném prostoročasu žádný střed 
Vesmíru není, a rozhodně jím není člo-
věk. Astronomie byla a zůstává pro člo-
věka lekcí skromnosti a pokory. 

Ani Darwinovo poznání, že jsme bra-
tranci ostatních živočichů, ani Freudův 
poznatek, že nejsme zcela pány ve svém 
domě, nikterak nesvědčí pro to, že by-
chom byli pány tvorstva. 

Před čtvrt stoletím lidé vstoupili na 
jiné kosmické těleso — na Měsíc. Za čtvrt 
století už bude pravděpodobně život za-
nesen i na jinou planetu — na Mars. In-
teligentní bytosti na třeli planetě u Jed-
né z několika set miliard hvězd v jedné 
ze statisíců galaxií v jedné z vesmírných 
supergalaxe už možná v tu dobu budou 
vědět, kde jinde ve Vesmíru je inteligent-
ní život. To bude obrovský krok z pohle-
du lidského -1 když nepatrný krůček 
v měřítku vesmírném. 
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•je to, led,yi se i•elcue... 

• lunisolární precese — precese vyvolaná 
kombinad gravitačnlch účinků Měsíce a Slunce 
• magnetická hvězda — hvězda nejčastěji 
spektrální třídy A, která má silné proměnné 
magnetické pole (indukce magnetického pole 
větší než 0,02 T). Intenzita magnetického pole 
se zjišťuje z rozštěpu spektrálních čar na zá—
kladě Zeemanova jevu. Dnes známo asi 
200 m.h. • magnetická klasifikace —
rozdělení skupin slunečních skvrn podle po—
larity jejich magnetických polí na unipolární, 
bipolární  multipolární skupiny • magnetic-
ká otočka — doba 27 dnů, odpovídající při—
bližné synodické době rotace Slunce. Počítá se 
průběžné od 18. II. 1832 • magnetický 
monopól — hypotetická částice s nenulovým 
magnetickým nábojem (polem) pouze jedno—
ho znaménka. M. m. dosud nebyl objeven, 
nicméně jeho existence plyne ze zobecněných 
Maxwellových rovnic • magnetograf— pří—
stroj k měření magnetického pole na povrchu 
Slunce na základě Zeemanova jevu magne-
topauza — vnější hranice magnetosféry 
• magnetosféra — prostor v okolí tělesa 
(Země, planety, hvězdy), jehož rozměry, tvar 
a fyzikální vlastnosti jsou určeny magnetickým 
polem tělesa a jeho interakcí s okolním pro—
středím. Například m. Země jevýsledkem in—
terakce magnetického pole Země se sluneč—
ním větrem • magnituda [-ny-] (mag) —
jednotka hvězdné velikosti • Machův prin-
cip —fyzikální princip, podle něhož je setrvač—
nost hmotného bodu padmínéna přítomností 
a uspořádáním všech těles ve vesmíru. 
V obecnějším pojetí vyjadřuje M.p. rovnocen—
nostvšech souřadných systémů ■ Maksuto-
vova komora — reflektor s kulovým zrca—
dlem, jehož zobrazovací vady opravuje před—
řazený skleněný meniskus • malá planeta —
viz planetka • mare (lat), moře — označení 
rozsáhlé tmavé oblasti na povrchu Měsíce 
nebo Marsu (například Mare Imbrium (Moře 
dešťů)) • Markarjanovy galaxie — mod—
ré galaxie, u kterých se pozoruje zvýšená in—
tenzita záření v ultrafialové oblasti spektra. 
Objeveny roku 1963 sovětským astronomem 
B. J. Markarjanem • Mars —čtvrtá planeta slu—
neční soustavy, která obíhá kolem Slunce ve 
střední vzdálenosti 228 106 km s periodou 
687 dnů. Rovníkový průměr má 6 794 km, její 
hmotnost je rovna asi desetině hmotnosti 
Země. Kolem osy se otočí jednou za 24 h 37 
min 23 s. Řídká atmosféra obsahuje oxid uh—
li&ty duslk argon a malé množství vodní páry. 
Povrch planety je přítomnosti oxidů železa 
zbarven do červena. Kolem pólů se vyskytují 
nápadné bílé čepičky zmrzlé vody a tuhého 
oxidu uhličitého, které se v létě zmenšují. M. 
má dvě přirozené družice, Phobos a Deimos 
• maser [mejzr], z anglického microwave 
amplification by stimulated emmision of ra—
diation — kvantový generátor nebo zesilovač, 
který využívá ke své činnosti stimulované (in—
dukované) emise mezi vhodnými energetic—
kými hladinami v atomech nebo molekulách 
• mascon, z anglického mass concentrati—
on — anomální oblast v kůře nebo plášti tě—
lesa sluneční soustavy s relativně vysokou 
hustotou, Prvém, byly objeveny na Měsíci vy—
hodnocením drah umělých dru₹ic; byly zjištěny 
též na Marsu a Merkuru • Merkur — první 
planeta slunečnísoustavy, obíhající Slunce ve 
střední vzdálenosti 58 106 km s periodou 
88 dní. Průměr M. je 4 878 km. Teplota při—
vrácené strany planety dosahuje a₹ 400 °C. 

i t,r ~ r'-', ` 

Steven V. W. Beckwith novým ředitelem _---~ 
Space Telescope Science Institute (STScI) ` 
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Současný vrchní-ředitel Astronomíckéh ústavu ř ~ 
Maxe Planck v Heidelbergú Dz Steven,rVv
Becl~vitri je k př_v,nimúzáři ~998•'nienován redf-• ' 
telem SIScI'g,BáitfmórJit; čož jé,ús~áý; kte~na= ~ 
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,- Dr'Běekwj °ábsolvovalvroce 1973 Coinélló' t 
vu uňfýeř%tfxpsobor technieká4ýzika, a v róčt: 

'„ 197,8 0‚  lýájfl titul Ph.D,.,úě-•fýzice na California .`. 
Insti~úte "of Technology: Než nastoupil v Ústavu 

; - axe Plaličká„půs¢bilna fakultě astronomie na', 
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~Cornello~ě_untve>ziťě Za yíc než dvacet-let své 
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Vzpomínka na:Jaroslavá~Piéliu'28Ť ~I:1921'- 21. II. 1998) ra ••- r, 9 ~~,. 
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Dn 21.1. 1998zemřélvg~tpkuD7T1 12NĎř azós7avPiha,profesionálníhyd- 
ro eteorolog, amatgřt l 'aštřtiňbtň čf~ t• é j$° zakláďajfci člen astronomické 
spoléčnosti v HradcÍKrálóié á sekc4ionove observ3tbřé (jediné svého dru-
hti v České republice) tamtéž y , 

RNDr. Jaroslav Píchaá e narpdi128. II. 192]'4roniěříži. Studovalvé Vlaš-
skémMezúičí.BěhemII." ;$to va ký byl n s zén ixň een~ %če'do1lagen=', 
fuhu. Polválčě půso)iFziů hydronfe rolď ické fit čf a vznikájjci yěždárně 
v -Iradei Králové. Pátrií měli špičlcll oblasti hýdrotíteteorologie, iějně ~a Cóv , 
sleďóváni• á merenf ozónové vřšťvyt. Zabýval se možnostmi poznám vesmíru Elou ' 
věkem, zamýšlel se nad věčnosti světa a smyslem lidského života.-Klid á au> jeho 
duši. ‚ • Zdeněk Lúbas 

I - L, 

0 vědeckosti astrologie 
4 . . rr Ř

Důležitá je schopnost vidět -„Astrologieje věd a,izr_ vná'(akjakó ast 9mie nebo ' o 
meteorólogie. Vypočte Irastronpmzatměni Městce ne někólfkTetdopřeU.ý hgá rš>řdď?; 1 ~ 
Ne, jen p'edvídá. Zrovna takje,řómu u medicíně. Pó 'lékař zjis(í,žfidubhou

t f r •• a~ ~n ♦ 3' ,~S 
bu a upo orní vás, že jste ohrožěrt na:životě, věšti sil ád7 Tgkje to i• dsírológií^Éřéd.;  ~J• 
vídá z obf ktivních znaků. ápř&kídá fakta jedné příroďhí říše "áo jinéZná minúlý'‚•.~' . 
a přítomny tau věci dokonaiejiilež obory jiňQ, a,proto může předvídatstav tiudoitcJ f 
Astrologie s opírá o zkušeňošt apozorovánL Hledá vztahy mezí postauením,nebés 
ke sféry, poztc"mtplanet aprobíhajícími budoucími či mútttlýmr ději nď trčiten místě Y 
zemského povrchu. Zkoumá determiňaci,ňi išf duše a žibatňíFšíly li k, jako anaťgřřůé

-ň ~ TVletřor,l0. X 199~r;
•r A "• 

Astronomové na auwenci u papeže ~ ~ * - 

12. ledna 1997 Jeho Sv

-----

Dne   na soukromé audienci 
účastníky mezinárodní konference Tři Galileoyé: utuž, vesmírná sonda,a dalekohled. 
Papeži byli představeni astronomové še svý řro- ' 
dinami. Mezi jinými také generální ředitel Evrop- 
skě jižní observatoře (ESO), profesor Ríccardó'Gi-
acconi s choti Mirellou. • aktem 

► Obr. 1 - Papež Jan Pavel H. se zdraví spaní Mirel-
louGřacconL Vlevo nasnímkujejíchot gene rální ředi-
tel Evropskéjfžní observatoře profesor Riccardo Giac-
cont 
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1998 • 91 ŘIše hvězd, 1998 
'roha 6—Dejvice, česká republika 

Nautický 
soumrak 

Občanský 
soumrak 

ec Začátek Konec Začátek Konec 

02:07 21:50 03:07 20:49 
01:59 22:00 03:02 20:57 
01:54 22:07 02:59 21:02 
01:54 22:10 03:00 21:04 
01:58 22:08 03:03 21:04 

Datum Východ 
SEČ 

[h:min] 

Západ Rektascenze 
SEČ CL 199B 

[h:min] 

01. VI. 1998 02:26 15:58 
08. VI. 1998 02:00 15:34 
15. VI. 1998 01:34 15:10 
22. VI. 1998 01:08 14:46 
29. VI. 1998 00:42 14:21 

O1. VI. 1998 23:45 08:58 
O8. VI. 1998 23:18 08:30 
15. VI. 1998 22:50 08:01 
22. VI. 1998 22:22 07:33 
29. VI. 1998 21:54 07:04 

O1. VI. 1998 23:11 08:03 
08. VI. 1998 22:43 07:35 
15. VI. 1998 22:15 07:07 
22. VI. 1998 21:47 06:39 
29.,VI. 1998 21:19 06:10 

O1. VI. 1998 18:28 05:09 
08. VI. 1998 18:00 04:41 
15.VI. 1998 17:31 04:13 
22. VI. 1998 17:03 03:44 
29. VI. 1998 16:35 03:16 

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

východ západ 
03:54 20:01 
14:01 01:33 

východ západ 
03:51 20:09 
2_1:02 05:13 

Alan t1978 
lítí 

východ západ 
03:50 20:12 
00:39 13:06 

ecchi *1818 
arození 

východ západ 
03:52 20:13 
05:24 21:03 

5 
PÁTEK 

východ západ 
Slunce 03:54 20:04 
Měsíc 15:03 01:56 
12h Merkur v konjunkci s Mar—
sem 
Daniel Kmeth *1783 

15. výročí narození 

1 2 východ západ L  Slunce 03:51 20:09 
Měsíc 21:49 06:07 

P Á T E K David Gill *1843 
55. výročí narození 

19 
PÁTEK 

26 
PÁTEK 

východ západ 
lunce 03:50 20:12 
Aěsíc 01:07 14:22 
1 Saturn v konjunkci s Měsí—

cem 

lunce 
Aěsíc 

východ západ 
03:52 20:13 
06:27 21:44 

6 
SOBOTA 

Deklin ce 
s ,99a 

SATURN 
01h50m23' 9°53'19" 
01853070 9°07'25" 
O 1 h55m42a 9°20' 19" 
01h58r"04' 9°31'54" 
02h00m14s 9°42'06" 

URAN 
21h01r' 17' —17°38'07" 
211'00"54' —17°40'02" 
211'00"21 —17°42'32" 
20h59'41s —17°45'35" 
201'58"53' —17°49'05" 

NEPTUN 
20h ] 5r"340 —19°22'17" 
20h16'0070 —19°23'45" 
201'15'°360 —19°25'29" 
201'14'S9' —19°27'27" 
20h14"19' —19°2938" 

PLUTO 
16h27'26 —09°09'25" 
16h26m41 —09°08'34" 
16h25m57s —09°08'08" 
16h25m150 —09°08'05" 
16h24m36o —09°08'29" 

[%] 

4103435' 1,000 
47°33'07" 1,000 
53°33'50" 1,000 
59°37'26" 1,000 
65°44'21 " 1,000 

117°39'52" 1,000 
124°2757" 1,000 
131°17'23" 1,000 
138°08'27" 1,000 
145°01'01" 1,000 

12802131" 1,000 
135°1010" 1,000 
141°59'15" 1,000 
148°49'02" 1,000 
155°39'27" 1,000 

167°02'23" 1.,000 
163°43'08" 1,000 
158°40'19" 1,000 
152°51'20" 1,000 
146°40'50" 1,000 

Elongate Fáze Vzdá enost 
f 4 

U] 

10, 684 
9,98548 
9,89597 
9,9918 
9,9610 

19, 7194 
19, 7186 
19,17976 
19, 9697 
19, 2480 

29, 
29, 
29, 
29, 
29, 

29, 
29, 
29, 
29, 
29, 

0028 
1152 
3282 
6528 
0996 

7711
9229' 
2119 
6342 ' 
1843' 

Slunce 
Měsíc 
planetka 
Sluncem 

východ západ 
03:53 20:05 
16:05 02:20 

(6) Hebe v opozici se 
(9,4 mag) 

13 
východ západ 

Slunce 03:51 20:10 
Měsíc 22:31 07:07 

SOBOTA 14h Neptun v konjunkci s Mě—
sícem 

2 O Slunce 
Měsíc 

SOBOTA 

27 
SOBOTA 

východ západ 
03:50 20:13 
01:37 15:39 

Slunce 
Měsíc 

východ 
03:53 
07:32 

západ 
2.0:13 
22:19 

14 
NEDĚLE 

7 Slunce 
Měsíc 

NEDĚLE 

východ západ 
03:52 20:06 
17:07 02:46 

východ západ 
Slunce 03:50 20:10 
Měsíc 23:08 08:13 

4h planetka (IS) Melpomene 
v opozici se Sluncem • 14h 10min 
Uran v konjunkci s Měsícem 
William W. Campbell t1938 
60. výročí úmrtí 

21 n 
NEDĚLE 

2 východ západ 
j̀KJ  Slunce 03:53 20:13 

Měsíc 08:38 22:48 
NEDĚLE Michail Subbotin *1893 

105. výročí narozeni 

lunce 
Aěsíc 

východ západ 
03:51 20:13 
02:11 16:55 



NOČNÍ OBLOHA V KVĚTNU 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 (TT). 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. V. ve 22h 30min SEČ nebo 30. V. ve 21 h 30min SEČ). Nejslabší hvězdy mají jasnost 5,5 mag. 

7 —

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9 — 

10 -

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27-

28 -

29 -

30 —

31 — 

SLUNCE přechází ze znamení Kozoroha do znamení Blíženců 21. V. v 7h 05min; 
tehdy dosahuje ekliptikální délky 60°. Od začátku měsíce se Slunce pohybuje 
souhvězdím Berana, 14. V. vstupuje do souhvězdí Býka. 14. V. nastává 
sekundární maximum časové rovnice; pravé Slunce vrcholí na uvedeném 
stanovišti v 11 h 56 min 19s. 
MĚSÍC se k nám vlivem librace v šířce nejvíce nakloní jižní oblastí 
13. V. Librace v délce způsobí, že k nám bude nejvíce nakloněn zá—
padni (pravý) okraj 2. V. a 30. V., východní (levé) oblasti k nám 
budou nejvíce natočeny 17.V., kdy lze i malým dalekohledem sle—
dovat obrysy valů Mare Orientale. Konjunkci s Regulem pozoruj—
me 4. V. ve 22h, s Antarem 13. V. ve 2h; 21.V. časně ráno Měsíc 
uvidíme blízko Jupitera, 21. V. a 22. V. prochází blízko Venuše. 
Měsíc před novem ještě spatříme 22. V., mladý Měsíc krátce 
po novu by mohl být poprvé pozorovatelný 27. V. na ZSZ 2,01 
d po novu. Při odzemí 8. V. se středy Země a Měsíce vzdálí 
na 405 861 km, za přízemí 24. V. se přiblíží na 361 659 km. 
MERKUR není viditelný, přestože je 4. V. v největší zá—
padní elongaci; má totiž nižší deklinaci než Slunce, takže je 
na začátku občanského soumraku přímo na východním 
horizontu. 
VENUŠE svítí na ranní obloze jako jitřenka, ale pod—
mínky k jejímu pozorován( zůstávají podprůměrné. 

— MARS jev blízkosti Slunce nepozorovatelný; 12. V. na—
stává jeho konjunkce se Sluncem a po celý měsíc se 
stále ještě vzdaluje od Země. 
JUPITER se pohybuje souhvězdím Vodnáře a 28. V. 
přechází do Ryb. Viditelný je ráno nad jihovýchodním 
obzorem a doba jeho viditelnosti se prodlužuje. 
SATURN zůstává zpočátku po dubnové konjunkci se 

— Sluncem nepozorovatelný, koncem měsíce ho již mů—
žeme spatřit před východem Slunce nad východním 
obzorem. Pohybuje se souhvězdím Ryb. 
URAN v souhvězdí Kozoroha je pozorovatelný na ranní 
obloze a přesouvá se souhvězdím Kozoroha, 17. V. pro—
chází zastávkou a začíná se pohybovat zpětně. Podmín—
ky jeho viditelnosti se zlepšují, doba viditelnosti se pro—
dlužuje. 
NEPTUN je rovněž v souhvězdí Kozoroha a podmínky 
jeho viditelnosti jsou podobné Uranovým, protože je 

_ Neptun jen nedaleko na západ od Urana. Zastávkou pro—
chází 4. V. a začíná se pohybovat zpětně. 
PLUTO dosahuje nejlepší viditelnosti, v opozici se Sluncem 
je 28. V. Pohybuje se zpětně západní oblastí Hadonoše a jeho 
pozorování vyžaduje ovšem větší dalekohled. 
PLANETKY— Planetka (2) Pallas v souhvězdí Ryb je nad ob-

- zorem ve druhé polovině noci, (3) Juno v souhvězdí Lva vrcholí 
za soumraku a zapadá časně ráno, (6) Hebe v Hadonoši před 
červnovou opozicí vrcholí krátce po půlnoci; podobně (18) Mclpo—

JUPITER—znázorněni poloh čtyř nej— mene v Hadonoši vrcholí kolem 2h. 
jasnějších měsíců planety Jupiter (IO KOMETY — 1. V. prochází přísluním kometa 68P/Klemola, pro jejíž 
• Eurť)pa • Ganymed • KallistO) pozorování se však amatérské prostředky nehodí. 
vzhledem k planetě při pozorování PROMĚNNÉ HVĚZDY —z dlouperiodických pulzujících hvězd má 16. V. 
v převracejícím dalekohledu. maximum R Cas (4,7 mag) a 29. V. R And (5,8 mag). 

Layout aT Adam Friedrich 8 Tornáš Stařecký, 1998 • Říše hvtzd 1998 • Adresa redakce: Na Kodnce 1740/8, 16000 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. května, poloha Měsíce je s jeho 
fází vyznačena pro každý den v oh 
Nad mapkou jetuvedena doba vidit 
slušné části oblohy. 
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Ríše hvězd 
astronomický 

časopis 

Slunce 0  Proměnná hv zda 

• Merkur • 
Vícenásobná vězda 

! Venuše O Otevřená hvě dokupa 
• Mars 
• Jupiter ® Kulová hvězd kupa 

• Saturn Galaxie. 
• Uran 
• Neptun Difuzní mlhovina 

Pluto f Planetární mll ovine 



Datum Východ Západ Rektascenze Deklinace Elongace Fáze Vzdálenost 
SEČ SEČ a1995 S199B f 0 

[h:min] [h:min] [%] [AU] 

MERKUR 

01. VI. 1998 03:30 19:01 03h49m09' 19°14'44" 11°01'45" 0,905 1,26329 
08. VI. 1998 03:41 19:59 04h51"'10° 22°57'52" 02°52'13" 0,993 1,31821 
15. VI. 1998 04:07 20:50 05h57e,52s 24°54'04" 05°59'02" 0,971 1,30727 
22. VI. 1998 04:45 21:21 07"01 "'23° 24°37'39" 13°39'58" 0,861 1,23744 
29. VI. 1998 05:27 21:33 07h56, 24s 22°34'58" 19°42'05" 0,731 1,13609 

VENUŠE 
01. VI. 1998 02:32 16:22 02h03m32s 10°2151" 38°00'57" 0,757 1,17274 
08. VI. 1998 02:22 16:40 02h35m03s 13°03'30" 36°32'28" 0,778 1,22036 
15. VI. 1998 02:14 16:58 03h07m24s 15°32'53" 35°00'19" 0,799 1,26644 
22. VI. 1998 02:07 17:16 0340"38° 17°46'04" 33°25'05" 0,818 1,31080 
29. VI. 1998 02:02 17:34 04á14re47, 19°39'06" 31°47'11" 0,837 1,35325 

MARS 
01. VI. 1998 3:41 19:33 04h14n,26s 21°28'12" 04°45'43" 1,000 2,50961 
08. VI. 1998 3:29 19:32 04h35m19s 22°1943" 06°32'54" 1,000 2,51451 
15. VI. 1998 3:18 19:30 04h56rs15s 23°00'53" O8°21'48" 1,000 2,51750 
22. VI. 1998 3:08 19:26 O5h17m11' 23°31'34" 10°12'41" 1,000 2,51845 
29. VI. 1998 2:59 19:22 05h38re06s 23°51'41" 12°05'37" 1,000 2,51716 

JUPITER 
O1. VI. 1998 01:17 12:53 23"42"45' -03°05'34" 75°30'46" 1,000 5,13895 
08. VI. 1998 00:51 12:30 23h46m05s —02°46'01" 81°19'25" 1,000 5,03268 
15. VI. 1998 00:25 12:07 23á48'5T —02°29'24" 87°14'32" 1,000 4,92481 
22. VI. 1998 23:55 11:43 23h51"21° —02°15'58" 93°17'08" 1,000 4,81639 
29. VI. 1998 23:29 11:18 23á53 14s —02°05'56" 99°27'54" 1,000 4,70865 

1 Slunce 
Měsíc 

PONDĚLÍ 

8 
PONDĚLÍ 

15 
PONDĚLÍ 

22 
PONDĚLÍ 

Slunce 
Měsíc 

Slunce 
Měsíc 

Slunce 
Měsíc 

2
9

východ  západ 
Slunce 03:54 20:13 
Měsíc 09:42 23:14 

PONDĚLÍ Alexandr A. Friedman *1888 
110. výročí narození 
Georg Elery Hale *1868 
130. výročí narození 

východ západ 
03:56 20:00 
10:54 00:18 

východ západ 
03:52 20:06 
18:09 03:14 

východ západ 
03:50 20:11 
23:40 09:24 

východ západ 
03:51 20:13 
02:49 18:07 

ASTRO[
ČERVE 

~ 

Ríše hvě2 
Datum 

Layout ® Adam Friedrich & Ta 
Adresa redakce: Na Kocfnce 174( 

Slunce Asti 
S 

Východ Západ Začát 

O1. VI. 1998 03:56 20:00 
08. VI. 1998 03:52 20:06 
15. VI. 1998 03:50 20:11 
22. VI. 1998 03:51 20:13 
29.VI. 1998 03:54 20:13 

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

2 
ÚTERÝ 

Slunce 
Měsíc 

východ západ 
03:55 20:01 
11:57 00:46 3 

STŘEDA 

10 
STŘEDA 

9 
ÚTERÝ 

východ západ 
Slunce 03:52 20:07 
Měsíc 19:10 03:48 
21 h planetka Vestav konjunkci 
e Sluncem • 2lhl7min Ve—

nuše v konjunkci s Měsícem 
?2h16min Měsíc v konjunkci 
s Aídebaranem 

16 

východ západ 
Slunce 03:50 20:11 
Měsíc — 10:36 

ÚTERÝ 

2 3 východ západ 
Slunce 03:51 20:13 
Měsíc 03:34 19:14 

ÚTERÝ Zdeněk Kopal 11993 
l 5. výročí úmrtí 

30 
ÚTERÝ 

17 
STŘEDA 

ilunce 
lěsic 

východ západ 
03:54 20:13 
10:46 23:38 

24 
STŘEDA 

Slunce 
Měsíc 
03h Měs 

východ západ 
03:55 20:02 
12:59 01:10 

íc v první čtvrti 

Slunce 
Měsíc 
5h Měsíc 
v horní k 

východ západ 
03:51 20:08 
20:08 04:27 

v úplňku • 8h Merkur 
onjunkci se Sluncem 

Slunce 
Měsíc 
12h Mět 
17h13m 
s Měsíce 

východ západ 
03:50 20:12 
00:10 11:51 

íc v poslední čtvrti 
in Jupiter v konjunkci 
m 

východ západ 
Slunce 03:51 20:13 
Měsíc 04:25 20:13 
Mstislav V. Keldyš 11978 
20. výročí únprtí 
Franz V. Hess *1883 
115. výročí narození 



dyž růžová barva ráno před východem 
slunce zalije krajinu, vězte, že spanilá 

Éós, bohyně jitřního svitu, takvítáaprobou-
zí do nového dne všechno živé na zemi, ve 

vzduchu i ve vodě. Co svět světem 
stojí, vstává nad ránem z lože, ot-

vírá svému otci Héliovi stříbrnou bránu, jede před 
ním na okřídlených bělostných koních a pokrývá mu 
jeho nebeskou dráhu růžemi, kterými rozkvétá celý 
východní obzor. Jitřenka tak přináší světu krásu 
zrodu, i když její srdce, jak praví legendy, krvácí 
z mnoha ran. Poslyšte nyní příběh Hěliovy dcery. 

Jitřenčiným manželem byl TitánAstráios. Z jejich 
svazku vzešlo mnoho dětí. Bohové větrů — bouřlivý 
severní Bóreás, laskavý západní Zefyros, nebezpeč-
ný jižní Notos a záhadnývý-
chodni Argestés a také malá 
světla nebeská, mezi nimiž 
krásou vyniká Heosforos-
Světlonoš, který je ranní 
hvězdou i večernicí. Astrái-
os se však z rodinně pohody 
dlouho netěšil. Nerozumně 
se vzepřel otci bohů i lidí, 
Diovi, a ten jej za trest uvr-
hl do podsvětí. Opuštěná 
Éós samotu neunesla a tou-
žila po společnosti. Okouzlil 
ji loves jménem Orion 
a vyvolila si jej za druhého 
manžela. Ale jako jsou ran-
ní červánky pomíjivé, tak 
byly i Jitřenčiny lásky ne-
šťastné a krátké. I Orion za-
platil za svou nerozvážnost 
životem. Jitřenka znovu 
ovdověla a, žehrajíc na 
osud, na zemi uchvátila ně-
kolik mladých mužů. Každé-
ho se rychle nasytila, ale 
když spatřila syna trójského 
krále Laomedonta, Títhóna, 
rozhodla se, že již nikdy ne-
chce jiného muže, aproto si 
na Diovi jako svatební dar 
vyprosila pro Títhóna nesmrtelnost. Blažená ses ním 
pak odebrala do svého sídla u proudů Okeána. 
Z jejich lože vzešli dva synové. Zejména druhoroze-
ný Memnón byl matčinou pýchou. Nemilosrdný osud 
ovšem brzy přichystal stále mladé Éós další rány. 
Zapomněla totiž poprosit Dia, aby Tjthónovi daroval 
spolu s nesmrtelnosti i věčné mládí. A tak, když Tí-
thón stárl, Jitřenka jej zavřela do jeskyně, aby sena 

VESMÍR V BÁJÍCH A LEGENDÁCH 

Jak vzniká ranní rosa 
aneb 

Příběh lásky a pošetilosti 

něj nemusela dívat. Tam chřadl, až mu zůstal jen 
slabouli ký hlas cikády, a změnil se v nesmrtelného 
cvrčka. Jenže tím příděl bolesti, který mocnější bo-
hové Jitřence přichystali, stále ještě nebyl napiněn. 

V trojské válce její syn 

♦ Obr. 1 - Pán bohů Zeus unáší Ganymeda, syna 
trojského krále Tma. Chlapci dle pověsti daroval ne-
smrtelnost a ustanoviljej olympským číšníkem, který 
roznášel bohům nektar. (foto-archiv redakce) 

Memnón skonal pod oště-
pem Achillovým. Zoufalá 
Éós se vydala k Diovi a v sl-
zách mu padla k nohám: 
„Otče Die, já, nejnižší ze 
všech bohyň, netoužím po 
chrámech ani obětech. Ko-
nám však pro bohy i lidi 
službu tím, že hlídám roz-
hraní dne a noci. Můj milo-
vaný syn Memnón je mrtev. 
Popřej mu nějakou poctu, 
a tím odměň i mne a zmírni 
můj žal". A Zeus jí vyhověl. 

Hraníce s Memnónovým 
tělem klesla, mračno černé-
ho popela se postupně for-
movalo, až ve vzduchu zašu-
měla křídla a nad hlavami 
všech zakroužilo hejno čer-
ných ptáků. Ti svedli lítý 
boj. Od těch dob pak vždy ve 
výroční den Memnónova 
skonu Mmemnonšti« ptáci 
znovu a znovu letí vstříc 
smrtiv krutém zápase. Pro 
národy dalekého východu se 
Memnón stal symbolem hr-
dinství a prokazovali mu 

náležitou úctu. Jitřenka se již nikdy znovu nevdala 
a zůstala na své pouti od věčnosti do věčnosti stále 
mladá a stále osamělá. Jen čas od času si vzpome-
ne na dávno minulé štěstí a její slzy se zachycují na 
větvičkách stromů a stéblech trávy jako ranní rosa. 
Tato vláha lidem navěky připomíná, čím je vykoupe-
na neuvadající krása a mládí dárkyně světla. 

Podle antických bájí • akt 



Říše hvězd osobnosti (istrorlontie 

  František Jácňim, Volyně_----

riedrich Wi1he1mBessaL:
Na konci 18 stoleti již nikdo z astronomů nepochybovalo sluncestřednem uspořádán planet. Mohútný,rož~ój nebéske me sami po 
skytl matematický a fyzikální aparát pro dokonalý popis pohybů planet v libovolném)ase,budoučím~i:miúufém 'Do t orh1ohybu vy,.,. .tŽ 
borně zapadaly objevy dalších planet, zejména nalezení Neptunu po předchozím propočtem jehó-drahy Z pon c&y^ůOěhu Šatuřna~ Pod
zornost astronomů se pozvolna orientovala jinam — ke hvězdám. Zakladatel°hvězdné as&oňómiey 11Dani"Herschel (1738-18221 vim ' 
odkazem poskytl pokračovatelům podrobné výsledky pozorování rozsáhlých části oblohý, %v;, J --

S pozorováním hvězd se vynořila něko-
lik set let stará otázka hledání paralaxy 
hvězd. Tyeho Brahe, ač původně helio-
centrik, se musel v posledních le-
tech 16. století rozhodnout: 
buď jevěsmir tak obrovský, 
že s danou přesnosti mě-
ření nelze vzdálenost 
ke hvězdám pomocí 
paralaxy postihnout, 
nebo se opravdu Ze-
mě vesmírem nepo-
hybuje. Jako by se 
velkého vesmíru 
bál, zvolil klid Ze-
mě, pohyb planet 
kolem Slunce a to 
vše i se Sluncem se 
zvolna otáčelo kolem 
Země. Byl si vědom 
velké přesnosti svých 
měření, netušil nic o da-
lekohledu ani o nutnosti 
měřit nejméně o dva řády přes-
něji. Netušil, jak mnohem menší úhly 
bude třeba měřit, aby se podařilo nalézt 
paralaxu alespoň nebližších hvězd. 

Touha změřit paralaxu hvězd a zjistit 
konečně vzdálenosti alespoň k některým 
z nich provázela astronomy stále, až se 
v první polovině 19. století konečně do-
čkali. Priorita změření paralaxy přísluší 
Němci Friedrichu Wilhelmu Besselovi 
(*22. VII. 1784, +17. III. 1846), ktery- pů-
sobil většinu svého života v Královci. Na 
případu změření paralaxy hvězd je patr-
né, že tento objev nebyl závislý na práci 
jednotlivce. Kdyby paralaxu nezměřil on, 
patřil by nepochybně její objev do stejné-
ho období. V témže roce- 1838 - nalezl 
paralaxu jiné hvězdy Rus F. G. Struve 
(1793-1864), o rok později ji objevil z po-
zorování na jihu Afriky T. Henderson. Ti 
tři astronomové nebyli domluveni - jen 
teoretické podmínky dozrály v potřebu 
tuto věc rozhodnout a podmínky tech-
nické ji umožnily provést. 

F. W. Bessel se narodil na severu Po-
rýníjako jedno z devíti děti a měl se stát 
obchodníkem. První obchodnické prak-
tiky si osvojoval u jakési firmy v Bré-
mách. Poznatky se mu velmi brzy hodi-

._- i J r ' 
~J Y 

ly. Se znalosti účetnictví í uchýtitu loď merenL (v tómto4 pade stanovení oka-
1 společnosti Hans';-'to'u ales$ mžiků' pLůehodů Hvězdy nitkovým kři-< 
lodním důstojnikem. Úň ěl' á?rišlský žem)`yypračoyal"teorli reakčních dob. 

a anghclw žajímal še;ď naylg éi. Ta j.3 lani h ledat zdánlivý paráláktický 
jej : řivedla.k" nutnósti ,obč2~s pghbvězd~pak by se měl ejvýrazně-

pohlédnouf 'na olilohu j-«~i l r hvežd blízkýcl% Ale které to 
pohl,etdmu tak uéa;2ov11;ý ~šou7Tyrriějjasriější?Dnes víme, že ni-

že kariéryf hán(omfkaNr?=:kól1~'ť e v p'rvni polóviáě 19 stóleti ješ-
sešlós°'a začaÍ še ~yéno l`~. é .ti i val HeřscheÍův předpoklad 
vat astroriom é'§vítivosti hvězd, podle něhož 

1?ó . dajůviJ °Íriě`nézářivé hvězdy měly být dále. ' 
čtgňýčh z kriih x ,'Z~hlavní ópjekt svých pozorování si 
poči°tť Bešsěl drá, ►ozvo {i-I hvězduýi13Cygni (5,3 magj a porov-
hu Halieyóvy ko-.. "nával j ,pólohu z různě časové odleh-
metyta_íoki 1804 Jých p`óžorováni. 
p edlóz~:~á uBci x- oln~eřň ..~slabou°)zvězdútv soiuhv~zdí 

,."svuj 4očet te ďy` ? úťé ši;í hřál pro jej ó, ly:pohyb.po . 
již n mu,atĺ obloze. V Běsselově dob~výkážov

nomovi H. W. Olher- větší pohyb z tehdy známychw; riveŽd: 
soví. Jeho přičiněním Dnes, po mnohem podrobnejšgginďpó- ' i• 

vyšla Besselova práce vání oblohy, známe jen pět hvězd plují- 
E 

tikem a aútor mohl na- cích oblóhou rychleji než 61 Cygni (vlast-
st0upit,jakpj, astistent na ni pohyb dvojhvězdy 61 Cygni je asi 5,2' 

hvězdárnú,J:'H: ScýiřótěráávALi"'1~ za rok, což znamená posun o úhlovou 
hen alu u Brém. Tam Jako' asťrono`i i a velikost Měsíce za 36O let);, ` t 
dozr. natolik, že mohl jít vlastní cestou V prosinci roku 1838 óznánn1' raly j
za řešením zajímavých problému : xu llvě~dy 6k Cyg, zjíšťenó~rrrié;mm -~n

Zlatỳ  věk života stravu ~I alovci. z různých poloh~lemě na její lil?ežňé drá ,~ y 
Mohl působiti jinde - napnldad2na uni- ze. ZměřilteI1d hodnotu 0;314 Cďňeš sé ~; 
verzitácl\v Greifswaldu a Iťipskí~;nebo udáváa0 2991). Dálši~dva ro y vyslédk~ ti; Vir; 
na hvězdaině v Berhně, ale roku ť 810 se y svých měřem;ovéřoválÝ'a dospěl,k údajf 
rozhodl budovat hvězdár~nů v' Křalovci. '038"  íuvažhe, že v řádu desét1n'uhlo- , ) 
Observatoř debřepostavil >ú'č'elněvyb- ve vt řiny dosáhl shody š`ródnótqu sk
vil. Nový, Fraunhoferem zhotovený=  
achromatický dalekohled se stat blávním-~ 
přístrojem hvězdárny •a,Bessel° jím začal 
měřit především p lohy'livězd. 

Stejně jako poze ské yěci mají svůj 
počátek dříve, než s obvykle soudí, 
i objev paralaxy má sve kořeny v dříve 
prováděných měřeních. Bessel si je sa-
mozřejmě prohlédl. Měl k dis' ozici polo-
hy 3000 hvězd pro rok 1755 ejména 
z Greenwiche) a porovnával je s novějším 
seznamem Piazziho z Palerma. Když vzál« 
v úvahu svoje pozorování z let 1821 až 
1833, nemohl tvrdit nic jiného, než že 
některé hvězdy své polohy změnily. Ač-
koliv šlo o pohyby velmi nepatrné, dovedl 
svá pozorování oprostit od takzvaných 
osobních chyb pozorovatele. Za účelem 
vyloučit vliv vlastní reakce na přesnost 

".'- 

% 
z-

♦ Obr. 2- Souhoězdí butě s označením- " ' 
polohy hvězdy 61 Cygni u n ž bljlá poprvé _- - - 
změřena parninra ~—
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Ríše hvěz< 

- `L  tečnou). Protože převrácenáhodnotapa-
- řálaxý určuje vzdálenost objektu v par- 
setích, štaňoýil, Bessel současně první 
hvězdnou vzdálerigsť. Pro hvězdu 61 Cyg 
vycházela asi 3 pč;cted ' 619 000 AU. 
Kdyby tak aňtlčti heÍioitěn cti Tycho 

2'' ř Brahe věděli, ja`k dalék6 je ke ivězdáml~ 
J k jsii~g se jez zn nili ával•se 

BeSSeltlěřeirim lášáln F: U~:tn. 
F ve stejnéirórokú'ozáiňilpařála~egy, 

nejjasnější` hvěžd} lsóúlvé $iR Jyra, hudl áchKoblohynemohl minout hvězdy 
aO,26" (dnes 0,140"). Skotslry~álo šký jako Sirius rokyon. Neprohlížel je za 

_ .. Patronom T. Henderson měl při vole účelem zkoumaní barvy nebo jasnosti, 
hvězdy ještě větší+šteští~V_ybral si ~" ale z hlediska možného pohybu. A hle! 
opravdu nejbližší (á Centauri):á d ramě-" Při pozorování z růžných období vykazo-

. sice o Bešselódi-oznámil hoďnoth její val obě hvězd j si vhikovi ' vlastní ,~.~'__ P , ~' 
její Y YJakÝ• , tY 

parálaxý=1' (dňěs 0,76O). Přislusná pohyb, nikol%šák paralaktický. Besse-
měřenivykonal asi o dva roky, dříve než, lova předpověd.z roku ,1"844 o existenci 
Bessel, ale teprve pó návratu z jihoafric- zatim nepozorovatelných\\~růvodců se 
ké cesty zpracoval všechna svá pozoró- yyphiilá obě hvězdy jsou odvojné. 
vání á,mohl výsledek-zveřéjnit. .ý)o Bešselova života vstou  la dvakrát 
  r i Halleyov~kometa. Poprvé na samém 

počátky jehodráhy profesionálního as-
p._ =  017091 trónomátehďý~všakzprostředkovaněze 

fi ~ _' ‚  žaznanlenaných pozorování (především 
,>ookii1'6O7) Podruhé ji mohl spatřit 

.'>-' L~9Š, w pň~i}o;a~~ti navrátú v řoce 1835 zazářila 

, . 2400, r eviÉé 
1nošekou 

ííu c čh,aštro
ou 

nomič
edna

h 
, i ,. ,~' ~ ; ~ "* ~ ~ ud'álás~p`rÍv_ gdla Bešsela k propračová-

' ': l -‚ ̀ ' r  ' . ' ri :{ebňe óliöriit komet. 
-~1`t ~ .E . !` — ' ..•hr.: -~- ,~-~ , , s ~ÁriL,' on nepočhyboval o tom, že č+ásfii-

b~ r' a ,. { ; •14.00 • • ~~ --- :- r,- ,- .če~vkpncikometámí ohon vyletují zj.dra 
- •.2 

Ó k méťy. Sotva'jádro opustí, jejich pohyb 
''~ i « 

2300» ř 
x. xV - L 

k  gvliyňuj>,,dXě~slly: gravitačn} prit lívá 
~° - á 3 ' ~~- K{~`s ia Šluriče současně odpudivá síla, 

i f f 0  * X ~' " , která,ňYá lio,%Ile éšsela příčinu také ve 
42200 Šlunei. Preďpokladal . okles odp divě 

;. , O- l ` " si y'stš č uercem vzďále 19sb lědy oodob-E r  r ~ný~lli působeni jako'u'síly gravitační. 
L  Sluneční hmotnost nahrazoval hmot-

♦ Obr. 3— '$uězda 61 Cygnije sour'ňšli úíce- ri ti hypotetickou,,=1— R, kde/R je mí-
$-' násobné -soustavy. Kolem hiduňíršj o~žjcy ~, o odpudivé sily případě u'= 1, tedy 

(5,3 mag) obíhd delší hvězda (5,9 mag p~ři ulove odpu&íve sile, na astici pů-
'" `řiodou 720 tet Její polohu ve stoletých; kí01°f sobí pouze sílJg;avitačni. Pťo 0 < N < 1 •" ^n ,ler

` +cich vzhledem k hlavní složce znáždmuY r l e ol se částice poh￼buje pod vli em výsledni-
mzek Vzdáleno složek se mění oď`1l" ďbn ce o)ou sil (taje mensl ez gravitační 
3.4, Součástí soustavy je t velmi malé teleno 

" -o hmotnosti 0,008 Mo. ' ' ` sila), drahou částice je,iyp erbola vydu-
tá ke Slunci. V případě p = 0, tedy při 

"" Z dnešního hlediská o o první kř ič-~ rovnováze obou sil,,,sse částice pohybuje 
- , ky v uičování vzdál eíost' e hyéadném_'., roviiomérně přímdčaře tak, jak vylétla 

7~ Ť 
~=r am 

3 vesmíru. Tngono tin iekáňietoda uživa ' z jádra komety,' případě, že odpudivá 
ná^iiy d'enými astronomy i jjejich násle- síla převýší aulu přitažlivou, drahou čás-
dóvníky však také ďosáhla, jak ilž to tice je opět hyperbola, tentokrát vydutá 
v astronomií bývá, své meze: Aštronomo- od Slunče. Matematický popis je kompli-

> vé ye spolupráci š fyžilry~našli metody kov,aný. Exaktní zázemí Besselovým 
no've, a tak dnes určují spolehlivě, i riinb- úlahám dal později F. A. Bredichin 

:honásobně větší vzdálenosti objektů (1831-1904). Ten přišel i s první klasifi-
cnimž naše oko již nedohlédne. kati kometárních ohonů, dopracovanou 

Na cestě za paralaxou dosáhl essel roku 1945 S. V. Orlovem (1880-1958). 
v,r neobyčejné vnímavosti k jal níoli po- Když po Newtonových a Huygenso-

hybům hvězd. Děla--li clóvěkurčitou čin- vých úvahách o odstředivé sile přestala 
nost napino š vá se z něj specialista být Země kulatá, bylo třeba odpovědět 

--pře ýs~jící schopnostmi ostatní. Při pro- na otázku, jaký vlastně tvar má. F rzikál-

elipsoid 

Tabulka 1: Parametry 

rovníkový poloměr a 
[ml 

zemského 

pólový poloměr b 
[ml 

rotačního elipsoidu 

zploštění délka rovníku 
[ml rok 

Bessel8v 6 377 397 6 356 079 1/299,15 40 070 368 184: 
Hayfordův 6 378 388 6 356 912 1/297,00 40 076 594 191( 

a Krasovského 6 378 245 6 356 863 1/298,30 40 075 695 194( 
IG 1467 6 378 160 6 356 760 1/298,26 40 054 845 196; 

iii teorie o pólovém zploštění nalezly p 
tvrzení v přímých měřeních. Již rot 
1672 při hledání paralaxy Marsu zjis 
pomocník D. Cassíniho J. F. Richer zp 
malováni kyvadla, které používal v re 
není blízké Francouzské Guayaně. Zn 
kterých měřeni přímo v terénu plyn 
opak — rovníkový poloměr Země je me 
ší než pólový. Padesát let trvající neji 
totu chtěla Francouzská akademie vi 
rozhodnout, proto vyslala dvě výpra 
k novému změření šířkového stupně — i 
Peru (1735) a do Laponska (1736). J 
několikaletém obtížném měření tu by 
dvě hodnoty pro šířkový stupeň: Peru 
110 600 metrů a Laponsko — 112 61 
metrů. Výsledky byly natolik spolehli' 
že se mohlo přikročit k hledáni mode 
Země, který by tvar zemského tělesa" 
stihoval co nejvěrněji. 

Roku 1841 na základě deseti měře 
určil Bessel parametry zemského rota 
ního elipsoidu. Pro potřeby geodetické) 
vyhovoval s dostatečnou přesnosti d 
sud. Dvacáté století však přineslo něh 
lik zpřesnění. Roku 1909 vznikl dal 
model - elipsoid Hayfordův. Po měřeni 
na území Ruska určil parametry elipse 
du F. N, Krasovskij. V roce 1967 byl p' 
jat elipsoid označovaný IAG 196 
Z tabulky je vidět, že Besselovy hodna 
doznaly jen nepatrných změn, 

• Dr. František Jácldni (*1952). Vyučuje na záklai 
škole ve Volyni. Zabývá se historií astronomie. 

♦ Obr. 4-Přehled metod určo vání vesmírný 
vzdálenost( s uvedením rozsahu použití J 
trigonometrickdparalaxa; 2-spekťrálnípa 
kwn 3- vlastnosti nov; 4-pulsacecefeid; 
vtasinosttRJ1 6- vlastnosti supernov; 7-u 
ti rudého posuvu. Princip metody: A - mě 
ň úhlu B-spektroskopie; C fotometrie. 
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Říše hvězd 

Hvězdářova abeceda 
ROTAČNÍ PERIODA MERKURU 
Perioda rotace patří mezi základní vlast-
nosti planety, které je třeba přesně ur-
čit. Někdy ji lze získat přímým pozorová-
ním jako například u Marsu, ale někdy 
mohou být tato pozorování zavádějíci a je 
nutné zvolit jinou metodu. 

Pokusy určit periodu rotace Merkuru 
činili jako první Bessel a Schiaparelli 
a po nich i další, ale získali rozporupiné 
výsledky. Bessel dospěl ke 24 hodinám, 
zatímco Schiaparelli a jiní obdrželi hod-
notu 88 dní. To by znamenalo, že perio-
da rotace planety by byla rovna době 
oběhu planety kolem Slunce: planeta by 
měla oba pohyby synchronizovány a na-
táčela ke Slunci stále tutéž polokouli. 

Okolo roku 1900 se objevily první po-
kusy využít kurčeni periody spektrosko-
pii. Jako první ji aplikoval na měření 
periody rotace Merkuru Slipher. Štěrbi-
nu spektrografu měl orientovánu rovno-
běžně s rovníkem planety. Proto by měly 
být spektrální čáry ze vzdalujícího se 
okraje posunuty směrem k červenému 
konci spektra, zatímco čáry od přibližu-
jícího se okraje by měly =modrat. v sou-
ladu s Dopplerovým principem. Výsled-
ky těchto měření připisovaly Merkuru 
periodu rotace několik dní, ale přesněj-
ší hodnoty získány nebyly. 

Mnohem účinnější metodou, užívanou 
od počátku 60. let, je detekce radarových 
signálů odražených od povrchu planety. 
V roce 1965 s její pomocí astronomové 
Pettengill, Shapiro a Dyce určili periodu 
rotace Merkuru. K měření použili tříme-
trový radioteleskop v Arecibu (Puerto 
Rico). Vysílali k Merkuru řady radaro-
vých pulzů (5.10~s, 1.10'4s) nafrekvenci 
430 MHz. Pokud je doba, za kterou ra 

j~ 
Nej 
(subrd'darověhoj bodu a pomalém zpož-
dění můžeme detekovat signál z prsten-
cového1okoli tohoto bodu. Část~signálu 
vracejíc\se odvzdalujícího sé ikaje má 
frekvencgnižši f— Af (rudý pošuvj *část 
vracející s 
frekvenci 

Na obr. 3 
signálů pr 

'v ps (to jest 1 

♦ Obr. 2 -Spektrum radarových pulzů vra jrddích se od Merkuru, 

odpřibližujícíhos~elokiajěmá ..pro určení 'pó,(slo`zká řotační.rychlostl, f ;
šší f+ Of (modry-"pĎsův). , • řovnoběžhá šg zorným papisÍ~em):~~,~~ ';
~díme spektřúm;r~ddarovýGh 

> 
` `'' ` ~ r,.. 

.>.^ 4 

o ` .' ~ 5 ~oSTOP vYPOCTu' 
~ 

~`, .~; '• ,. . ~ . 

6 . v ..,~ -~ir J° •., 
" ~ 11 ~.

j c . 
> r • x

~ ~~LrJt1 Pokles frekvence,,, , ;•ef~pl;~~.~.‚'v d8sledku;vzdaloyaní .  ~,,, ..~f~P ~_
•! t , š ,-' •. -  r .  '" 'L ,~~ ♦ Obr. 1~Změnafrekoeňcěsigrtáluvro~rejíc~,šeďod?rotujícíptanety. 

darový,šignál projde dráhu l~ laně  tirě'ťšifžjžožděni, tím větší je rozšíření ve 
a zpátky mnohem delšij ž.tlé`lká pi íú 4« .(ř kvenéí, r0T je dáno tím, že signály se 
je možné pozorovatrozšírěrl><;púlzůwzrii- ~ z̀vrae lí od cun;dál vzdálenějších bodů. 
kající při odrazu od yot1jicího. ťěles~.`Ý-+y,s podstat9 tedy mělo. tjednodu-
Relatiivni pohyb Merkuru vzhledem : •čhé určityrotační rychlost'okraje'Merku-
k Ze kromě toho posou~a i ejcgerici, .ru a řyr~naldsti obvodu planeťy' ní od-
ale oio můžďbýt elimmovaňo: 2chv}ln. ,v6~ tp} tác ú periodp~l2áiiárové ozv~hy 
časovammápočlitačoypp~korekcí.°. '~ ysal sněrěmkokraj' lan`Yjyšlábriou », 

~~ q, '4"f a signál zrókrajů je'ťak c ě-sšJčělný, ;'. 
ROZBOR SITUACE Proto se užívají ozvěny signálů,,z Vřen

ce, který se prostírá mezi střédovým1ió- ' ", t 
Na br. 1 je znázorněn proces odrazu dem a okrajem. Z nich se vypočítá slož-
rad ového šiiálu. Když se signál odrá- ka rotační rychlosti Merkuru rovnoběž-
ží od'otujíciho sfěHckěho~ěle, a, dochází y ná se směrem zorného paprsku a z ni se 

rozšíření fřekvěnce, `tak. ,ulžut, - určí skutečná rotační rychlost. 
ve se vrací signál z 'cěntrálnilib, ' Není obtížně (viz obz. , 2) vypočítat 

vždálenosl d, kterou l ažriý*zpožděny-
P,~ dme- u• Y 

paprsek projde; než.dbraz`ířl c n&álňí, ". « é
mu bodu, násobíme-li poloyir u •zpdž)ie-
ní At rycÝilošt' g da,rových v'ITÍ;(ť¢dý i c ► ¢; 
losu s tia),'Vzdáléngst:d pdtrebujéme.' mor, k 

znáte časová zpoždění; Oč 
es). Dodejme, že'čfm je' 

řeň( 17. srpna 1965. 

{.~ ,y~ ~, •:h'~' -'
1) Žvoltéjédeií~i časúrzpo"zděnýcli'ši~ná.,' - 

lů podle bo`lir. á  á'vý}iočtěte d. }, - ;- , 

{~' . 
♦1 ~~ ~ ~ 

~  
. 

ti  \ 
l 

2 CO t 

d ....vzdálenost v metrech 
0t ...čas v µs 

, 'c-3•lO8m•šs 4-t' i; 
a ,

2) Na obř délky ž•.2 platí~pro délky  ý nášle- ,
dující rovnice: 

~ 

x=R-d 
7` 

Y = /b2` x2)1/2 
i 

R = 2,420.106 m je poloměr Merkuru - 

i 

4 ~ ~ 

.. ;'• 
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ňuězdářouO abeceda Říše huěze 

- -_3i Pomocí dříve zvoleného signálu z obr. 
_ --- 3aia)ezněte ve, což je pozorovaná, slož-

ka rotačnířrychlosti, rovnoběžná se 
zorným~aprskeiň v určitém bodě na 

~ obř. 2. Dopplérův vztah je odvozen 
obecně•pro,změnu h délek ~ 

.vzhledem~k p~i}ydííí'X 1e lzejej při 
~ rozéňě'šťanb,vii~-pro;~fr~e~y~riéé -'-C.. ~ 

~` {•~, ~ v~ ` ~.-~4ž~...'` ^ ~'",~.~y~~< 
-!. J,i- f ~1.Ft Řg• ?_ {''.~.,•``+~. ~ k 

~~~#`v~• 
, 'd. 

~` ý,~ 
~u.~L~•  

k' - r

df .změna frekvence ~ 
` f = 4,3. t). Hz'  frekvence př nošú ̀ 

signálu 
, vo...pozórovaňá,rychlost ~ť ~ 

~•; ; ' , c . nryčhlost ráčlarově viny `~ 
` . Výžnačte na' obr. 2 u vybřaného. t 

radaroyého signálu' body nalevo a na-' 
pravo oďstředu, kde se začínárelativ- 
ni ší~a signálu vytrácet a klesat k vo-
dorovně ose. Odečtěte zn5ěňu hekven- 
ce v téáhto bodech tak ~iřesně,,jak je 
to jen možňé. Pó zanedbání'lgebraic- 

, kých'znamének;zz~~řůměrujtě.írysledkyr 
z,oboú ,raméň rainži pt~lrův~ ` 

Y ,pósuvQf~je pglóvi ni~pfoze se'je .,, 
` r iiá o od~řážériy sigňal.a rádaroy,ý púlž 3.

je?~o~rob~ipóiv~~,čestoú tam' ; 
~4: r

¢ .l:il~y
ázpět. Vypo4těte yo, In'sl, K ~ v 

~) S.y ~ t f~.-~ ~ ' ' _j'-

‚4)

  ~ 

y f •' rt ~•~ E r ťh~ `  Ze znál6stt_`~vó u> čet ' -' a obr. ~2-jé sf 
trójúh~llul~ó siráriáchx, ya"Rpodo]~- ;ff

* ný tr júhelňíku se štřanami v Ý r 
: 

r 

R
.~ 

vo y . 

v (m•š ̀ ). skutečná rotační rychlost ~ 
~ 

, 

5) Perioda~otace: " ~ 

V 

o „1,520.1Ó'm obvod Merkuru }s 

NA ZÁVĚR ZKUSTE ODPOVĚDĚ $. 
NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:: ' t 

` Q0 1 11101 ýt důvotle óho, že Šchia-' ' 
párélli určil'péfdUu'`88,dní? 

b) Jaká je' ideální' dobá*pro pozbro~ání, 
chceme-li minimall7ovatpéhyby dvou 
Dlanet? _ M ̀  ' r, 

' `~ e) Rotace Venuše je výrazně pomalejší 
než Merkuru. Pokud by se použila/ 
stejná metoda, byl by posuv frekv~-
cí větší nebo menší než u Merkuru? 

1 (Nezapomeňte, že pianet~ejsou stej-
ně velké.) 

(HoffiKelse eft: AeUvlUes In Astronomy, USA, 1952) 

• p₹eložila Erika Poková ♦ Obr. 3-' Geometrické zndzomění odrazu radarových pulzů 
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Říše hvězd olcénlco pozorovntclír 

Zkoušel jsem zrcadla 
Jako amatér v oboru astrooptiky se už řadu let zajímám o různé metody zkoušení 
a proměřování astronomických zrcadlových objektivů. Zaměřuji se zejména na do-
sažení co největší přesnosti proměřeni a následné kvantitativní vyhodnocení odchylek 
od ideální plochy. Kdykoliv se mi dostalo do ruky zrcadlo, at amatérsky nebo profe-
sionálně vyrobené, podrobil jsem ho svým zkouškám. Ve velké většině případů jsem 
však byl kvalitou zklamán. Nevěřím reklamním tvrzením, třebaže mě ujišťují o »lep-
ším světovém standardu« svých výrobků. Proto jsem ses nedůvěrou chystal proměřit 
tři zrcadlové objektivy, výrobky přerovské ihury ATC (Astro Telescope Company), 
které se mi jako běžné a netříděné výrobky dostaly do ruky. Šlo o jedno zrcadlo prů-
měru 146 mm a dvě zrcadla průměru 118 mm. 

Po předchozích špatných zkušenostech jsem však byl tentokrát velmi příjemně 
překvapen. Všechny tři výrobky nejenže vyhovovaly Rayleighovu kritériu, pro jehož 
spiněni musí být plocha zrcadla opracována s přesností větší než ?/8, ale dokonce 
splňovaly i takzvanou přísnou podmínku. Ta spočívá v požadavku, aby příčné abe-
race v ohnisku, způsobené odchylkami od ideální plochy (čistě geometricky pojato), 
nebyly větší, než je průměr difrakčního kotoučku. Pamatuji se, že za druhé světové 
války firma Zeiss zavedla takzvanou Yvanovu konstantu. Ta vyjadřovala poměr ge-
ometrického průměru příčné aberace k průměru chybového kotoučku. Firma Zeiss 
zaručovala, že u astronomických objektivů nepřekročí Yvanova konstanta hodnotu 
1,5. Pro tři zrcadla, která jsem proměřil, je tato konstanta menší než 1. 

Mohlo by se zdát, že předchozí řádky jsou reklamou, za níž mi firma ATC dobře 
zaplatila. Proto místopřísežně prohlašuji, že to není pravda, že se s nikým z této fir-
my osobně neznám a že můj posudek vyjadřuje jen a jen moje osobní poznatky. 

• Karol Kubát 

Kometa Hale Bopp -Kometa ele Bopp, 
fotografovaná 14. Vl. 1996 u 00h 00min Ul 
na Hvězdárně aplanetdriu Mikuláše Koper-
nííka bBmě (CCD ST-7,f= 910 mm expozice 
300s). (foto -Jan Šafář) 
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E Boo - Izar 
dvojhvězda 

Jasnosti složek: 2,5 mag 
4,9 mag 

Úhlová vzdálenost: 2,8" 

Vzdálenost: 150 ly 

Pozorovatelnost: Prakticky po celý rok, 
nejlépe na jaře a v létě 

Hledání: Od Arkturu (a Boo) směrem 
k Severní koruně a Herkulovi. 

Ideální zvětšení: 150x - 250x 

Boo 

Popis: Poměrně těsná dvojice s dosti rozdílnou jasnosti 
hvězd. Jasnější složka má naoranžovělou barvu, slabší se 
jeví namodralá. 

Poznámky: Jasnější hvězda má spektrum K0, je to oranžo-
vý obr asi 500x svítivější než Slunce, slabší složka A2 leží 
na hlavní posloupnosti a je spektroskopickou dvojhvězdou. 
Ve vzdálenosti 178" se nachází hvězda 12,3 mag, o které 

není jasné, zda k to-
muto systému fyzicky 

2,8' 1\ r o .. ,. N patří. 

CELÝ ROK 

Izar znamená v arab-
štině pás. Struve na-
zval tuto hvězdu Pul-
chen ima (»nejkrásněj-
ší«) pro její hezký 
vzhled v dalekohledu. 

M101 - NGC 5457 
spirální galaxie 

Jasnost: 

Úhlový průměr: 

Vzdálenost: 

7,7 mag 

26,9'X26,3' 

15 milionů ly 

Uma 

Pozorovatelnost: po celý rok, nejlépe koncem jara 
a v létě 

Hledání: Ve vrcholu téměř rovnoramenného troj-
úhelníka s hvězdami UMa (Mizar) 
a s UMa (Benatnash) na konci oje Vel-
kého vozu. 

Ideální zvětšení: 20x -100x 

Popis: Velká kulatá mlhavá skvrna, dobře viditelná jen na 
temné obloze. Pak se dá snadno spatřit i triedrem. 

Poznámky: Galaxie má slabé jádro a velmi rozvinutá rame-
na (typ Sc), díváme se 
na ni »shora«. V blíz-
kosti se nachází něko-
lik slabších galaxii (nej-
jasnější z nich kolem 
11. mag), které spolu 
s M101 tvoří skupinu 
galaxii. 

SPOLEČNOST PŘÁTEL ŘÍŠE HVĚZD 
Vznik a zánik členstvíje vázán na předplatitelský odběr časopisu Říše hvězd. Členem se múže stát každý, 
kdo souhlasí s cíli Společnosti a má řádné roční předplatné na tento časopis. Dokladem o člensluíje platný 
členský prúkaz, který člen obdrží po potvrzení přihlášky a zaplacení předplatného. • Jednou z činností, 
ktemt se Společnost zabývá,jeishromažáovdnijtumčnchprostředkůnavydáudničasopisuŘíšehvězd.Za 
jakoukoli pomoc, jíž časopis podpoříte, dékujeme, Cislo účtuje 1389057-068/0800, var. symbol 002. 

PŘIHLAŠUJI SE ZA ČLENA SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ŘÍŠE HVĚZD« 

Jméno 

Adresa 

Příjmení 

I 

PSČ 

Povolání 
 -' 

Stát ; rRodné číslo N 

Prohlašuj', žena adresu agentury A L Lpproduction s. r. o., POB 732, 111 21 Praha I, 
jež je výhradním d'stnbutorem časopisu Píše hvězd pro Českou republiku, bylo pouká—
záno slotenkou typu+C. pledplatné (nač 1/1998 a₹ 12/1998) 360 Kčs tím, ₹e sou—
částí členství je dodávka časopisu na uvedenou adresu. Tuto prihlášku zašlete laskavě 
na adresu: Píše hvězd— agentura, Na Kocínce 1740/8, 16000 Praha 6—Dejvice. 
Čtenář' ze Slovenské republiky, zašlete předplatné složenkou typu .C' na adresu: 
L K. Permanent s. r. O. p, p. 4, 834 14 Bratislava 34. 

‚—Datum-a-podpis 

společnost přátel říše hvězt 

A.L.L. production 
s. r. o. 

Výhradní distributor ŘÍŠE HVĚZD 
pro Českou republiku a zahraničí 
• P.O. Box 732.11121 Praha 1. 
tel. 02/2422 9599 . fax 02/2423 1003 
Rozhodnete-li se pro předplatné v průběhu 
roku, zaplaťte za každé požadované číslo 
35 Kč nebo celoroční předplatné ve výši 
360 Kč (tedy 30 Kč za jedno číslo) složenkou 
typu »C«. Do zprávy pro příjemce uved'te, od 
kterého čísla vám má být časopis zasílán. 

EMII~7ENT-~,ŘÍŠE-~i~7ĚZD 

KU~; o NÁ_ TÁ ŠY~ 
Mezzn~od/nf liii.zni veletrh 22-24. V'91 
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spoleěuost přátel říše hvězťlì  

TENTO PRŮKAZ JE PIATNÝ PODOBU 15 MĚSICŮ OD DATA UVEDENÉHO 
NA DOKLADU O ZAPLACENI PŘEDPLATNÉHO NA ASTRONOMICKÝ ČASOPIS 
RISE HVĚZD. DRŽITEL PRŮKAZU POŽIVÁ VŠECH I' OD SOUVISEJICICH 
S ČLENSTVIM VE SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ŘIŠE HVĚzt . PROSIME VŠECHNY 
ASTRONOMICKÉ INSTITUCE, ABY DRŽTTEU P KAZ N' ŽNILY VYUŽIVAT 
EVENTUALNISLEVY PŘI KOUPI VSTUP EKá' GBUKA•Pp/ÁINEBOMUJINÝM 
VHODNÝM ZPŮSOBEM PROJALI sti ó UI~ŘIZ 

THIS CARD IS VAUD FO 1 b1TH 6M THE DATE STATED ON THE 
RECEIPT FOR THE AI < L SU  RIP11ON OF THE REALM OF STARS 
ASTRONOMICAL OUR IHEHOLDEROFTHISPASSISEN ITLEDTOALL 
BENEFITS ASS'•€IQt ED WITH HIS/HER MEMBERSHIP INTHEASSOCIATION 
OFTHE FRIENDS~FTHE REALM OF STARS • WE ASK ALL ASTRONOMICAL 
INSTTTUI1ONS FOR THEIR FAVOUR AND POSSIBILITY OFTICKET DISCOUNT, 
ETC, GRANTED TO THE HOLDER 

 ~ 
L:yšawu:.tc.I~~o><c,.ir~y:~~~i•~J 

RLSG hrě'4 
Jméno a příjmenl 

r'~ 
l 

'\v~l Fa ý 

Dam n`aroť,Fer~ 
6. prosince 1954 

l 
Platnostod 

červenec 1999 #01010 

~ 

srazy • večírky • školení • ubytovtiní • parking 

Ulice ČSA 231 • 254 01 Jílové u Prahy • 02/99 53 750 

Inzeráty v rámci čtenářského servisu a ty, které nejsou předmě-
tem komerčního využití, jsou zveřejňovány za jednotný poplatek 
50 Kč (členové Společnosti přátel Rlse hvězd 25 Kč). Texty těch-
to inzerátů zašlete spolu s dokladem, že na konto 1389057-068/ 
0800 VS 003 bylo poukázáno 50/25 Kč, na adresu: Říše hvězd, 
Na Kocínce 1740/8, 160 00 Praha 6 - Dejvice. 
Podmínky placené soukromé a podnikové komerční inzerce po-
skytne redakce na požádání — otištěny byly v Říši hvězd 78 
(7-12/1997). 
  POPTÁVKA 

• Koupím somet binar 25x100 v zachovalém, ale i horším stavu. 
Zn.: nabídněte. [01-98] 
• Redakce shání Říši hvězd, ročník 1 až 10, i nesvázané. [02-98] 
• Koupím jakoukoli starší astronomickou literaturu. Zn.: pro stře-
doškoláky. [03-98] 
• Koupím knihy Rukověť křesťanské chronologie a Bayerův at-
las Uranometria a Bečvářův Atlas Coeli. Zn.: Nabídněte. [04-98] 
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Říše hvězd 

Redakce nabízí starší čísla Říše hvězd až se 40% slevou. Níže uvádíme všechna čísla, která jsou k dispozici, včetně názvů hlad 
ních příspěvků a jejich autorů. Písemné objednávka přijímá redakce Říše hvězd. 
Řiše hvězd 73 (1992), 5 Kč: 6/1992 —Nad novým obrazem Venuše (M. Eliáš); Kometa P/Gdgg-Sl ellerup (J. Bouška); Některé výsledky vizuálních pozorování zákrytových 
dvojhvězd (J, Borovička) * 7/1992 —Kde jdeme —a kolem čeho? (M. Plavec); 90 let od smrti profesora Vojtěcha Šafaříka (M. Kopecký) * 1992 —Globální změny ozónové
vrstvy a jejich projevy nad územím Československa (K. Vaníček); Stíny v kosmické mlze—zárodky galaxií (M. Plavec) * 11/1992 —75. vyrocivzniku České astronomické společ-
nostl; Můj život s hvězdami (Z. Bochníček); ČAS: Mnoho dků a hrst vzpomínek (M. J. Plavec); Astronomické vzpomínky (I. Šolc); Zdrávas česká astronomie (Z. Kvíz)
Říše hvězd 74 (1993 , 8 Kč: 1/1993 —ČAS (J. Kleaek); Perseidy a návrat periodické komety Swift-ibttle (V. Znojil); Začínájíam hvězdářům (I)'- První pohled dd VesmJ 0 . . 
(1. lekce) (Z. Pokorný) 6/1993 —Žeň objevů 1992 (1.) (J. Grygar); Velký ničitel ve středu Galaxie aneb když jedna čema díra,,proč ne čtyřicet tisíc? (MJ. Plavec), Yizualnl- 
pozorování Slunce v roce 1992 (L. Schmied); Začínajícím hvězdářům (6) — Trajektorie planet (3. praktikum) SZťPokorný) *"12%1993ỲV1Jyahý' o antiropiéként prfocipq• 
a o mimozemském životě (A. D. Fokker); Poznámka o antropickémyrinc pu (J. Novotný); Zadnajídm hvězdářů9 .(10)— Záření kosjrTčkýct(těles`(6. lekce) (Z. Pokomý); Obsah 
74. ročníku Říše hvězd; Astronomický adresář 1993-1994 Ceské a Slovenské republiky; pňloha -astronomický kaléřdár~~~ ̀ - —' .~> Z -'k~~ "+~ 
Říše hvězd 75(1994), 12 Kč: 9-10/1994 —První poznatky o srážce komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem (V Vaný ek): 7Z  žlvbta Slunce} ceň objévů.1993 (IV.)1 
Q. Grygar) d/J J 77, .   k
Říše hvězd 76 (1995), 25 Kč: 2-3/1995 —Planety, bohové a lidé (J. Kleczek); Praoceány na í)arse (L Neslušan); Buc(eme jjtě9ričei vídat hvězdy? (5, Papoušek);.Zá&ňa-̀  _ 
jídm hvězdářům (15) —Vzdálenost Cefeid (7. praktikum) (Z. Pokorný); František Link (1906-1984) *•4/1995 — Zeň'b c.jů7199,4 (I.) — (1.) (J. Gry`gai cPňbéh komě ' Biela 
(J. Kyselý) * 5-6/1995 —Planety podobné Zemi (M. Eliáš); Žeň objevů 1994 (fI.) —(2.) (i Grygar); M4 smysl pozgró,a[ slpnémí skvrny pouhýpi Čk n? (V Letfus); Sledování 
nárazové viny od Slunce k Zeml (L. Křivský); Lawrence H. Aller aneb lak se pozemský zlatokop změnil ve Hvězdného; KráioíŠ(íy`astronom John FJam`steed a Greenwich (F. Jáchim) 
* 7-8/1995 —Kdy doopravdy zapadne Slunce? (J. Hollan); Planety a bohové zblízka (J. l eaék); Kosmonautika ' X1994 (M„Griin); Žeň objevů'1994 (III.) —(2.) (J. Grygar) ' 
* 9-10/1995 —CCD (Milan Kment); 0 jednom velkém jarním bolidu (P. Spumý); ŽeŘ'objevt314y4 (IV.)'•—'2,J~1ez lánetámý7~tká (].6Grygar); ohled kritického racionalisty na`
astrologii (U Vanýsek); Eugene Andrew Ceman—člověk, který zatím jako poslední chodů'po Měsíci; L'ékářový"astronomlck názory—JanJessenius (F. Jáchim) * 11-12/1995 
Periodické komety a Jejich označování (J. Bouška); Hubbleův kosmický dalekohled,iahájil 6tpk mallúótileovú konstant u'(L'Rič(itétek); itineřní zatmění v roce 1994- laroká 
a Brazůle (E. Marková); Vizuální pozorování Slunce v roce 1994 (L. Schmled, V. Neilba): Žeě.obíé'vů 1994& —3. Slunečii(sodsiavá7,37 Hvézdy (]°Grygar); Voeto.Ma vin Slipher 
(P. Jáchim) 
Říše hvězd 77 (1996), 25 Kč: 1-2/1996 —Galileo zkoumá Jupitera (J. Mijchacek); Disk hvězdy Betelgeuse,(J~Kledek); V,eda;a:rrfystlRa (V. ýanýsek); Žeň•obŽevó 1994 (VL) , 
—5. Neutronové hvězdy a pulsary; 6. Galaxie (J. Grygar); Přílohy: Obsah 76. komiku Říše h'ěz8; Astronó rldký k llendá~ČetI éé)eby6ftký1995-1996 * 3-4/1996—Clověk a vesmír 
(J. Kleczek); Žeň objevů 1994 (VIL)-9. Život na Zemia ve vesmíro,10. Astronomické pj-jsI'oje, ii? ftsťronomie,a špoléři~ošl Pň;(ojiá ~.Paňelová diskusg tištronomiea společnost 
(I. Historie královských astronomů aneb kčemu vládce potřeboval hvězdář , II. Asrronom(e a)<nti ky račiorialisrr~LsťJ¢yedmfpoyědomí) * 5-6/1996—Astrogpm e na Intemetu 
I. (J. Chiachula); Kosmonautika v roce 1995 (M. Gdin); člověka vesmírlCCo jsme ve yesmiruj (J. Kiéáekf; fJadów,Sha l a vbá Galaxie-(F Jáchim) I7-8(1996 —Pohledy 
do vesmíru — Gravitační čočky (J. Kleczek); Člověka vesmír— Kdo jsme ve vesmíru? (J. Idea k); Astrgnomre na in erpe~p̂ (,tI (3?Fhl~ááóuia); Zeň'objevů 1994 (VIII.)—'7. Kosmo-
logie, 8. Částicová fyzika (J. Grygar) `• '' 
Říše hvězd 78 (1997), 30 Kč:1-6/1997— Vizuální pozorování Slupce vřoce 1

(F 
95 (V. Nellbba, .L Sáímléd)L•Asttonoráiě n~to4'emetua(III,? (J. hlachula); Země koruny české 

a polární záře (V. Letfus); 0 vrcholech středověké předkopernkovsk@astronomie Jáchlnl . _?-`12j1997~ VíúáijjýpozóMvaní Siuncer'foci 1996 (V. Neliba, L Schmied); 
Vesmír á la Rané Descartes (F. Jáchim); Kometa C/1996 82 (Hyakutíce) -‚ ‚. ,r' Í' ‚ř c3' 

_ 
Řiše hvězd 79 (1998), 35 Kč: 1/1998 — Vývoj obrazového za ýcení polárních září (L, , řivský); Rozhovor s profesoríae Jorge Sah em; ̀Vesmír v bájích'a legendách —
z příběhů opeřeného hada (E. Poková); Sucho na Miasku, povodeňla hvězdárně ve Veselí ňad MoraVóu{'Hvězdářova~abécéda — určovágívyšky hor na Měsíci. ř 

Sluneční hodiny 

Říše hvězd uvádí světovou derniéru nejhranější hvězdářské opery 

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

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

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

Říše hvězd-agentura v roce 1998 vydá 
publikaci Sluneční hodiny autora Jose-
fa Jirdsko, v níž naleznete nejen vy-
světlení principu funkce základních 
typů slunečních hodin spolu s výkla-
dem souvislostí z astronomie, deskrip-
tivní geometrie a gnómoniky, ale 
i přesný návod, jak si sestrojit sluneč-
ní hodiny vlastní. K dokonalému po-
chopení tematiky přispívají ojediněle 
zpracované barevné rysy. Publikace je 
dopiněna fotoalbem slunečních hodin 
napražských budovách. K nejzajíma-
vějším objektůmjsoupřípojeny krátké 
kapitolky přibližujícíjejichhistorii, po-
případě legendy k nim se vážící. Máte-
li o tuto knihu zájem, neváhejte a za-
saejte před běžné objednávky na adre-
su redakce. Členům Společnosti přátel 
Říše hvězd poskytujeme dvacetipro-
centníslevu. 

• Redakce Říše hvězd 
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Kometa Hale-Bopp (C11995 01) 7. III. 1997 
(foto - Milan Navrátil, Soběchleby) 

Kometa Hale-Bopp (CI1995 01)30.111. 997 
(foto - Václav Novotný, Střelice u B na) 
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Kometa Hale-BoppI (CI1995 01) 7. IV. 1l97 
(foto - Milan Khnent, Ceská Třebo á) 



Jana Zajíce 14, 170 00 Praha 7 
i 

Tel. 02/ 37 99 66 •Tel .r .~. 02/ 3337 50 88 

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 


