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Je obecně známo, že Tadeáš Hájek z Hájku jako vědec nejvíce
uspěl v astronomii. Dnes se značným historickým odstupem se nám
zřetelné projevuje jeho význam pro tuto vědu, byli si ho však vědomi i jeho současnici a bezprostřední následovníci. Když v r.1651
Joannes Baptista Riccioli ve svém spise Almagestum novum uveřejnil
mapu Měsíce a pro označení kráterů vybral 206 jmen nejvýznačnějších vědců starověku, předních astronoml nové doby i četných svých
přátel z Tovaryšstva Ježíšova, nevynechal ani Tadeáše Hájka, takže
leden kráter pri jihozápadním okraji Měsíce je označen latinskou
versí Hájkova jména: Hagecius. Při tom Riccioli jako odpůrce Hájkových názorů - a uveďme přímo, že mylný, ale sveřepý odpůrce
správných a správně doložených Hájkových názorů - a i jinak člověk
z opačného tábora než Hájek, měl nejméně důvodů pro to, aby Hájkovo jméno prosazoval a jeho význam zveličoval. Zatím co mnohá
jména, která na Měsíc zanesl Riccioli, dávno upadla v zapomnění,
označeni kráteru Hagecius se udrželo. Bylo pojato do měsíční nomenklatury schválené Mezinárodní astronomickou unii; trvá tedy
dodnes a Hájek tak na Měsíci patří mezi starousedlíky.
Avšak vzdor tomu, že je shoda v oceňování Hájkova významu,
poměrně málo je známa jeho skutečná práce v astronomii, tj.
thematika, metody a výsledky. Právě k tomu chceme soustředit náš
článek a probrat látku značně podrobně, neboť zatím v naší literatuře nebyla předmětem detailního projednání.
Hájek ovšem byl v estranným vědcem, polyhistorem v renesančním smyslu slova. K pochopení jeho úhrnného významu zejména
v rámci českého kulturního dění v 2. pol. 16. století by bylo
nutno přihlédnout navíc nejen k jeho činnosti v medicině a botanice, k jeho dočasné universitní profesuře a k jeho místu mezi
vědci na dvoře ',aximiliána II. a Rudolfa II., ale i k jeho celkovému významu v rámci vývoje fysikálních koncepci světa, kde zřetelně přerůstá mimo dosah své vlasti. 0 to vše je však třeba se
pokusit na jiném místě.
Astronomie v době Hájkova života prodělala podstatný vývojový krok. K hlavním problémům této doby, jejichž řešení zásadně

odlišilo středověké pojetí vesmíru od novověkého, patřil jednak
spor Koperníkova heliocentriamu (publikovaného ♦ r. 1543) s dosavadním názorem, že Země je nehybným středem konečného vesmíru,
dál otázka podstaty komet a nových hvězd. Za další astronomicko-chronologický problém; který byl závažný všeobecnou odezvou a
zasáhl do každodennosti takřka celé Evropy, je třeba považovat
i dlouho připravovanou a ♦ r. 1582 oficielně vyhlášenou kalendářní reformu. V tuto dobu také astronomie nemálo pokročila v přesnosti pozorování. Vyžádalo si to však i novou organisaci práce.
Příkladem tu je především činnost Tyehona Brahe. Jeho hvězdárnu
Uraniborg, budovanou na ostrově Henu v tehdejším Dánsku, je třeba
považovat za prvý novodobě koncipovaný vědecký ústav. Jestliže
však astronom již neměl jen příležitostně pozorovat přístroji,
které si většinou sám hotovil ad hoc, ale systematicky a přístroji
náročně zhotovenými zvláš vyučeným mechanikem, vyvstávaly o to
naléhavěji požadavky vzájemné spolupráce, pracovních programů a
svým způsobem i institucionálního zakotvení observatoří, i když
zdánlivě tyto formulace znějí vzhledem k době před 400 lety příliš moderně.
Konečně jedním ze závažných úkolů astronomie oné doby bylo korigovat vztah či najít adekvátní vztah vůči astrologii. Pro
pochopení závažnosti této úlohy je však třeba brát věci přísně
v jejich historické platnosti; vnášeni novodobých hledisek nám
nepomůže, spiš jenom celou problematiku zatemni. Proto je třeba
vzít • úvahu jednak velké rozšíření astrologie ♦ 16. století,
dále pak to, že v rámci tehdejšího světového názoru který počítal
a harmonií makrokosmu a mikrokosmu, nebylo důvodů předem astrologii odmítat, spíš právě naopak; konečně nemálo znamenal fakt, že
astronomie té doby. byla do značné míry na astrologii existenčně
závislá. Daný úkol bylo tehdy třeba řešit • těchto konkrétních
podmínkách.
Sledovat a hodnotit Hájkovu astronomickou činnost znamená
vidět ji neustále uvnitř tohoto dění a všech těchto proudů.
Tadeáš Hájek se oficielně poprvé setkal a astronomii na
pražské universitě, byl však jistě a mnohými otázkami obeznámen
domova
od svého otce Šimona Hájka. Na universitě však • onu
již z
dobu nebyla astronomie právě nejsilněji zastoupena. Po předčasné
smrti mladého Pavla Příbrama z Prahy (1486-1520) na universitě
nebylo výraznější osobnosti v tomto oboru. V době Hájkových
studil astronomii přednášel mistr Jan Zahrádka, zvaný Hortensius
(1501-1557). Byl zřejmě dobrým znalcem tehdejšího základního
curricula, avšak zjevně nebyl samostatným badatelem. Hájek asi více získal za svého pobytu ♦e Vídni od profesora Ondřeje Perlachia,
u něhož studoval na archigymnasiu v r. 1549. mám v tu dobu připravoval své kolegy v matematice, aby byli schopni zúčastňovat
se Perlachiových výkladů a Hájek aby tak nebyl jeho jediným posluchačem (1).Již na tom se ukazuje Hájkova činorodost a zaujati
pro obor. Rovněž při dalším studijním pobytu v Itálii Hájek zřej—
mě astronomii neopomíjel, i když k tomu zatím nebyly nalezeny
přímé doklady. Nejvíce však získal vlastním intensivním studiem.
Jeho sčetlost a znalost nové astronomické literatury, jek se
s tím setkáváme v jeho pracích, je přímo zarážející. V tom smyslu
jej asi nejvíc poučila Itálie, tehdy klasická země renesanční vě—
dy: ocenující přednosti největší technické vymoženosti této doby —
knihtisku.
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Efemeridy. Hájkova připravenost zasáhnout do astrono ických
sporů však zatím čekala na probuzeni. Jeho první publikace a astronomickou thematikou zůstávají zatím zcela v mezích zvyklosti. Hodně
žádanou literaturou tehdy byly zjednodušené efemeridy, ♦ češtině
oné doby nazývané almanachy či pranostiky (od prognosticatio předpověď) anebo minuce (od slova minuo - zmenšovati, ale i
pouštěti žilou). Šlo vlastně o kalendář dopiněný o základní údaje
efemerid pro Slunce (zejména data vstupu do jednotlivých znamení),
Měsíc (zejména fáze) a aspekty a z nich především konjunkce planet..
Dopiněny byly o údaje, které dny mají být příhodné pro pouštění
žilou a z které části těla, pro pročištěni, případně pro různé
práce v zemědělství, na vinici, v sadě, u včelstva i pro lov.
Mělo-li být v tom roce pozorováno zatměni Slunce či Měsíce, jeho
efemerida rozhodně neměla v almanachu chybět, stejně tak nechyběla
obecná astrologické předpověď pro daný rok. Zájem o almanachy byl
zřejmě značný a pro tiskaře a pravděpodobně i pro autora byly jistě
výnosné. Jejich náklad musel být poměrné vysoký, i když číselně
si o této věci neumíme udělat představu. Patřily však ke spotřební
literatuře v pravém slova smyslu a také většinou byly doslova
spotřebovány. Dnes jsou proto v knihovnách krajně vzácné.
Právě proto, že byly zdrojem zisku, avšak zároveň že šlo
o udrženi odborné úrovně astronomických dat v almanaších, vydávaly
je někdy university. Na pražské universitě byl od r. 1534 mistr
Jan Zahrádka určen jako "aetronomus publicus" s povinnosti vydávat
minuce. Takové minuce sestavoval a vydával i Tadeáš Hájek. Uvádí
se, že oje připravoval již na ta léta, co studoval na archigymnasiu
ve Vídni (2). Ty byly asi psány latinsky, nejsou však doloženy.
Zachovaly se však jeho české minuce na roky 1554, 1558,'
1561, 1564, 1565, 1567, 1568, 1570 a 1571, z přesné citace je doložena existence české minuce na rok 1560 (3). Je pravděpodobné,
že Hájek tyto minuce připravoval a vyddval od svého trvalého návratu ze studií do Prahy (tomu odpovídá minuce na rok 1554) až
do r. 1572, kdy studium supernovy v Kassiopeji jej natrvalo
upoutalo k závažnější astron:rnické problematice. Jak však vyplývá
z jeho vlastní zmínky v minuci na rok 1558, pro roky 1555 až 1557
se asi Hájek zdržel vydávání minuci.
Nečekejme však od minuci nic mimořádného. Nejzajímavější
bývá předmluva, kde Hájek charakteristicky reaguje na různé
dobové podněty. Jinak Hájek v podstatě dodržel ve všem všudy podobu
i náplň minuce svých předchůdců. K tomu závěru dojdeme, srovnáme-li
např.Almanach Mistra Mikuláše Šúda ze Semanina na rok 1552 (4) a
Minci a Pranostiku Mistra Tadeáše Hájka z Hájku na rok 1561 (5).
Některé úseky textu jsou dokonce doslova tytéž, jako např. dosti
dlouhý passur "Chceš-li také věděti, kdy máš co dělati začiti,
pod jedním každým znamením", který provádí čtenáře celým zodiakem.
Hájek sám mnoho váhy svým Qinucím nepřikládal. Nadsázkou
dokonce prohlašoval přílišné rozšíření almanachů a efemerid spíš
za zneváženi astronomie, které vede k povrchnosti místo k důkladné
znalosti. Aspon při příležitosti komety z r. 1556 napsal o této
věci zcela nevybíravě:
(Pokud jáe o kometu), "ne tak snadno to se vyhle?ati m:]že;
jak snadno jest ,jiných všech pl3nét, třeba v světnici na polštáři
sedě samým do almanachu pohleděním vyhlédati a tím se hr:•nositi,
že sobě již také astronomií zuby poplákl. Ale aby vejda ven a
vezma v ruce inst.ruments příhodná a pozvedna oči k nebi totéž na
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obloze nebeské okázal a vyhledal. Hic opus hic labor eat. Tak
již po tom almanachu se plazi t že každý astronomem býti a slouti
chce. Chtěl bych se k tomu přimlouvati, což by na mně bylo aby
za některý rok toliko zanechali vydáváni těch almanachův. Byla by
astronomí hned váženější a vzácnější a museli bychom se pilněji
učiti a gruntův dokopávati. Ale majíce almanach na něj spoléháme
(6)
Je tedy možno uvěřit, že hlavním popudem k tonu, aby Hájek
publikoval minuce, byl živý zájem o tento druh literatury, který
prý, jak uvádí Vetter (7), po smrti Mikuláše Šdda ze Semanína a
Jana Zahrádky ♦ r. 1557 neměl v Čechách kdo vydávat. Avšak postupem
doby přibylo dalších vydavatelů českých minucí, ať již to byli
Petr i Jan Kodicillové z Tulechova ♦ 70. letech či Kašpar Ladislav
Stehlík z Čeňkova ♦ 90. letech či ještě někteří další, takže Hájek
mohl toto pole opustit.
Přesnější efemeridou publikovanou ne pouze pro populární
účely (jak vyplývá i z toho, že v tomto případě psal latinsky),
se Hájek zabýval ♦ případě zatměni Slunce a Měsíce v r. 1551 ve
spisku "Diagrammata seu typi eclipsium Sou s et Lunae futurarum"
(8). Jde vlastně o jeho první publikovanou a zároveň první astronomickou práci vůbec. Ukazuje k tomu, jak tehdy asi pětadvacetiletý
mladík silně tíhl k astronomii, avšak pro odborné hodnoceni Hájka
není významná, Hájek jen jedním konkrétním případem zaplňuje obecně danou a propracovanou normu.

..."

Komety a supernova. a) Komety z r. 1556
Určitě nejzávažnější byl Hájkův přínos ve zkoumání komet
a zcela mimořádného jevu, který mu bylo dopřáno pozorovat - nové
hvězdy ♦ Kassiopeji z r. 1572. Máme podstatné důvody sjednotit
ve společnou kapitolku zkoumáni jevů fysikálně tak zcela různorodých, jako jsou komety a supernovy. Řešení problému obou jevil spolu v 16. stol. zcela bezprostředně souviselo, a tak tomu je i
v Hájkově díle.
Kometami se Hájek poprvé zabýval v r. 1556 ♦ českém spisku:
"Vypsáni s vyznamenáním jedné i druhé kométy, kteréž vidiny byly
března a dubna měsícův léta tohoto MDLVI. (Vyšlo v Praze u Jiříka
Melantrieha) (9). V tomto roce, kdy bylo možno brzo po sobě pozorovat dvě různé komety, byly Hájkovy názory o podstatě komet ještě
zcela tradiční. Nejlépe je poznáme, ocitujeme-li celou krátkou
první kapitolku z tohoto spisku, nazvanou "Co je kometa podle filosofů". 0 podstatě komet tehdy totiž vypovídala přírodní filosofie, kdežto astronomovi zbyla pouze metrická část problému: vynést
její pohyb mezi souhvězdími.
Hájek píše: "Kometa, jakž tomu chce Aristoteles, nic jiného
není než sebráni parnosti zemských a požárů suchých, tučných a
klejovatých, kteréžto mocí slunečnou a jiných hvězd vzhůru do nejvyšší krajiny, kteréž velmi horká jest, vznešeny, tam se zapaluji
a tak dlouho hoří, dokád ty parnosti_ vytrvati mohou. Kteréžto když
zcela shoří, hned také víc kometa vidína ňeiá.Jákož pak na oko sami
to vidíme, když najprv kometa osvěcovati a zapalovati se počíná,
e bude velmi malá. Potom čím dále tím větší a potom zase vždy .í
ubývá a pak zmizí. Což i při této kometě jeden každý to spatřiti
mohl" (10).
Odsud nejlépe vyjdeme k výkladu tehdejších názorů na komety.
Byly zcela podřízeny přírodně-filosofickým představám Aristotelo-

- 114 -

vým. V Aristotelově fysice platila základní představa, že celý
vesmír sestává ze dvou kvalitativně odlišných části. Přirozeně,
výchozím předpokladem je názor, že Země je nehybným středem světa.
Od středu Země až po sféru Měsíce jako Zemi nejbližšího tělesa
sestává všechno ze čtyř prvků, které se navzájem mísí. Celá oblast
počínaje měsíční sférou až po sféru stolic je z jediného prvku aetheru. Proto je věčná, neměnná, nebot z jednoho prvku nemohou
vznikat směsi. V této oblasti také platí zcela jiná pravidla
pohybu těles. V nadměsíční, tj. supralunární oblasti platí jako
přirozený pouze rovnoměrný kruhový pohyb (či skládání více takových
pohybů), kdežto ♦ oblasti uvnitř měsíční sféry, tzv. sublunární
oblasti, jsou přirozené pohyby těles jiné; vždy po svislici, po
níž těžká tělese bezsilově padají ke středu, lehká se bezsilově
vznášejí od středu. Každý pohyb v jiném směru musí být udrževái
stálým působením sily. A istotelova fyzika tak představuje ♦lastaě
dvě odlišné fyziky nebo pro každou z obou oblastí platí jiná
pravidla pghybu těles. Je očividné, že toto pojetí mělo přímo
♦ sobě zakodován požadavek nehybnosti Země a že bylo neslučitelné
a heliocentrismem.
V rámci tohoto názoru komety nemohly být dosti dobře zařazeny jinam než do sublunární sféry. Prostě proto, že kometa znamená změnu, děj, který má počátek a konec. Definice aetheru vylučuje,
že by se podobný děj mohl odehrát ♦ aupralunární oblasti. Nezbývá
tedy, než aby komety a všechno ostatní, co se na nebi vyznačuje
změnou, bylo Zemi blíže než Měsíc.
Přesto však komety byly jakousi chybou krásy jinak dobře
utříděného geocentrického kosmického systému. Vadilo, že krom svého vlastního pohybu berou účast na otáčení celého nebe kolem Země
jednou za 24 hodin. Aristotelovi stoupenci museli - očividně
vzhledem k celku jejich fysikálních názorů zcela nemístně - prosadit představu, že nejvyšší oblasti ovzduší, přiléhající ke sféře
Měsíce jsou pohybem této sféry strhovány a sebou a rovněž obíhají
kolem Země. Chyba krásy zůstala dokonce i ♦ Koperníkově heliocentrickém systému. Pokud komety měly být v nejvyšším ovzduší (a Koperník je tam stále ponechával) (11), bylo třeba, aby tato oblast
již nebyla účastna na rotaci Země a vzhledem k sféře stálic setrvávala ♦ klidu. Těžko tedy vzhledem k těmto skrytým rozporům bylo
možno tehdejší vysvětlení komet považovat za uspokojivé.
V roce 1556 byly Hájkovy názory na komety ještě zcela ♦ mezích tradice. Proto bez váhání odhadl výšku komety nad Zemi na
28 000 mil (12). Přesto tento asi třicetiletý vědec i při této příležitosti ukázal svůj přehled po astronomické literatuře své doby.
Zná závěr Petra Apiana, odvozený při kometě z r. 1532, že ohon
komety směřuje od Slunce, a ♦í, že tento poznatek potvrdil Gemma
Frisius. Připojil však také astrologickou předpověd, jejiž část,
jek uvádí, převzal ze své latinské nepublikované minuce na rok 1556.
Píše tu mezi jiným, že by nebylo divu, kdyby při vícenásobných
konjunkcích, které do této doby připadají, se zrodila nová hvězda
či kometa (13). Sám však v tuto dobu, stejně jako všichni astronomové jeho doby, neměl a nemohl mít představu, co nová hvězda je.
b) Supernova v Kassiope.ii z r. 1572
Jeho podivné proroctví se náhodou spinilo v r. 1572. Tehdy
ne počátku listopadu se ♦ souhvězdí Kassiopeje rozzářila supernova. V maximu jasnosti byla nejjasnější hvězdou na obloze, předčila
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Venuši ♦ jejím největším jasu a při své cirkumpolární poloze byla
zpočátku pozorovatelná i za bílého dne, tedy po celých 24 hodin.
Nejjasnějšl hvězdou na obloze zůstala až do počátku roku 1573,
pak stále slábla, ale pouhýma očima byla pozorovatelná ještě na
počátku roku 1574. Jako v oné době všechny mimořádné jevy na nebi
vzbudila značnou pozornost, která se zobrazila v četných publikacích.
Pozoruhodná byla reakce většiny učeného světa na tento jev.
Pro posouzení je ovšem třeba vzít v úvahu všechny podmínky. Pro
evropskou vzdělanost onoho století byl takový zjev zcela bez obdoby. Od starověku nebyla v této kulturní tradici známa žádná nová
hvězda, s jedinou výjimkou oné, kterou udánlivě měl pozorovat
Hipparehos (2. stol. při.n.l.), což mu mělo dát podnět k sestavení prvého katalogu stálic. Avšak Jen málokdo si povšiml zprávy
o Hipparchově pozorováni novy (14) a i z těch ji většina považovala za málo důvěryhodnou či vysloveně omyl. Tak např. i Franciscus
Vallesius ve spise "De iis quae physice in Libris sacrisscripts
aunt" (15). Záznam však neunikl Hájkově pozornosti (16).
Drtivá většina autorů volila tu cestu, že hleděli nový případ vtěsnat do staré šablony. Nová hvězda byla jevem znamenajícím
změnu. Proto nutně musela být ♦ sublunární sféře a musela být kometou. Také v drtivé většině spisů ji nazývali kometou, případně
"hvězdou čili kometou" (stella sive cometa), někdy se označeni
pozastavuje nad tím, že nova neméla tvar běžné komety, tedy nejen
ohon, ale ani komu, a je tedy označována jako Cometa akomos (17).
Je s podivem, že ani naprostý nedostatek vlastního pohybu, který
tuto supernovu tak zřetelně odlišoval od všech dotehdy známých komet, mnohé vůbec nezviklal v pevné víře v pravdivost tradičního,
ale tužko vyhovujícího výkladu.
Proti drtivé většině zastánců tradičního názoru stála hrst,
snad právě jen desítka těch, kteří daný jev na základě měřeni
správně zařadili do supralunérní sféry. Abecedně seřazeni, jak o
nich víme dnes, jsou to tito vědci: Tycho Brahe, John Dee, Thomas
Digges, Paulus Fabricius, Cornelius Gemma, Tadeáš Hájek, Michael
~9astlin, Hieronymus Munnosius, Bartholomaeus Reisacher a Vilém IV.
z Hessen - Kasselu. Pozoruhodné je, že většinou tito vědci o sobě
navzájem věděli a úzce spolupracovali vzdor náboženským i mocenským hranicím tehdejší Evropy. Zdaleka však ne všechny jejich názory byly správné. Nebylo snadné vyrovnat se s novým problémem.
Výsledky měřeni se navzájem většinou značně rozcházely (paralaxa
této supernovy by)a,přirozeně neměřitelná); někteří došli ke správnému zév5ru i kuriozní cestou. Tak např. Thomas Digges se domníval, že určil paralaxu této supernovy (nikoli ovšem její roční
paralaxu!) ne 2'. Jako stoupenec Kopernikovy teorie soudil že
změna jasu supernovy pochází z toho, že Země, obíhající kolem
Slunce, se jí jednou přibližuje, jindy vzdaluje. Tycho později
správně kritisoval tento fantastický názor poukazem na to, že hvězda by pak musela mít velmi značnou a nepřehlédnutelnou roční paralaxu (18).
Pro nás je rozhodující, že mezi oněmi desíti astronomy
nacházíme Tadeáše Hájka. Po celou dobu, co supe^nova b la pozorovatelná, byl hájek ve Vídni; přivedla jej tam povinnost jako lékař následovat císaře. Tam také vykonal všechna pozorování.
Pro Hájkův kritický postup je typické ? že od samého počátku
chtěl o podstatě nezvyklého jevu rozhodnout nikoli na základě sta-
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rých ♦ědeckých autorit ale na základě přesného měřeni. Pro něho
bylo rozhodující změři především paralaxu daného jevu a podle
jeho vzdálenosti od Země rozhodovat o jeho podstatě. V dopise
Corneliu Gemaovi do Lovaně z 16. listopadu 1573 píše, že mnohé
přemlouval a mnohým psal, aby všechno úsilí věnovali zkoumání paralaxy nové hvězdy (19). K těm, které přemluvil, patřili nesporně
vídeňští astronomové Bartoloměj Reisacher a Pavel Fabricius,
císařský matematik. Spolu s nimi Hájek pozoroval, od nich si
zřejmě i půjčoval přístroje a zřejmě podstatně ovlivnil jejich názor'. Reisacher se totiž původně domníval, že supernova je jednou
z již dříve známých hvězd souhvězdí Kassiopeje, která náhle prudce
nabyla na jasnosti (20). Oba dva, Reisacher i Fabricius, publikovali nakonec své spisy o nové hvězdě dříve než Hájek, zatím co
Hájek připravil důkladnou monografii. Přesto k Reisacherovu spisu (21) je nakonec jako dopiněk připojeno Hájkovo stručné pojednání "De investigatione loci novae stellae in Zodiaco". Jde o určení "miste hvězdy v zodiaku", tedy o stanovení jejích ekliptikálníeh souřadnic, v nichž se tehdy běžně udávaly polohy stálic i planet. Hájek navrhuje jednoduchou metodu měřeni výšky hvězdy při průchodu meridiánem a stanovení času průchodu, tedy dnes nejběžnější
metodu určováni rektascenze a deklinace, jak se houfně užívá při
pozorování pasážníky.
V předchozích článcích o Hájkovi, zejména v textu Václava
Lásky X22) a značně zdrženlivěji v článku Quido Vettera, je
zdůraznován význam Hájkovy priority návrhu této metody, která se
později v astronomii ujala jako jedna z nejběžnějších. Nebude proto snad nemístné věnovat několik řádek posouzení této Hájkovy
priority. Je pravda, že podobného postupu užil Vilém IV. z Hessen-Kasselu a sdělil jej dopisem Tychonovi Brahe, který jej později
publikoval nejen ve svých Astronomických dopisech, ale i ve spise
Astronomiae instauratae progymnasmata (24). Poledníkové výšky
supernovy v Kassiopeji tak Vilém pozoroval 26. prosince 1572,
publikovány však byly mnohem později.
Ve skutečnosti není třeba přikládat jak Hájkově, tak Vilémově postupu výslovně objevný význam. Metoda se musela astronomům
16. století nabízet sama sebou. Její princip je zašifrován již
v tom že astronomie této doby někdy nazývala stupně na eklipticy
skuteně stupně, tedy partes či gradus, ale stupně na rovníku pro
očividné rozlišení od ekliptiky "tempora", na zdůraznění jejich
souvislosti s časovou mírou (25). Stejně nasnadě musela být tato
metoda z teorie slunečních hodin y zejména typu tehdy nazývaného
"annulus astronomicus" (ekvinokciální prstencové hodiny). Hájkův
návrh však předběhl svoji dobu, stejně tak jako postup Viléma IV.,
a to proto, že přesnost i nejlepších hodin, jež tehdy mohly být
k disposici, zdaleka nedosahovala toho stupně, aby s výhodou mohla
zastoupit přímé astrometrické zkoumáni. Teprve tehdy, kdy s užitím
dokonalejšího hodinového kroku a specielně a užitím skutečného kyvadla přesnost chodu hodin podstatně vzrostla, vžila se metoda
určováni poloh hvězd při průchodu meridiánem do té míry, že i užívání rovníkových sóuřadnic převážilo nad souřadnicemi ekliptikálními, až do té doby užívanými zcela výhradně.
Mnohem větší význam než sama tato metoda mají Hájkovy výzkumy vzdálenosti nové hvězdy od Země. Hájkovi se nabízela v zásadě
dvojí cesta, při tom však nezastíral, že výsledkům získaným jednou
či druhou z nich nepřikládá stejnou váhu. Oba postupy Hájek shrnul
do formy sylogismu. Prvá z nich, o niž prohlašoval, že ji uvedl
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pouze proto, aby vyhověl aristotelikilm a "mluvil s nimi jejich
řeči", postupuje spekulativně vycházejíc a geocentrického systému.
Výsledný syllogismus, který Hájek nazývá filosofickým, vypadá takto:
Všechno, co je unášeno dokola prvým pohybem rychleji a dokonaleji než Měsíc, musí být výše než Měsíc.
Některé komety byly prvým pohybem neseny dokola dokonaleji
než Měsíc.
Tedy některé komety jsou výše než Měsíc. (26)
Dnes není snadné porozumět tomuto sylogismu na první pohled.
Je třeba se vžit do geocentrické představy, která počítá s nehybností Země a a tím, že všechen pohyb je do vesmíru dodáván tzv.
prvním pohybem, jimž se pohybuje aféra stálic. První pohyb je chápán
jednak jako "nejrychlejší", jednak jako "dokonalý", tj. zcela rovnoměrný. Celá sféra jim oběhne kolem Země jednou za 24 hodin. Vlastní pohyby planet, které postupuji proti směru zdánlivého otáčení
hvězdné sféry, jsou tu chápány jako opožďování či zaostáváni
za prvým pohybem, a to tím více, čím je vlastni pohyb planety větší,
anebo - což je téměř totéž - čím je těleso blíže k Zemi. Proto nejméně je na prvém pohybu "účasten" Měsíc, neboť jeho vlastní pohyb
je nejrychlejší. Pohyby těles, které se takto opožďuji za prvým
pohybem, nejsou "dokonalé", tj. nejsou rovnoměrné, jako u Slunce
a Měsíce, anebo navíc ještě přistupuji retrográdní pohyby, jako
u tehdy známých ostatních pěti planet.
Z hlediska uvedeného sylogismu nova z r. 1572 nutně mela
být déle od Země než Měsíc, ale protože se bezvýjimečně zúčaetnovala prvého pohybu, sluší se, aby byla až v té oblasti, která se
pohybuje pouze prvním pohybem, tj. v oblasti stálic.
Přesto Hájek tomuto sylogismu nepřikládal bezvýhradnou
platnost a obrací se k sylogismu jinému, který na rozdíl od prvého
nazývá vědeckým. Oba sylogismy opakoval ještě později a zřetelně
se distancoval od prvého z nich ještě více (27). Druhý sylogismus
zni takto:
Těleso, které buď nemá žádnou paralaxu, nebo má paralaxu
menší než Měsíc, nepřísluší do elementární oblasti, ale do oblasti
aetherové.
Bylo shledáno, že nová hvězda nemá paralaxii.
Je tedy třeba ji zařadit do aetherové a nikoli elementární
oblasti (28).
Všimněme si vztahu obou sylogiamil. První se opírá o určité
obecné schema stavby vesmíru, druhý má tu výhodu, že přistupuje
k danému problému zcela nepředpojatě a pouze srovnává vzdálenosti
dvou těles od Země tak, jak byly určeny měřením. K tomu e třeba
připomenout, že paralaxa Měsíce byla tehdy známa, a to již od časil
Ptolemaiových~a byla také jediná, jež v Hájkově době byla dostatečně spolehlivě měřitelná tehdejšími přístroji. Přirozeně k důkazu, že supernova patři do supralunární oblaati, již zde Hájek nazývá oblastí aetherovou, stačilo dokázat, že nová hvězda ma paralaxu menši než Měsíc, případně paralaxu zcela neměřitelnou.
Fakt, že Hájek cenil důkaz podle měření, je několikanásobně
významný. Nejde jen o to, že Hájek postupoval jako přísné kritický
přírodovědec, který - jak o dvě generace později jasně formuloval
Galileo Galilei - dal přednost výsledku měření před jakoukoli auto-
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ritou. Souběžné uvádění obou sylogismil nám umožňuje přesněji vidět názorový svět, v němž se Hájek pohyboval. Když Hájek oba sylogismy opakoval ve svém posledním publikovaném astronomickém spise
"Apodixis physica et mathematics de cometis" z r. 1581, prvý ze
sylogismil označil za fysikální, druhý za matematický (29). To nám
vysvětluje původní těžko pochopitelné rozlišení obou sylogismil na
filosofický (Philosophicus) a vědecký (acientificus). Hájek tu
zjevně navázal na staré učení vztahu matematických věd k přírodní
filosofii. Podle tohoto pojetí, které je např. obsaženo i v Ptolemaiově Almagestu a zvlášt zřetelně formulováno v 0siandrově podvržené předmluvě ke Koperníkovu dílu De revolutionibus, schopnost
a právo vypovídat o skutečné podobě vesmíru a pohybech v něm přísluší pouze přírodní filosofii, tedy disciplině, která v 16. stol.
byla stále tradičně označována jako fysika (ač jde o něco zcela
jiného, než co pod fysikou rozumíme dnes), zatím co tzv. matematice
(což co do obsahu byla nejen vlastní matematika, ale i dnešní fysika a astronomie) příslušelo pouze právo a povinnost spočíst, jak
se člověku budou pohyby ve vesmíru jevit. Byla to tzv. dloha
"zachránit jevy" Při tom prvky, jichž matematik při výpočtu užil,
vůbec nemusely odpovídat skutečnému stavu v přírodě. (Tedy např.
v tomto pojetí epicykly jsou myšlenou pomůckou, umožňující správný
výpočet souřadnic planety na sféře, tedy odpovědět na otázku,
"'ak se bude. jevit pohyb planety". Vůbec však při tom není třeba
předpokládat reálnou existenci epicyklů, skutečné uspořádání
vesmíru je v tomto pojetí matematickými prostředky nepoznatelné, a
naopak, v matematice jsou povoleny všechny prostředky, bez ohledu
na to, zda jsou či nejsou fysikálně únosné, jen když vedou k výpočtu, který souhlasí s pozorováním.)
V novověkých dějinách přírodních věd poprvé a nejpronikavěji toto vymezeni vztahu fysiky a matematiky rozrušil a překročil
Koperník, a to ve prospěch matematiky. Hájek, když se vyslovuje
o vzájemném vztahu obou sylogismů, o tom, který je průkaznější,
postupuje ve stejném smyslu jako Koperník, i on přenáší právo
dopídit se a vypovídat o skutečném stavu přírody z filosofa na
"matematika", tedy v dnešním slova smyslu na fysika a astronoma.
Nedůvěra k výkladu postaveni supernovy na základě celkového
přírodně-filosofického systému tu však mohla mít - a u Hájka pravděpodobně také měla - i jinou příčinu. V době, kdy Hájek psal Dialexi,
nebyl již aristotelsko-ptolemaiovský geocentrický systém jedinou
teorií vesmíru. V r. 1556, k9y Hájek psal svůj český spisek o kometách, jej ještě bez výhrad přijímal. Dokonce v tutéž dobu, když
na konci listopadu r. 1556 četl na Karlově universitě svoji dvodní přednášku k Eukleidovým Základům, mluvil o Aristotelově systému
s nejvyšší chválou, nazýváme jej obecnou metodou výkladu vesmíru
(30). Avšak v době, kdy psal Dialexi, si zřejmě byl již zcela jasně vědom existence jiného výkladu vesmíru, Koperníkova, a jetio
narůstajícího významu. Snad proto již při prvém sylogismu mluví
o aristotelicích v třetí osobě a naznačuje tak, že se již do jejich řad nepočítá. Byl si také zřejmě vědom toho, že matematický
postup, který vzdálenost novy měřil, je zcela nezávislý na vyvstávajícím sporu geocentrismu a hěTlóčentrismu, kdežto prvý způsob
by s pádem geocentrismu vzal rovněž za své. Než o tom později,
ež budeme sledovat Hájkův vztah ke kopernikanismu.
Sám dkol změřit paralaxu byl však velmi nesnadný zejména
s přihlédnutím k přístrojům, který měl Hájek k disposici. Přístroje si Hájek ve Vídni půjčoval od svých přátel Reisachera a Fabricia.
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Měl půjčen kvadrant a radius astronomicus. Kvadrant byl zřejmě
bez stativu, volně držen v ruce jako pozdější zrcadlový sextant,
byl opatřen olovnicí a sloužil výhradně k měření výšek. Radius
astronomicus, zvaný též jakubova hůl, je jednoduchý přístroj pro
měření úhlových vzdáleností objektů v libovolné rovině. Pozorovatel rovněž drží volně v ruce přístroj, který sestává ze dvou pravítek. Základní pravítko si pozorovatel přidržuje jedním koncem
těsně u oka. Kolmo na základní pravítko je posuvně nasazeno pomocné pravítko. Pozorovatel jím posunuje tak, aby oba jeho konce
právě zakrývaly pozorované předměty. V tom případě je poměr poloviční délky pomocného pravítka ku délce vytyčené na základním pravítku tangentem poloviny hledané úhlové vzdálenosti. Příslušné
hodnoty ve stupních a jejich dílech bývaly vyneseny přímo na základní pravítko.
Dnešní astronom stěží pochopi, jak vůbec bylo možno podobným přístrojem měřit. Přesto bylo možno právě Jakubovou holi dosáhnout relativních úspěchů a dokonce mnozí ji tehdy považovali
za nejpřesnější mezi všemi tehdy užívanými přístroji.
Na paralaxu supernovy Hájek usuzoval celkem trojím způsobem. Nejprve podle měřeni, Jež vykonal 6. května r. 1573 (31).
Tehdy zkoumal výšku novy při spodní kulminaci a v obecné poloze
a pokoušel se doložit, že zdánlivé a pravé místo novy je zcela
totožné, takže nova nemá žádnou paralaxu. Hájek však asi sám cítil,
že výchozí údaje v tomto případě nebyly bezvadné (32), a navrhl
další způsob, zřejmě lepší. Využíval Paktu, že nové hvězda je
cirkumpolární, a tedy že bylo možno ji pozorovat při svrchní i
spodní kulminaci. Z rozdílu výšek při kulminacích je možno u cirkumpolárního objektu snadno stanovit jeho paralaxu a Hájek pro tento
účel sestavil a do své Dialexe zahrnul tabulku. Vlastní pozorování
však již nestihl, zřejmě si tuto metodu uvědomil až tehdy, kdy
hvězdě již pokleela jasnost natolik, že ji již nebylo možno pozorovat po celých 24 hodin a svrchní kulminace připadala do denní
doby. Využil tedy pozorováni, která ve své německé knížce o nové
hvězdě uvedl Georg Busch, malíř v Erfurtu. Uvádí je jako příklad
pro výpočet paralaxy s vyuitím tabulek v Dialexi. Busch na stanovišti o zeměpisné šířce 51 10' určil kvadrantem největší výšku
nové hvězdy 79020' a nejmenší 22040'. Součet obou výšek je tedy
o 20' menší než dvojnásobek zeměpisné šířky. Oněch 20' Hájek nazývá "parallaxis duplicata". Na příkladu ukazuje, že v případě, že
by nova měla být ve stejné vzdálenosti jako Měsíc, musela by být
"parallaxis duplicate" capon třikrát větší; takto že je nové
hvězda od Zeaně mnohem dále než Měsíc, anebo Buschovo měření že
je špatné. Kritisuje při tom řadu chyb v Buachově pojednání,
především vak jeho závěr' že nová hvězda patřila do sublunérní
sféry, nebot tento závěr de vyvrácen samotným Buschovým měřením.
Ač pro poznatek, že supernova nepatřila do sublunérní sféry~ jsou výpočty z Buschova pozorování dostačující Hájek zřejmě
ne y1 s tímto závěrem spokojen. Intuitivně předpokládal, že paralaxa tohoto objektu musí být neměřitelná. Aby se o tom ujistil, soustředil se k jinému postupu - k o nejpřesnějšímu proměřování vzdálenosti novy od okolních hvizd. Caatým a soustavným pozorováním
shledal, že nova naprosto nemění svou posici vůči ostatním hvězdám,
což by nebylo možné jestliže by měla měřitelnou paralaxu. To byl
rozhodující argument, podle něhož uzavřel, že nova patří mezi stálice (stellae affixae). Při tehdejší úrovni pozorovacích přístrojů
i metod však určení úhlových vzdáleností novy od blízkých hvězd bylo
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velmi obtížným úkolem. Stav nejlépe ukáže srovnávací tabulka, kde
jsou uvedeny vzdálenosti supernovy od hvězd v Kassiopeji a od
Polárky, jak je jednotliví autoři té doby zveřejnili. Rozdíly
jsou určovány vzhledem k opravenému výsledku Tychona Brahe, který je možno považovat za nejlepší.
Z tabulky vyplývá, že Hájkovy výsledky se k Tychonovým přimykají nejlépe. Tycho Brahe to také pochvalně konstatoval ve spise
Astronomiae inatauratae progymnasmata. Jde ovšem o opravené hodnoty, nikoli o ty, jež Hájek publikoval ve své Dialexi z r. 1574.
Hájek totiž později Dialexi přepracoval. Opravil kritisovaná
místa a přidal dalších 7 kapitol, které nepojednávají o nové hvězdě, ale obecně o určování paralax. Takto upravený spis nám však
bohužel není v úpinosti znám. Hájek jej postoupil Tychonovi, který tuto úpravu Dialexe v hrubých rysech popsal ve svém spise
Astronomiae inatauratae progymnasmata (33). Je to také jediný
pramen, odkud víme o těchto Hájkových dodatečných zásazích do jeho
hlavního díla. Musely pocházet až ze značně pozdní doby.
V r. 1580 měl Hájek dokončeny teprve opravy kapitol 7, 8 a 10
(34), v r. 1585 vrak již se o opravené Dialexi mluví jako o hotové
věci (35). Od Tychona Brahe z téhož spisu rovněž víme, jakou vnější
podobu měla tato Hájkova upravená Dialexe. Do tištěné knihy byly
změny vyznačeny rukopisně a pravděpodobně byly do knihy vevázány
archy s rukopisnými přidanými kapitolami. Není vyloučeno, že tento
exemplář není ztracen, ale že je v některé z knihoven, kam se rozprchly svazky z Tychonova vlastnictví a že je zařazen mezi tisky
(ač by patřil mezi rukopisy). Je proto naděje, že takto zůstává
skryt a že jednou bude náhodně nalezen.
Některými opravami Dialexe se budeme zabývat ještě později.
Zde nám půjde pouze o zarážející fakt: Hájek dodatečně měnil údaje o vzdálenosti nony od některých blízkých hvězd, a to v době,
kdy nova již nebyla pozorovatelná! Avšak v podmínkách, v nichž pracovala astronomie konce 16. století, podobný postup nebyl udivující. Při zkoumáni supernovy r. 1572 se teprve provalilo, jak nevyhovujícím způsobem jsou známy posice hvězd. Souřadnice byly od
pradávna přepisovány z Ptolemaiova katalogu, byly korigovány
pouze o precesi a byly udávány v šestinách anebo ve čtvrtinách
stupně. Hájek ?ři revisi původního výsledku zřejmě znovu proměřoval vzdálenosti mezi jednotlivými hvězdami souhvězdí Kassiopeje.
Za neměnné, tj. za správně změřené zevně považoval vzdálenosti
supernovy od 2 a 12. hvězdy (jde o jasné hvězdy, 2. hvězda je
Shedir) a vzdálenosti supernovy od dalších hvězd dopočetl podle
nových hodnot. Ostatně i Tycho dodatečně měnil vzdálenosti supernovy od některých hvězd proti výsledkům, které publikoval v" své
prvotině z r. 1573.
V zásadě je však možno označit výsledky pozorováni ze dobré.
Je-li mez rozlišovací schopnosti lidského oka kolem dvou obloukových minut, pak rozdíly mezi Hájkovým a Tychonovým pozorováním
jsou v nejtěsnější blízkosti tohoto prahu. Pro rozhodující otázku,
zda hvězda patři do sublunárnt či supralunárnt -sféry, byly tyto
výsledky zdaleka dostačující.
Pro úpinost ještě dodejme, že jako jelen z argumentů pro
značnou vzdálenost nové hvězdy Hájek - nikoli bez určitých výhrad uváděl i scintilaci (36). Podle tehdejšího názoru pouze u objektů
ve velké vzdálenosti v supralunární sféře je možno pozorovat scintilaci, zatím co blízké objekty scintila2i nevykazuji.
Všimněme si ještě Hájkova názoru o fysikální podstatě novy.
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a hvězd v tomto souhvězdí mezi sebou,
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Stejně jako všichni, kteří spolu s nim došli k závěru, že nova
musí být v oblasti stálic, i Hájek soudil, že jde o zcela noně
vzniklou hvězdu, která před r. 1522 neexistovala. Stojí za to
povšimnout si tohoto názoru umožnuje totiž průhled do představ
o hvězdách, které na konci f6. stol., tedy před užitím dalekohledu v astronomii, měli i nejkritičtější hvězdáři. Jako by nikdy
nezapochybovali o tom, že všechny existující hvězdné objekty jsou
také objekty pouhýma očima pozorovatelné. Představa o možné existenci hvězd, které lidské oko již nerozliší, je vůbec netýrala (37).
Je tedy zřejmé s že názory tehdejšidi astronomů na jedné straně
a filosofická intuice Giordana Bruna o nekonečném počtu hvězd a
hmotné jednotě vesmíru na druhé straně byly dva celky sobě navzájem
značně vzdálené.
Je pozoruhodné, že přece jen při příležitosti novy z r. 1572
byl formulován názor, že hvězda není ve skutečnosti nová, nýbrž že
jí předcházel méně jasný objekt, jehož jasnost náhle stoupla. Tento
zdánlivě sympatický názor však měl zcela chybný a nepřijatelný
obsah. Jeho zastánce, astronom Annibale Raimondo z Verony, si rovněž nedovedl představit existenci objektu, který by dosud nebyl pozorován, a proto tvrdil, že nová hvězda není ničím jiným než
11. hvězdou souhvězdí Kassiopeje, která prudce zvýšila jasnost
(Jde o hvězdu, sterá byla od novy vzdálena podle Hájka 1°26',
podle Tychona 1 31'). Podobný názor zastával jakýsi Frangipanus,
který navíc tvrdil že tato jedenáctá hvzda, když se stala novou,
postoupila asi o 2~ směrem k severnímu polu. Raimondův i Frangipanův názor sklidil oprávněnou kritiku, nejtvrdší právě od Tadeáše
Hájka v Dialexi. To dalo podnět k vleklým sporům mezi Raimondem a
Hájkem. Oba této polemice věnovali několik spisů, do útoku proti
Hájkovi byli zavlečeni další aktéři, zejména astronom Theodor
Graminaeus z Kolína nad Rýnem a tamní biskup Lindanus. Názory odpůrců byly hluboko pod Hájkovou úrovní, přesto Hájek byl v polemice
neústupný. (Někteří, mezi nimi i Tycho Brahe mu setrvávání
v tomto sporu vytýkali). Hájkovi to vyneslo Žetné další roztržky,
především a pražským arcibiskupem Antonínem Brusem z Mohelnice,
který Hájkovi nechtěl dát imprimatur k publikaci jeho polemiky. Zde
však nelze podrobně sledovat celý tento rozsáhlý spor.
Nejzávažnější .sou důsledky, které supernova z r. 1572
způsobila v astronomii. Studium tohoto objektu znamená vlastni začátek skutečné stelární astronomie. Prověřilo, že i v oblasti hvězd
je možné dění a uskutečňuji se změny, kdežto astronomie do tehdejší
doby považovala hvězdy jen za jakési nehybné a nezajímavé kulisy,
v nichž se odehrávalo divadlo planet.
Závxr o možných změnách v supralunární oblasti měl zásadní
význam pro tehdejší kosmologii, neboť podstatně narušil představu
o dvou odlišných oblastech ve vesmíru a různými způsoby pohybu těles.
Otvíral tak cestu k postupnému dozráváni názoru o hmotné jednotě
vesmíru, názoru tolik potřebnému k definitivnímu uznání heliocentrismu a pak - v dalším vývoji - k vytvoření Newtonovy všeobecné
gravitační teorie. Nic na tom neměni skutečnost, že mnozí z astronomů, kteří se zasloužili o určeni vzdálenosti novy, stále rozlišovali mezí materii ze sublunární a supralunární oblasti. Platí to
i o Hájkovi i o Tychonovi.
Měřeni však odhalila i nedostatečnou znalost posic stálic.
Prostřednictvím Koperníkova díla zůstával dosud v platnosti Ptolemaiův a tedy vlastně Hipparchův katalog hvězd, kontrola posic
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byla zanedbána. Astronomy v době od Hipparcha až pro 16. stol.
vlastně zajímaly jen některé ja3né hvězdy: které vystupovaly na
sítích astrolábů anebo byly blízko ekliptiky a byly na ně vzta—
hovány polohy planet. Právě z podnětů daných supernovou Tycho Brahe
vypracoval nový katalog. Shledal četné rozdíly v polohách hvězd,
považoval je však pouze za chyby předchozích pozorovatelů.
Tych o tek byl nejvíce systematicky a nejpřesněji pracujícím astronomem, který započal právě v této době jakousi konjunkturální honbu na hvězdy. Jestliže mu právě unikl objev vlastníci
pohybů hvězd, neunikly jiné závažné objevy ze světa hvězd. Nebyla přehlédnuta ani méně nápadná (pseudo)nova v souhvězdí Labutě
v r. 1600 (P Cygni), proto v téže době již Davidu Fabriciovi neunikla první poznaná proměnná hvězda již Hevelius později dal
jméno Mira Ceti. Shluk událostí završila skutečná supernova
v Hadonoši z r. 1604, kterou sledovalo vice astronomů, nejdůsledněji Johannes Kepler v Praze upozorněn na ni Janem Brunovským.
Byla možnost pině prověřit vy~sledky z r. 1572. V řadě těchto
objevů se zrodila stelární astronomie. Impuls k objevům dala supernova z r. 1572 a Tadeáš Hájek byl jednou z rozhodujících osobnosti, stojících u zrodu tohoto nového oboru astronomie.
(Dokončení)
Poznámky:

i

1. Tadeáš Hájek: Dialexia de novae ... stellae ... apparition,
Frankfurt n. M., 1574, str. 4
Názvy Hájkových spisů cituji v tomto článku zkráceně. Podrobná bibliografie Hájkových publikovaných spisů je obsažena
v katalogu výstavy "Tadeáš Hájek z Hfjku (1525-1600) a jeho
oba" (Státní knihovna CSR
Cs. astronomická společnost při
SAV), Praha, 1975; na tuto bibliografii odkazuji pro podrobnější údaje.
2. Quido Vetter uvádí, že takto Hájek publikoval minuce "pro
položeni města Vídně" ne léta 1549 až 1555. (líše hvězd,
roč. 6 - 1925 str. 172). Předpokládám však, že šlo pouze
o roky 1550 ai 1555.
3. Je doložena jednoznačnou citací v Hájkově Výkladu ne proroctví
turecké, z r. 1560, fol. C2 líc-rub a citací v Gramatice Jana
Blahoslava (vydání Ignáce Hradila a Josefa Jirečka, Vídeň,
1857, str. 132, 231).
4. Státní knihovna ČSR, sign. 54 F 1064, Tras. Sj 13
5. Temže, sign, 54 F 1065, Tras. Sj 14
6. Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy
. léta tohoto
M.D.LVI od Mistra Tadeáše Hájka etc vydané. Pol. 8311c.
7. cit. článek, str. 173
8. Vyšlo pravděpodobně již r. 1550. Jediný známý exemplář je
v Osterreichische Nationalbibliothek ve Vídni.
9. Jediný známý výtisk je v knihovně Nár. musea v Praze, sign.
ST 28 E 10.
10. cit. spis, fol. A4 líc.
11. Koperník, De revolutionibus, kn. 1., kap. 8.
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12. Hájek zřejmě uvažoval tzv. německé míle. Podle Regiomontana
je zemský poloměr roven 913 zemským mílím tedy výška komety
má takto být asi 30,5 zemských poloměrů. šnad tu Hájek vycházel z představy fixované Ptolemaiovým Almagestem, podle
niž je konkávní plocha měsíční aféry vzdálena od středu Země 33 zemských poloměr:]; Hájek tedy kladl kometu do nejvyšších vrstev sublunární sféry.
cit.
spis, fol. 82 rub.
13.
14. Zachoval ji Plinius v "Naturalis historia", lib. 2., cap. 26.
15. Franciscua Vallesius: De iis quae scripta aunt physice in
libris sacris, Lugduni, 1588, str. 46.
16. Dialexia, str. 54.
17. Tak nazval Konrad Berg svůj spisek, který vyšel ve Wittenbergu v r. 1574.
18. Tycho Brahe: Astronomiae instauratae progymnasmata, Pragae
1602, str. 659; totéž: I. L. Dreyer (editor): Tychonis
Brahe Cpera omnia, tomus III, Hauniae 1916, str. 173.
19. D. Corn. Gemmae medicinee Doctori 3: professori publico
in Academia Louan. amico suo singulari T. Thad. Hagesius
(sic!) ab Hayck, Aulae Caesariae Maiest. Melicus. S.P. In:
. De naturae divinis characteCornelii Gemmae Lovaniensis
riamis ... Antverpiae, 1575, str. 281.
20. Tycho Brahe; Astronomiae instauratae progymnasmata, Pra~ae
1602, str. 746; totéž: I. L. E. Dreyer (editor): Tychonis
Brahe Opera omnia, tom. III, Hauniae 1916, str. 259.
21. Titul Reisacherova spisu je: De mirabili novae et splendiosae
stellae, Mense Novembri Anni 1572 primum cor.spectae et etiam
nunc apparentis,Phoenomeno, iudicium at prognosticum. Vídeň
1573.
22. Ottův slovník nauč, sv. 10, Praha 1896, str. 755.
23. Quido Vette : Tadeáš Hájek z Hájku (Ke čtyřstému výročí jeho
narozeni). Ríše hvězd, roč. VI - 1925, str. 169 - 185.
24. cit. dílo, str. 491, Dreyerova edice, tom. III - Hauniae
1916, str. 7 a násl.
25. Tak např. Koperník, De nevol., kn. II., kap. 3., nebo i
Hájek, Dialexia, str. 63
26. Dialexis, str. 54
27. Apodixis physics at mathematics de cometis ... 1581, fol. C2
líc až C3 líc.
28. Dialexis, str. 61-62.
29. Apodixis, fol. C2 líc aE C3 líc.
..breuem illum, ac utilissimum libellum Anistotelis de
30.
mundo. Est enim elegans epitome de planetis, mere, meteoric,
terra at partibus terrae: Et est veluti Methodus quaedam,
qua tote Physice in breuem, adeoque elegantem summam contracts eat." Collectanea Bydžovského, Stát. knihovna SSR, Praha,
MS XXIII D 217, fol. 90ver,
31. Dialexia, str. 63 a násl.
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32. Zřejmě velice citlivým bodem bylo určení azimutu při pozorování hvězdy v obecné poloze. Ostatně ani určení výšky hvězdy
při spodní kulminaci není u Hájka nesporné. Ve spisku "De
investigatione loci novae stellae in zodiaco" (fol. F 1
rub) Hájek uvádí výšku hvězdy při svrchní kulminaci 76°44'
při spodní rovných 20° , v Dialexi však výšku při spodní ku mi$aci 20°15' Prvé měřeni vede k zeměpisné šířce Vídně
48 22', tedy k téže hodnotě, již tradičně uváděl Regiomontanus. Není vyloučeno, že Hájek hodnotu spodní kulminace
pouze dopočetl pole předem dané hodnoty pro zeměpisnou
šířku. Hodnota 20 15' pro spodní kulminaci, již Hájek naměřil
6. 5. 1573, vede však k ještě vyšší šířce Vídně, zatím co
hodnota Regiomontanova chybuje již asi o 10'. Tyto meze
přesnosti měřeni je třeba mít na paměti, pokud hodnotíme
různé přístupy k určení paralaxy supernovy.
33. Cit. spis., Praha 1602 str. 505-528, v Dreyerově edici,
tom. III., Hauniae 191 , str. 19 až 43.
34. Hájek: Epistola ad Martinum Mylium, Gorlicii 1580, fol.
A3 líc.
35• Z. Horský: K astronomické činnosti Tadeáše Hájka z Hájku.
Ročenka Univeršitní knihovny v Praze 1960-1961, Praha 1962,
str. 107.
36. Dialexis, str. 26 a 45-g6. 0 scintilace se opírali ve svých
závěrech i Hájkovi vídenští přítelé Fabriciuc i Reisacher.
37. Snad stojí za to připomenout, že od Ptolemaiovy doby astronomie znala pouze 1022 hvězd, které třídila Ť 6 tříd podle
Jasnosti (nejjasnější hvězdy do prvé třídy) takto:
15 hvězd první velikosti
45 hvězd druhé velikosti
208 hvězd třetí velikosti
474 hvězd čtvrté velikosti
217 hvězd páté velikosti
49 hvězd šesté velikosti.
četnost hvězd tedy nestoupá s číslem třídy, jak bychom dnes
oprávněně očekávali, ale u čtvrté hvězdné velikosti je zřetelné maximum a odtud na obě strany se četnost zhruba symetricky zmenšuje. Tento stav napomňhal tehdy běžné představě, že hvězd je konečný počet a že jsou všechny viditelné,
pokud ovšem tato doba vůbec byla přístupná jakýmsi protostatistickým úvahám.
38. František Dvorský: Tadyáš Hájek z Hájku. časopis musea Království čeokého, roč. LXV - 1891, str. 241 a násl.
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J. Novotný
Příčný Dopplerův jev
Nerelativistické teorie Dopplerova jevu e známa velmi dobře.
Mějme zdroj signálu o frekvenci VZ, signál nech se šíří rychlostí
u, rychlost zdroje nech je v a necht její vektor svírá úhel.'
š polohovým vektorem zdroje.Pak je na prvý pohled jasné, že frekvence V p přijímané nehybným pozorovatelem v počátku systému, k němuž se předchozí údaje vztahuji, se zmenši při vzdalování zdroje a
zvětši při jeho přibližování. Mnoho práce nedá ani odvozeni vzorce
J. + (v/u) cos .t.) .
Vp =
Známe-li u, VZ a změříme-li V p, mažeme vypočíst v cos.' čili radiální složku rychlosti. Příčná složka rychlosti, nespojaiá se vzdalováním či přibližováním zdroje, nemá podle klasické fysiky na posun spektra žádného vlivu.
Rychlost u jsme v předchozím považovali za konstantní
v prostoru a v čase, což je spiněno v inerciálním systému v homogenním prostředí. Předpoklad homogenity reap. konstantnosti v prostoru můžeme opustit, klademe-li za u rychlost v místě zdroje signálu.
Určeni této rychlosti je samostatným problémem - může bý ovlivněna rychlostí zdroje (střelba z jedoucího vozu) nebo být závislé
na rychlosti pozorovatele vůči nějakému privilegovanému prostředí
( akust ika).
Jak ovlivni uvedený vzorec speciální teorie relativity?
Velmi prostým způsobem: dilatace času vede k tomu, že vlastní
frekvence v pohybujícího se zdroje (tj. frekvence v jeho klidovém
systému, měřené hodinami letícími spolu s nim) souvisí s frekvenci
měřenou hodinami synchronisovanými v systému pozorovatele vztahem
1/2
VZ = Vo ( 1 - ( v/c )2)
světle
Tento jev není ovšem důsledkem
je
rychlost
ve
vakuu.
kde c
nějakého "zpomalování času pohybem", ale rozdílné synchronizace
hodin ve vzájemně se pohybujících systémedi které mé však hluboký
fyzikální význam, jak se o tom můžeme poučil v knihách o teorii
relativity.
Dilatace času se tedy skládá s klasickým Dopplerovým jevem
ve vzorci
1/2
/ (1 + (v/c) cos.' ) ,
Vp = vo ( 1 - (v/c)2)
kde jsme položili u = c, protože relativistický efekt mé praktický
význam jen pro zdroje elektromagnetického zářeni ve vakuu. Uvedený
vzorec by se například uplatnil při popisu, jak docházely na Zemi
zprávy o relativistickém kosmickém letu. Povšimněme si, že relativistická korekce posunuje spektrum zásadně k rudému konci.
Relativistická formule pro Dopplerův jen je pro nás v jistém
smyslu méně příznivé než formule klasická. Neodvážíme-li se učinit
předpoklad v « c cos.G ( a zanedbat tak relativistickou korekci)
nejsme již schopni určit radiální složku rychlosti, která nás nkdy výhradně zajímá. Dokonce i čistě příčný pohyb zdroje vede nyní
k posunu spektra, Tento "příčný Dopplerův jev" je vlastně jen jinak
nazvané relativistické dilatace času. Na základě pouhého pozorování
rudého posuvu quasarů nelze tedy například vyloučit, že tento posuv není způsoben jen kosmologickým rozpínáním, ale i systematickým
příčným pohybem. Poznamenejme na závěr, že obecné teorie relativity
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vnáší do problému interpretace spektrálního posuvu ještě další
obtíž - posun může být rovněž ovlivněn rozdílem gravitačního
potenciálu v místě vyslání a příjmu signálu.

KOSMICKĚ ROZHLEDY BLAHOPŘEJÍ

Člen korespondent ČSAV Dr. Václav Bumba, DrSc, ředitel
Astronomického ústavu ČSAV, oslavil v srpnu své padesátiny.
U příležitosti tohoto životního jubilea mu president republiky
propůjčil státní vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" jako uzná—
ní jubilantovy práce při rozvoji sluneční fyziky. Naše redakce se
připojuje k početnému zástupu gratulantů.

Metrologické pamětní medaile čs. astronomům
U příležitosti 100. výročí mezinárodního úřadu pro váhy a
míry byla dne 24. 9. 1975 udělena Dr. B. aternberkovi mezinárodní
bronzová pamětní medaile a Ing. V. Ptáčkovi československá národ—
ní pamětní medaile. Oběma jmenovaným byly pamětní medaile uděleny
za jejich dosavadní zásluhy v oboru metrologie, především v oblasti
časového a frekvenčního normálu.
M. Kopecký

V roce 1976 dosáhnou význačneno životního jubilea tito
členové Československé astronomické společnosti:

50

let:

Datum narozeni:

Prof. Dr. Vladimír Vanýsek DrSc.
Otakar Zelenka

8. 8, 1926
17. 9. 1926

60 let:
Olga Kopšová
František Wasserbauer

26.10. 1916
11.10. 1916

65 let:
Dr. Jarmily Dolejší CSc.
Ing. Fr. Nyklíček
Dr. Josef Olmr
Alois Vrátník
Prof. Růžena Asmusová
Karel Hanzal
František Mat&&j

30.12.
9. 8.
13. 3.
19.11.
26. 1.
1.11.
3.12.

1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911

70 let:,
Dr. Vanda Janová
Prof. Jan Píšala

2. 2. 1906
6. 9. 1906
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JUDr. Karel Raušal
Prof. Ing. Emil Škrabal
Vlasta Hanušová
Miroslav Havlíček
Vladislav Matějka
Prof. Antonín Náhlík
Oldřich Rynda
Stanislav Římský
Antonín Štoll

16. 6.
18. 7.
25.11.
25. 3.
8. 8.
6. 2.
1. 9.
29.12.
30.11.

1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906

75 let:
František Krejčí
Lubor Marek
Ing. František Svěrák
Prof. Dr. Emil Buchar, DrSc.
Jiří Moos

21.10.
16.11.
8. 7.
4. 8.
22. 4.

1901
1901
1901
1901
1901

85 let:
Ing. Bohuslav Kořínek

22. 6. 1891

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Z NAŠICH PRACOVIŠŤ
Práce publikované v Bulletinu čs. astronomickách ústavů
Vol. 26/1975/, No 4
Spektrální analýza časových změn slunečních rentgenových
paprsků v oblasti 1- 8 A a 8- 20 A
E. M. Apoetolov, Geofyz. istav Bulharské AV, Sofia
V. Letfus, Astron, ústav CSAV, Praha
Standardní analýza pomoci autokorelační funkce se použila
k měření výše uvedeného záření na družici Solrad 9. Střední denní
hodnoty měřených veličin (obsahující rentgenovská vzplanuti) a
minimální denní hodnoty (představující pomalu se měnící složku)
zkoumali autoři pro období 1. I. 1969 až 31. XII. 1972.
-PA -

a

Prostorové rozděleni rentgenového, ultrafialového a GHz emisního
záření ve spojitosti s modelem kanálu erupční smyčky
. Křivský, Astron. ústav ČSAV Ondřejov
S. Pintér, Geofyz. ústav SAV, Geomag, observatoř, Hurbanovo
Model protonových erupci uvedeného typu se pnrovnéva
a měřeními emisních zdrojů X-záření
ultrafialových paprsků z družice OSO-7.
-PA -
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Tendence vývoje aktivity protonové oblasti z července 1974
L. Křivský, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
Jako dříve v obdobných případech při výskytu erupci s vý—
ronem subkosmického a kosmického záření, byly zkonstruovány sumační
křivky erupční aktivity. Tyto křivky, jak známo, vymezují hlavní
trendy aktivity, které trvají řadu dní a charakterisují časové
rozložení výdaje erupční energie. Opět se ukázalo, že příkrý
vzrůst aktivity nastává několik desítek hodin před výskytem
první protonové erupce, což může být využíváno spolu s ostatními
metodami pro předpověď protonových erupci.
— aut —
Integrální jas korony při zatmění Slunce 30.VI.1973
M. Rybanský, V. Bučin, Astron. ústav CAV, Skalnaté Pleso
V článku je určený celkový jas koróny pri zatmen Slnka
30. júna 1973. Podkladom pra výpočet celkového jasu korony bole
absolútna fotometria z tohoto zatmenia. Výsledné hodnota je
0,84 x 10-55 celkového jasu slnečného disku. V tejto súvislosti
pre~pokladéme, že takto určená hodnota celkového jasu slnečnej
korony, ktorá je okamžitou hodnotou, může sa značne lišit od priemernej hodno_y. Domnievame sa ti~ž, že v súčasnej dobe by boto
možné určovat integrálny jas korony aj na základe družicových meraní vonkajšej korony v bielom svetle.
aut Dvojlomný interferenční filtr pro koronální čáru 5303 A
B. Valníček, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
Pro studium polarizace světla zelené korony při zatměn
30. VI. 1973 byl realizován dvojlomný filtr Lyotova typu (s termostatem), vybavený půlvinnou destičkou ke změně orientace vstupujícího světla,
- aut Fotometr slunečního rentgenového záření na satelitu Interkosmos 11
a předběžné výsledky měření
F. Fárník, B. Valníček, Astr. ústav ČSAV, Ondřejov
B. Komárek, Výzkumný ústav sděl. techniky A.S.Popova, Praha
Článek stručeně popisuje princip činnosti a konstrukci
nového čs. přístroje pro měření slunečního X-zářeni v oblasti
keV, který pracoval od května do října 1974. V hlavních
100
0,4 částech jsou popsány použité detektory a jejich účinnosti, blokové elektronické schema, přenos naměřených dat a na závěr jsou uvedeny předběžné výsledky měření, speciálně pak erupce z 9.7.1974.
- aut Vyšší harmonické zemského a měsíčního gravitačního pole v teorii
pohybu zemské rotační osy
M. Burša, Astron, ústav ČSAV, Praha
Eulerovy dynamické rovnice popisující pohyb rotačního
vektoru zemského tělesa jsou odvozen pro případ, kdy v zemském
i měsíčním potenciálu jsou zachovány členy do čtvrtého stupně.
- PA -
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Vliv třetího deviačního momentu a rovníkového zploštění
nutaci rotační osy

na volnou

M. Burša, Astron. Ústav ČSAV, Praha
Uvádí se řešení Eulerových dynamických rovnic popisujících
volnou nutaci zemské rotační osy pro případ, kdy hlavní ekvatorejsou navzájem různé a kdy se třetí moální momenty setrvačnosti
ment setrvačnosti nerovná nule. Autor použil metodu postupných
aproximací.
-PA Možnost použití cirkumzenitálu v lunární astrometrii
I. Pešek, Astron. a geofyz. observatoř ČVUT, Praha
Je popsán princip rotačního mikrometru pro cirkumzenitál
Zvýšení přesnosti
při jeho možném využití v lunární astrometrii.
časů průchodů se dosahuje podstatným zrychlením pohybu obrazů
hvězdy v zorném poli.
- aut Koeficient odtavování a koeficient tvaru a hustoty v meteorech
Z. Ceplecha, Astron. Ústav ČSAV, Ondřejov
Navrhuje se 6 metod pro výpočet koeficientu odtavování
pro fotografické meteory. Metody vhodné pro případ s velkými
změnami rychlosti podél zorného paprsku se použily pro
PN-bolidy, jeden z nichž je v práci uveden jako numerický příklad.
-PA mlhoviny v otevřených hvězdokupách
Žižňovský, Astron. Ústav SAV, Skalnaté Pleso

Planetární
J.

V práci sa skúma súvis planetárnych hmlovín a otvorených
hviezdokóp na základe ich zdanlivého i priestorového rozloženia
v oblastiach od +1° do -15° galaktickej šírky. Konštatuje sa,
že žiadna advislost objevená nebole.
- aut -

Práce publikovaié v Bulletinu čs. astronomických ústavů
26/1975/, No 6

Vol.

Vliv soumrakových efektů na pozorované hodinové frekvence meteorů
J.

Slančíková, Astron. Ústav SAV, Bratislava

Pomoct 100 pozorováni prostým okem a téměř 200 teleskopických pozorování počátečního a konečného okamžiku viditelnosti
hvězd severní polární posloupnosti se hledal vztah mezi depresi
V této práci se dříve gdvoSlunce a limitní hvězdnou velikosti.
na oblast velkých depresi (až h = -15 )
zené vztahy rozšiřují
a na teleskopická pozorování.
- PA -
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Struktura meteorického roje Geminid
~. Kresák, J. Slančíková, Astron. ústav SAV, Bratislava
Používá se korekci z výše uvedené práce, odkud vyplývá,
že se nikdy nepozoruji všechny meteory (počet zanedbaných meteorů
závisí ne jejich hvězdné velikosti). Zpracovávají se pozorováni
Giacobinid 1946 ze Skalnatého Plesa. Autoři odhadují, že celkový
tok Geminid do zemské atmosféry je 4.10 g pro částice s hmotami
v rozmezí 1/10 až 1000 g. Ukazuje se, že Giacobinidy se skládají
z několika vrstev se zvýšenou prostorovou hustotou.
Integrální jasnost a fotometrie v oblasti emisního pásu C2 (1-0)
a v přilehlém kontinuu komety Kohoutek 1973 f
J. Svoreň, J. Tremko, Astron. ústav SAV, Skalnaté Pleso
Na základe vlastných fotoelektrických meraní se odvodila
integrálna jasnoať kométy Kohoutek 1973 f a priemery jej komy.
Diskutuje se vplyv asymetrie komy na určenie integrálnej jasnosti
z fotometrických rezov. Pre štatistické účely sa odvodili fotometrické parametre vo Vsechsvjetekého systéme. Ďalej sú uvedené
fotoelektrické pozorovania kométy v oblasti emisného pásu C2
(1-0) a v oblasti pri~ahlého kontinua, a z nich odvodené kvalitativne ukazovatele zmien žiarenia v týchto oblastiach.
- aut Odchylka tížnice v oblasti lunárních maskonů
M. Burša, Astron. ústav ČSAV, Praha
Autor odhaduje hmotu měsíčních maskonů Mare Imbrium, Mare
Serenitatis a Mare Orientale (Montes Cordillera) podle odchylek
tížnice. Rozpracovává a aplikuje se teorie určení hloubky těžiště
a hmotnosti maskonu pro případ sférického MBsíce.
- PA Teoretická analýza různých statistických indexů sluneční aktivity
M. Kopecký, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
Vychází se z fyzikálně primárních parametrů skupin skvrn.
Takovými parametry jsou číslo vzniklých skupin za je notku času,
jejich frekvenční rozdělení podle doby života, průběh plochy
skupin skvrn počet skvrn ve skupině v závislosti na stáří skupiny.
Autor odvodil časový průběh různých indexů slunečních skvrn
(Wolfovo relativní číslo, počet skupin skvrn, celková plocha
skvrn, průměrná plocha skupin skvrn, počet nových skupin skvrn
na slunečním disku).
PA
Protonové erupce z července 1974 vytvářející meziplanetární
rázové viny
L. Křivský, Astron. ústav SňV, Ondřejov
Š. Pintér, Geofyz. ústav SAV, Geomagn. observatoř, Hurbanovo
V práci se studuje protonová oblast pozorovaná v červenci 1974, ve které vznikaly meziplanetární rézové viny. Byla získána fakta o vzniku t=chto vin na Slunci, jejich dopadu na Zerni a
v jednom případě byl zjištěn úbytek rychlosti viny do vzdálenosti
5 a.j.
-PA-
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Skezovací automat pro horizontální sluneční teleskop
M. Klvaňa, Astron, ústav ČSAV, Ondřejov
Zařízení je používáno hlavně pro programové řízení pohybu
obrazu Slunce po vstupní štěrbině spektrografu při magnetografických
měřeních. Jsou uvedeny základní parametry, princip, popis funkce
s použitím pointace i bez ní a měření, charakterizující přesnost
celého systému. Poloha měřené oblasti je určována pouze počtem
impulsů a proto, můžeme-li zanedbat rotaci Slunce, nezávisí na
čase.
—eat —
Koronálnf index sluneční aktivity
I. čára 5303 A v roce 1971
II.čára 5303 A v letech 1972-3
Y. Rybanský, Astron. ústav SAV, Skalnaté Pleso
Dvě části práce, zabývající se způsobem výpočtu energie
vyzářené koronou v emisní čáře Fe XIV 5303 A (= 530,3 mm). Holota
této energie se navrhuje jako koronální index aktivity Slunce.
Práce publikované v Bulletinu čs. astronomickéch ústavů
Vol. 26/1975/. No 5
Iterační minimalizační metoda pro analýzu světelných křivek
těsných dvojhvězd
T. B. Horák, Ústav apl. geofyziky, Brno
Práce se zabývá modifikací uvedené metody, pomoci niž
lze dosáhnout konstantních hodnot okrajového ztemnění hvězd.
Nalezené elementy soustav UV Leo, RX Ani a 338 Her jsou ve shodě
s elementy určenými pomoct běžných metod.
-PA Poznámky k některým efektům vznikajícím při kvantitativní analýze
hvězdných spekter
J. Zverko, Astron. ústav SAV, Skalnaté Pleso
V práci sú diskutované d8sledky nepresností v určení
teploty a mikroturbulencie na výsledné hodnoty abundancif prvkov.
Vplyv nepresného určenia teploty a odstráni ak v analýze použijeme len čiary viacabundantného ionu prvku. Ňepresný odhad veikosti mikroturbulencie sa prejaví večšou chybou pri ťažších prvkoch. Nepresnosti v určeni oboch hodn8t mažu sp8sobiť odvodenie
zdánlivých nadbytkov, alebo nedostatkov prvkov.
-aut Dlouhotrvající meteorické stopy a chemiluminiscence
W. J. Baggaley, Department of Physics, Univ. of Canterbury,
Christchurch, New Zealand
Kvalitativně se zkoumají kysličníky dusíku a samovolná
chemiluminiscence NO2 v atmosféře. Ukazuje se, že tyto procesy
nedokážou vysvětlit svítivost dlouhotrvajících stop.
-PA -
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Topocentrická vzdálenost lunární stanice jako funkce parametrů
soustavy Země-Měsíc
M. Burša, Astron, ústav ČSAV, Praha
Přesnost metody pro určeni výše uvedené vzdálenosti je
10-11 krét vzdálenost hmotných středil Země a Měsíce.
-PA Asociace molekul NO ve slabých meteorech
J. Rajchl, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
Diskuse možných procesů které by mohly vést ke vzniku
NO2 záření u meteorů ukazuje, Die jako nejpravděpodobnější - jmenovitě u slabších meteorů - je proces daný rovnici
O + (NO)m-'(NO) 1 i NO2 t hv .
Chemiluminiscenční záření NO2 zde vzniká prostřednictvím shluku
(NO) , kde m)1, nejpravděpoáobněji m = 2. Ukazuje se, že atmosférick koncentrace 0 a NO pro tento proces je dostačující, sám
meteor přispívá tím, že vytváří před meteoroidem zhuštěni, které
umožní asociaci NO ve shluky (NO)m. Shluky, jek se ukazuje, vznikají trojitými srážkami.
- aut Čelní ozvěny a sluneční aktivita ovlivňují periodu Oeminid
P. Pecina, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
Čelné ozvěny se zkoumají v závislosti na sluneční aktivitě
během období 1959-69. Předpokládá se, že sluneční záření mající
vliv na vznik čelních ozvěn je buď krátkovinné, nebo korpuskulární.
Pro konečný závěr o podstatě záření (majícího uvedené účinky)
bude třeba porovnat radiové pozorování z dalších cyklů sluneční
aktivity.
-PA Rezonanční koeficienty zemského gravitačního pole odvozené ze
sklonil drah družic Interkosmos
J. Klokočník, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
V práci jsou uvedeny základy určováni koeficientů gravitačního pole pomoci změn sklonů drah UDZ při rezonanci 15. řádu.
Metoda se aplikuje ne družice Interkosmos 3, 5 a 9, které prošly
uvedenou rezonanci.
—PA —
Rotační rychlost ve vysoké atmosféře určené ze sklonů drah družic
Interkosmos
L. Sehnal, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
Uvedená rychlost se počítá z analýzy sekulárního chodu
sklonů drah UDZ. Výsledky numerických výpočtů se porovnávaly
s pozorováními. Dobré výsledky se dostaly pro družice Interkosmos 3, 5 a 9.
-PA -
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Hustota atmosféry ve výškách 200-300 km z údajů o brzděni družic
Interkosmos
M. Prokeš, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
Velikost hustoty vysoké atmosféry se počítala ze změn
oběžných dob družic Interkosmos 3, 4, 5, 7, 8 a 9. Nalezené hod—
noty actor srovnával s existujícími modely.
—PA —
Struktura umbry slunečních skvrn podobná granulaci
V. Bumba, L. Hejna, J. Suda, Astron. ústav ČSAV, Ondřejov
Předběžné sděleni ukazující, že vnitřní části umbry všech
skvrn zářijové skupiny 1974 mají strukturu podobající se granulaci (k práci jsou připojeny pozoruhodné fotografie).
-PA Teoretický model sluneční chromosféry
M. Marik, Katedra astronomie, Loránd E tvós Univ., Budapešť
Model je založen na předpoklady, že emisní koeficient je
roven absorpčnímu koeficientu slabých magr)etohydrodynamických
rázových vin vznikajících v konvektivní zoně. Z výsledků vyplývá růst teploty s výškou.
-PA -

Změny ve vedeni Astronomického ústavu ČSAV
očátkem roku 1975 byl dosavadní ředitel Astronomického
ústavu CSAV, člen korespondent CSAV L. Perek jmenován vedoucím
oddělení pro záležitosti kosmického prostgru při sekretariátu
Organizace spojených národů v New Yorku. Ceekoslovensko tím získalo
velmi významnou pozici v důležitém mezinárodním orgánu blízkém
astronomii.
souvislosti s tím byl do funkci ředitele Astronomického
ústavu CSAV jmenován člen. korespondent CSAV V. Bumba, jeho zástupcem pro vědeckou práci Dr. M. Kopecký, DrSc. Do uvolněné funkce
vedoucího slunečního oddělení byl jmenován Dr. V. Letfus, CSc.
Na zasloužený pracovní odpočinek odešel senior československých astronomů, dlouholetý ředitel Aetr~nomického ústavu CSAV a
vedoucí časového oddáleni ústavu Dr. B. bternberk, nositel vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu". Sloučením dosavadního časového
odděleni a dosavadní pracovní skupiny pro umělé družice Země a rozšířením a prohloubením vědeckého programu bylo v ústavu vytvořeno
oddělení dynamiky sluneční soustavy, jehož vedením byl pověřen
Ing. M. Burša, DrSc.
Redakce

Jednání přetst~vi.telů a expertů o programu Interkosmos
Československá účast v programu Interkosmos se v posledních
letech rozrostla natolik, že se Československo stalo se Sovětským
Svazem nejvýznamnějším partnerem co do rozsahu vědeckých experimen-

tů. Svědčí o tom i výsledky posledních jednáni, která se konala
♦ Praze.
V době od 8. do 14. prosince minulého roku se Sešli v Praze
sekretáři a předsedové národních komisi Interkosmos, aby zhodnotili
uplynulý rok a stanovili rámcový program pro další práci. Na jednání byl zvolen e. akad. Kožešník předsedou porady představitelů
pro následující roční období.
Byly prodiskutovány zprávy čtyř pracovních skupin (Kosmická
fyzika, meteorologie, biologie a lékařství, kosmické spoje), ze
kterých vyplývalo, že bylo dosaženo významných vědeckých i praktických výsledků. Byly posou eny hlavně problémy, navrhované pro
příští vědecké experimenty. Účastníci jednání za účasti delegáta z
z RVHP rovněž definitivně schválili návrh na spolupráci s RVHP.
Důležité je vytvoření nové pracovní skupiny pro distanční
sondování Země pomocí aerokosmických prostředků.
Jednání probíhalo ve velmi srdečné atmosféře za účasti
delegací ze všech participujících zemí. Na závěr bylo přijato
pozvání na příští zasedáni předsedů v říjnu 1975 v NDR.
Další porada byla zaměřena ne technické problémy, spojené
s přípravou experimentů na těžké družice typu AUOS a sondážní rakety LUČ. Odbornici se sešli v době od 1. do 11. dubna tohoto roku
a projednali řadu konkrétních otázek. Předmětem první části jednání
bylo upřesnění programu a rozdělení prací na přístrojích pro sluneční družici typu AUOS. Hlavním cílem tohoto experimentu bude
komplexní studium krátkovinného záření Slunce. Mimo jiné se pracuje na speciálním rentgenovém dalekohledu a spektrohelioskopu obojí ve spolupráci ČSSR a SSSR.
Na výškové raketě LUČ se bude studovat vysoká atmosféra,
meziplanetární hmota i sluneční záření.
Poslední části jednání bylo upřesnění technických podrobností projektu orientované plošiny SKAN, která bude sloužit k přecněmu naváděni přístrojů na sledované jevy.
I na této poradě se ukázaly velké možnosti na~ich vědeckých
pracoviš{ při využívání družic Interkosmos, které bohužel velmi
často nelze pině využívat pouze díky limitovaným kapacitám na čs.
ústavech a technických pracovištích.
F. Fárník

Relativita a gravitace - poprvé u nás
Týden od 19. do 25. května 1975 byl pro československé
znalce a milovníky obecné teorie relativity týdnem svátečním. V té
době uspořádala totiž přírodovědecké fakulta UJEP v Brně pod názvem "Relativita a gravitace" prvé sympozium s touto tématikou
u nás. Setkalo se na něm na 60 vědeckých pracovníků — 6 ze SSSR 1
9 z NDR, 3 z PLR, 1 z NSR, zbytek tvořili účastníci domácí, mezi
nimiž, což je pro budoucnost slibné, převládaly mladé tváře.
Všichni se shodli na tom, že organizačnímu výboru v čele
s doc. Horským je nutno vyslovit dík nejen za pečlivou rřípravu
a hladký průběh, ale i za zajištění účasti odborníků světové úrovně. Skladba sympozia byla volena tak, aby obsáhla většinu aktuálních a perspektivních oblastí teorie, mezi nimiž astrofyzikální
a kosmologické aplikace stojí na prvém místě.
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Po slavnostním zahájení uvedl doc. Horský přítomné do
principů a problémů obecné relativity. Potom profesor Mickevič
(Moskva) hovořil a jednom z nich: problému zákonů zachováni. Ani
v době pokusů o detekci gravitačních vin není například uzavřena
otázka, jak korektně definovat energii gravitačního pole.
Následoval den astrofyziky. Profesor Čubarjan (Jerevan)
ukázal podstatný pokrok v znalostech stavby a vývoje superhustých
hv ězd, stimulovaný zejména objevem pulsarů. Při dostatečně velkých
hmotnostech nemůže vyhasínající hvězda ani v tomto stavu vzdorovat
gravitaci — nastává gravitační kolaps a vzniká černá díra. Tomu by—
la věnována přednáška profesora Novikova (Moskva) a dr. Bičáka
(Praha), který se soustředil na díry rotující. Obecné zákonitosti
kolapsu byly v posledních letedi velmi podrobně zkoumány, v středu
pozornosti dnes stojí vliv černé díry na okolní hmotu, podle něhož
může být a zdá se, že aspoň v jednom případě asi již byla nalezena.
Kolapsu a černé díře se věnova:Li také dr. Borzeszkowski (Potsdam)
a dr. Bičák v astrofyzikálním semináři, zatímco dr. Stephani a
dr. Herlt (Jena) mluvili o gravitačních čočkách (masivních hvězdách
i černých dírách) z hlediska vinové optiky.
Třetí den se jednání přiklonilo ke kosmologii. Profesor
Ozernoj (Moskva) shrnul pozorovací ůdaje a hypotézy týkající se
problému: co je zdrojem obrovsé energie uvolnované v jádrech galaxií a quasarech? Zdá se, že jen kombinace dosud předložených hypotéz by mohla jevy vysvětlit. Vědci se kloní k názoru, že tu
nejde o problém počátečního či konečného stavu, ale spíše o vícekrát
opakované stádium aktivity ve vývoji. Poté profesor Lifšic (Moskva)
vysvětlil charakter singularity v kosmologickém řešení Einsteinových rovnic. Tato singularita není důsledkem idealizovaných předpokladů o symetrii, ale obecnou vlastnosti řešení. Přibližování k ní
má charakter složitého oscilačního procesu. Obecná relativita tak
nutně vede ke svým vlastním mezím.
Stoupence obecné relativity potěšily závěry přednášky docenta Ruděnka (Moskva). Všechny experimenty a pozorováni v mezích sluneční soustavy včetně moderních radarový h experimentů s družicemi a planetami vedou ke shodě .3 předpovědmi teorie. Nepodařilo se
však opakovat Weberův objev gravitačních vin a převládá názor, že
koincidence v jeho pozorováních gravitačním vinám připsat nelze.
V dalším dni převládaly specifické problémy obecné relativity. Profesor Schmutzer (Jena) mluvil o formulaci zákonů fysiky
v neinerciálních systémech dr. Langer (Praha) o různých přístupech ke kvantování gravitaního pole. Všeobecný seminář obsahoval
různorodé původní práce, mnohé z nich opět a blízkým vztahem k astrofyzice či kosmologii.
Spíše zobecněním než alternativou obecné relativity je
Einstein-Cartanova teorie, přitažlivá tím že kromě křivosti rezervuje pro fyziku také další zák:Ladní geometrickou strukturu - torzi,
spojujíc ji se spinem hmoty. Rozdíly od obecné relativity se projevují jen v extrémních situacích, ale právě to by nám snad mohlo
v astrofyzice a kosmologii pomoci zbavit se tajemných singularit.
Poslední den symposia referova:L o této teorii dr. Kopczynski
(Varšava) a jeho kolega Tafel dopinil přednášku v matematickém
semináři kosmologickými aplikacemi. Jinak byl matematický seminář
věnován kuti zbraní - rozvoji moderních formalismů. Seminářem
o styčných bodech mezi obecnou relativitou a kvantovou teorií
sympozium skončilo. Profesor Lifšic mohl v závěrečné řeči konstatovat, že obecná relativita skýtá ještě mnoho nevyužitých možností

pro vysvětleni záhad přírody. Signál k revizi teorie může dát jedině příroda -a pokud to neučinila, nemůžeme od vytvářeni konkurenčních teorií mnoho očekávat.
Tak vypadal v kostce program sympózia, jehož výsledky bude
možno si lépe osvojit a zhodnotit po vydání materiálů v časopise
přírodovědecké fakulty Scripte. K sympoziu ovšem nerozlučně patřily i plenární a kuloárové diskuse (někdy velmi ostré), zejména
pro zahraniční účastníky poznávání krás Brna a jeho okolí, jakož
i básnické glosy na informační tabuli, v nichž našla odraz i jistá
skepse a obavy z toho, že "vše, co kdysi rovné bylo, křivou tvář
nám nastavilo". Neocenitelná byla také možnost vzájemného seznámení na podobných problémech pracujícígh kolegů. Zbývá doufat a těšit se, že první československé sympozium o gravitaci a relativitě
nezůstane dlouho posledním.
3. Novotný

o galaxiích v Tbilisi
Podíváme-li se do programů různých kongresů, vždycky se
dozvíme, že se nevyžadují žádné speciální oděvy, že se bude začínat
seznamovacím večírkem, že bude několik přednášek významných vědců,
že bude nějaký kulturní program, že se skonči večeří a následujícím tancem atd., atd. Skoro by se mohlo zdát, že (necháme-li stranou vědecký program) se sobě kongresy silně podobají. To pravda e
a současně není. Každý takový podnik má nutně svůj neopakovatelný
"šmrnc" nebo, chcete-li, "kolorit", který je dán kulturou země,
kde se schází, dobou, kdy se koná, vzájemnou konfigurací účastníků
a mnoha dalšími faktory. Evropské shromážděni astronomů nemají dlouhou tradici (letos bylo třetí) a autor této zprávy se zúčastnil
pouze toho letošního, které ae konalo v době 1. - 5. července
v Tbilisi. Toto setkáni bylo i z neastronomického hlediska pěkným
zážitkem: Zvláštní letadlo z Moskvy do Tbilisi, ochutnávání výborného gruzínského čaje večer dávající průřez mnohostrannou gruzínskou kulturou, výlet do bývalé metropole Mckchete spojený s prohlídkou vice než půldruhého tisíciletí starého kostelíku, večer na rozloučenou okoře$ěný mj. i gruzínsky stylizovaným testem a k tomu
všemu skoro 40 ve stínu. To je zhruba rámec vědecké konference
specializované na problematiku hvězd a galaxií.
Kongres zahájil prof. Charadze, ředitel Abastumanské observatoře. Většina zasedání se konala ve velkém sále tbiliského šachového klubu (nesmíme zapomínat, že mistryně světa i její současná
vyzyvatelka jsou Gruzínky a že zdejší lid je velmi hrdý ne všechny
Gruzínce, kteří něco vykonali). Na počátku každého zasedání byly
delší referáty, po nichž následovala krátká sděleni. Dva večery
byly slavnostní přednášky (všeho všudy bylo 113 kusů).
Prvou slavnostní přednášku měl akademik Ambareumjan. Věnoval
se explozívním jevům v jádrech a jejich vlivu ne vývoj galaxií.
Když to tak člověk slyšel všechno pohromadě, byl až překvapen, kolik projevů aktivity galaktických jader už bylo objeveno (emise
elektromagnetického záření, ejekce plynných mranen, výron oblaků
relativistických elektronů, vymrš~ování oddělených kondenzací dávajících po čase vznik oblakům relstivistické plazmy, výtrysky
z jader, jejichž hmotnost je někdy srovnatelná s trpasličími galaxiemi, jichž může být kolem veleobři soustavy i víc). Uvědomíme-li
si, že v b bě, kdy Kosmické rozhledy začaly vycházet, patřil objev
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aktivity jader galaxií k největším astronomickým hitům, máme před
sebou názorný příklad toho, čemu se říká exploze vědeckých poznatků.
Ve druhé slavnostní přednášce se prof. Šklovskij zabýval
galaktickými zdroji rentgenovského zářeni. Na této přednášce bylo
pozoruhodné i to, že se autor v podstatě vyhnul problematice nejčastěji diskutovaných zdrojů jako je Cyg S-1 ap.
V poslední době se začíná hodně mluvit o skryté hmotě ve
vesmíru. Einasto se zabýval modelem Galaxie, v němž se snažil
vzít v úvahu všechna známá fakta. Neviditelná hmota zde byla reprezentována koronou (halo) kolem Galaxie.
P.0.Lindblad (syn jednoho ze zakladatelů dynamiky hvězdných
soustav) se zabýval otázkou, kde hvězdy vznikly, a rázovými vinami
v Galaxii. Za předpokladu známého potenciálu Galaxie můžeme pro
nejbližěí hvězdy počítat dráhy a tím i místa zrodu. Pokud byla
hvězda zasažena rázovou vinou, bude mít jinou dráhu, než by měla,
kdyby nebyla nijak ovlivněna. Tím se jednak pon~kud modifikuje
teorie hustotních vin jednak se naskýtá alespon principiální možnost detekce jejich důsledků.
Zpočátku optimisticky a nakonec pesimisticky vyzněl závěr
referátu Kalinkova (se spolupracovníky) který se týkal shluků
galaxií vyššího druhu. Autoři se zabývali otázkou kup galaxií
2. druhu (s rozměry 40 - 50 Mpc), které se zdají být reálné.
Hypotéza o shlucích 3. druhu (stovky Mpc) byla podrobena kritice,
protože odlišit tyto soustavy od "normálního"rozložení galaxií
(daného kosmologickým principem) není dost dobře možné.
To bylo několik referátů, které autora této zprávy zvláš~
zaujaly a jež měly "přijatelně čtivou" tématiku. Po skončení kongresu navštívili mnozí účastníci Abastumanskou observatoř. Nám
však "pobytová svíčka dohořela", takže jsme se vraceli domů s řadou
separátů a se vzpomínkami na pohostinné Gruzínce, kteří z prvého
asijského shromážděni evropských astronomů udělali zážitek, na nějž
se hned tak nezapomíná.
P. Andrle

Meteorická expedice "Smrekovica 1975"
Ve dnech 30.7. až 10.8.1975 uspořádala Hvězdárna a planetárium Mikuláše Kopernika v Brně za spolupráce s Krajskou hvězdárnou
v Banské Bystrici a za přispění Hvězdárny v Úpici a Krajské hv zdárny v Hlohovci meteorickou expedici "Smrekovica 1975". Cílem expedice bylo stanovit průběh luminozitní funkce teleskopických meteorů,
t.j. skutečné zastoupení meteor] různých jasností. Expedice se kopa a v krásném, i když poněkud drsném prostředí hlavního masívu
Velké Fatry ve výšce 1450 m n.m. v blízkosti Královy studně. Expedice se zúčastnilo 28 pozorovatelů z celé republiky. Třebaže z počátku počasí příliš nepřálo, dopadla expedice dobře, neboť z 10
plánovaných noci se pozorovalo v ěesti nocích a bylo přitom získáno
celkem 3358 záznamů meteorů.
Určováním pr,lběhu luminozitní funkce teleskopických meteorů
se v minulosti zabývala řada expedic většina z nich však nepřinesla objektivní výsledky. Chyba spočívala v nevhodně zvolené
pozorovac metodě (většinou šlo o klscickou pravděpodobnost), která neumožnovala anebo vůbec nepočítala se subjektivními vlivy
vnášenými do pozorování pozorovatelem. Na expedici "Smrekovica
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1975" jsme poprvé ve velkém měřítku využili metody sledováni meteorů v různých výškách nad obzorem, která potíže vyplývající ze
subjektivního charakteru pozorováni zajímavým způsobem obchází.
Vtip této metody spočívá v tom, že tentýž meteor pozorovaný v různých výškách nad obzorem se bude pozorovateli jevit různě jasný
(což je dáno především různou geometrickou vzdáleností meteoru
od pozorovatele), přičemž však pozorovací efekty na výšce nad obzorem prakticky nezávisí. Srovnáním průběhu závislosti počtu meteorů na magnitudě v různých výškách nad obzorem lze dospět k skutečnému průběhu luminozitní funkce. Aby nebyla frekvence meteorů na
poli ovlivněna polohou apexu, polohou radiantů meteorických rojů,
či jinými efekty, jež by mohly způsobit nerovnoměrné rozdělení
meteorů po obloze, je nutno sledovat pole i v různých azimutech.
Konkrétně jsme zvolili takovéto uspořádání: pozorovalo se
celkem na 7 polích a pevným azimutem a výško . Byl sledovgn zenit,
3 pole ve výšce 37° (azimuty středů polí: 60~, 180° a 300 ) a
3 pole ve výš&e 25° (azimuty rovněž 60°, 180° a 300°). Trojice
výšek 90°, 37 a 25° pozorovacích holí nebyla zvolena náhodně,
ale tak, aby meteor spatřený v zenitu byl v prostředních polích
o jednu a v nejnižších polích o dvě magnitudy slabší. Bylo tedy
nutno pozorovat poměrně nízko nad obzorem a bylo zapotřebí, aby i
zde byly stejné pozorovací podmínky jako v zenitu. Z toho důvodu
bylo nutné umístit pozorovací stanoviště poměrně vysoko do hor.
Pozorovací stanoviště vybrala KH v Banské Bystrici a jak se ukázalo, velmi dobře, nebot pozorovací podmínky tu byly výtečné.
Každé pozorovací pole sledovali 3 pozorovatelé, v zenitu pozorovalo 6 lidí. Meteory se tentokrát nezakreslovaly, byly zaznamenávány
pouze běžné údaje: směr, relativní poloha, magnituda atd. Významnou novinkou zde bylo hlášení magnitudy meteoru, jehož jasnost
pozorovatelé odhadovali vzhledem k souboru srovnávacích hvězd,
jejichž "magnituda" byla transformována podle vztahu:
m' = A m + B ,
kde m je skutečná magnituda, m' je magnituda transformovaná
a A, B jsou konstanty, které pozorovatelé pochopitelně neznali.
Při zpracování byly transformované magnitudy opět převedeny do normální škály. K této komplikaci jsme sáhli z toho důvodu, že jsme
zjistili, že pozorovatel často neodhaduje jasnost meteoru podle srovnávacích hvězd, ale vychází ze subjektivního dojmu, jaký na něho
meteor učinil. Aby byla zaručena nezávislost pozorováni pozorovatelů sledujících totéž pole, byli pozorovatelé pozorující totéž
pole v různých pozorovacích skupinách. Navíc se pozorovatelé během expedice střídali jak v pozorovacích skupinách, tak i na
jednotlivých polích.
Jak patrno jen z letmého nastínění programu t šlo o nesmírně
náročný program, program náročný na pozorovatele i na přípravu.
Veškerá tíha přípravy odborného programu spočívala na pracovnících
a spolupracovnících Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v
v Brně, kteří na přípravných pracech strávili víc než 800 hodin
čistého času. Posuďte sami: bylo nutno připravit 7 seriálů map
oblastí hvězdné oblohy, která pozorovatelům během pozorováni prob'hne zorným polem dalekohledu. Mapy byly překresleny z Bečvářových atlasů: "Atlas Eclipticalis" a "Atlas Borealis", to znamená,
že zachycovaly hvězdy až 10 magnitudy. Podle odhadu bylo na všech
mapách vyznačeno kolem 100 000 kotoučků hvězd. Mapy celkem pokrývají celou sedminu oblohy! Mapy bylo nutno dále dopinit dostatečně
hustou sítí srovnávacích hvězd vhodného spektrálního typu. K tomuto účelu bylo ze Smithonianského hvězdného katalogu vybráno a v ma-

pách zidentifikováno celkem 2500 hvězdl
Neméně náročné bylo i vlastní pozorování, kdy se jednotli—
vý pozorovatel musel každou noc seznamovat s jiným polem, a jinou
škálou magnitud sžívat se a jiným kolektivem pozorovací skµpiny.
K tomu si připoítejte ještě potíže se získáváním potravin, pitné
vody a neustále vanoucí studený vítr a učiníte si tak představu
o tom, jaké nároky letošní expedice kladla nejen na organizátory
celé akce, ale i na její řadové účastníky: Přesto je možné říct,
že se všichni svého těžkého úkolu zhostili velmi dobře a že se celá
expedice vydařila.
Aby vsecnua práce spojená s přípravou expedice nepřišla
nazmar a dále abychom rozšířili pozorovací materiál počítáme
s uspořádáním expedice s podobným programem v roce i977. Doufejme,
že se do té doby najde instituce, která by podobné podniky financovala a držela nad nimi ochrannou ruku a že se v tomto směru nebudou
opakovat potíže z letošního roku. V současné době robíhá základní
zpracování získaných materiálů a připravuje se série programů
pro strojové zpracování dat expedice "Smrekovica 1975".
Z. Mikulášek

Letni školy astronomie
V červenci 1975 uspořádala Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně třetí ročník letní školy astronomie, která počínaje
druhým ročníkem se koná ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Hlohovci.
I když tři ročníky letních škol nepředstavuji žádný statistický soubor, je možno již dnes posoudit tíčelnost LŠA a jejich
místo v systému práce hvězdáren s mládeží. L.Sp jsou určeny studentům středních škol, příp. prvních semestrů vysokých škol, kteří
mají již základní astronomické znalosti (u všech účastníků se
předpokládá, že výborně ovládají středoškolskou matematiku a fyziku). Mají to být trvali spolupracovníci hvězdáren, kteří se ne letní škole seznámí s metodami práce a výsledky soudobé astrofyziky
v některém z "živých" astronomických oborů. Letní školy astronomie
si položily za cíl poskytnout jejich dčastníkům hlubší ucelené
představy o moderní astrofyzice a získat tak nové zájemce o studium
astronomie,fyziky a technických věd.
LŠA jsou pořádány o prázdninách a trvají jeden týden. Program
sestává ze základních přednášek, praktických cvičení, úvodního
a závěrečného t=stu. Přednášejícími a vedoucími praktik jsou vědečtí
pracovnici našich astronomických ústavů a odborní pracovníci
hvězdáren. V připojené ta~iulce ,e několik údajů které charakterizují jednotlivé ročníky Lok. Zájem o LŠA byl vžďy větší než počet
přijatých uchazečů (po 2. ročníku bylo zřejmé, že počet účastníků
musí být omezen na 30, nebot větší počet není vhodný z výukových
důvodů.) Postupně se zvětšoval čas věnovaný praktickým úlohám, a
stav z 3. LŠA (50% přednášek 50% praktických cvičeni) se ukázal,
jako nejlepší. Praktická cvičení se setkala u účastníků s velkým
zájmem. Převážná většina z nich pracovala s kvalitním pozorovacím
materiálem vůbec poprvé - např. na 3. LŠA to byly registrace spekter
z mikrofotometru a kopie vysokodisperzních spekter 2pičkové kvality, pořízené pomocí'2 m dalekohledu v Ondřejově.
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Tabulka
Název LŠA

Doba a místo
konání

1. Stavba a vývoj hvězd

9.-13.7.1973
Srno

2. Fyzika Slunce 8.-13.7.1974
a slun. soust. Červený Keme[i
3. Spektroskopie 6.-13.7.1975
Kremnica
v astrofyzice

Počet
Poměr mezi ča- Počet
účastníků sem věnovaným
základních
předn. a prakt. přednášek
cvičením
31

70 : 30

5

38

80 : 20

6

31

50 : 50

4

Na dčastníky LŠA jsou kladeny nemalé požadavky. Denně po
dobu 7 - 8 hodin probíhají přednášky a praktická cvičeni (zvláště
cvičeni jsou náročná na pozornost a soustředění,, neboť každý
účastník zpracovává svůj vlastní materiál). Kromě toho si každý
musí zopakovat probíranou látku, aby uspěl v závěrečném testu.
Úroveň LŠA je poměrně dosti vysoká i když nepřesahuje
schopnosti talentovaného středoškoláka. Většina účastníků se
dokázala vyrovnat s požadavky, které na ně byly kladeny, což je
jistě podmíněno i samotným zájmem o věc a značnou vnitřní kázni.
LŠA ,jsou jednou z forem výchovy nových odborníků. Nemohou
však nahradit systematickou celoročn práci v kroužcích, klubech
mladých astronomů či v sekcích, nebot vzhledem k úrovni LŠA je
zapotřebí nejen velkého zájmu, ale i základních astronomických
znalostí.
Z. Pokorný

5. Mezinárodní konference ředitelů planetárií
Ve dnech 18. - 23. srpna se v Praze a v Chorzówě konala
mezinárodní konference ředitelů velkých planetárií. Pořadatgli
bylo planetárium v Praze a Planetárium M. Koperníka v Chorzowě.
Tyto konference se od roku 1959 konají každé tři roky a proběhly
dvakrát na americkém kontinentě (USA, USA a Kanada), jednou
v NSR a jednou ve Vídni. Jejich cílem. je umožnit výměnu poznatků
na mezinárodním foru, navázat pracovní kontakty a rozšířit spolupráci velkých planetárií na celém světě. Hlavní oblast témat
5. konference se týkala práce planetárií se školní mládeži - především téma "Planetárium a škola". Právě zde mělo pražské planetárium co ukázat, protože tady leží těžiště 3eho práce. Při této
příležitosti bylo také možno delegáty seznámit s rozsahem a tradicemi naši odborné i amatérské astronomie. Delegáti shlédli ovšem
památky staré Prahy a jedna exkurse byla zagěřena především na
historickou astronomickou Prahu. Bjla tak štastně zdůrazněna specifičnost prostředí, v němž se konference konala, zde jsme se měli
delegátům opravdu s čím pochlubit.
V programu konference byly zahrnuty přirozeně i exkurse
do okolí Prahy, jmenovitě na 0 servatoř Astronomického ústavu
č3AV v Ondřejově. Pracovníci AU vyšli pražským pořadatelům všemožně vstříc aktivní pomoct i cennými radami. 21. srpna odejeli
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účastníci konference do Polska, kde probíhala závěrečná část.
Cestou shlédli Hvězdárnu a planetárium v Brně a Hvězdárnu ve
Valašském meziříčí.
Velkých planetárií je na světě celkem 72. Konference se
zúčastnila ovšem menšina - hlavni udávaný důvod neúčasti byly
ekonomické potíže. V Praze se setkalo 22 delegátů z Evropy (poprvé
rovněž ze SSSR), Ameriky a Asie, nepočítaje v to rodinné příslušníky. Všichni vyjadřovali své uspokojení s průběhem a organisací
konference. Na základě závěrečného dokumentu bude m.j. pražské
Planetárium celosvětově organisovat výměnu informaci o speciálních projektorech pro velká planetária.
P. Příhoda

29. kolokvium IAU "Mnohonásobně neriodieké oroměnn~
hvězdy", BudapešÉ, 1. - 5. září 1975
Kolokvium Mézinárodní astronomické unie, věnované tentokrát mnohonásobně periodickým proměnným hvězdám, patři do série
kolokvii o obecných problémech výzkumu proměnných hvězd jež se
v posledních patnácti letech konají střídavě vždy v Bambergu (NSR)
a v Budapešti. "Duchovními otci" kolokvii je jednak prof.
W. Strohmeier z Bambergu a jednak nedávno zesnulý prof. L. Detre
z Budapešti. Na letošní kolokvium se sjelo bezmála 100 astronomů
z 24 zemí.
Každé z hlavních zasedání, jichž bylo celkem osm, bylo
zahájeno jedním či dvěma přehledovými referáty o mnohonásobných
periodicitách daného typu proměnných hvězd. Poté následovaly
kratší příspěvky o speciálních problémech. Celkem bylo na kolokviu
předneseno skoro 60 prací. Kolokvium zahájil prof. G. Marx
(jménem hostitele - Maďarské akademie věd). Pak následovala
vzpomínka na prof. L. Detreho, kterou proslovil nový ředitel
Konkolyho observatoře v Budapešti dr. B. Szeidl. Vědecký program
kolokvia připravil organizační výbor v čele s dr. W. S. Fitchem
ze Stewardovy observatoře v fusconu (Arizona, USA).
$vodní přehledový referát o dvojnásobné periodičnosti
různých typů proměnných hvězd přednesl známý sovětský odborník
V. P. Cesevič. Pojednával zejména o normálním a anomálním Blažkově efektu a zdúraznil potřebu spolupráce amatérů při pozorováních
efektu na >vételných křivkách. Teprve pak započalo vlastni zasedání
věnované hvězdám typu beta Canis Maioris. Přehled o pozorováních
podala J. R. Leshová. Rozlišila tři typy mnohonásobných period
a poukázala na to, že není dokázáno, že všechny mnohonásobně
periodické hvězdy jsou dvojhvězdami. Zcela nesrozumitelný (jazyko—
vě) teoretický referát přednesl japonský astronom S. Kato. Poté
následovaly krátké příspěvky o ultrafialových spektrech beta CMa,
o modelu atmosféry pro hv zdu ný Eri, o fotometrii a periodě gama
Peg, o mnohonásobných periodicitách hvězd beta CMa, o periodách
16 Lac a ný Eri a dvě teoretické studie o neradiálních oscilacích
hvězd zmíněného typu.
Druhé zasedání bylo věnováno magnetickým proměnným a
Ap hvězdám. Přehledový referát proslovila S. C. Wolffová z Havaje.
První zrn ny v intenzitách čar europia pozoroval již Bělopolskij
r. 1913. Diferenciální fotometrie hvězdy 56 Ani naznačuje existenci
dvojitého maxima kolem fáze 0,5. Dále ukázal Molnar z pozorování
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pomoci družice OAO-2, že ultrafialové (133 - 298 na) světelné
křivky jsou v protifázi s vizuálními. 13 hvězd typu Ap, jež jsou
v nestabilním pruhu na HR diagramu, vykazuji v ultrafialovém oboru
krátkodobé periodicity. Poté následoval příspěvek M. R. Molnara
o družicových pozorovánídi Ap hvězdy epsilon UMa. Fotometrické
vlastnosti hvězdy vysvětluje pomocí modelu šikmého rotátoru. Amplituda je nepřímo úměrná vinové délce. Zdá se, že UV-zářeni hvězdy je
přetransformováno do viditelné oblasti. Přitom je zesíleno spektrum
Cr II. Pro potřeby identifikace spektrálních čar v daleké ultrafialové oblasti vypracovala Molnarova skupina speciální program,
jenž bere v úvahu koincidence vinových délek, kompletnost multipletů, relativní intenzity a ekvivalentní šířky čar. Tyto parametry
jsou vhodně váhovány, takže výsledkem je poměrně rychlá a velmi
objektivní identifikace čar. Nejvýznamnějším iontem v ultrafialovém
oboru je Fe II. Pak ná=ledovala krátká sdělení o fotometrickém
dvojitém reflektoru v emaše a jeho použita pro přesná měření jasnosti magnetických hvězd (a chybou ± 0,005 ) a o světelných změnách
magnetické hvězdy 17 Com A.
Třetí zasedání bylo v nováno miridám a červeným proměnným.
Toto zasedání bylo poměrně slabě obesláno, neboť oba příspěvky
proslovil jediný autor - P. R. Wood. Hovořil zejména o pulzaci
hvězd o vysoké svítivosti, jež mají heliový obal. Následovalo
obsáhlé zasedání o cefei~ách, uvedené teoretickým přehledem
A. N. Coxe o pulzacích zony ionizovaného hélia. Další příspěvky
se týkaly hvězd W Sgr, eta Aql, SU Cas, BQ Ser, BC Dra, TU Cas,
U TrA a obecných problémů mnohonásobné periodicity.
Páté zasedáni bylo zaměřeno na periodičnost hvězd typu
RR Lyrae. Přehled o výsleicich pozorování přednesl B. Szeidl.
Teoretický přehlsdový referát připravil R. F. Stellingwerf. Následovaly analýzy hvězd SW And, AQ Leo a AC And. Další půlden byl
věnován hvězdám typů RRs Lyrae a delta Scuti. Pozorovací údaje
shrnul W. S. Fitch. Ukázal, že při výkladu mnohonásobných perio—
dicit se uplatnuji jak pulzace tak i slapy. Uvedl příklady fyzických
proměnných v zákrytových dvojhvězdách : UX Mon, KP Aql, Y Cam,
AB Cas a ZZ Cyg. J. 0. Petersen se pak zabýval teoretickým výkla—
dem vývojového zařazení hvězd delta Sot a RRs. A. Baglinová uvedla
základní data o souvislostech mezi proměnností, rotací a míšením
materiálu ve hvězdách třídy A. Ukázala, že Ap hvězdy s rotační rychlosti menši než 40 km/s jsou vždy členy těsné dvojhvězdy. Kratší
příspěvky se týkaly spektroskopie i fotometrie vybraných hvězd
typu delta Sct.
Předposlední zasedání bylo věnováno bílým trpaslíkům a novém. V přehledovém referátu how řil B. Warr.ar z Kapského Města
o periodicitách trpasličích nov, o hvězdách U Gem (zde rozlišuje
subtyp Z Cam a SU Uma) a o existenci supermaxim u hvězdy YW Hys.
Zabýval se poté výskytem oscilací(16-121 s) u nov,pozůstotků po novách a u hvězd nov.Zm podobných a modulací oscilací trpasličích
nov. Podal též přehled o anpliudáeh světelných změn některých
osamělých bílých trpaslíků. 142s perioda bývalé novy DQ Her se
ídajně nepotvrzuje. Teoretický rozbor problému předložil H. M. van
iiorn. Ukázal, že teoretické hodnoty radiálních oscilací pro hvězdý
s hmotností kolem 1 o jsou v rozmezí od 5 do 10 a. Pozorované oscilace jsou tudíž příliš pomalé na to abychom je mohli vysvětlit
jako radiálni. Bíli trpaslíci typu ťA jsou možná prostě protažením
pásma nestability z :blasti cefeid pod hlavní posloupnost. Teorii
neradiálních sscilací vypracoval r. 1974 Ledoux a teorii pulzací
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modu G předložili r. 1969 Baglinová a Schatzman. Jelikož jsou
jádra bílých trpaslíků krystalická; nelze tam vyloučit ani střihové
pohyby, obdobné pohybům hornin v nitru Země. Po přehledových referátech následovaly kratší příspěvky o novách HR Delphini, GK Persej, VW Hyi a HL Tau. V této části byl též přednesenpříspěvek
J. Horna a F. Žďárského z Ondřejova o spektroskopických pozorováních právě vzplanuvší Novy Cygni 1975. Na konci půldne předložil
G. T. Bath model trpasličí novy, sestávající z chladné pozdní hvězdy na hlavní posloupnosti, jež se dotýká Rocheovy meze a z bílého
trpaslíka obklopeného akrečnim diskem. V místě, kde se plynný
proud srá.í a hmotou disku vzniká horká skvrna, odpovědná za
optické zářeni. Přívod hmoty do disku je modulován v rytmu výbuchů
trpasličí novy.
Velmi podnětné bylo závěrečné zasedání věnované těsným
dvojhvězdám a Roentgenovým zdrojům. Hlavní referát o pozdních
zákrytových dvojhvězdách přednesl D. S. Hall. Zabýval se hlavně
hvězdami typu RS CVn a ukázal, že jejich maxima se posouvají
nazpátek vůči fázi, což lze vysvětlit jako velkoplošnou aktivitu
hvězdných skvrn, rotujících synchronně. Hall poukázal i na možnost
vysvětlit některé zvláštnosti světelných křivek diferenciální
rotací - tedy jakousi analogii s pohyby slunečních skvrn a s motýlkovým diagramem. U hvězdy SS Cam předpokládá Hall vyvrhování hmoty způsobené vydatnou erupční činností. Jiným dokladem mohutné aktivity je radiové záření dvojhvězd AR Lac UX Ani a zejména RT Lao,
jež jsou vizuálně mnohem slabší než třeba Algol či beta Lyrae, a
přesto jejich radiové záření již bylo zaznamenáno. Další příspěvky
se týkaly systémů XY Uma RT Lac t TY Gem a Wolfových - Rayetových
dvojhvězd. Infračervená fotometrie zákrytových s proměnnými světelnými křivkami byla tématem krátkého sdělení E. F. Milona.
Závěr kolokvia patřil obecným diskusím, organizovaným podle
oborů (1. Hvězdy typu beta CMa a beta Cep; 2. Cefeidy; 3. Hvězdy
typu RR Lyrae; 4. Hvězdy typu RRs a delta Set; 5. Těsné dvojhvězdy).
Materiály kolokvia budou publikovány péči vědeckého organizačního
výboru ještě během r. 1975. Příští obdobné setkání se bude konat
pravděpodobně r. 1977 v Bambergu. Budapešťské kolokvium bylo
pečlivě zorganizováno; pořadatelé nechali dostatek času pro diskuse
i pro vzájemná setkání účastníků mimo jednací sál. Tradiční maďarská
pohostinnost slevila opět triumfy.
Ještě několik obecných dojmů, zajímavých pro čs. dčastníka:
1. Soudobou astronomii dělají velmi mladí lidé. Většinu
referátů přednášeli pracovnici ve věku 28 - 36 let.
2. Všude jsou potíže s penězi. I tradičně astronomicky zámožné země vysílaly jen menši počet delegátů, kteří vesměs poukazovali na to, jak se u nich soma šetří. Přesto však byla naše
účast (2 astronomové z celé SSR) výrazně podprůměrná, zvlášt
když uvážíme, že do Budapešti je tak blízko.
3. Navzdory finančním problémům se výrazně zlepšuje přístrojová technika. Rychlé mnohokanálové fotometry se stávají stejně
standardním vybavením jako tomu bylo donedávna s jednokanálovým fotometrem pro systém UBV dopiněným registračním zapisovačem. To umožnuje jednak sledovat krátkodobé periodicity, oscilace či fluktuace
a jednak činí pozorování anohem mén závislým na kvality noci v podstatě lze pozorovat i "skrze mraky".
4. Začínají se prosazovat ultrafialová mření, pořizovaná
na družicích jako OAO-2, Copernicus a pod. Nová pozorováni se stáva-
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jí velice nemilosrdným testem kvality mnoha teoretických domněnek,
jež se těšily dobrému zdraví, dokud byla k dispozici pouze optické
měření. Podobně je tomu i s údaji, jež se týkají daleké infračervené oblasti spektra.
J. Grygar

Vědecké symposium v Bělogradčiku
V severozápadním Bulharsku, v překrásné krajině, v niž mohutné roztroušené skály čnějící k obloze navozují náladu, jako bychom se octli v dávné geologické minulosti Země, leží nevelké
město Bělogradčik. Jak se postupně budou k němu zlepšovat komunikace a vybuduji se plánované ubytovací prostory, stane se v budoucnu tento kraj jistě turisticky atraktivní oblasti Bulharské lidové
republiky. Již dnes má však město moderní hotel a stalo se tak
pěkným pohostinným místem pro zasedání 1. vědeckého symposia konaného ve dnech 22. - 26. září 1975 v rámci problémové komise mnohostranné spolupráce akademii věd socialistických zemi "Fyzika a vývoj
hvězd". Hlavním důvodem bulharských kolegů k volbě místa konání
symposia právě v Bělogradčiku byla však oslava 10. výročí založení
lidové hvězdárny v tomto městě.
Lidová hvězdárna v Bělogradčiku organizačně podléhá orgánu
na úrovni našeho ONV, metodicky je však řízena a pini program
univerzity v Sofii. Hlavním přístrojovým vybavením hvězdárny je
nový dalekohled Zeiss o průměru 60 cm. V rámci oslav k výročí
hvězdárny vystoupil podobně jako vedoucí ostatních delegací i vedou—
cí československé delegace dr. J. Tremko s krátkým pozdravným
projevem. Sovětská i československá delegace odevzdaly pracovní—
kům hvězdárny upomínkové dárky.
Obecný název symposia "Nestabi ní stadia vývoje hmotných
hvězd" vymezoval tématiku referátů, at už se jednalo o podáni
přehledů v určité tématice, nebo o kratší vystoupení účastníků
s vlastními výsledky gráce. Symposia se účastnilo 84 pracovníků
z Bulharska, CSSR, Madarske, NDR, Polska a SSSR. Nejpočetnější
byly delegace bulharské a sovětské. Symposium bylo rozděleno na
tématické celky přibližně podle zaměřeni jednotlivých subkomisí.
Na symposiu bylo předneseno 6 úvodních referátů a kolem 20 kratších
sděleni. Z ceskoslovenských účastníků přispěl do programu J. Tremko úvodním referátem "Velmi hmotné hvězdy ve dvojhvězdách" a kratí m referátem J. Hekela na téma "Současný stav spektroskopické
diagnozy hvězdných atmosfér".
Hlavními tématy symposia byly tyto problémy: Vývojová stadia
rudých obrů, Vývojová stadia hvězd raných spektrálních tříd, Vývojová stadia dvojhvězd a Obři ve hvězdokupách a asociacích. J. ZioXkoweki (PL R) ve svém příspěvku o nestabilních fázích vývoje hvězd
podal přehled o současném stavu problematiky vývoje hvězd v širokém
rozmezí hmotnosti. Na základě druhů fyzikálních procesů, které
určuji charakter hvězd v různých stadiích vývoje, m5ž'me hvězdy rozdělit na tři skupiny podle hmotnosti, kterou mají na začátku svého
vývoje: hvězdy o malé hmotnosti do 4 M m , hvězdy o hmotnosti
4- 8 M a a hvězdy s hmotností větší než 8 Mm • Současná teorie
celkem uspokojivě vysvětluje jednak Hertzsprungův-Russelův diagram,
jednak jednotlivé projevy nestability (vzplanutí hélia, oscilace
héliového obalu, uhlíkový výbuch apod.).
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M. Bojarčuková (SSSR) se zabývala výskytem lithia u obrů
pozdních spektrálních tříd a ukázala, že množství lithia může
být dobrým indikátorem stáří jec~notlivých hvězd i hvězdokup v tom
smyslu, že čím vice lithia zjiš£ujeme v atmosférách hvězd, tím
jsou mladší. Kvantitativní odhady jsou však méně spolehlivé zejmé—
na proto že existuje řada nejasnosti v interpretaci spektra
(význam křivky růstu, rozdíly v interpretaci místní tepelné rovno—
váhy a nerovnováhy, vliv dynamických účinků, kvalita a standardiza—
ce redukce pozorovacího materiálu, nehomogenity). Na tyto problémy
upozornili V. Lund a J. Hekela.
Problémem hvězd o velké hmotnosti se zabývali L. Jungelson
(SSSR) a J. Tremko. J. Tremko předložil ve svém referátě nejnovější výsledky, kterých bylo dosaženo ve studiu Wolfových-Rayetových
hvězd hvězd typu Epsilon Aurigae, hvězd typu Beta Lyrae a zdrojů
záření X jako složek dvojhvězd. L. Jun~elson se zabýval modely
a procesem výměny hmoty v různých stadiích vývoje dvojhvězd.
M. Popova (BLR) přednesla přehledový referát, týkající se
obrů v otevřených hvězdokupách a asociacích. Zmínila se o teoretických modelech obrů s různou hmotností a chemickým složením a
zabývala se problémem identifikace členil hvězdokupy a kovovosti
obrů. Zmínila se též o rozdílech ve složeni obrů galaktických
otevřených hvězdokup a kup v Magellanových oblacích.
Referát Z. Kadly z Pulkovské observatoře byl věnován problematice obrů v kulových hvězdokupách. Přednesla poznatky, které jsou
výsledkem spolupráce mezi, pracovníky SSSR, CSSR a BLR a jsou založeny na snímcích kulových hvězdokup pořízených v Cassegrainově
ohnisku dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově..Ve středové oblasti
kulové hvězdokupy M 13 v souhvězdí Herkula byla na snímcích o velkém měřítku (asi 7"/mm) zjištěna fotometrováním v systému BV "větev"
zvláštních hvězd v Hertzsprungově-Russelově diagramu, která se
táhne od vrcholu větve obrů směrem k vodorovné větvi. V okrajových
částech kulových hvězdokup nebyla dosud takováto "větev" zjištěna.
Kromě symposia se konala zasedání Problémové komise pro
mnohostrannou spolupráci akademii věd, na nichž byly projednány
zpráva Problémové komise a subkomisi o průběhu spolupráce od jejího založeni v r. 1974 až do zasedání v Bělogradčiku. Dále byl
projednán plán spolupráce na léta 1976-80 s vytyčením nosných
programů na léta 1976-78 v subkomisích.
Celkově lze zasedání symposia hodnotit kladně. Byly na
něm předneseny resp. projednány v Problémové kornis5 a v subkomisích
první konkrétní výsledky mnohostranné tpolupráce. Rada pracovníků
v osobním kontaktu mohla dojednat nápin další spolupráce při řešení
nejbližších úkolů. Podaří-li se do budoucna též materálně zabezpečit častější kontakty mezi pracovníky jednotlivých ústavů akademii
věd, bude výzkum fyziky a vývoje Hvězd probíhat mnohem efektivněji
než by tomu bylo izolovaně v jednotlivých zemích.
J. Ruprecht
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Z ODBORNĚ PRÁCE ČAS
Pedagogická sekce BAS
Předseda: Dr. B. Onderlička, CSc.
Adresa: Dr. B, Onderlička, CSc., Astronomický ústav UJEP,
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Členové předsednictva: prom. ped. 0. Hlad, Dr. M. Chytilo—
vá; CSc., Dr. Pavel Paluš, CSc. (zástupce pedagogické komise SAS
při SAV), Dr. J. Široký, Prof. Dr. V. Vanýsek, DrSc., prof. M. Vo—
násek.
Zaměření a plán činnosti:
Těžištěm práce na nejbližší období je otázka výuky astrono—
mie na středních školách. Tato tématika bude také hlavním bodem
čtvrté pedagogické konference, která je plánována v Brně, září
1976. Vedle toho bude komise sledovat též otázky: výuka astronomie
na vysokých školách, význam astronomie pro vědecký světový názor,
postgraduální kursy, letní školy, popularizace astronomie, astronomie
a mládež, astronomické publikace a j.
0 spolupráci s pedagogickou komisi projevilo dosud zájem
40 členů CAS. Předsednictvo sekce žádá zájemce o spolupráci s komi—
sí o konkrétní náměty pro práci komise a pro chystanou pedagogickou
konferenci.

Výstava "Tadeáš Hájek z Hájku a jeho doba"

ce,

Tato výstava se konala od 17. září do 8. října 1975
v Zrcadlové síni Klementina v Praze. Vernisáž proběhla 16. září.
Ke 450. výročí narozeni a 375. výročí úmrtí všestranného českého
renesančního vědce Tadeáše Hájka výstavu uspořádala Státní knihovna ČSR a Československá astronomická společnost při ČSAV. Na
výstavě se soustředil ro eáhlý výběr tisků a rukopisů především
z fondů Státní knihovny CSR. Dokumentoval především Hájkův život
dílo a spisy z jeho majetku. Materiál obsáhl také Hájkovy předchůd—
současníky i pokračovatele a ohlas Hájkova díla ve světové
vědě.
Jako katalog výstavy vyšla velmi pěkná drobná publikace
od Dr. Eminy Urbánkové a Dr. Zdeňka Horského. V rozsahu 63 stran
obsahuje přehledně pojednání o Hájkovi a jeho době v češtině a
světových jazycích a soupis tiskem vydaných spisů Tadeáše Hájka
o počtu 51 titulů. Dále následuje seznam 101 spisů, různě
souvisejících s Hájkem a doprovázených spojovacím komentářem,
dokreslujícím řadu podrobností a souvislostí z ivota Hájkova i
jeho pokračovatelé. atalog dobře poslouží všem, kteří se o Hájka
a jeho dílo blíže zajímají.
P. Příhoda
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2, seminář ČAS k otázkám paleoastronomie
Seminář o předhistorických, především českých lokalitách
astronomickou orientací a významem uspořádala historické sekce
CAS 16. záři 1975 v Malém sále ?lanetéria v Praze. Dr. E. Pleslové,
CSc. z Archeologického stavu CSAV, spolu $ Dr. Horským, CSc.,
z Astronomického ústavu CSAV referovali o astronomických aspektech
eneolitického sídliště v Makotřasích u Kladna. Jde o areál a~
z poloviny 4. tisíciletí před n. 1., kdy již evropská společnost
přešla od lovectví k ornému zemědělství, které vyžadovalo organiza—
ci společnosti i sledování cyklů v přírodě. Lokalita u Nakotřas
má půdorys téměř pravidelného čtverce o rozměrech zhruba
300m x 300 m s různě starými příkopy. Na geometrické struktuře
areálu je možno ověřit směr k severu a další astronomicky důležité
směry například západ Slunce při zimním slunovratu, východ Slunce
přileťním slunovratu, nejsevernějš1 východ Měsíce a zřejmě i další.
Dr. Horský upozornil přitom na důležitou okolnost, že k důkazu
paleoastronomické struktury je nutné dešifrovat, lak se daná struktura postupně v terénu konstruovala.
0 geometrických konstrukcích paleoastronomických staveb
referoval také prom. soc. P. Najser.
0 dalších výsledcích průzkumu kounovských kamenných řad
hovořil prof. J. Brejcha a Fr. Paneš z Rokycan. K této otázce
uvedl Dr. Horský nové nyní známé indicie starého původu kounovských
řad. Jednak je to vzdálenost krajních řad 302,16 m ve směru
západovýchodním. (Tato vzdálenost představuje 365 tzv. megalitickcýh yardů po 0,829 m, v jejichž modulu jsou konstruovány známé
megalitické stavby v Evropě). Další indicie přineslo nalezeni dvou
velkých kamenů, z nichž jeden právě zakrýval sluneční kotouč při
východu o letním slunovratu, pokud bylo pozorovací stanoviště
u druhého kamene. V posledním referátu semináře podal Dr. Horský
výklad geometricko-astronomické struktury keltské svatyně v Libenicích u Kutné Hory.
Proti situaci před dvěma lety, kdy se konal 1. seminář
o paleoastronomii, nastal značný obrat. Tehdy se nad celým zasedáním vznášela otázka, prímo pak vyjádřená v závěrečném slově Dr. Horským, zda má vůbec smysl tyto věci zkoumat. V průhčhu dvou let
se ukázalo; že smysl to má: neovědčujl tomu pozitivní výsledky
prací, o nichž bylo referováno.
P. Pčíhoda

ZAHRANIČNI NPIVŠTĚVY
Dr.E.A.Apostolov

BLB

Dipl.Astr.H.Beck

NDR

7.4.
21.4.
1974
13.2.
1975

Studijní pobyt na slunečním
o'9d=lení
Mimořádná náv těva u 2m dalekohledu
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Dr.C.J.Cannon

Australie

Dr.K.Ul-Debbagh

Irák

Dr.O.B.Dlužněvskaja

SSSR

Dr.H.Enslin

NSR

Dr.J.Gargie

Irák

Dr.R.G6rsche

NDR

Doc.S.Grzedzielski

PLR

Dipl.Ing.R.Hamatschek NDR

Ing.M.Chlond

PLR

Dr.Z.Ivanovič

Jugoslávie

Dr.C.Jeschek

Argentina

Ing.B.Kliszenko

PLR

Akademik Krastanov

BLR

Dr.J.Krzinski

PLR

Dr.J.Kutiev

BLR

Ing.J.Madej

PLR

Prof.R.Misič

Jugoslávie

15. 9.
17. 9.
1975
13. 2.
1975
24. 2.
23. 3.
1975
1. 4.
6. 4.
1975
13. 2.
1975
15. 4.
18. 4.
1975
.2.12.
7.12.
1974
13. 2.
1975

Pobyt na stelárním oddělení

6. 1.
11. 4.
1975
5. 6.
2. 7.
1975
24. 5.
29. 5.
1975
11.12.
1974
2.12.
7.12.
1974
2.12.
7.12.
1974
2.12.
7.12.
1974
10. 6.
16. 6.
1975
10.12.
15.12.
1974

Reciproční studijní pobyt
na slunečním oddělení
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Mimořádná
hlídka 2m
Plánovaná
stelárním

návštěva. Prodalekohledu
spolupráce na
oddělení

Návštěva stelárního
odděleni
Mimořádná návštěva. Prohlídka 2m dalekohledu
Mimořádná návštěva slunečního odd.
Reciprocita

Mimořádná návštěva 2m
dalekohledu

Studijní pobyt na stelárním odděleni
Návštěva slunečního
oddělení
Mimořádná návštěva
Reciprocita

Reciprocita

Reciprocita

Studijní pobyt u 2m dalekohledu
Reciprocita. Účast na
oslavách výročí Astronom.
ústavu ČSAV

Dr.L.Patkoš

?

MLR

Prof.V.Petkovič

Jugoslávie

Dr.A.Al-Sabdi

Irák

Prof.E.Sc hrnut ser

NDR

Prof.A.Slettebak

USA

Dipl.Ing.M.Solarič Jugoslávie

Dr.L.Treiková

BLR

Dr.M.Vilhelm

Finsko

23. 6.
7. 7.
1975
10.12.
15.12.
1974
13. 2.
1975
11.12.
1974

Studijní pobyt u 2 m
dalekohledu
Reciprocita. Účast na osla—
vách výročí Astronomického
ústavu ČSAV
Mimořádná návštěva. Prohlíd—
ka 2m dalekohledu
Mimořádná návštěva

3. 5. Návštěva stelárního odd.
5. 5.
1975
17. 2. Studijní pobyt v odd. dynami3. 3. ky sluneční soustavy
a
20. 5
27. 5.
1975
2.12. Reciprocita
7.12.
1974
4. 8. Studijní pobyt v oddělení
19. 8. dynamiky sluneční soustavy
1975

NOVĚ KNIHY
Hans Selye: K záhadám vědy. 525 str., cena 37,- Kčs. Vydalo nakl.
Orbis v edici Pyramida, Praha 1975
Autor knihy je biolog, jenž je širší veřejnosti znám svými
lékařskými výzkumy, zvláště pak zavedením koncepce všeobecného
adaptačního syndromu (stressu). Méně je známo, že actor je absolventem medicíny pražské německé univer ity, a že prožil prvých
17 let svého života v Kovárně (otec Maur, matka Rakušanka).
V r. 1931 se přestěhoval do Kanady, kde nyní pracuje na montrealské univerzitě. Recenzovaná kniha vyšla v originále pod titulem
"Od snů k objevům" r. 1964; do češtiny ji výtečně přeložil
dr. Jan Stehlík.
Knihu uvádí citát R.W. Emersona: "Jsem zrozen zastávat
v životě toto místo; musím je přijmout a nikdo na tom nemůže nic
změnit, ani já, ani vy. Proto se samozřejmě nemusím starat o obranu své dlstojnosti". V duchu citátu se autor skutečně nestará
o eventuální nepříznivé reakce svých kolegů či čtenářské veřejnosti.
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Snaši se naprosto otevřeně a dpině formulovat své pocity, zkušenosti z výzkumné práce, své pochybnosti, averse i vlastní předpojatost,.tak jak jej, provázejí plodným a vskutku aktivním životem.
Snad se zde příznivě odráží i bohatost kultur, jež pisatele ovlivnila. Právě proto, že v autorově díle se nepřímo odráží i vliv
českého prostředí, mi kniha připadá neobyčejně blízká, přestože
je to do jisté míry dílo o speciálních otázkách lékařského výzkumu.
.
V tu chvíli vás snad napadne, proč o knížce referuji v Kosmických rozhledech, ale to jen tehdy, pokud jste knihu dosud nečetli. Podstatou knihy je totiž výklad obecných jevil, jež se týkají
každé vědecké práce tak, jak je prožívá výzkumný pracovník od chvíle, kdy se rozhodne věnovat se vědě až do chvíle, kdy dostává
poslední čestné uznání za celoživotní dílo.
Selyeho kniha sestává z jedenácti kapitol, v nichž autor
nejprve rozbírá pohnutky, vedoucí člověka k rozhodnuti stát se badatelem a předpoklady, které by měl mít dobrý vědec. Další kapitoly jsou věnovány základním zásadám, jak provádět úspěšný vědecký
výzkum i neobyčejně delikátní otázce, jak má vědec vycházet s lidmi, a nimiž spolupracuje či na nichž závisí. Poté následuji metodické rady, jak pracovat a jak myslet, jak se vzdělávat po skončeni studii, jak psát a jak přednášet. Všechny kapitoly vycházejí
z nesmírných osobních zkušenosti a skvělého pozorovacího talentu
autora. Při jejich pročítáni jsem se střídavě skvěle bavil, naddeně souhlasil, cítil se pobouřen, a chvílemi mne i mrazilo. Takovou
sondu do života vědeckého pracovníka dosud nikdo neponořil. Snad
nejúžasnější na celé věci je universálnost autorova pohledu: ač
hovoří skoro pořád o biologii, a speciálně o problémech kalcifylaxe a stressu platí jeho závěry téměř bez výjimky i pro ostatní
přírodní vědy lči spíše pro ostatní přírodovědce), a to i ty nejexaktnější. Takže kdybych byl ministrem školství, nařídil bych bez
váháni, aby tato kniha se stala povinnou četbou hned v 1. ročníku
každé vysoké školy nebo i na gymnáziích (i když si uvědomuji, že
H. Selye by s tímto nařízením zásadně nesouhlasil).
Samozřejmě, že jsou v knize věci ,mírně sporné (např. autorova idiosynkrasie vůči složitým a drahým experimenttlním vatodám),
ale celek je tak skvělé čteni, že knihu vřele doporučuji zejména
profesionálním astronomům, aby s její pomocí občas zpytovali svěuzavírá doslov člena koreap. V. Nováka, je opatřeno
domí. Dílo
vysvětlivkami biologických a lékařských pojmů a dopiněno seznamem
literatury i jmenným rejstříkem.
J. Grygar

J. Horský: Úvod do teorie relativity

a

Kniha vyšla v SNTL v r. 1975 jako 25. svazek Populárních
přednášek o fyzice. Autor podává na 220 stránkách výklad speciální
i obecné teorie relativity. To lze ověem provést jen za předpokladu
značné stručnosti, která nutně vystaví knihu připomínkám typu: Nepodrobněji vyložit ono? Protože si však
bylo by lépe vypustit to
uvědomuji subjektivismus takových připomínek, vyhnu se podobným
seznámit s obsahem knihy.
čtenáře
úvahám a pokusím se
Prvních 124 stran je věnováno speciální teorii relativity.
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Jsou zde nastíněny základní pokusy vedoucí k opuštěni hypotézy
éteru. Pokusy nejsou rozebírány z hlediska různých teorii tak
důkladně, jako např. v knize prof. Votruby (Votruba, 1969), to však
také není jejím cílem, jak to vyplývá i z rozdílnosti okruhu čtenářů, kterým jsou obě knihy určeny. Horského kniha má podat informaci širšímu okruhu čtenářů. Podává ji zasvěceně a fundovaně a všude
tam, kde rozsah nedovoluje jít do větších podrobnosti je uveden
seznam literatury (jsou zahrnuty i základní články v časopisech).
0 tom, že naše veřejnost takovou knihu potřebuje, svědči i četné
dotazy a dopisy, které přicházejí na Astronomický ústav ČSAV,
z nichž se jistě dvě třetiny týkají teorie relativity.
Kniha ovšem předpokládá více než elementární znalost
matematiky a fyziky a to zhruba v rozsahu základního kursu na
vysoké škole. V části o speciální relativitě se dále dochází
k Lorentzově transformaci a k formulaci Maxwellových rovnic v tenzorovém tvaru, ve kterém je jejich invariance k Lorentzově transformaci zřejmá. Oddíl konči výkladem záření pohybujících se nábojů.
Zbývající část knihy je věnována obecné teorii relativity.
Z toho 20 stran je využito pro nezbytný výklad základů Riemannovy
geometrie. Autorův úkol zde byl opět o to tužší, že existuje vynikající česká kniha věnovaná pouze obecné teorii relativity
(Kuchař 1968) jejiž rozsah dovolil přistupovat k diskutovaným
problém&m velmi precizně. V oblasti, kde se obě knihy překrývají,
sáhne po Horského knize ten čtenář, kterému půjde o rychlejší
orientaci ve výsledcích teorie relativity. Recenzovaná kniha však
podává další informaci o otázkách v Kuchařově knize nediskutovaných,
které však s obecnou relativitou nedílně souvisí. Jde o pokusy
s detekcí gravitačního záření a d otázky relativistické kosmologie a astrofyziky.
Vcelku lze říci, že se autorovi podařilo podat v malém objemu maximum informací o teorii relativity, která dnes díky astronomickým objevům prožívá období renesance. Proto si myslím, že
kniha hude pro mnohé čtenáře Kosmických rozhledů velmi zajímavá.
M. Šidlichovský
Literatura:
Kuchař, K.: 1968, Základy obecné teorie relativity, Academia,
Praha.
Votruba, V.: 1969, Základy speciální teorie relativity, Academia,
Praha.

J. Grygar: V hlubinách vesmíru, Albatros - elice Objektiv, Praha
1975. Iluctrace J. Malák, 78 stran + příloha, 1. vydání, Kčs 13,-.
Podtitul "O hvězdách a hvězdářích" spolu s autorovou stručnou dředmluvou napovídá sám o charakteru a poslání této útlé knížky. Utlé co do rozsahu stran, ale doslova nabité obsahem. Je to
knížka velice potřebná a netrplivě očekávaná všemi zájemci o astronomii, kterých v poslední době přibylo nebývalou měrou. Je až s podivem, co znají dnešní děti kolou povinné a dokonce i školou ještě
ne ovinné. A dostatek literatury chybí téměř pro všechny věkové ka-
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tegorie.
I když náklad 20 000 výtisků se na první pohled zdá dostačující, těžko budete publikaci shánět. Z pultů knihkupectví zmizela téměř okamžitě.
Knížka "V hlubinách vesmíru" je určena čtenářům o 12 let,
jak uvádí redakce. 12lety čtenář by však měl znát alespon ty nejzákladnější astronomické pojmy a objekty již před otevřením této
knížky, která by potom vhodně dopinila a rozšířila jeho znalosti.
Knížku nemůžeme zařadit výhradně do dětské literatury, protože i
dospělejší a dospělý čtenář zde najde mnoho zajímavého a nového.
Text je dopiněn kresbami Jaroslava Maláka, které názorně uvádějí
některé obtížné pasáže a "zlidšťují" je neobvyklou formou odlehčených situaci "mezi nebem a zemi".
Autor nás zasvěceně provádí hlubinami vesmíru se zastávkami
u základních pojmů a objektů. Začneme u Slunce jako nejbližší hvězdy, pokračujeme hvězdami vzdálenějšími, seznámíme se s dalekohledy.
A pak už vzhůru ke hvězdám známým i neznámým, žhavým i chladnějším,
obřím i trpasličím k celým hvězdným soustavám naší Galaxie. Tady
končí naše nejbliží okolí, kde jsme "vystačili" se čtyřmi nulami
ve světelných rocích. Nuly narůstají a navštěvujeme sousední galaxie,
poznáváme quasary.
Když už jsme v těch tajemných hlubinách vesmíru, objevuje
se otázka, kterou obvykle končívají diskuse o světě kolem nás:
Jsme ve vesmíru sami? - Dnešní věda nemůže říci důrazné ano nebo
ne. Nemlže je říci ani autor. Nemáme přímé důkazy pro ani proti.
Pozemšťané konají první pokusy o navázání spojeni s eventuálními
mimopozemšťany. Zdokonalují se přístroje i metody. Snad každý
z obyvatel Země doufá, že jednou se to podaří. Proč bychom měli
být výjimkou v celém vesmíru? A Sak říká autor: "...byl by to asi
nejúžasnější mezník v dějinách lidstva. Mohli bychom si vyměnit
zkušenosti o technických vynálezech, o metodách léčení nemoci,
o uspořádáni společnosti o vymýceni válek, a tím vším by se vývoj lidstva posunul o pohdný skok kupředu. To ovšem stále předpokládáme, že život ve vesmíru se vyvíjí podle obdobných zákonů
jako na Zemi
A na závěr malá galerie slavných astronomů v abecedním pořádku se stručnou charakteristikou spolu s přehledem nejdůležitějších historických událostí od 34. století př.n.l. - mayskě zprávy
o zatmční Měsíce - až po start sondy Pioneer 10 k Jupiteru v roce
1972.
Stačí? - Jestliže ne, můžete vše dopinit slovníčkem odborných výrazů a černobílými i barevnými fotografiemi v příloze (ty
barevné jsou mimochodem kvalitnější než černobílé).
Co ještě dodat? Snad bychom pouze mohli vyslovit přáni, abychom podobných přiblížení tajů kosmu našli na knižním trhu vice a
častěji.

...".

V. Zuklínová

Práce hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně Č. 18, 1975,
„' 5 str., 78 mapek.
Mapky okolí zákrytových proměnných hvězd. V publikaci je
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uvedeno 78 mapek okolí zákrytových proměnných hvězd, které tvoří
pozorovací program Hvězdárny a planetária M. Kopernika v Brně.
K tomuto souboru mapek budou postupně vydávány doplňky.

DISKUSE

Ještě k panelové diskusi redakčního kruhu KR
Někteří naši čtenáři (jsou to: Dr. Václav Holub z Karlových
Varů, Ing. Soběslav Jakubička z Prahy 5; Josef Kodýtek z Chocně,
Frant. Povel z Prahy 1 a Josef A. Zentrich z Otrokovic 2) zaslali
redakci Kosmických rozhledů anebo jednotlivým členům redakčního
kruhu své připomínky k panelové diskusi. Došly poznámky hlavně ke
dvěma částem diskuse, a sice k otázkám vzniku života a k astrologii. Nekteré dopisy jsou značně rozsáhlé. Mnohá upozornění se týkají další literatury, některé hlasy rozšiřuji argumentaci pro i
proti, někdy přicházejí i námitky proti způsobu, jak byla diskuse
organisována. Redakční kruh Kosmických rozhledů děkuje všem autorům
za jejich dopisy. Litujeme, že vzhledem k rozsahu není možno na
všechny připomínky odpovídat ani jednotlivě, ani je podrobně rozobírat na stránkách Kosmických rozhled 1. Snad jen k n=kolika málo
prvkům, které se v přilomínkách opakují častěji, tu zaujmeme rámcové stanovisko. Sem patři především názor, že astrologie měla
být projednávána tak, že by mezi diskutujícími mla svého zastánce,
resp. obhájce. Této části diskuse se tak vytýká procedurální nedostatek, že vdichni diskutující byli předem zaujati proti předmětu, který měli posuzovat, tj. proti astrologii. Zvážili ,jsme důkladně tuto připomínku a skutečně konstatujeme, že žádný z diskutujících není astrologem. Nevidíme v tom však prohřešek, pokud argumentace v diskusi se nedopouští včcných a logických chyb, podobné
prohřešk" však v diskusi neshledáváme. Druhá opakující se výtka
ne á tak obecný charakter. Jde o otázku, zda actrologie zanedbává
či nezanedbává vliv vzdáleného vesmíru. Pokud argusa ntem pro to, že
astrologie bere vzdálený vesmír v úvahu, je odkaz na to, že astrologie počítá se znameními zodiaku, je třeba si uvědomit, že znamení
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V srpnu 1971 byla uskutečněna pozorováni teleskopických
meteorů se současným použitím dalekohledů 10x80 a 25x100. Současně
pozorovaly čtyři skupiny o čtyřech pozorovatelích. V každé skupině
byli pozorovatelé orientováni do 4 světových stran, přičemž sledo—
vali oblast zenitu, Bylo získáno kolem 9300 pozorování. V práci
jsou uvedena rozložení absolutních četnosti pozorování podle růz—
ných údajů charakterizujících meteor a některé další závislosti.

,

f

Práce hvězdárny a planetária M. Koperlíka v Brně č.19, 1975,
12.str. 18 tab.
J. Kučera. M. Šulc, J. Hollan J. Žižka: Pozorováni teleskopických
meteorů různými typy přístroj (15. celostátní meteorická expedice
1971 — "Kamenná búda"), statistické údaje.

jsou vymezena nikoli souhvězdími, ale rovnoměrným rozdělením ekliptiky od jarního bodu, tedy prvky danými výlučně pohybem Země;
v důsledku precesního pohybu se znamení stále posouvají mezi souhvězdími. Tedy nelze argumentovat odkazem na roli znamení v astrologii v tom smyslu, že by již tím astrologie brala v úvahu vzdálený vesmír.
redakce

PROSLECHLO SE VE VESMÍRU
Proslechlo se v 3udapešti
"Definitivní program kolokvia byl sestaven minulou sobotu'a byl
od té doby již několikrát změněn. Doufám však t že tento pátek, na
konci posledního zasedání, budeme mít definitivní program kolokvia
už doopravdy pohromadě."
W.S.Fitch, předseda 29. kolokvia IAU při
dvodním slově v pondělí 1.9.1975.
"Intenzita magnetického pole W Sgr je -42 t 35 G a hvězdy eta Aql
je -85 - 85 G. Tímto výsledkem se obě hvězdy sobě podobají."
W. A. Weiss
"Nyní volám na stupínek dr. Jorgensena, aby nám pověděl, proč
hmotnost hvězdy SX Phe necií taková, jak lidé říkají".
W. S. Fitch
v roli předsedy 6. zasedáni
"Tomuto jevu (modulaci oscilací jasnosti trpasličích nov — pozn.
jg) příliš nerozumíme. To vlastně přeháním. My tomu totiž nerozu—
míme vůbec".
B. Garner
"Lituji, že nemohu referovat o mnohonásobné periodicitě právě vy—
buchlé Novy Cygni. Jak už ale připomněl dr. Garner, je jednoduchá
perioda pouze speciálním případem mnohonásobné periodicity, a tak
je vlastně všechno v pořádku".
J. Gr' gar
"Říká se, že z metodologického hlediska nejsou skvrny na hvězdSeh
přitažlivé, jenže lepší vysvětlení pro zvláštnosti na světelných
křivkách dvojhvězd nemáme".
D. S. Hall
"Snad ani není nutné zakončit referát obvyklou výzvou k získávání
početnějších pozorováni. Ale přesto to udělám: pozorovatelé,
prosím vás, hodně pozorujte!"
D. S. Hall
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"Když se podíváte na světelnou křivku tohoto systému (RT Lacertae —
pozn. jg), pochopíte, proč J. E. Merrill poté zanechal pozorování
a věnoval se řadu let raději výpočtům tabulek pro určováni elemen—
tů zákrytových dvojhvězd".
D. S. Hall
V průběhu 29. kolokvia IAU "Mnohonásobně periodické proměnné
hvězdy" ve dnech 1. — 5. září 1975 zaslechl J. Grygar
PARADOX. Historickým paradoxem je kuriózní zpráva, kterou
v listu Moskovskije gubernskije vedomosti z roku 1848 nelezl
v dněpropetrovském historickém muzeu vědecký pracovník V. Pimenov:
"za buřičské řeči o letu na Měsíc deportovat měšťana N. Nikitu
do osady
. Bajkonur". Carské úřady nemohly tušit, že právě od—
tamtud budou startovat sovětské lodě do vesmíru.
Lidová demokracie 26.10.1974

NOVINKY Z ASTRONOMIE
Geod;:namické družice Starlette
Vývoj družicové geodézie se nezastavil vyhotovením modelů
Standardních Zemí (viz např. KR 3/1973 str. 155-6) ale pokračuje
studiem dynamických jevů v systému Zemi - Měsíc. Vytváří se nový
obor na rozhraní geodézie, astronomie a geofyziky, tzv. geodynamike (KR 1/1974, str. 30-36). Do ní náleží studium oceánských i
pevninských slapů, globální tektoniky ("stěhování kontinentů",
KR 4/1973, str. 185) pro fyziku zemského tělesa, studium nepravidelností rotace Země a pohybů zemské osy v prostoru, pohybů zemských polů, variací geoidu a podobných jevů týkajících se Měsíce.
V současné době existují prostředky umožňující dostatečně
přesná měření, která pak mohou "odkrýt" vesměs malé, pomalu probíhaa
jící
vzájemně korelované geodynamické jevy. Káme na mysli hlavně
laserové dálkoměry schopné lokace nejen umělých družic Země (UDZ),
ale i Měsíce. Dnes je přesnost určení topocentrického pruvodiče
k UDZ pomoct laserů řádově
lm. V blízké budoucnosti buffou běžně
operovat pozemské stanice schopné měřit s přesností aspon na
ho cm.
Přínos metod kosmické geodézie pro studium zemského tělesa
v uplynulých •deseti letech, možnost využití velkých počítačů a
Qerspektive soustavné mezinárodní spolupráce v tomto oboru umožnující akumulaci dosti homogenního pozorovacího materiálu v celosvětovém měřítku v dosud nebývalém rozsahu jsou dalxími impulsy
pro intenzívní studium geodynam:ických jevů. Konečně i obnovený
zájem o studium slapů, rotace Země, pohybů zemské kůry je dán
novými teoretick,ýrui výzkumy a konkrétními vyhlídkami praktických
aplikad .
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Vědci si tudíž uvědomili potřebu zkonstruovat specializované geodynamické družice optimální pro studium gravitačních poruchových sil, eliminující či redukující negravitační poruchy
dráhy, mající po dlouhou dobu konstantní parametry (neměnný účinný průřez, stálou reflektivitu, koeficient odporu aj.) a umožňující
pině využít dnešní a výhledovou ořesnost laserových měřeni.
Francouzská družice TARLETTh (Hvězdička!, první z nove
generace VDZ pro geodézii a geodynamiku, byla vypuštěna 6.2.1975
nosnou raketou Diamant. Družice byla navržena sk upinou kosmické
geodézie GRGS a patři francouzskému nár. centru pro studium kosmického
prostoru CN&S. Přestože jde o velmi slabý objekt, byla již úspěšně
sledována komorami Baker-Nunn a v současné době se sleduje francouzskými a americkými laserovými dálkoměry.
Výběr dráhy a parametrů družice. Výběr byl proveden podle
těchto někdy protichůdných požadavků:
1. Minimalizovat vlivy negravitačních sil, tj. zejména
tlaku slunečního zářeni a odporu zemoké atmosféry.
To vyžaduje malou hodnotu poměru účinného průřezu A ku
hmotnosti družice m, nebot poměru A/m jsou přímo úměrné negravitační dráhové vlivy. Je jistě rozumné volit kouli, aby A bylo
konstantní. Chce to tedy malou těžkou kulatou družici.
2. Získat nejvyšší možnou přesnost pro laserová měřeni
(viz výše). To vyžaduje, aby navrácený laserový impuls byl dostatečně silný, čili a) dostatečně výkonný laser, b) laserová odražeče
na družici a za c) družici na nepříliš vysoké dráze, nebot intenzita přijímaného signálu klesá se čtvrtou mocninou vzdálenosti. Dále
je třeba konstruovat družici tak, aby bylo možno určit její těžiště a přesnosti zavádějící jen zanedbatelnou chybu do měřené
vzdálenosti. Je třeba si uvědomit, že měřeni laserovým dálkoměrem
poskytuje velikost topocentrického průvodiče~ tj. vzdálenost
mezi jistým bodem laseru a koutovými odražeče rozmístěnými po
povrchu družice. Takto měřenou vzdálenost nutno korigovat na těžiště
družice; u družice kulového tvaru je to ještě nejmenší problém.
Nebudeme se jim zabývat podrobně, řekneme jen, že je nutno brát
v iívahu, jak se měni intensita přijatého signálu v závislosti na
úhlu dopadu laserového paprsku na odražeče (Arnold, SAO).
3. Minimalizovat vlivy nepřesnosti ve znalostech gravitačního pole Země (nepřesné hodnoty harmonických koeficientů). To
naopak vede k požadavku vyšší dráhy (srovnejte s bodem 2c).
4. Dále je nutné volit materiál pro družici mající konstantní vlastnosti, provést tepelné studie a snažit se to vše udělat levně. Konečně nutno přihlédnout i k omezeným možnostem nosné
rakety.
Výsledné parametry dráhy volené jako kompromis vědeckých cílů
a možnosti nosné rakety Diamant 8.P.4 jsou tyto:
perigeum 810 km
apogeum .1105 km.
Sklon dráhy k rovníku I = 49°8 byl volen tak, aby se zvýšila kapacita využiti laserových stanic pro studium gravitačního pole.
Struktura družice. STARLETTE je koule o průměru jen 24 cm
(dvacetčtyři centimetrů!), skládající se z jádra a obalu. Jádro má
tvar dvacetistěnu a je vyrobeno z uranu 238 s příměsí 1,5 % molybde-
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nu ( p = 18,7 gcm-3 ). Váží 35,5 kg. Obal je tvořen z dvaceti kapslí
tvaru upevněných na jádře; je vyroben ze slitiny
trojuhelníkového
hliníku a hořčíku (AG 5). Každá kapsle nese tři symetricky rozmístěné koutové odražeče z taveného křemene, každý o průměru 3,29 cm a
"tloušťce" 2,33 an. Celkem je tedy,kulový povrch družice pokryt šedesáti odražeči. Celková hmotnost družice činí 47,3 kg.
9,56.10-4
m2 kg 1. Korekce
Poměr A/m je opravdu velmi malý,
an.
na těžiště (viz výše) obnáší 7,5 '_ 0,5
Předpokládaná energie navráceiého laserového signálu je
min. 50 fotonů. Při vzdálenosti 800-2000 km by měla být jasnost
družice v mezích +9,5 až 13,9m. Protože však družice rychle rotuje
(L80 ot.min.' ) a protože odražeče pokrývají asi 1/3 povrchu, vznikají kratičké záblesky (0,23 me) mající 6-8m. Pozorování však ukazují, že celkovou jasnost družice nezvyšují.
Vědecké cíle. STARLETTE má studovat poruchy gravita2iiího
původu a umožnit přesné rčení geocentrických poloh sledovacích stanic na zemském povrchu (- 5 až 10 cml). GRGS si za hlavni cíl klade zkoumání pevninských a oceánských slapů, což jsou jak oceánografické, tak geodynamické cíle (vývoj systému Země-Měsíc).
STARLETTE bude též přispívat ke kinematickým studiím (pohyb
polu,rotace Země tektonické pohyby), ke zpřesnění popisu gravitačního pole Zemi a měření relativistických efektů.
Smithsonianská astrofyzikální observatoř spolu s NASA plánuje vypuštění podobné geodynamické družice (LAGEOS) na rok 1976.
Podle francouzských materiálů sestavil J. Klokočník

LAGEOS
Na rok 1976 plánuje NASA vypuštění speciální družice pro stu—
dium geodynamických jevů jako jsou,globální pohyby a deformace
tektonických ker, pohyb zemských polů, změny rotační rychlosti Země
a slapy. Družice se nazývá Laser Geodynamics Satellite, ve zkratce
LAGEOS.
Prvotním cílem je získání co nejpřesnějšfch geocentrických
souřadnic pozorovat ch pozemských stanic, především laserových dál—
koměrů a dopplerovských sledovacích aparatur. Předpokládá se dosa—
žení lepší než de~eticentimetrové přesnosti v geocentrických polo—
hách, což už umožnuje sledovat vesměs malé a pomalu probíhající
geodynamické jevy.
Dráha LAGEOSu byla vybrána jako kompromis z těchto požadavků:
1. Získat co nejvhodnější geometrické uspořádání sledovacích
stanic a družice (dráha musí být dostatečně nízká, aby trojdhelník
vytvářený dvěma současně pozorujícími stanicemi a momentální polohou družice nebyl příliš protáhlý,a dostatečně vysoká, aby vůbec
byla možná současná pozorování ze vzdálenýdi stanic). Proto autoři
projektu volili značnou výšku dráhy několikrát větší než u běžných
geodetických družic.
2. Získat maximální pokryt zemského povrchu z předpokládané
sítě pozorovacích stanic. (Proto byl volen značný sklon dráhy
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k rovníku).
3. Minimalisovat vlivy nepřesností v určeni gravitačního pole Země (zonální a tesserálni harmonické koeficienty) a lunisolárních poruch. (Podle toho by měla být družice dostatečně vzdálena
od Země a na nepříliš eliptické dráze).
4. Obdržet dostatečně silný signál pomoci laserového dálkoměru a koutových odražečů na družici (družice nesmí být příliš vzdálena, neboť přijímaný signál je zeslaben se čtvrtou mocninou vzdálenosti).
5. Umožnit aledovánl i laserovým aparaturám konstruovaným
původně pro lokaci Měsíce.
Omezeni vyplývající z kapacity nosné rakety jako v případě
francouzské geodynamické družice Starlette zde neexistovala.
Na základě takovýchto požadavků byla vybrána tato dráha:
výška 5700 km
hlavni poloosa 12 078 km (tzn. 6,55 oběhů/den)
čís. excentricita 0,02
sklon dráhy k zemskému rovníku 110°.
Fyzikální parametry LAGEOSu. Pro daný účel se nejlépe hodl
malá kulatá a těžká družice (vybavená laserovými odražeči). Negra—
vitační efekty působící na dráhu spolu s gravitačními vlivy jsou
přímo úměrné poměru účinného průřezu A ku hmotnosti družice m.
Malá a těžká družice má A/m velmi malí, což právě potřebujeme.
LAGEOS mé průměr jen 60 cm (!) a je složen z mosazného jádra
obklopeného hliníkovou "slupkou" nesoucí o~raž~če. Celková hmotnost
činí 410 95 kg a poměr A/m = 6,88 . 10- m2kg- ( ro srovnání,
družice ±NTZRKOSMOS mají A/m přibližně 10- m2kg'.)
Dokonalý kulový tvar umožňuje definovat t3žixtě družice
s přesnosti lepší než } 1 cm. Při poloměru = 30 cm je korelace měřené délky k těžišti družice dr = 24,3
0,5 cm. Korekce k těžišti
názorně ukazuje, s jakými zdánlivými maličkostmi je třeba počítat
při měřeních pro geodynamické účely.
LAGEOS nese 424 kruhových odražečů z taveného křemene (pro
pulsní provoz laserových dálkoměrů), každý o průměru 3=8 cm. Pro
dopplerovská měřeni v infračervené oblasti budou sloužit dva odražeče téhož průměru vyrobené z germania.
Sledovací laserová aparatura by pro daný účel mčla mít
energii pulsu aspon 5 J, divergenci vysílaného paprsku 2', průměr
zrcadla přijímací
aretury aspon 50 cm, dosah laseru 6-8 tisíc km.
Z vyslaného pulsu se očekává příjem jednoho fotoelektronu při
6943 A.
Očekávaná •řesnost měření. K založení celosv3tové geocentrické sítě s požadovanou přesností aspoň t 10 cm je třeba na minimum potlačit rozmanité zdroje chyb. Následující tabulka ukazuje
příspěvky jednotlivých zdrojů chyb do celkové střední chyby v určení geocentrické polohy stanice.
příspěvek do celkové
zdroj chyb
chyby ( an )
chyby z určení dráhy družice
5
přesnost měřeni vzdáleností laserovým
5
dálkom rem
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i
příspěvek do celkové
chyby (cm) .

zdroj chyb

nepřesnost přiřazeni času k pozorování
1
konfigurace stanic a družice
1
refrakce
1
korekce měřené délky na těžiště družice
0,5
celková střední kvadratická chyba
* 7,5 cm
Americký LAGEOS je po francouzském STARLETT$ druhou družici
z nové generace UDZ pro geodézii a geodynamiku. Lze očekávat, že
výsledky získané pomoci družic tohoto druhu budou pro geodynamiku
tak významné, jako byly"klašické"geodetické družice pro geodézii
v uplynulém desetiletí.
Podle E.M. Ga~oschkina (Preprint series No 324 Center
for astrophysics, Cambridge, Mass; COSPAR 1975) sestavil
J. Klokočník
Capella rentgenovským zdrojem?
V oddílu krátkých sdělení známého amerického časopisu
"Astrophysical Journal" (126, L47 - L49, 1975) se objevila zpráva
trojice astronomů R.C.Catury, L.W.Actona a H.M. Johnsona, jež shrnuje výsledky získané z paluby rakety sledující oblohu v oboru měkkého Rentgenova záření. Byl nalezen zdroj měkkého Rentgenova záření
v oblasti 0,2 až 1,6 keV, jehož poloha se shoduje s polohou nejjasnější hvězdy souhvězdí Vozky - Capelly. Úhlové rozměry zdroje jsou
menší než několik obloukových vteřin, zdroj má zřejmě
hvězdný
charakter. 0 tom, že jde o zdroj poměrně velmi blízký; svědčí i ta
skutečnost, že rentgenovské záření zdroje je jen velmi málo absorbováno mezihvězdnou hmfou. Při známé vzdálenosti Capelly - 14 pc činí výkon zdroje 10
W, což je ovšem pouhá desetitisícina výkonu
hvězdy ve viditelné oblasti spektra. Předpokládá se, že v Galaxii
ex tuje ~~láštní třída slabých rentgenovských zdrojů o výkonu
10
- 10
W a Capella je jejím typickým příslušníkem. Proměnné
rentgenovské záření těchto objektů je vyzařováno především v oblasti
energii menších než 2 keV.
Z. Mikulášek

VESMÍR SE DIVÍ

Když mlčí zbraně, řinčí múzy
WASHINGTON (ČTK) - Spojené státy vypustily z letecké základny Jandenberg v Kalifornii novou uměleckou družici Země. uznámilo to ministerstva vojenského letectva. Jeho mluvčí uvedl, že
družici vynesla na oběžnou dráhu raketa Titan 3.
Nová svoboda, 10.6.1975
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Úryvek z článku "Světy na obloze" - Helena Brindzová
Jestlipak víte, že hvězdy bývají nejkrásnější v srpnu? My
a Dušanem to už víme a za teplých srpnových večerů si rádi vyjedeme trolejbusem nad Bratislavu. Sedáváme tam na lavičce při kraji
lesa -a díváme se.
Pod námi je město, pomalounku na ně padá fialová tma, nad
námi obloha, průzračná, lehounká, ale i ta po chvíli ztemni.
Blik, blikl Ve městě rozžíhají světla, zakmitají se pestré
plamínky neonů.
Blik, blikl Na oblohu začínají jedna po druhé vyskakovat
drobné žárovečky hvězd.
Už je vidět Velký vůz, objevuje se Kasiopeja, godobná nepohodlné stoličce, zpod obzoru vystupuje obrovský Orion s jasně
viditelným T vprostřed.
Mnoho souhvězdí už známe. Rádi je s Dušanem hledáme a závodíme, kdo které spatří první.
Donedávna to pro nás byly malé nebeské žárovečky, seskupené
do zajímavých obrazců, ale ted už víme, že jsou to celé světy. Až
se jednou promění naše Slunce v hasnoucí kouli z kamene a kovu,
lidé se přestěhují na ty žárovečky, založí tam nová města, začnou
obdělávat pole, budou tam školy i kina.
Sedíme na lavičce při kraji lesa a přemýšlíme: jak budou
lidé žít na těch vzdálených hvězdách a hvězdičkách?
"Myslíš, že jsou tam taky nějací lidé" ptá se Dušan.
"Nevím. Možná, že jsou, možná, že ne."
"A mohli by tam být?"
"Proč ne? Když mohou být na Zemi proč by nemohli být
i tam? Naše Země je přece taky jenom hvězda."
"Kdoví
jaké je to tam na té hvězdě," ukazuje mi Dušan
překrásiou hv' du nízko nad obzorem. Svítí jasným modravým světlem.
"Tam asi život nebude", povídám. "To je žhavá hvězda. Sírius
se jmenuje. Podívej, jak se mihotá. Všechny hvězdy, které se tak
mihotají, jsou ještě žhavé."
"Ale tamhle ta se nemihotá", ukazuje mi Dušan hvězdu ve
chvostě Delfína. "Tam by mohli být lidé."
"Mohli," připouštím.
"Jestlipak mají také žvýkačku? Kdybychom tam mohli zaletět,
vzal bych jim mentolovou."
Čítanka pro 5. ročník základní devítileté školy,
vydalo Státní pedagogické nakladatelství Praha
v roce 1972

....

Od pólu na rovník je samý poledník, to je ta divná planeta
Třetí zařízení (observatoř Interkosmos III) se přepravuje
letecky na stanici do Jižní Ameriky, kde se bude podílet na měření
v projektu nazvaném Velký oblouk Východ-Západ (mezinárodní projekt
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měření Země od pólu k pólu podél rovníku), na pozorováni nových
geodetických družic.
Rudé právo 23.4.1975

ORGANISAČNÍ ZPRÁVY
Směrnice pro členy Academia Klubu
1. Členem Academia Klubu čten řů vědecké literatury se může
stát každý člen vědecké společnosti CSAV nebo VSAV, který o členství v Klubu písemně požádá, sdělí svou adresu a evidenční číslo
průkazu vědecké společnosti jejíž je členem. Academia Klub nevydává
svým členům legitimace.
2. Členové Academia Klubu mají nárok na zakoupeni j e d n o
h o výtisku 1až dé publikace vydané nekladat~stvím Academia Praha
nebo Vydavatelstvom Slovenskej akadémie vied Veda Bratislava se
slevou 20 % z ceny publikace. Na časopisy a Rozpravy ČSAV se sleva
neposkytuje.
~. Odoer knih si členové Academic ?:lubu zajišiuji vypiněním
objednacího listu, který se přikládá k edičnímu plánu nakladatelství
Academia a Veda. Objednává-li si člen v Klubu knihy jiným způe bem,
je třeba, aby kromě své adresy uvedl i název vědecké společnosti.
4. Člaiové Academia Klubu zasílají objednávky bu oe adresu
Academia Klub, Vodičkova 40, 112 29 Praha 1 nebo Vydavatelstvo
Slovenskej akadémie vied VEDA, Klemensova 27, 895 30 Bratislava.
5. V případě, že se vydévání knihy odsouvá na další rok,
není nutné objednávku opakovat. Publikace bude zaslána ihned po
jejím vydání. Vyjdou-li v průběhu roku publikace # které nebyly
zařazeny do edičního plánu, má člen právo na jejich doobjednání.
6. Současně s uvedením publikace na knižní trh, budou členové
%lubu, bydlící v Praze písemně vyzváni k osobnímu odběru v nově
adaptovaném knihkupectví Klubu ve Vodičkově ulici 40, v Praze 1
(nikoliv jako dříve v reprezentační prodejné na Václavském náměstí).
Členové Klubu jsou povinni vyzvednout objednané knihy do jednoho
měsíce po vyrozuměni a prokázat se při odběru legitimací vědecké
společnosti. Na dobírku budou knihy zasílány jen mimopražským
odběratelům
ACADEMIA KLUB
nakladatelství ČSAV
Vodičkova 40
112 29 Praha 1
(tel. 24 62 41 linka 87)
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Tyto zprávy rozmnožuje pro svou vnitřní potřebu deskoslovenská astronomická společnost při ČSAV (Praha 7, Královdcá
obora 233). ŘÍdí redakční kruh: vedoucí redaktor J. Grygar,
výkonný redaktor P. Příhoda, členové P. Ambrož, P. Andrle, J. Bouška,
Z. Horský, M. Kopecký, P. Lála, Z. Mikulášek, E. Pittich, Z. Pokorný,
M. Šidlichovský.
Technická spolupráce : M. Lieskovská, H. Kellnerová.
Příspěvky zastlejte na výše uvedenou adresu sekretariátu
ČAS. Uzávgrka tohoto čísla byla 10.10.1975.

ÚVTEI - 72173

- 167 -

