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Hubblův kosmický dalekohled
pozoroval již kromě
jiného
i hvězdu R Aquarii. Hvězda je
vzdálena 700 světelných let a je
známá tím, že prochází sérií
prudkých výbuchů — poslední
z nich nastal pravděpodobně
končem sedmdesátých let. Jde
o t,jp dvojhvězd zvaných symbiotické hvězdy. Výbuchy vznikají' poblíž povrchu nebo na povrchu bílého trpaslíka, který je
„reaktivován" velkým množstvím
hmoty, padající na něj z velmi
blízké druhé složky dvojhvězdy
(1. stránka obálky).
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Horní obrázek je zřejmě prvním optickým snímkem jádra naší Galaxie. Byl pořízen dalekohledem na Jižní evropské observatoři v La Slila expozicí 40
minut a s filtrem, propouštějícím
záření v oboru 850-1100 nm.
Jasný objekt uprostřed snímku je
hvězda IRR1/CCD. Spodní snimek pak vznikl počítačovým
zpracováním. Objevily se na něm
dva slabé objekty, původně přezářené hvězdou lRR1/CCD. Horní z nich se považuje za vlastní
jádro Galaxie, křížkem je označen rádiový zdroj Sag A.

JjŘl GRYGAR

ŽEŇ OBJEVŮ 19
( I . část)
Věnováno památce Juraje Gómódho (1920-1990), zakladatele a
prvního ředitele. Hvězdárny v Rožňavě
Americký fyzik Michael S. Turner nedávno poznamenal, že kdyby vše, co máme
k dispozici, byla jenom pozorování, šlo by
o pouhou botaniku; kdybychom naopak byli
odkázáni jen na teorie, pak by šlo pouze
o filozofii. Naštěstí pro astronomii se nové
poznatky uplynulého roku opírají o oba nevyčerpatelné zdroje a tak následující přehled je jako vždy pokusem o syntézu pozorování i teorie — syntézu, poznamenanou
nemalou mírou subjektivismu.
1. SLUNEČNÍ SOUSTAVA
Zatímco předešly přehled byl nejvíce ovlivněn úspěšným završením mise Voyager$
k velkým planetám sluneční soustavy, nyní
se pozornost soustřeďuje opět „dovnitř", na
planetu Venuši. Na první pohled jde o planetu od Země velmi odlišnou, už kvůli nápadně odlišnému chemickému složení atmosféry, téměř naprosté nepřítomnosti vody
v jakémkoliv skupenství a samozřejmě i kvůli
neobyčejně vysoké povrchové teplotě, nejvyšší v celém planetárním systému. W. Kaula
soudí, že za tento rozdíl může převážně
pozemský Měsíc, jenž vznikl v důsledku nárazu obří planetesimály na Zemi hned na
počátku epochy těžkého bombardováni těles
sluneční soustavy před 4,5 miliardami let.
Náraz planetesimály totiž prudce ohřál zárodečnou Zemi, což vedlo k úniku -prvotní
atmosféry a tím citelnému zeslabení skleníkového efektu, jakož i k ochlazení Země.
Proto zde mohla kondenzovat tekutá voda,
což pak významně ovlivnilo další geologicky
i biologicky vývoj Země. Naproti tomu povrch Venuše se významně ohřál od prvotní
atmosféry působením skleníkového efektu
na současných 730 K, takže jeho „nosnost"
je snížena. Průměrná teplota zemského povrchu dosahuje jen 288 K. Bez přítomnosti
skleníkových efektů by se rovnovážné termodynamické teploty obou planet lišily jen
a 49 K.

Navzdory všem zmíněným rozdílům našel
však Kaula jednu důležitou shodu, jež se
tyká průměrných hustot obou planet. Pro
porovnání je nutné nejprve odečíst vliv stlačení hornin v centrálních oblastech planet,
a tu se ukazuje, že „nestlačená" střední
hustota Země činí liz = 4,03 — tedy téměř
stejně jako „nestlačená" střední hustota
Venuše liv = 3,95 (v jednotkách hustoty
vody v pozemských podmínkách). Tato okolnost posílila zájem geologů a geofyziků
o podrobné porovnání obou těles a tak jako
na zavolanou přicházejí první skvělé výsledky mapování Venušina povrchu radarem
s bočním svazkem z paluby kosmické sondy
Magečlan.
Sonda byla zaparkována na oběžné dráze
kolem Venuše 10. srpna 1990 a od té doby
tam obíhá po výstředné eliptické dráze ve
vzdálenostech 294 až 8450 km od povrchu
planety v periodě 3,3 h, na polární dráze
se sklonem 85,5°. Při každém obletu sonda
zobrazí pruh Venušina povrchu o šířce 20
až 25 km a délce 15 000 km. Po dvou hrozivých ztrátách spojení se sondou se podařilo závady odstranit a 15. září 1990 započalo soustavné sledování, jež by do konce
letošního roku mělo vést k vytvoření podrobné geologické mapy Venuše s vodorovným rozlišením kolem 100 m (převýšení
budou určena s chybou několika málo metrů. Lze očekávat, že tato mapa bude homogennější a podrobnější než stávající geologická mapa celé zeměkoule.

CITEÍT MĚSÍCE
Historie astronomie, pokud se ji
snažíme vysledovat na základě
otištěn~ch prací, je historii nedorozumění mezi teoretiky a pozorovateli.
Anne B. Underhillová,
kanadská astrofyzička
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Předběžné výsledky, zveřejněné v prosinci
1990, zahrnují přibližně 5 % povrchu planety, ale již odtud lze vyvodit cenné závěry.
Mapa povrchu je neobyčejně kvalitní a zřetelně ukazuje, že terén je rozbrázděn četnými puklinami, zlomy a zářezy. Povrch je
zvrásněný, se zřetelnými stopami vulkanické
činnosti, a tedy i poměrně „mladý". Jeho
stáří se pohybuje od 150 miliónů do 1 miliardy let (průměr činí asi 400 miliónů let).
Nápadná je relativní neporušenost impaktních kráterů, což naznačuje, že zvětráváni
kráterů neprobíhá spojitě, nýbrž jen v jakýchsi vulkanických či tektonických epizodách. Četnost impaktních kráterů se blíží
četnosti kráterů v měsíčních mořích, ale na
rozdíl od Měsíce zcela chybějí krátery s průměrem menším než 3 km. Tento jev má svou
objektivní příčinu — menši tělesa jsou zabrzděna mimořádně hustou atmosférou Venuše. Pokud se nestane nic nepředvídaného,
lze očekávat, že náš příští přehled bude
novinkami o Venuši přímo přesycen. Odhaduje se, že sonda Magellan může průběžně
vystlat až do roku 1995, takže by během
té doby zobrazila povrch Venuše vícekrát
a mohla by odhalit i případné změny tvářnosti terénu.
Zatímco skleníkový efekt na Venuši dosahuje zásluhou CO2 piných 400 K, činí dle
G. S. Golicyna týž efekt na Zemi pouze
3,2 K. Z atmosférických plynů se na něm
rozhodující měrou podílí vodní pára, teprve
na druhém místě je CO2 (49 %) a na třetím
metan (18 0/e). Následují zlověstné freony ( 14 %), které kromě toho ničí ozónovou vrstvu ve stratosféře. Na uvolňování
CO2 do atmosféry se podílí člověk svou civilizační činnosti, a to především spalováním
uhlí (45 %), dále pak ropy (40 %) a zemního plynu (15 %). „Průmyslový" vzestup
CO2 začal již před dvěma staletími, ale nabírá tempo zejména od počátku 20. století
(tento nárůst činí 66%).
Ještě hrozivější je však vzrůst zastoupení
metanu, jehož skleníkové účinky jsou 25krát
větší než u molekul COB. Největšími producenty metanu jsou termiti (150 Mt/rok)
a rýžová pole (rovněž 150 Mi/rok). Také
o další položky se stará lověk pěstováním
hovězího dobytka (100 Mt/rok) a produkcí
organických odpadků, které hniji (70 Mt/
/rok). Souhrnně tak za posledních 100 let
vzrostl skleníkový efekt na Zemi o 0,5 K
a očekává se, že do r. 2030 stoupne o další
2,3 K. To vede ke zvyšováni střední hladiny
světového oceánu — za poslední století
stoupla hladina oceánu o 0,15 m a do r. 2030
se zvedne ještě o 0,3 m. Nepřímým důkazem
rostoucího skleníkového efektu je také statistika průměrné teploty zemského povrchu
v letech 1850-1990. Šest ze sedmi nejteplejších let totiž spadá do poslední dekády
a rok 1990 je vůbec nejteplejším rokem za
celé sledované údobí.
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Podobně nepříznivé jsou zprávy o vývoji
antarktické ozónové díry v uplynulém roce.
Pokles koncentrace ozónu ve stratosféře
nad Antarktidou začal nezvykle brzo během
srpna 1990 a dosáhl hlubokého minima
(56 %) počátkem října. Dosud nejhlubší
minimum (55 %) pozorovali odborníci v roce 1987. Překvapující řešeni problému navrhli A. Y. Wong aj., kteří si všimli, že
vysíláni silných rádiových vin do ionosféry
vede k měřitelnému ohřevu elektronů a následkem toho k ionizací neutrálních atomů
chlóru — hlavních „rozbíječů" molekul ozónu. Soustavné vysíláni ze silných vysílačů
by tedy mohlo zmírnit problém ozónových
děr v budoucnosti, neboť negativní ionty
chlóru již ozónu neškodí. Podobně je technicky myslitelné aktivně bojovat se skleníkovým efektem tím, že by se v pouštních
oblastech Země instalovala zrcadla, odrážející sluneční záření zpět do kosmu bez přirozené konverze na infračervené záření.
Výpočty naznačují, že by ovšem na každého
obyvatele Země bylo potřebí instalovat odražeč o ploše 20 m2 kaž doro č ně. To by
fakticky znamenalo osadit zrcadly za jediný
rok plochu téměř o výměře Československa.
Zmíněné potenciální katastrofy však mají
z lidského pohledu alespoň jednu výhodu:
postupují zvolna a lze jim tedy aspoň zčásti
čelit. Mnohem vážnějším nebezpečím se
však ukazuje případná jednorázová katastrofa v podobě dopadu (impaktu) malé
planetky nebo jádra komety na Zemí. Toto
téma je mezi odborníky čím dál proslulejší,
zejména od chvíle, kdy byla v roce 1979
zveřejněna dnes už klasická domněnka
prof. L. Alvareze aj. O impaktní katastrofě
před 65 milióny lety, na rozhraní druhohor
a třetihor. Od té doby bylo tomuto tématu
věnováno něco kolem 2000 původních vědeckých prací, jež ve svém úhrnu představují nesmírný pokrok v pochopení složitosti i závažnosti problému. Nejnovějším
podnětem k posouzení otázky se stal blízký
průlet miniaturní planetky 1989 FC ve vzdálenosti necelých 700 000 km od Země v březnu 1989. Rozměry tělesa se odhaduji na
200 až 500 m. Takto malá tělesa jsou jistě
ve sluneční soustavě velmi početná, ale
dosud nemáme žádné technické prostředky
k jejich soustavnému zjišťování ve větších
vzdálenostech od Země, takže nevíme nic
ani o jejich skutečných drahách. Přitom
dopad tělesa o hmotnosti planetky 1989 FC
by na Zemi vyhloubil kráter o průměru
7 km, tedy podstatně větší než tomu bylo
u proslulého arizonského kráteru, anebo při
devastaci po explozi tunguzského meteoritu
v roce 1908.
Bez konkrétních údajů o individuálních
projektilech hrozících Zemi nezbývá nic jiného, než se uchýlit ke statistice. Povrchy
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Merkuru a Měsíce, doslova poseté impaktními krátery, jsou zajisté varovným svědectvím, ale při bližším rozboru se zjistilo, že
tato statistika není směrodatná, jelikož jde
o následky tzv. těžkého bombardování v rané
epoše vývoje planetární soustavy. Toto období skončilo před 3,8 miliardami let. Podle
A. B. Vitjazeva to vadlo k významnému
ohřevu planet následkem zmaření velké kinetické energie impaktů. Původně chladná
Země, vzniklá akrecí planetesimál, se tak
postupně začala tavit při teplotě až 1500°C.
Použitelné údaje však lze získat čítáním
kráterů v měsíčních mořích. Tyto oblasti
byly zality lávou na konci období těžkého
bombardování a tak krátery v nich pozorovatelné musely nutně vzniknout později.
Měsíční moře zabírají 16 % povrchu Měsíce a obsahují pět kráterů s průměrem
větším než 50 km a 24 s průměrem od 25
do 50 km. Odtud plyne „novodobá" četnost
pádů velkých těles na Měsíc v průměrném
intervalu 120 miliónů let. Jelikož Země představuje větší terč a její gravitace znamená
zvýšení rychlosti pádu stejně hmotných
těles v porovnání s dopady na Měsíc, lze
odhadnout počet ničivých impaktú na Zemi
na jeden případ každých 10 miliónů let.
Ekvivalentní kinetické energie takových
pádil se pohybují v intervalu od 1 Mt do
1 Tt TNT a přesahují tedy jakékoliv jiné
myslitelné katastrofy (zemětřesení, nukleární konflikt, exploze vulkánů).
Na Zemi je v současné době rozpoznáno
asi 120 impaktních kráterů ve stáří nepřevyšujícím 200 miliónů let. Jedním z nejlépe
studovaných je kráter Riess v Bavorsku,
starý 15 miliónů let, s průměrem 25 km.
Byl vytvořen dopadem tělesa o průměru
přes 1 km o hmotnosti 1 Gt při rychlosti
16 km/s. Přitom se uvolnila kinetická energie ekvivalentní 1 Tt TNT (přibližně o řád
větší než energie, kterou by uvolnil kolektivní výbuch všech nukleárních hlavic na
světě) a do atmosféry bylo vyvrženo 1 Tt
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hornin (něco z nich zpětně přistálo na Zemi
v podobě známých vltavínů).
Astronomické počty jsou tedy neúprosné.
I po skončení období těžkého bombardování
žijeme na kosmické střelnici, kdy do osudů
planety Země i všech živých organismů čas
od času náhle a nepředvídaně zasahuje osudová pěst v podobě nárazu těles s rozměry
většími než 1 km. Pokud mají tato tělesa
rozměry ještě o řád větší, musí nevyhnutelně následovat globální katastrofa, navíc
zesílená přítomností oceánů a atmosféry
Země. Je jistě možné dohadovat se o podrobnostech, který ze sekundárních vlivů je
největší a nejničivější, ale základní fakta
jsou neotřesitelná. Již pohled větším triedrem na krátery v měsíčních mořích je nezvratným důkazem, že kosmické katastrofy
hrozí Zemi neustále, a že se lze spíše divit,
že v relativně krátkém intervalu od poslední katastrofy se život na Zemi dokázal
vyšplhat až ke člověku. Přitom není vyloučeno, že některé impakty mohly byt naopak
životodárné. Geochemický rozbor 8 větších
kráterů na Zemi prokázal, že 6 vzniklo
srážkou s planetkou, kdežto zbylé 2 po
impaktu jádra komety. Kometární jádra určitě nesou organické látky a mohla by být
zejména v rané epoše těžkého bombardováni
významnými přispěvateli stavebního materiálu pro pozdější biomasu na Zemi. Háček
je ovšem v tom, že organické molekuly nemohou většinou přežít silný ohřev při průletu jádra zemskou atmosférou. Nicméně
E. Anders ukázal, že rozptýleny materiál projde atmosférou bez většího ohřevu a mohl
přinést až 200 kg organických látek na 1 m2
povrchu Země. K podobným závěrům dospěli nezávisle C. Chyba aj., kteří odhaduji,
že .na počátku epochy těžkého bombardování
dostávala Prazemě ročně 1 kt organických
látek z komet. Současnou hmotnost biomasy
na souši odhadli autoři na 6.1014 kg, kdežto
biomasy v oceánech je asi 200krát méně.
Nové výpočty průběhu srážky Praměsíee
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Koncentrace iridia K
v okolí hraniční vrstvy
mezi druhohorami a třetihorami (KIT) v časovém
intervalu t ze čtyř nalezišť v Evropě. Z grafů je
patrno, že iridium se
ukládalo během delšího
časového údobí, což je
v rozporu s představou
o mimozemském původu
iridia (impaktu planetky]
a svědčilo by spíše pro
delší intenzívní vulkanickou epizodu jako příčinu celosvětové pohromy.
/Podle B. E. Courtiilota]

Americky fyzik N. H. Horwitz to vyjádřil
lapidárně: „Pilotovaný let na Mars je reakce z 15. století na problém z' 21. století."
Jižní rovníkový pás /upžteru, který se vytratil z oči pozorovatelů v červenci 1989,
začal opět tmavnout v srpnu 1990. Jinak je
ovšem v současné době Jupiter mimo centrum pozornosti, kam se opět navrátí až
v souvislosti s příletem kosmické sondy
Galileo V r. 1995. Mezitím si zvláštní přízeň
pozorovatelů vynutil Saturn, v jehož atmosféře zpozoroval S. Wilber 25. září 1990
bílou skvrnku, jejíž plocha se rychle zvětšovala a tvar se měnil na bílý pruh,, který
kolem 10. října již obepínal celé těleso planety. Skvrna vzniká vertikálním vzestupem
mračna, tvořeného ledovými krystalky čpavku, jež je posléze strháváno vodorovným
prouděním podél rovníku planety. Obdobné
skvrny se objevuji na Saturnu kvaziperiodicky (v letech 1876, 1903, 1933 a 1960).
Nynější skvrna je však dosud největším
úkazem tohoto druhu. Vynikající snímek
jevu pořídil počátkem listopadu 1990 Hubblův kosmicky teleskop. Oběžná perioda
Wilberovy skvrny byla zprvu 10 h 16 min.
49 s, avšak počátkem října se zkrátila na
10 h 12 min.
Ačkoliv sonda Voyager 2 proletěla kolem
Neptunu a jeho družice Tritonu již v srpnu
1989, výsledky měřeni se stále zpracovávají
a nově hodnotí. Přestože je Neptun od Slunce 1,6krát dále než Uran, je jeho povrchová
teplota stejná což svědči o vnitřním zdroji
tepla u Neptunu (Uran vydává tolik záření,
kolik od Slunce přijímá, kdežto u Neptunu

s Prazemf zveřejnili H. Newsom a S. Ross.
Při srážce se Země ohřála o 3000 až 4000 K
a povrchové vrstvy Země se přitom odpařily
společně s materiálem Praměsíce. Již 1 hodinu po nárazu se u Země vytvořil slapový
výběžek, jenž se oddělil od Země, ale po
4 hodinách většina tohoto materiálu opět
spadla na Zemi. Jen mnohem menši část
uvolněného oblaku se od Země vzdálila a
zkondenzovala do podoby Měsíce již za
24 hodin po původním nárazu. Po dlouhé
přestávce byl loni Měsíc cílem japonské
kosmické sondy Hžten, která' byla vypuštěna
v lednu 1990 na protáhlou eliptickou dráhu
kolem Země. Odtud si ji v březnu 1990 gravitačně přitáhl Měsie a přitom byl vypuštěn
10kg subsatelit Hagoromo, jenž měl trvale
obíhat kolem Měsíce. Naneštěstí se s timto
subsatelitem nepodařilo navázat rádiové spojení. Hiten dále pokračuje po spletitých
křivkách v oběhu kolem Země (i Měsíce)
a patrně o něm budeme znovu čísti V příštím přehledu.
S. AI-Thanimu aj. se podařilo spatřit úzký
srpek Měsíce očima jíž 13:24 h po novu,
což je ovšem novy „světovy rekord". Zato
se američtí odbornici záporně vyjádřili
o údajném optickém záblesku na povrchu
Měsíce, který v roce 1985 pozorovali řečtí
astronomové G. Kolovos aj. Podle nich šlo
nejspíše o odlesk od právě prolétávajíciho
vojenského satelitu DMSP P3. Australan
B. Soulsby využil soustavných měřeni vstupů a výstupů měsíčních kráterů do zemského stínu, jež při 10 zatměních Měsíce
vykonal a zpracoval náš astronom J. Bouška

Průřez pravděpodobnou
vnitřní stavbou Měsíce
a terestrickjjch planet.
Otazníky představují neurčité údaje. Nápadné je
rozsáhlé (železné) jádro
Merkuru, jež zabírá vice
než 40 % objemu planety.
(Podle R. G. Stroma)
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k tomu, aby s vysokou přesností popsal
okamžitý stav vysoké atmosféry Země. Tato
studie by měla podnítit naše astronomy-amatéry, aby v těchto záslužných pozorováních dále pokračovali.
V červenci 1989 oznámil americky prezident G. Bush úmysl Spojených států vyslat
do roku 2019 pilotovanou kosmickou stanici
na Mars. Od té doby je však tento úmysl
často kritizován jak pro svou riskantnost
(nebezpečí ozáření astronautů při velké sluneční erupci, ;problém dlouhodobého beztížného stavu), tak i pro vysoké náklady.

MARS

VENVŠE

ZEMĚ

činí tento poměr 2:1). Proto má též Neptun
tolik dynamických jevů v atmosféře, mezi
nimiž vyniká obrovská anticyklona s periodou rotace 16 dnů, nazývaná Velká temná
skvrna, nápadně připomínající Velkou rudou
skvrnu u Jupiteru. Obě skvrny leží v téže
planetografické šířce 22° na jih od rovníku.
Atmosféra Neptunu se však zpožďuje za
rotací planety, na rozdíl od superrotace
atmosfér ostatních bližších planet. Magnetické póly všech obřích planet jsou natočeny
opačně proti směru magnetických pólů
Země.

68

Snad ještě více pozornosti než Neptun
vzbudily snímky a další měřeni jeho družice Triton. Povrch družice je mimořádně
světly (albedo 0,8), což nejspíše souvisí se
současným ozářením jižního pólu Tritonu
Sluncem. Jelikož teplota Tritonu činí jen
38 K, nachází se tam dusík v tuhém stavu
a pod vlivem slunečních paprsků sublimuje
do atmosféry, kde podle některých autorů
vytváří proslulé gejzíry, tryskající až do
výšky 8 km (L. Soderblom aj.); odtud je
pak pozorován horizontální drift oblaků až
do vzdálenosti 100 km od místa výtrysku.
Příčný průřez gejzírů činí nanejvýš 1 km.
Naproti tomu A. Ingersoll a K. Tryka soudí,
že gejzíry jsou fakticky projevem atmosférických vírů na „prudkém slunci", což je

jev známy z pozemské meteorologie pod
názvem „prachoví ďáblové". R. G. Strom aj.
odvodili ze statistiky Impaktních kráterů
na Tritonu, že povrch Tritonu je relativně
velmi mladý, přičemž starší krátery byly
patrně zality roztaveným ledem. Jelikož populace planetek v této vzdálenosti od Slunce je nedostatečná, lze považovat za původce většiny kráterů komety. Největší pozorovaný kráter má průměr 27 km. Průměrná hustota Tritonu 2000 kg/m3 se prakticky shoduje se střední hustotou Pluta, což
dále zvyšuje pravděpodobnost, že obě tělesa
patří k téže populaci — to znamená, že
Triton byl Neptunem zachycen docela nedávno. K cirkularizaci Tritonovy dráhy totiž
stačí 1 miliarda let.

Toulky po hvězdách
O umírající hvězdě a jednooké sově
Jestli chcete vidět hvězdu, která právě
opouští vesmírnou scénu, počkejte si na
tmavou noc, kkdy obloha bude čistá, a podívejte se dalekohledem do Velké medvědice, kousek východně od její hvězdy jí,
nazývané Merak.
Kdysi dávno z hlediska člověka a vlastně
před chvilkou z pohledu hvězd, zhruba před
6 tisící let, byste tady našli docela obyčejnou červenanou hvězdičku viditelnou i v triedru. Možná patřila mezi proměnné hvězdy
typu Mira Ceti, možná mezi hvězdy uhlíkové. V každém případě však se vší pravděpodobností byla červeným obrem, hvězdou,
kterou tvořilo jednak malé, těžké, hutné a
pevně zbudované jadérko menší než naše
Slunce, jednak mnohem větší, ale řídká
vnější obálka. Ta byla k jadérku vázána
jenom velmi volně, obě části hvězdy už
žily do značné míry nezávisle na sobě.
Nevíme ještě, proč se mezi sebou nepohodly a rozhodly se spolu rozejít, teprve
se snažíme zrekonstruovat, co přesně se
tenkrát stalo. Jisté je však to, že obálka se
od jádra odpoutala a začala se rozpínat do
okolního vesmíru. Každou sekunda z celé
té doby se zvětšovala o 80 kilometrů ve
svém průměru a rostla i její úhlová velikost na nebi. Postupně zprůhledněla, hustota plynu se stala porovnatelná s nejlepším laboratorníma vakuem, a vykouklo z ní
jádro bývalé hvězdy. Ani to od oné události
nezahálelo. Smršťovalo se a zahřívalo, zbavovalo se zbytků obalu, a jeho stále vydatnější ultrafialové záření začalo být okolní
obálkou proměňováno ve viditelné světlo,
a to hlavně ionty kyslíku na světlo zelené.

Takže když sem v roce 1781 čirou náhodou obrátil svůj dalekohled Francouz Pierre
Méchain, nenašel tam už červenanou hvtízdu, ale něco úpině jiného, planetární mlhovinu.

Obr. I
Je jednou z nejrozlehlejších na naší
hvězdné obloze, zároveň ji ale pomlouvají,
že prý je nejslabší ze všech objektů Messierovy katalogu. Doptáte se na ni jako na
planetární mlhovinu M 97 (NGC 3587, PK
148 + 57°1). Už 140 let kromě toho nosí
přezdívku Soví mlhovina (anglicky Owl nebula). Toto jméno má původ v kresbě, kterou vidíte na obrázku č. 1. Jde e portrét
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mlhoviny zhotovený v polovině minulého
století při pozorování mohutným zrcadlovým dalekohledem o průměru 6 stop (183
cm) v irském Birr Castle (Parsonstownu).
Když tohoto obra Lord Rosse na planetárku
namířil v noci 2. března 1848, představila
se mu právě takhle — oválná, s roztřepenými okraji, ale především souměrně proděravělá dvěma tmavými otvory, s hvězdičkou v každém z nich. Hleděla na něj příšerka tak trochu připomínající sovu. Přítomnost tmavých skvrn tehdy potvrdil i Dr. Robinson a později až do dneška bezpočet
snímků mlhoviny. Skvrny se dají ostatně
zahlédnout i dalekohledy amatérů. Podle
Waltera S. Houstona, který vede rubrika
deep-sky ve Sky and Telescope, k tomu stačí zkušenému pozorovateli na tmavé a čistě
obloze dalekohled s průměrem pouhých 15
cm. Přístroje, které ještě před Rossem používali například Herschelové, byly podstatně mocnější a mlhovinu viděli jen rovnoměrně jasnou.
Je však obrovský rozdíl mezi tím něco
objevit a jenom vidět. V archívu Amatérské prohlídky oblohy máme několik pozorování dalekohledy takového průměru za
vynikajících podmínek (mezní hvězdná velikost nejméně 6,0 mag), kdy se pozorovatelé
zmiňují o tom, že kotouč mlhoviny není
rovnoměrně jasný. Jakousi blíže nepopsanou
strukturu na něm v 21 cm Newtonu (zv.
128 X ) viděl Jan Horký; Petr Hlous (20 cm
Newton, zv. 60X) se zmiňuje o tom, že
některé části mlhoviny zůstávají viditelné
1 tehdy, když ostatek mlhoviny při přímém
viděni mizí. Jedinou zprávou o jakýchsi dvou
tmavších místech v M 97 je pozorováni Zdeno Grajcara Sometem 25 X 100. Z jeho po.
pisu se však nedá zjistit, jde-li právě o Ros
seovy díry.

Obr. 2

V klasickém Perkově a Kohoutkově katalogu z soku 1967 (Catalogue of Galactic
Planetary Nebulae, NČSAV, Praha) najdeme
pěknou a dokonale zaopatřenou fotografii
Soví mlhoviny, exponovanou 60—palcovým reflektorem observatoře na Mt. Wilsonu. Když se podíváte na její tečkovanou
verzi (obr. 2), uvidíte obě tmavé skvrny,
ale hvězdičku jenom v jedné z nich! V noci 9. března 1850, jak docházejí pozorovací
záznamy v Parsonstownu, svítily ještě obě
hvězdy obvyklým jasem, o pět týdnů později však ta slabší zmizela a od té doby ji
už nikdo nikdy nespatřil, i když se po ní
často pátralo.
Tyto dvě hvězdy jsou nebo byly zajímavé
jenom historicky. Pokud ale chceme mluvit
o zrození a vývoji mlhoviny, nebo o tom,
proč a jak svítí, pokud nás tedy zajímá její astrofyzika, je mnohem podstatnější ta
hvězdička přesně uprostřed planetárky.
Právě ona je totiž jádrem někdejšího obra,
o němž jsme mluvili na začátku. Lord Rosse
ji ještě neznal a zdá se, že ji objevil až roku 1891 prof. Reeler. Ten Soví mlhovinu
vůbec viděl dost odlišně, ocitujme proto
jeho popis: „Je zde jen jedno jádro, které
je odhadem téměř přesně uprostřed v místě,
jež na kresbě Lorda Rosse zaujímá světlý
most mezi oběma tmavými otvory. Je zde
také jen jedna centrální tmavá oblast."
Jádro mlhoviny je velmi slabé vizuálně,
ve světle, v němž ho vidí fotografie, je
o poznání jasnější. Pokud jde o konkrétní
hodnoty hvězdné velikosti, uvádí literatura
nepřebernou škálu možností. Z vizuálních
odhadů stačí uvést jen dva: 14 mag (Curtis, 1918) a 16,04 mag z monografie holandského astrofyzika Pottasche. Fotografické
hvězdné velikosti jsou ještě roztodivnější:
12 mag uváděných roku 1918 Curtisem, dále 14,3 mag podle Hubbla a konečně 15,88
magnitudy ze Sky Catalogue 2000.0.
Z dalších detailů viditelných na obrázku
č. 2 stojí za zmínku dva. Nejjasnější hvězda
pole, už vně mlhoviny, v dalekohledech
průměru kolem 20 cm viditelná jako slaboulinká hvězdička, a podivně mlhavá hvězda označená úsečkami. Pokud se to dá na
fotografii reprodukované tiskem poznat, je
k ní z jihu přisedlá těsná dvojice miniaturních hvězdiček, kromě nich je tam však
ještě cosi jako mlhovinný přívěšek. G tom,
že nejde jen o kaz na negativu či vadu
tisku, svědčí zaručeně nezávislé snímky
z časopisu Deep Sky, kde je vidět taky.
V literatuře jsem zatím nenarazil na šádnou zmínku, která by se toho týkala.
Soví mlhovina není už nejmladší. Dnes
má průměr 180 úhlových vteřin (vizuálně,
podle Wirtze, 1923) a světlo rozprostřené
na této ploše dává dohromady 9 aš 10 magnitud. Mlhovina je — za ideálních podmínek
— spatřována zatím i v triedrech (poštěstilo se například Zdeno Grajearovf s10 X 50)
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a v Sometu je celkem nápadná. Nebude to
tak ale pořád. S tím, jak se bude mlhovina
rozpínat a rozplývat, bude klesat i její jas.
Za takových 20 tisíc let zmizí docela. Po
bývalé hvězdě viditelné ještě nedávno
i v triedrech zůstane jako torzo jenom jádra
planetární mlhoviny. Dnes má ještě teplotu
100 až 120 tisíc K, což ji řadí k nejteplejším známým hvězdám. Dál už bude jenom
chladnout a slábnout, až se stane bílým
trpaslíkem, náhrobkem červeného obra.
Leoš Ondra
VLADIMÍR

VANÝSEK

Sjezd evropských
astronomů v Davosu
V každé vědecké instituci nalezneme jednu
nebo více vývěsních tabulí, na kterých různě velké a pestrobarevné plakáty oznamují,
někdy i rok dopředu, konání nějaké konference nebo symposia, mladé adepty vědy
zvou na letní školy a poněkud postarší badatelé dostávají pozvánky na kolokvia konaná na počest některého z vážených kolegů nebo k výročí založení neméně významné
instituce. Takovéto akce se konají v nejrůznějších koutech světa. V některých sborech
je jejich frekvence téměř jedna týdně. Bez
nadsázky lze mluvit o inflaci vědeckých
shromáždění.
Astronomie a astrofyzika a kosmický výzkum v tomto směru zdaleka nejsou pozadu. Zanesl jsem si do kalendáře na rek
1999 od března do října — tedy v měsících
vhodnějších pro cestování — termíny konferencí tematicky pro mne zajímavých.
Zjistil jsem, že od konce března bych musel zvládnout v pořadí Manchester, Berlín,
Grenoble, Texas, Kioto, Frtedrichshaten,
Freiburg, Davos (poslední tři během tří
týdnů). Ovšem času f finančních prostředků — do vlastní kapsy se musí sáhnout
také — je málo. Proto jsem Se rozhodl pro
konference dvě: v Manchesteru o molekulárních mezihvězdných mračnech, kde jsem
měl co říci a kde mne chtěli slyšet, a pro
evropský astronomický sjezd IAU v Davosu.
K molekulám v mezihvězdném chladném
prostoru se snad vrátím v nějakém tom
článku později. Proto věnuji následující
řádky setkání evropských astronomů v Davosu.
Evropské astronomické sjezdy mezinárodní
astronomické únie neboli European Regional Astronomical Meeting of the International Astronomical Union, ve zkratce ERAM,
se konají pravidelně od roku 1974 a nekonají se Jen v tom roce, kdy se koná generální shromáždění astronomické unie. V Da-

vosu to byl ERAM v pořadí dvanáctý. Desátý se konal v roce 1987 v Praze a jedenáctý se odbýval v roce 1989 na Kanárských ostrovech. Jak Již název napovídá,
ERAM má, na rozdíl od generálních celosvětových shromáždění vědeckých unii,
charakter setkání astronomů z určité zeměpisné oblasti, v tomto případě z Evropy.
Program dvanáctého ERAM se jevil slibný
nejen tím, že se konal ve švýcarských Alpách, ale také tematickým zaměřením vyjádřeným v podtitulu pozvánek: European
astronomers look to the future, evropští
astronomové hledí do budoucnosti. Švýcarští
kolegové, kteří sjezd pořádali, tak reagovali na historické změny ve východní části
našeho kontinentu. Součástí připraveného
programu byla i částečná finanční podpora
pro účastníky sjezdu ze států s nedostatkem tvrdých valut, což mělo usnadnit účast
astronomů ze střední a východní Evropy.
To se odrazilo především na relativně Vysokém zastoupení (téměř 80%) východoevropských astronomů na posters sessipns,
tf. prací prezentovaných formou „plakátovaných" textů a grafů, považovanou dnes
za nejprogresívnější formu prezentace dosud nepublikovaných výsledků na vědeckých shromážděních. Co do osobní účasti,
astronomie střední a východní Evropy zde
byla zastoupena více než jednou třetinou
z celkového počtu všech účastníků, kterých
bylo něco málo přes tři sta. Z ČSFR využilo výhod pozváni 8 astronomů z Čech, kdežto ze slovenských pracovišt zde byl dvojnásobek, tedy 18 účastníků. Jednáni sjezdu
bylo rozvrženo na šest půldnů od 8. do 11.
října 1990. Program obsahoval především
pozvané přehledové přednášky, dvě panelové diskuse a pět „posters sessions". Jistou novinkou zde byla zasedání, na kterých
mladí doktoranti z různých univerzit referovali o svých disertačních pracech. Program sjezdu byl tedy obsahově f tematicky
dosti rozsáhlý a v tomto krátkém článku
mohu zaznamenat jen některé, možná i trochu subjektivně pojaté postřehy.
První pozvané přednáška byla věnována
Neptunu. A. Brahic z Paříže podal přehlednou formou současný stav výzkumu této
planety. Mnoho překvapeni zde nebylo, nicméně je to tematika natolik aktuální, že by
zasloužila podrobnější zpracování v některém z příštích článků. Na další přednášce
představil C. Froelich z Davosu výsledky
dlouholetých řad měřeni sluneční radiace
(tedy sluneční konstanty). V Davosu Je mezinárodní centrum pro tato studia a zde se
též cejchují přístroje užívané k měření sluneční radiace. Dr. Froelich se zabýval zejména otázkou variaci sluneční konstanty
a jejich důsledků na zemské klima. Jak se
zdá, nepatrné změny sluneční konstanty,
které jsou nesporně periodické, mají patrně
vliv na rozdělení a pohyb tlakových poli.
Avšak sekulární změny v zemském klimatu
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se odhaduje až na 1017 hmot Slunce (velijsou v posledních dvou stoletích způsobeny
stoupajícím obsahem dioxidu uhlíku, tedy
čina h je bezrozměrný faktor ve vztahu pro
spíše lidskou činnosti než Sluncem a jinými
Hubblovu konstantu H = h. 100 km s-1
přirozenými přírodními procesy. Obě předMpc -1 , tedy jestliže H = 75 km s -1 Mpc-1,
nášky byly na programu první půlden zapak h = 0,75). Stále aktuální je i otázka
sedání v pondělí odpoledne, kdy na valné
možné anisotropie reliktního záření. Dosačásti účastníků byly znát stopy cestovní
vadní měření teploty tohoto záření v růzúnavy a někteří byli ještě na cestě. Davos
ných směrech nevykazují větší variace než
přece jen leží mimo hlavni komunikace.
T/T < 10 -4 . Tyto fluktuace jsou v přímé
souvislosti s fluktuacemi v prvotním vesmíProgram pozvaných přednášek pokračoval
ru (tzv. Harrisonovův- Zeldovičův efekt) a
následující den vskutku přitažlivými tématy:
jsou v podstatě determinovány i charakteSupernova 1987A a výhledy kosmologie.
rem tzv. chybějící neboli temné hmoty. ProO novějších výsledcích získaných z pozoroto se vkládají velké naděje do plánovaných
vacích dat o supernově 1987A referovali I.
experimentů COBE a RELIC II, které mají
J. Danziger z Jižní Evropské Observatoře
poskytnout přesnější data o směrovém roz(ESO) a N. Chugai z Moskvy. Ukázalo se,
ložení teploty reliktního záření. Otázku tzv.
že relativní zastoupení těžkých prvků odkosmických strun oba referenti jen velmi
vozené ze spekter supernovy za tříleté obstručně glosovali v souvislosti s chybějící
dobí po výbuchu napovídá, že teorie nukleo— temnou — hmotou. Oba přehledové refesyntézy bude patrně vyžadovat jisté opraráty o výhledech kosmologie byly zajímavé,
vy. Emise v infračerené oblastí spektra
ale ne právě inspirující. V Reesově referákolem 9 a 20 mikrometrů potvrzují, že
tu jsem nalezl mnoho partií, které jsem slyv chladnoucím expadujícím plynu vzniká
šel na jeho přednášce před dvěma lety
poměrně záhy (asi rok po výbuchu) značné
v Baltimoru a před rokem ve Štýrském
množství prachových zrn s výrazným obsaHradci.
hem křemíku. Avšak výsledky též naznaDalší, středeční, přehledové referáty byly
čují, že částice prachu se shlukují do javěnovány dvěma invalidním kosmickým exkýchsi oblačných struktur.
perimentům — projektu Hipparcos a HubbO výhledech kosmologie referovali Martin
lovu teleskopu. Astrometrický satelit HipparRees z anglické Cambridge a I. Novikov
cos, vypuštěný na oběžnou dráhu 9. srpna
z Moskvy. Oba se soustředili na otázku, zda
1989, se v důsledku selhání pomocného ravesmír má skutečně kritickou hustotu a
ketového motoru v apogeu dostal na nežáv jaké formě možno hledat chybějící hmotu,
doucí silně výstřednou dráhu. M. A. C. Pehustota
vesmíru
nebot
odvozená z pozororryman z ESTEC v Noorwijku ve svém revatelné hmoty je podstatně nižší než husferátu však došel k závěru, že předpoklátota kritická (tj. hustota „plochého" vesdaný program, tj. změření přesných pozic
míru). Rees se kloní k názoru, že chyběa dalších dat u 100 000 hvězd, bude spiněn
jící hmota je baryonová, tedy není nutno
na 70 %. I když družice v perigeu prochází
hledat exotické částice. Novikov k této
radiačními pásy Země, její životnost bude
otázce zaujímá spíše neutrální stanovisko,
delší než tři roky. Také referát o předběžkteré nevylučuje například hypotetické
ných výsledcích získaných Hubbleovým teaxiony, s ekvivalentní hmotností 10-5eV a
leskopem, o kterých referoval F. Macchetto
hustotou IO9cm -5 . Pozornost kosmologů by
z Baltimoru, jsou poněkud nadějnější než
se však měla zaměřit na testování modelů.
plynulo z prvních zpráv o chybně vybrouTestovacím kritériem by měla byt pravděšené optice tohoto nesmírně nákladného
podobnost, s jakou připouštějí jednotlivé moprojektu. Dosažitelná rozlišovací schopnost
dely vznik nejen galaxii, ale především
je 0,06 obloukové sekundy, a více než 50 %
shluků galaxii a „prázdných" oblastí mezi
světla hvězdy projde štěrbinou spektografu
nimi (tzv, vožds), tedy toho, co pozorováno
s ekvivalentní instrumentální šířkou jedné
je. Přijatelný kosmologický model by měl
obloukové vteřiny. Vhodnou úpravou expotéž připustit vznik oblastí s mimořádně vyzice lze potlačit nežádoucí efekty zobrazení
sokou hustotou, jestliže existence toho, co
a na snímcích lze například rozlišit jednotzatím nazýváme Great attractor, je reálná
livé hvězdy v husté oblastí kulových hvěz(great attractor možno přeložit jako „veldokup a zdánlivý supernadobr se ukáže být
ký tahač", nebo „velký poutač"). Že něco
seskupením několika hvězd. Oba invalidní
takového existuje je odvozeno z prokazaexperimenty sice kulhají, ale nepochybně
telné anizotropie v „prouděni` skupiny gai tak přinesou mnoho velmi cenného.
laxií rychlosti =1000 km s -1 vzhledem k reNecelé dvě hodiny byly věnovány nepubliliktnímu záření. Tento jev je možno vysvětkovaným novým objevům a jiným vědeckým
lit tím, že tyto galaxie jsou v gravitačním
— blíže nespecifikovaným — sdělením. Uvepoli husté kupy galaxií v souhvězdí Cendu alespoň jeden příspěvek ze sluneční fytaurus. Tento útvar je ve vzdálenosti (43
ziky. G. R. Issak z Birminghamu hovořil
2) h -1 Mpc, ve směru s galaktickými souřadnicemi 1 = 309°, b = + 18°. Měl by mít
o výsledcích sluneční šeizmologie. Modernípoloměr asi 10 h -1 Mpc a jeho hmotnost
mi spektrografickými metodami lze stanovit
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Další snímky
z dalekohledu NTT
Dalekohled NTT dokonale splňuje naděje, které do něj byly vkládány. Převážná část
snímků znamená proniknutí do zatím nedostupných oblastí astronomické fotografie.

Některé, tzv. pekuliárni galaxie mají zvláštni podobu, která je většinou výsledkem poměrně nedávhých srážek s jinými galaxiemi. Příkladem je ESO 060-1G26 — malá skupina
čtyř galaxií, z nichž jedna je dramaticky deformována.

Trpasličí galaxie v souhvězdí Pece, která je na běžných kvalitních snímcích viditelná jen
jako kondenzace slabých hvězd, patří k místní skupině galaxii a je vzdálena asi 700 000
světelných let. 1e to jediná trpasličí galaxie, u které byly již dříve objeveny hvězdokupy
(2, 3) — snímek nahoře.

Snímky z dalekohledu NTT jsou tak kvalitní, že na nich lze v uvedených hvězdokupách
rozlišit i jednotlivé hvězdy, což se podařilo u .tak vzdálených hvězdokup poprvé (hvězdokupa
označená jako 2 vpravo nahoře, 3 vpravo dole).

Galaxie NGC 1097 má ve svém středu velmi intenzívní rádiový zdroj, obklopený těsně
zavinutými rameny.

Jestliže totiž odečteme více než jednu tře
tinu účastníků ze střední a východní Evropy, pak zbytek přibližně 200 západoevropanů
nesvědčí o přemíře zájmu o regionální problémy v astronomii. Ovšem nepříznivě se
zde též projevuje již vzpomenuty velký počet konferencí, který nutně vede k poklesu
počtu účastníků na podnicích takového charakteru, jako je generální shromáždění IAU
nebo ERAM.
Poslední půlden ERAM byl věnován pozvanému referátu o neutrální složce v mezihvězdné hmotě galaxii a panelové diskusi
o instrumentálním vybavení observatoři po
roce 2000. V té době jsem však byl, podobně jako velká většina dalších kolegů, již
na odjezdu. Inu času i financí je málo,
kongresů mnoho. Tak tedy o perspektivách
observatoří v příštím století až někdy jindy.

RECENZE
N. N. Samus (ed.): Obecný katalog proměnných hvězd (rus., angL) IV: Pomocné
tabulky. Nauka, Moskva 1990
Obecný katalog proměnných hvězd vychází péči sovětských astronomů již ve 4. vydání. V předešlých třech dílech Katalogu
byly shromážděny základní údaje o více
než 28 tisících dosud objevených a označených proměnných hvězdách podle stavu
ke konci r. 1982. Čtvrtý díl má usnadnit
využívání údajů z předešlých třech částí katalogu. Především jsou zde všechny proměnné hvězdy seřazeny podle rostoucí rektascence, dále jsou publikovány seznamy
proměnných podle typů proměnnosti a převodní tabulky k označení proměnných v jiných známých katalozích (zejména ke katalogům HD, HR, BD, CoD a CPD). Čtvrtý
díl katalogu je věnován památce hlavního
autora tohoto jedinečného projektu prof. P.
N. Cholopova, jenž zemřel v r. 1988. K ukončení celého díla zbývá ještě připravit V. díl
Katalogu, jenž bude obsahovat údaje o proměnných hvězdách z cizích galaxii.
a

frekvence, amplitudy a rychlost šíření vin
na Sluncí analogických vlastností, jaké mají seizmické viny v zemském tělese. Výsledky naznačuji, že teorie stavby slunečního
nitra je správná. Avšak jestliže tento výsledek dáme do souvislosti se slunečními
neutriny, kterých by mělo být produkováno
v nitru Slunce mnohem více než je regtstrováno, pak nutno připustit, že není správná
teorie neutrin.
Podvečerní zasedání ve středu 10. října bylo
věnováno panelové diskusi o spolupráci
astronomů v nové Evropě. Předsedou byl
P. Léna z Paříže. Zde nutno poznamenat, že
nejen ve výběru autorů pozvaných referátů,
ale i ve výběru členů tohoto panelu se
projevil poněkud již zastaralý stereotyp
v nazírání západoevropských kolegů na pojetí spolupráce západ-východ. Pojem západ-východ je stále ještě redukován na pojem
západní státy-Moskva. V diskusi jsem na
tento myšlenkový relikt nepřímo upozornil
poukazem na existenci střední Evropy. Program panelové diskuse měl obsáhnout
všechny hlavní aspekty spolupráce, ale až na vyjímky — vyústil v monology
členů panelu. Závěr, který z toho možno
učinit, byl obsažen ve vtipném příspěvku
J. Smaka z Varšavy: O navázání spolupráce
se musí každý postarat především sám! Též
studenti se musí sami snažit získat stipendium v zahraničí. Spoléhat toliko na iniciativu institucí je bláhové počínání.
Večer po panelové diskusi v hotelu Europe
probíhalo slavnostní založení Evropské
astronomické společnosti. Dr. Woltjer po
krátkém úvodu, kdy vyložil důvody vedoucí
k myšlence založit evropské astronomické
sdružení, které by bylo jistým protějškem
Evropské fyzikální společnosti, prohlásil
Evropskou astronomickou společnost za založenou. V měsících předcházejících tomuto čistě symbolickému aktu probíhala dotazníková akce mezi profesionálními astronomy ve všech evropských státech. Přibližně 600 jednotlivců se přihlásilo jako zakládající členové. Nutno však poznamenat,
že značný počet dotazovaných se vyslovil
proti ustaveni této společnosti. Poukazují
na to, že tuto úlohu již téměř celé století
zastává do jisté míry například Astronomische Gesellschaft. Proti tomu však stojí
argument, že těžištěm působnosti této společnosti je německá oblast. Evropská astronomická společnost byla tedy se slavnostním přípitkem založena, ale skutečně jen
symbolicky. Nemá zatím žádné finanční
prostředky ani definitivní stanovy. J. P.
Swings z Belgie oznámil, že bude požádáno
sedm bývalých generálních sekretářů IAU,
aby se ujali legislativních prací nezbytných
k faktickému konstituování této nové evropské vědecké organizace. Je prozatím těžké
odhadnout, jakou bude mít nová společnost
odezvu. Posuzováno pod dojmem účasti na
ERAM v Davosu, zdají se vyhlídky sporné.

Eduard Pittich: Astronomická ročenka 1991,
roč. XI, Obzor, Bratislava 1990, brož. 15 Kčs
Péčí Slovenského ústředí amatérské astronomie, krajské hvězdárny v Hlohovci a
Slovenské astronomické společnosti při SAV
vyšla včas a levně tato nenahraditelná pomůcka pro každou astronomickou práci
v nákladu 6000 výtisků. Ročenka má svou
osvědčenou koncepci; na sestaveni jednotlivých dílů se podíleli četní slovenští astronomové.
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Nejobsáhlejší část ročenky s názvem
„Obloha od ledna do prosince" obsahuje
zejména tabulky poloh Slunce, Měsíce a
planet, dopiněné mapkami souhvězdí a obzorovými mapkami pro polohy planet. Zatímco obzorové mapky jsou přehledné a
nesporně užitečné, mapky souhvězdí ' trpí
nekvalitní reprodukcí a zejména při tlumeném osvětlení jsou špatně čitelné. V oddíle
o kometách jsou .tabelovány údaje o očekávaných návratech periodických komet
s podrobným rozborem podmínek viditelnosti a historickými údaji o těchto tělesech.
Tato část ročenky je vhodná i pro profesionální pracovníky v oboru výzkumu meziplanetární hmoty. Kapitolka o planetkách je
dopiněna i krátkým shrnutím nejnovějších
vědeckých prací o vztahu komet ě planetek.
Ročenka dále obsahuje tradiční oddíly o Galileiho družicích jupiteru, zatměních Slunce
a Měsíce a efemeridy pro fyzikální pozorování Slunce. V části věnované proměnným
hvězdám je vyhrazena větší pozornost symbiotickým proměnným hvězdám, jež jsou
v dosahu astronomů-amatérů. Následují
údaje o vybraných dlouhoperiodických proměnných, zákrytových dvojhvězdách a ce-

feidách. Teprve poté je zařazena kapitolka
o kometách, pozorovaných v r. 1989 (ač
by bylo logické připojit ji k oddílu o kometách očekávaných).
Poslední třetina publikace je věnována
„nadčasovým" tématům. Dr. I. Zajonc popisuje konstrukci protuberančního nástavce
dalekohledu, M. Kudlek podává přehled
o kalendářních systémech (včetně takových
exotik jako jsou kalendáře čínské či středoamerické, koptické a perskél) a J. Zvolánková shrnuje hlavní výsledky kosmonautiky v r. 1988. Ročenku uzavírá stat o současných vysílacích schématech evropských
časových signálů, dopiněná stručným návodem na sestaveni jednoúčelového přijímače
časových signálů na velmi dlouhých vinách
se světelnou indikací časových značek.
Ročenka tedy zcela nepochybně naprosto
vyhoví všem amatérským zájemcům o astronomická pozorováni a navíc jim poskytuje
i hodnotné informace trvalejší platnosti.
Svou podstatně nižší cenou pak znamená
vážnou konkurenci pro Hvězdářskou ročenku, vydávanou ČSAV.
Jiří Grygar

Sdružení hvězdáren a planetárií ustaveno
Dne 16. ledna 1991 se v pražském Planetáriu sešli delegáti ustavujícího sněmu profesní organizace — Sdružení hvězdáren a
planetárií — a toho dne Sdruženi skutečně
založili. Zakládajícími členy Sdružení hvězdáren a planetárií se stalo 17 právnických
osob zastoupených 23 delegáty, konkrétně
hvězdárny v Praze (5 delegátů), v Brně
(3 delegáti), dále pak hvězdárny v Hradci
Králové, v Úpici, ve Valašském Meziříčí,
v Plzni, v českých Budějovicích, v Olomouci,
v Prostějově, ve Veselí nad Moravou, na
Vsetíně, v Rimavské Sobotě, v Ostravě, v Rokycanech, planetárium v Mostě, astronomický kroužek v Mariánských Lázních a Asociace odborových kulturních zařízení. Delegáti
ustavujícího sjezdu se ztotožnili s obsahem
programového prohlášení přípravného výboru
Sdružení hvězdáren a planetárií, s jehož
textem jste se mohli seznámit v prvním letošním čísle Říše hvězd (str. 17), a přijali
je za programové, prohlášení nově ustaveného sdružení.
Delegáti sněmu přijalž stanovy Sdružení
hvězdáren a planetárií a uložili jeho funkcionářům, aby požádali o registraci podle
§ 6 a 7 zákona č. 83/1990 Sb. Na sněmu
se rozhodlo, že rada sdružení zastupující a
reprezentující tuto organizaci v období mezi sněmy bude mít 7 členů, dva náhradníky,
dále dva revizory a jednoho náhradníka
revizorů. V tajných dvoukolových volbách

těchto funkcionářů byl současné zvolen
ž místopředseda sdružení. Předsedou Sdružení hvězdáren a planetárií byl zvolen RNDr.
Zdeněk Pokorný, CSc. (Brno), místopředsedkyní pak RNDr. Eva Marková (Opice].
V radě sdružení budou dále pracovat: RNDr.
Oldřich Hlad (Praha), ing. František Hovorka, CSc. (Hradec Králové), RNDr. Zdeněk
Mikulášek, CSc, (Brno), ing. Pavel Příhoda
(Praha), RNDr. Marie Vykutilová, CSc. (Valašské Meziříčí), náhradníky rady byli zvoleni Petr Sojka a ing. Antonín Růkl (oba
z Prahy). Za revizory byli vybráni Pavel
Najser (Praha) a lana Siroká (Plzeň), náhradníkem revizorů byl pak případně ustanoven Karel Halíř (Rokycany).
Současně byl stanoven základní členský
příspěvek (na jednoho delegáta sněmu) ve
výši Kčs 800.—
Nově ustavené Sdružení hvězdáren a planetárií zve do svých řad všechny ostatní
hvězdárny včetně soukromých hvězdáren a
pozorovatelen i další členy. Zájemci o členství v této profesní organizaci se mohou se
svými žádostmi ž dotazy obrátit na kteréhokoli člena rady sdružení, nejlépe však
na předsedu sdružení — RNDr, Zdeňka Pokorného, CSc., Hvězdárna a planetárium
Mikuláše Koperníka v Brně, Kraví hora, PSČ
616 00, Brno.
Zdeněk Mikulášek
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Z činnosti České astronomické
společnosti při ČSAV v r. 1990
Tak jako v předešlém období soustřeďovala se činnost ČAS jednak v územních
pobočkách a jednak v odborných sekcích
a komisích. Členové sekce astronomie a
geodetické astronomie dokončili práci na
knize „Dynamika umělých družic v tíhovém
poli Země" (autoři Burša, Karský a Kostelecký) a uspořádali seminář „Rotační dynamika zemského tělesa". Přístrojová sekce
ve spolupráci se Štefánikovou hvězdárnou
a hvězdárnou v Rokycanech zorganizovala
bohatě navštívený seminář o astronomické
technice. Pedagogická sekce se zabývala
problémy školní i mimoškolní výuky a popularizace astronomie a její členové se podíleli na průzkumu znalostí žáků i na přípravě nové koncepce studia astronomie.
Do tisku bylo připraveno nové vydání
knihy „Fyzika hvězd a vesmíru" (Šolc,
Švestka, Vanýsek). V časové a zákrytové
sekci byly vypočteny předpovědi časů zákrytů hvězd Měsícem a planetkami pro
území republiky a příslušná pozorování se
využila pro kontrolu a zpřesněni časových
stupnic. Členové terminologické komise pokračovali v práci na vytvoření terminologického slovnbku. Sekce pozorovatelů proměnných hvězd se podílela na pořádání
praktik pro pozorovatele společně s hvězdárnami v Brně, Ždánicích a Vyškově. Pro
své členy vydávala neperiodické informace.
Členové historické sekce se podíleli na
revizí knihovního fondu ČAS před jeho
předáním knihovnám. Uspořádali semináře
o astronomických osobnostech minulých století a jejich významu pro rozvoj astronomie
v čechách. Ve spolupráci se sekcí astrometrie a geodetické astronomie a časovou
a zákrytovou sekcí byly ukončeny geodeticko-astronomioké práce, týkající se pražského historického meridiánu. Členové.sekce meziplanetární látky započali přípravy
k převou programového vybavení na osobní počítače moderních typů. Byla zpracována data z pozorováni meteorického roje
perseid z r. 1989 a připraveny podklady
pro dopinění gnómonického atlasu oblohy.
Všechny pobočky ČAS pořádaly v rámci
svých členských schůzí přednášky s aktuální astronomickou a přírodovědeckou tematikou. Ve své odborné i popularizační činnosti pobočky úzce spolupracovaly jak
s velkými hvězdárnami obvykle v sídle pobočky; tak s menšími soukromými observa-

tořemi v okolí. Někteří členové pobočky
v Úpici se zabývali sledováním sluneční
činnosti ve fotosféře, registrací atmosférického a kosmického rádiového šumu a zpracováním měření. Jsou sledovány také komety a pro potřeby zemědělců se zpracovávají meteorologická měření. Pobočka aktivně spolupracovala na cyklu seminářů
„člověk ve svém pozemském a kosmickém
prostředí", na 18. semináři o radioastronomii a na expedici Úpice 90. Členové pobočky se aktivně podílejí na vydávání zpravodaje „Astro" úpické hvězdárny. Řadu seminářů pomáhali připravit členové pobočky
ve Valašském Meziříčí. Ti se též podíleli
na vědeckém programu tamější hvězdárny,
zejména .pokud jde o zákryty hvězd tělesy
sluneční soustavy, vizuální a fotografické
sledování Slunce a účast na řešení úkolu
„Kinematika a dynamika těles sluneční soustavy`. V ostravské pobočce pracoval
dr. Kavan na fotografickém atlasu oblohy,
dr. Kucharčík vydal brožuru „Historie ostravské astronomie" a dále byl vydán dotisk knihy dr. Ullmanna „Gravitace, černé
díry a fyzika prostoročasů `. Rozsáhlou pozorovací a přednáškovou i poradensku činnost vykázaly rovněž pobočky v Praze, Teplicích, Hradci Králové, Brně a v Rokycanech.
V roce 1990 bylo po 28 letech ukončeno
vydávání neperiodického členského věstníku
ČAS „Kosmické rozhledy' (celkem bylo vydáno přesně 100 čísel věstníku). Od téhož
roku se stala í(íše hvězd opět členským
časopisem ČAS. ČAS se podílí na vytváření
odborného profilu časopisu prostřednictvím
svých členů, kteří pracují v redakční radě.
Koncem roku 1990 měla ČAS 738 členů,
10 územních poboček, 11 odborných sekcí
a jednu stálou komisi.
(Zpracováno podle podrobné oficiální zprávy, kterou ČAS předkládá každoročně Komisi pro vědecké společnosti při ČSAV.)
(jg)

Proč sestát členem ČAS?
Být či nebýt členem ČAS, zvláště v dnešní době, kdy ceny za věci mnohem potřebnější k životu dosahuji občas astronomických hodnot? A když být, tak proč? Tuto
hamletovskou otázku si v poslední době
pokládá nejeden z členů ČAS a nejeden
z případných zájemců o členství. A bylo
o ní též rozsáhle diskutováno na zasedáni
výkonného výboru 22. ledna. A zdá se, že
se o ni bude diskutovat ještě nějaký čas
při různých příležitostech, proto se jí nyní
hadu věnovati v tamto příspěvku.
Ať je jak je, člověk když něco dělá, musí
vědět proč, a když někam vstupuje, musí
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mít pocit, že je to pro něj nějakým způsobem užitečné. Vývojem řady posledních let
ale členové ČAS tento pocit začali ztrácet.
Není ale možné, abychom užitečnost hledali pouze v materiálním přínosu, důležité je
též duševní uspokojení. Již pocit sounáležitosti, pocit, že mám možnost být v kontaktu s lidmi podobných zájmů, vyměňovat si
s nimi zkušenosti, čerpat od nich vědomosti je přece přínosem. Je sice pravda, že řadu
věcí si lze přečíst, ale osobní zkušenost,
kterou lze sdělit v diskusi, si člověk nikde
nepřečte. Členství v jakémkoliv spolku zpravidla nepřinese zpět finanční vklad, jenže
člověk, který je se svým zájmem osamocený, určitým způsobem zakrňuje.
Asi každý člen nějaké organizace či spolku touží mít oproti nečlenovi v té určité
věci výsadní postavení. Jednou z věcí je dokonalá a přednostní informovanost o novinkách v tom oboru, případně možnost
přednostního získání některých materiálů
nebo pomůcek (což v řadě organizací funguje). V případě naší společnosti by snad
nebylo nemožné zajistit členům např. zdarma vstup na kteroukoliv hvězdárnu nebo
na některé astronomické akce (což dříve

Práce

ČAS

Dne 22. 1. 1991 se sešel výkonný výbor ČAS
na svém 4. zasedání. Zúčastnili se ho též
předsedové poboček a sekcí, nebot na programu bylo mimo jiného projednání zprávy
o činnosti ČAS za rok 1990 a plán činnosti
na rok 1991. Zprávě o činnosti v r. 1990
bude věnován samostatný článek. Plán činnosti na rok 1991 vychází z toho, že ČAS
bude podporovat rozvoj astronomie podněcováním vědecké, vědecko-popularizační a
výchovné práce. Bude koordinovat činnost
svých členů působících v různých institucích a složkách ČAS, bude přispívat ke zvýšení jejich odborné úrovně. Plán je rozdělen
na činnost poboček a sekcí. Činnost jednotlivých poboček bude zaměřena na pořádání přednášek, ,spolupořádání různých
akcí jako jsou odborné semináře, kursy,
praktika a na poskytování pomoci školám
při zadávání témat SOČ. Členové se budou
podílet na vedení astronomických kroužků,
na astronomických pozorováních a odborné
činnosti. Činnost sekcí bude probíhat dle
jejich zaměření. Hlavní důraz je zde kladen
na odbornou a, pozorovatelskou činnost členů a též na pomoc školám při SOČ. K činnosti sekcí se ale ještě někdy v budoucnu
vrátíme, nebot vzhledem k tomu, že každá
sekce má svá specifika, si toto téma zaslouží
podrobnější rozbor. Nemalá pozornost týkající se další činnosti byla Věnována otázce finanční. V souvislosti s ní

bylo). Rovněž zde již byla možnost nákupu
literatury ve vybraných prodejnách nebo
nakladatelstvích se slevou, což v současnosti padlo. Velkým přínosem by bylo, kdyby ČAS mohla přispívat svým členům (např.
studentům) na aktivní účast na různých
odborných akcích (seminářích, praktikách
apod.), případně kdyby byla možnost vypisovat stipendia a ceny. Zatím nic z toho není možné, ale třeba se najde aspoň v některém bodě nějaká cestička. I nyní ale společnost dává členům to, co produkují sekce a pobočky. A to, jak sekce a pobočky
pracují, je přece věcí každého člena, každý
má možnost přiložit ruku k dílu a ne jen
pasivně čekat, co pro něho udělají jiní.
Najde se jistě řada dalších možností a
námětů, co by společnost mohla členům
dávat, na toto téma se bude též diskutovat
na plenární schůzi 2. března. Všichni ale
věříme, že ČAS opět bude organizací, v níž
bude stát za to být členem. A doufejme, že
nastane doba, kdy nebudeme chtít za každeu cenu vědět, jaký budeme mít z členství zisk, ale kdy budeme přemýšlet, čím
jsme ČASU užiteční my.
—m—

byl předložen návrh ostravské pobočky, aby
pobočky měly možnost hospodařit si s příspěvky, které jsou vybírány od členů v pobočce, samy (podobně, jak to nyní bude
v sekcích) a do centra odváděly jen malou
část, třeba 10 %. Hospodář společnosti dostal za úkol tuto možnost prošetřit. Rovněž
byla diskutována otázka podnikání, nebot
to by pomohlo vylepšit tíživou finanční situaci. Zde je ale naráženo na řadu problémů souvisejících s předpisy. Budou hledány
možnosti, jak tento problém řešit.
Dále se VV věnoval přípravě plenární
schůze, která se uskutečni 2. 3. 1991 v pražském Planetáriu. Hlavním bodem programu
by měla byt diskuse týkající se poslání a
cílů ČAS, otázek, proč být členem ČAS,
další struktury společnosti, koncepce apod.
Plenární schůze je totiž jedinou příležitostí,
kdy se sejde široká členská základna a
může si vyměnit názory na různé problémy.
V rámci odborného programu plenární
schůze budou mít účastníci možnost seznámit se s novinkami z výzkumu planetární
soustavy, s problémy kolem Hubbleova kosmického dalekohledu a s pozorováním
úpiného slunečního zatmění v r. 1990.
Dr. Pokorný informoval VV o založeni
Sdružení hvězdáren a planetárií, k němuž
došlo 16. 1. 1991. Zakládací listinu podepsali 23 delegáti ze 17 hvězdáren.
A na závěr ještě jedna zajímavá infor
mace: V Havířově se ve dnech 31. 5.-2. B.
1991 bude konat seminář věnovaný Williamu
Herschelovf.
—m-
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RNDr. Tomáš Horák odešel
RNDr. Tomáš Bedřich Horák, CSc. se
narodil 26. května 1939 v Prostějově, kde
byl jeho otec učitelem. Již od mládí se
zajímal o astronomii a ve svých 13 letech
se stal členem ČAS. V roce 1961 promoval na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru matematika-fyzika. Po ukončení studií se stal asistentem matematiky na brněnské Vojenské
akademii; udržoval však úzké pracovní
kontakty s našimi astronomy a ve školním roce 1969-70 působil jako externí
lektor astronomie na Univerzitě jižní Floridy v Tampě v USA.

a o rok později obdržel akademický titul
RNDr. Od roku 1970 byl členem Mezinárodní astronomické unie a od roku 1973
samostatným vědeckým pracovníkem. Ve
své vědecké činnosti se zabýval aplikacemi metod numerické matematiky na
astrofyzikální problémy. Publikoval celkem více než dvě desítky původních vědeckých prací, zejména pak výpočty elementů zákrytových dvojhvězd typu Algol.
Věnoval se též popularizaci astronomie
a kosmonautiky; jeho koníčkem byla vědeckofantastická literatura, populární
hudba (sám byl zdatným klavíristou) a
a vaření. Dr. Horák zemřel předčasně
27. ledna 1981 právě v době, kdy se po
mnoha peripetiích svého životního osudu
konečně dostal tam, kam ho srdce odjakživa táhlo — na astronomické pracoviště. Všem, kteří jsme ho znali jako studenta, učitele, kolegu a přítele, bude chybět nejen odborně, ale i lidsky.
Jiří Grygar
Zemřela JUDr. Olga Malečková

Po návratu domů pracovat v n. p. Geofyzika Brno. V posledních letech působil
v Bratislavě v Ustavu pro informace a
řízení kultury a naposledy v Astronomickém úseku Parku kultury a oddechu. V roce 1966 obhájil kandidátskou disertaci
„Nová metoda výpočtu elementů zákrytových dvojhvězd na samočinném počítači"

Ladislav Sehnal má 60 let
Důvod k tomuto tvrzení je prostý; narodil
se totiž 5. února 1931. Stalo se to v Lomnici nad Popelkou, v Rumcajsově kraji nedaleko Jičína; v Jičíně samém studoval na
reálném gymnáziu a v Praze astronomii na
Karlově univerzitě v letech 1950-54. V roce 1954 nastoupil jako vědecký aspirant na

Paní dr. Malečková se narodila 21. ledna 1912 v Praze, kde vystudovala práva.
Od roku 1958 učila na Ekonomické a hotelové škole v Mariánských Lázních a po
odchodu do důchodu působila jako průvodkyně tamějšího Čedoku, hovořila plynně německy, anglicky a francouzsky. Jejím největším koníčkem posledních let se
však stala astronomie. Nezalekla se žádných obtíží a v roce 1986 založila v Mariánských Lázních astronomický kroužek,
jenž hlavně její zásluhou v tomto našem
významném lázeňském městě pevně zakotvil. O tom se mohli loni v létě přesvědčit rovněž účastníci Ebicyklu, když
dorazili v dešti a větru do cíle etapy
v Mariánských Lázních. Dr. Malečková
náhle zemřela 31. ledna 1991 a tak se
bohužel nedočkala spinění snu o výstavbě pozorovatelny ve městě. Příznivci
astronomie v Mariánských Lázních však
na ni nezapomenou a pokusí se navrhovanou stavbu uskutečnit.
Milan Krečmer

Astronomickém ústavu v Ondřejově a protože není žádný fluktuant, dělá tam dodnes.
Jeho denním chlebem jsou negravitační vlivy na pohyb umělých družic Země: počítá,
jak je družice brzděna odporem vzduchu
v zemské atmosféře, jak je v ni při svém
pohybu vzduchem nadnášena, jak na družici působí tlak záření Slunce jednak přímo,
jednak po odrazu ad Země, nebe jak se mění dráha elektricky nabité družice působením zemského magnetického pole. Vžechny
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Supernova 1991 A

tyto negravitační vlivy působí poruchy, které ovlivňují dráhy družic a musí se proto
brát v úvahu. Metody, které dr. Sehnal vypracoval, se ve světě používají jako součást
standardních procedur pro předpověď poloh umělých družic Země. Existuje samozřejmě i obrácená vazba: když vypočítáte,
jak by se měla družice pohybovat při určitém předpokládaném rozložení hustoty
vzduchu ve vysokých vrstvách atmosféry,
a srovnáte takto vypočítanou dráhu s drahou skutečně naměřenou, můžete podle
toho opravit své předpoklady. Takovým způsobem vypracoval dr. Sehnal modely rozložení hustoty vzduchu ve vysoké atmosféře.
Výčty titulů a funkcí oslavenců nejsou už
tak oblíbené jako kdysi. Proto se pouze
zmíníme, že na základě volby všemi pracovníky Astronomického ústavu byl začátkem loňského roku jmenován ředitelem
ústavu. Další Funkce: raději je přeskočíme
a napíšeme, že náš jubilant hraje výborně
na piáno a že pamětníci společenských událostí, které se dřív v Ondřejově konávaly
na svatého Mikuláše a jindy, vzpomínají,
jak v časných ranních hodinách, kdy už
kapely balí svá fidlátka, usedal Láďa ke klavíru a nastávala jeho chvíle.
Do dalších let přejeme jubilantovi nejen
obligátní zdraví a spokojenost, ale zejména
aby se mu vědecká práce dařila alespoň
tak, jako dosud, a aby ha podřízení nezlobili a dělali mu jenom radost,
M. Macháček a S. Kříž

Poblíž jádra galaxie IC 2973 v Honících
psech byla objevena 1. ledna 1991 supernova 17 mag. Objev byl zpětně potvrzen
na fotografických deskách exponovaných
již v prosinci minulého roku. Spektrální
měřeni ze 6. ledna byla pořízena 3m reflektorem Lickovy observatoře. Ve spektru chybí
absorpce na vinové délce 615 nm (charakteristická pro supernovy typu Ta) a 570 nm
(supernovy typu lb). Pozorovány byly také
slabé emisní čáry O III, HS (velmi slabé)
a úzká čára H. Tyto čáry pravděpodobně
vznikají v okolním velmi hustém plynu (byl
vyvržen původní hvězdou) vlivem ultrafialového záření, které vzniká interakcí rázové
viny po výbuchu supernovy s tímto plynem.
Supernova 1991 A tedy patří nejspíše k typu Ic.
Hodnota rudého posuvu mateřské galaxie
podle měření emisních čar v H II oblastech
činí 0,011.
(IAUC 5153, 5155, 5169)

Kometa P / Metcalf — Brewington
(1991a)
Při dodatečné prohlídce dříve exponovaných desek se ukázalo, že tuto novou periodickou kometu Metcalf—Brewington 1991 a
poprvé zachytil M. Tanaka, a to téměř dva
dny před Brewingtonovým objevem (viz ŘH
Č. 3/1991). Další pozorování přinesla další
zpřesnění elementů dráhy. Byla též vypočítána následující předběžná efemerida:

Poslední zprávy
z cirkulářů IAU

datum

e 1950

í 1950

mi

4. 5.
14. 5.
24. 5.

5 17,46
5 41,82
6 05,49

+1325,8
±1354,1
+14 08,2

11,1

(IAUC 5166, 5181, 5188)
-tst-

Planetka 1991 BA
D. Rabinowitz a J. W. Scotti při pozorování na observatoři na Kitt Peaku (Arizona
USA) objevili 18. ledna 1991 v souhvězdí
Raka novy objekt typu Apollo. Tento objekt
se během pěti hodin pozorování posunul
na obloze téměř o 7,1°. Jeho vizuální velikost v době objevu byla 17,5 mag. Vzhledem
k hodnotě absolutní vizuální velikosti (ve
vzdálenosti 1 AU od Země a 1 AU od Slunce) (H = 28,5 mag) a parametrům dráhy
lze usoudit, že se jedná o velmi malý objekt o velikosti jen několika metrů. Během
uvedeného pozorování se geocentrická vzdálenost planetky zmenšila z 0,0052 AU na
0,0033 AU. Nejpřekvapivější se však ukázala
skutečnost, že 18. ledna 1991 asi v 17 h 17 min
míjela Zemi ve vzdálenosti 0,0011 AU, tj.
170000 km!
(IAUC 5172)

11,6

LÚKAZY
NA OBLOZE
v červnu 1991
Časové údaje mají pro úsporu místa vynechán symbol min na konci čísla a uvádíme je ve středoevropském čase SEČ
i v době platnosti letního času.
Slunce vychází 1., 16. a 30. VI. ve 3h56,
3h50 a 3h54, zapadá ve 20h00, 20h11 a 20h13.
Letní slunovrat nastává 21. ve 22h19 —
tehdy Slunce vstupuje do znamení Raka
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a začíná astronomické léto. Den je nejdelší
a trvá 10h23. Ze souhvězdí Býka do Blížen
ců přechází Slunce 21. VI. ve 23h. Časová
rovnice je nulová 13. VI.: pravé i střední
Slunce vrcholí u nás téměř ve stejném okamžiku, s rozdílem 6 s.
Měsíc je v poslední čtvrti 5. VI. v 18h,
v novu 12. ve 13h. První část nastává
19. v 5h, úpiněk 27. VI. ve 4h. Přízemí připadá na 13. V lh, odzemí na 27. VI. v 8h;
středy Země a Měsíce jsou přitom vzdáleny
357779 km a 406243 km (nejvíc v roce).
Konjunkce se Saturnem nastává 2. VI.
(Saturn 2,0° jižně). Večer 15. VI. dojde ke
konjunkci s Venuší (planeta 4,1° severně)
a s Jupiterem (planeta 2,9° severně), 18.VI.
s Marsem (Mars 3,8° severně). Nad západním obzorem se vytvoří kompaktní skupina
těchto planet s Měsícem. 17. VI. míjí Měsíc
hvězdu Regulus ve Lvu, 21. Spiku v Panně,
24. hvězdu Antares v souhvězdí štíra. Vlivem li-brace v délce se k Zemi nejvíce natočí západní okraj Měsíce 20. VI, a téměř
současně se k nám 21. VI. nejvíce naklání
severní okraj díky libraci v šířce. Konjunkce se Saturnem se v červnu ještě opakuje
29. VI. Zákryt o Leo nastane 18. a a Sco
24. VI:
Merkur není viditelný. 17. VI. prochází
horní konjunkcí se Sluncem a dosahuje
největší vzdálenosti od Země (1,324 AU).
V přísluní je 15. VI.
Venuše je viditelná jako výrazné večernice v souhvězdí Blíženců a Raka, ale podmínky viditelnosti se začínají stále rychleji
zhoršovat. Největší východní elongace 45°
Od Slunce připadá na 13. VI.; tehdy je
osvětlena právě .polovina kotoučku (fáze
0,50). Už předtím se však doba její večerní
viditelnosti zkracuje, a to zejména vlivem
klesající deklinace. Planeta zpočátku zapadá
Po 23h, koncem června ve 22b24. Blíží se
k Zemi a její úhlový průměr se proto zvětšuje, fáze klesá — Venuše se mění v srpek.
V konjunkci s Jupiterem je 17. (Venuše
1,2° severně) a s Marsem 23. VI. (Venuše
0,3° severně).
Mars již zeslábl na 1,7 mag a viditelný
je spolu s Venuší a Jupiterem na večerní
obloze v souhvězdí Raka. Zdánlivým prů-
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měrem 4,4" se už blíží rozměrům kotoučku
Uranu. Zajímavým úkazem je jeho průchod
hvězdokupou M 44 7. VI. ve 14 h — pozorujeme toho dne večer. Konjunkce s Jupiterem připadá na 14. VI. v 6h (Mars 0,6°
severně) — přiblížení sledujeme 13. nebo
14, večer. Všechny úkazy jsou bohužel nepříznivě ovlivněny večerním soumrakem a
malou výškou nad obzorem.
Jupiter, rovněž na večerní obloze a v Souhvězdí Raka, mizí den po dní stále víc ve
světle soumraku. Díky své jasnosti —1,9 mag
však zůstává po západu Slunce zřetelným
objektem nad západním obzorem.
Saturn se blíží opozici se Sluncem a viditelný je v Kozorohu kromě večera celou
noc. 15. VI. vrcholí ve 3h03, ale v nevelké
výšce 21°, protože má stále ještě nízkou
deklinaci. Prsteny vidíme ze severní stran,
v Keplerově dalekohledu tedy „z podhledu`,
a jeví se jako elipsa úhlových rozměrů
41"/14".
Uran a Neptun jsou od sebe vzdáleny jen
asi 4° a najdeme je nad obzorem většinu
noci kromě večera; vrcholí kolem lb. Vyhledáme je triedrem nebo dalekohledem
v souhvězdí Střelce pomoci mapky [obr.).
Pluto zůstává nad obzorem většinu noci
kromě jitra, 15. VI. vrcholí ve 21h45. K fotografickému zachycení a identifikaci použijeme mapku z minulého čísla Riše hvězd.
Planetky: (3) Juno v souhv~zdí Orla vrcholí v ranních hodinách, 13. VI. v poloze
19h54,2; —4°21' a má 10 mag. (18) Melpomene vrcholí kolem půlnoci v Hadonoši —
v opozicí se Sluncem je 9. VI. Poloha
13. VI.: 17h01,6; -6°20'; 9,7 mag. Obě poloby platí pro ekvinokcium 1950,0.
Proměnné hvězdy: ze známých cefeid mají
ve vhodné době maxmum d Cep 15. VI. ve
22h a 7 Aql 21. VI. V 0h.
Pavel Příhoda
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Zdánlivé dráhy Uranu a
Neptunu v roce 1991. Rysky sčísly znamenají polohy na začátku jednotlivých měsíců, nejslabší zakreslené hvězdy mají 8
mag, v blízkosti Neptunovy dráhy 9 mag. Jasnost
Uranu je v červnu 5,6 mag,
Neptunu 7,9 mag. Vpravo
dole je kulová hvězdokupa M 22. Celková mapka
v pravém horním rohu
ukazuje pozici obou planet u souhvězdí Střelce,
spojnice značí typický obrazec „čajové konvice"
v tomto souhvězdí. Ekvinokeium podrobnější mapky je 1991,5.
kresba P. Příhoda
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L VESMÍR SEDIVÍ
Loňsky XII. ERAM (Evropsky regionální
astronomicky kongres) ve švýcarském Davosu byl snad první větší sešlostí astronomů
po naší listopadové revoluci a po zásadních
změnách v politické mapě Evropy. Není
divu, že z těchto důvodů byla účast astronomů z východního bloku značná. To platilo
i o účastnících z . . — a teď opravdu nevím, jaké slovo použit pro označení příslušníků našeho, státu, abych někoho neurazil.
Pro ilustraci situace několik ukázek „vizitek", objevivších se ve sborníku referátů

ŘÍŠE HVĚZD
KOSMICKÉ ROZHLEDY, ročník 29

Populárně vědecký
astronomický časopis
Vydává •miňisterstvo kultury ČR v Nakladatelství
a vydavatelství Panorama, Hálkova 1, 120 72
Praha 2
Vydává ministerstvo kultury ČR v Nakladatelství
mické společnosti při ČSAV
Vedoucí redaktor: Jaroslav Pavlousek
Předseda redakční rady: Jiří Grygar
Redakční rada: Pavel Andrle, Jiří Bouška, Stanislav Fischer, Marcel Grün, Petr Hadrava, Petr
Heinzel, Oldřich Hlad, Helena Holovská, Miloslav Kopecký, Pavel Kotrč, Pavel Koubský,
Marcela Lieskovská, Bohumil Maleček, Zdeněk
Mikulášek, Antonin Mrkos, Petr Pecina, Zdeněk
Pokorný, Pavel Příhoda, Michal Sobotka, Tomáš

L. Ondra: About the Dying Star and the
single-Eyed Owl
Association of Observatories and Planetaria
Appointed Phenomena in June 1991
I4a col{epxcaHtts
H. rpvirap: Ycnexn acmpoHomnH B 1990 F.
(nepnaa •1acTb); dI. OH,qpa: O ymnparotgeit
3Be3J~e n oAHor.aa3HožT cone; Y=IpeseAeHne
o6'aepnneaHH oócepnamoprni n nnanemapnw; 3IB,aeHnn na He6e a Hrone 1991 r.

z tohoto kongresu: Department of Astronomy and Astrophysics, Charles University,
Prague, Svedska 8, 15000 Praha 5, Czechoslovakia; Department of Astronomy, Komensky University, Mlynska dolina, 84215 Bratislava, Czecho-Slovakia; Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences, 05960
Tatranská Lomnica, Czech and Slovak Federal Republic; Department of Astronomy
and Astrophysics, Charles University Prague,
CSFR.
Myslím si, že jsem nebyl sám, kdo se
za toto „entré" při všeobecně proklamovaném pochodu do Evropy styděl. Na rozpacích byli asi také organizátoři kongresu —
až posléze vyšlo najevo, že vědci ze Slovenska byli ubytováni v jiných hotelích než
borci z Čech a Moravy. Ve skrytu duše mne
však trápí ještě jedna otázka: Moravo, Slez-tstsko, kde jste? . ..

Stařecky, Martin Šolc, Vítězslav Tondl, Boris
Valníček, Marek Wolf
Grafická úprava: Aleš Homonický
Sekretářka redakce: Daniela Ryšánková
Tisknou Tlskařské závody, s. p., provoz 31,
Slezská 13, 12000 Praha 2.
Vychází dvanáctkrát ročně. Cena jednotlivého
Čísla 5 Kčs. Roční předplatné 60 Kčs.
Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném podá
a objednávky přijímá každá administrace PNS,
pošta, doručovatel a PNS-(JED Praha, AOT Kafkova 19, 16000 Praha 6; PNS-tJED Praha, závod
02, Joštova 2, 656 07 Brno; PNS-0ED Praha,
závod 03, 28. října 206, 709 90 Ostrava 9. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS — ústřední
expedice a dovoz tisku Praha, administrate
vývozu tisku, H. Píky 26, 160 00 Praha 6.
Adresa redakce: Říše hvězd, Mrštíkova 23, 100 00
Praha 10, telefon (02) 7815689.
ISSN 0035-5550
© MK ČR, Praha 1991

ao

Kresby zachycuji v negativním podáni hlavu komety Levy koncem srpna 1990. Horní a prostřední
kresba byly pořízeny reflektorem íS 11 cm, F 84 cm, zvětšení 42X. Patrný je výrazný pohyb
komety za půldruhé hodiny vůči skupince čtyř hvězd. Větší rozsah hlavy na prostředním
náčrtu byl pozorován diky zlepšení průzračnosti ovzduší, proto byla zakreslena i jedna
18 cm, F 180 cm, zvětšení 40X.
hvězda navíc. K dolní skice byl použit Zeissův Meniscas
Sever je dole, východ vpravo, časové údaje v SEČ.
Na „Dovolené s dalekohledem" ve Zhořci kreslil P. Přihoda.
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•Snimek Země, pořízený kosmickou sondou Galileo v průběhu jejího průletu kolem Země
dne 11. prosince 1990 ze vzdálenosti 2,1 miliónu kilometrů. Kamera zaznamenala světelné
záření v blízkosti infračervené části spektra, jež dobře proniká atmosférickými zákaly a
zvýrazňuje plochy kontinentů. Poblíž středu snímku je Jižní Amerika, dole je Antarktida,
u horního okraje je vidět část východního pobřeží Severní Ameriky,a Floridu. Napravo je
okraj západního pobřeží Afriky. Je to jeden z pěti set snímků, které sonda Galileo pořídila
v průběhu 25 hodin jako podklad pro zrychlený film, názorně ukazující rotaci Země a
dynamické procesy v atmosféře.
V gravitačním poli Země se změnila dráha sondy, která v roce 1991 projde pásmem
malých planet a v říjnu 1991 se přiblíží k planetce Gaspra.
Foto NASA, text A. Riikl

