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Mohutný systém smyčkových protuberancí, který se vyvinul. Po velké chromosférické erupci
dne 15. 6. 1991. Snímek byl pořízen velkým koronografem Astronomické observatoře ve
Wroclawi a navazuje časově na první dva snímky ve vnitřní obrazové příloze tohoto čísla.
(1. stránka obálky)

~

Mléčná dráha v souhvězdí Cassiopeji. Snímek byl pořízen 21. 10. 1990 expozici 40 minut
robjektivem Pancolar 1,8/80 na hvězdárně v SchSnebecku.
(převzato z časopisu Astronomie und Raumfahrt)

ZDENÉK POKORNÝ

ZAPOMENUTÁ
PLANETA
Pro planetu Merkur stěží najdeme příhodnější označeni. V těsném sousedství Slunce
a tudíž jen s obtížemi viditelná ze Země.
Ale též planeta, která až nečekaně dlouho
zůstává mima hlavní zájem expertů, plánujících kosmický výzkum sluneční soustavy.
Merkur je nyní opravdu opomenutou planetou. Vždyť jen jediná sonda — Mariner 10
— kterou Američané 3. 11. 1973 vypustili
k Venuši a k Merkuru, nám poskytla data,
o něž se lze opřít při úvahách o vzniku a
historii Merkurova vývoje. Během tří 'průletů kolem této planety (29. 3. 1974 v minimální vzdálenosti 705, km ód povrchu Merkuru, 21. 9. 1974 — 48 000 km a 16. 3. 1975
— 327 km) bylo zmapováno 45 % povrchu
planety (bohužel vždy to byl pohled z téhož směru). Objev vlastního magnetického
pole a magnetosféry zemského typu byl překvapením. Z tehdejšího pohledu šlo o výsledky prvotřídní, dnes — zejména po úspěšných letech sond Voyager — z'ačíná se s nepříjémnou naléhavostí projevovat skutečnost, že vskutku moderní data o Merkuru
prostě chybí.
A přdtom nejde jen o to, abychom měli
„kompletní sbírku" dat o planetách, tedy
abychom ukojili nějakou svou sběratelskou
vášeň. Merkur hraje totiž klíčovou roli při
objasňování vzniku všech terestrických planet: Utvořil se v nejteplejší části zárodečné
sluneční mlhoviny. Měl by obsahovat značné procento těžších prvků, ják, předpovídají
standardní kondenzační modely, jenže tak
velké množství železa, jež planeta skutečně
obsahuje, pomocí .běžných modelů vysvětlit
nedovedeme. Nedokážeme-li uspokojivě vysvětlit, jak Merkur vznikl, pak zřejmě dobře nerozumíme ani vzniku ostatních terestrickych planet.
Shrňme si nejdříve poznatky, které přinesly tři průlety sondy Mariner 10 kolem
Merkuru. Do doby před touto událostí astronomové tušili; že Merkur bude mít povrch
podobný měsíčnímu, tedy tmavý, zřejmě piný
kráterů, pokryty regolitem — vrstvou rozbitých a zpřevracených hornin. Vědělo se
též (zásluhou Gordona H. Pettengilla a Rolfa B. Dyceho), že Merkurova perioda rotace
vzhledem ke hvězdám činí necelých 59 dni,
přesně 2/3 oběžné periody. Vysoká střední
hustota, srovnatelná jen se Zemí, naznačovala neobvyklou vnitřní stavbu této planety.
Sonda Mariner 10 potvrdila údaj o vysoké
střední hustotě: ta je 5,43 Mg m-8 (pro

srovnáni: Země má 5,52 Mg m -s). A proto'
že tlak v centrálních oblastech Merkuru je
asi o řád nižší než uvnitř Země, vysoká
hustota nemůže byt výsledkem stlačení látky. Nezbývá než předpokládat, že v Merkurově nitru je hodně těžkých prvků, zejména
železa. Kdyby efekt stlačováni materiálu
v nitru planety neexistoval, poklesla by
střední hustota Země asi na 4,0 Mg m-$,
zatímco Merkurova by se od pozorovaně lišila jen nepatrně: 5,3 Mg m - ~. To je mnohem vice než u Země, Merkur disponuje
procentuálně více než dvojnásobkem železa než kterákoliv planeta nebo družice naši
sluneční soustavy (obr. 1).
Snad největším objevem sondy Mariner 10
byla detekce vlastního magnetického pole.
Magnetosféra Merkuru je zemského 'typu:
nacházíme v ní čelní rázovou vinu, přechodnou oblast a magnetopauzu, za planetou se
utváří magnetický chvost (obr. 2). Vlastní
planeta zaujímá v magnetosféře mnohem
větší díl objemu než Země ve své magnetosféře —' vždyť hranice magnetopauzy je ve
směru ke Slunci vzdálena od povrchu jen
1,5 poloměru Merkuru (pro srovnání: u Země li zemských poloměrů). Merkur nemá
výraznou atmosféru ani ionosféru, takže
částice ze slunečního větru vstupují do jeho
magnetosféry v časových škálách mnohem
kratších než v případě pozemském. V době
silné sluneční aktivity (a poblíž perihelu)
mohou nabité částice slunečního větru dopadat na Merkurův povrch snad í přímo
(zřejmě ale k tomu dochází jen zřídka). Vidíme tedy, že Merkurova .magnetosťéra není
jen zmenšeným exemplářem naši, ale je unikátní v celé sluneční soustavě.
V otázce zdroje Merkurova magnetického
pole není vše tak jasné, jak by se na první
pohled zdálo. Nejčastěji se tvrdí, že uvnitř
planety .funguje hydromagnetické dynamo,

CITEÍTMĚSÍCE
Astrofyzžkálnžvýzkum spočívá
v řešení dvou základních úloh, a to:
Z.jak proložit teoreticky odvozenou
přímkovou závislost shlukem
rovnoměrně rozložených bodů,
získaných z pozorování a
2. jak vést složitou teoretickou
křivku tak, aby vyhovovala jediným dvěma bodům, které nám
pozorování poskytují.
Jean-Claude Pecker (1970),
francouzský astrofyzik
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které generuje (podobně jako u ostatních
planet s magnetickým polem) vnější magnetické pole. To však vyžaduje přítomnost
ele$tricky vodivého, kapalného vnějšího jádra, které obklopuje pevné vnitřní jádro.
Merkur zřejmě kapalné vnější jádro má, ale
jeho tloušťku neznáme. Aby i po více než
čtyřech miliardách let, které uplynuly od

vzniku planeťy, zůstalo jádro alespoň částečně natavené, je nutné, aby v něm byly
přítomny i lehčí prvky, které teplotu tání
snižují. Z modelových výpočtů totiž plyne,
že pokud by zde takové příměsi neexistovaly a jádro bylo výhradně železné, Merkurovo nitro by již dávno ztuhlo. Geofyzikové
se domnívají, že řešením by mohla být sira.
Množství siry je však omezeno zdola i shora.
Merkur v číslech
Rovníkový poloměr
Hmotnost
Střední hustota
Siderická rotační
perioda
Povrchová teplota
(min/max)
Max., atmosférický tlak
při povrchu
Dipélový magnetický
moment

2439 km
3,302.1023 kg
5,43 t 0,01 Mg m_3
58,65 dne
90/740 K
io—T Pa
5.1032 T m3

Kdyby jádro na počátku obsahovalo méně
než několik desetin procenta ('bráno hmot
nostně) síry, _dnes už by bylo zcela ztuhlé
a nevyvolalo by žádný dynamový efekt, potřebný k vytvoření a udrženi magnetického
pole. Na druhé straně více než sedmiprocentní koncentrace síry by způsobila, že
celé jádro by bylo zcela kapalné, a to také
odporuje ;pozorování. Na Merkuru totiž existují velmi charakteristické obloukovité zlomy v kůře, které vznikly při globálním
smrštěni planety. To následovalo po etapě
všeobecného vulkanismu, doprovázeného rozepnutím planety. Když se v nitru začalo
tvořit pevné jádro, postupně chladlo jádro
Obr. I. Procentuální zastoupení železa v tei plášť, a došlo k celkovému smrštění Merrestrických planetách. Čísla udávají procenkuru- (a tedy i vzniku oněch zlomů v kůře].
ta celkového objemu, přžpadajžcí na jádro
Realistický odhad říká, že v nitru planety
ze železa.
je zapotřebí 2 až 3% koncentrace siry, aby
vývojové modely vysvětlily pozorovaná fakta jak geologická, tak -'magnetická.
~vnagnetopauaa
lární
Jaká je vlastně geologie Merkuru? Sonda
'těrbiny
magneti[leý chvost
Mariner 10 získala přes 2700 snímků, které
svou kvalitou odpovídají zhruba fotografiím
Měsíce pořízeným pozemními dalekohledy.
Střední rozlišeni činí 1 až 1,5 km, přičemž
sluneční vítr
na některých záběrech bylo dosaženo rozlišení 100 až 500 m. Na snímcích se Merkur
va jeví jako pusty a vyprahlý svět bez vzduchu, na němž dominují impaktní krátery a
r"aová
vfina
pánve, planiny rozmanitého stáří a neuvěřiplaamosféra
telné zlomy, rozeseté téměř všude po povrchu.
Podobnost s měsíčním povrchem je značObr. 2. Planeta Merkur zasazená do pozem- ná, pro laika jsou to světy k nerozeznání.
ské magnetosféry v měřítku, které odpovíPřesto existují mnohé geologicky výrazné
dá rozměrům planety vůčž její magnetosféodlišnosti, které provokují řadu otázek. Co
ře. Merkur zaujímá značnou část vnitřnž
vlastně vypovídají impaktní krátery o geomagnetosféry včetně plazmasféry a vnitřlogických procesech na Merkuru, o celé hisnžch radiačních pásů.
torii planety? S jakými typy geologických
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Z četnosti kráterů lze soudit, že je to relativně jeden z nejmladších druhů povrchu,
mladší než okolní mezikráterové planiny.
• Rovinaté planiny se nacházejí uvnitř a
v okolí velkých impaktních pánví.
Čtvrtý druh terénu na Merkuru je poněkud atypický. Najdeme jej pouze na jediném
místě, na straně opačné než je pánev Caloris. Sestává z nepravidelných vyvýšenin Vysokých 0,1'--1,8 km a širokých 5-10 km,
proťatých systémem lineárních údolí, která
jsou navzájem kolmá. Tyto struktury rozbíjejí krátery a jiné topografické útvary, jež
tu dříve existovaly. Terén se označuje jako
žHkovaný či pouze jen jako prapodivný,
zvláštní. Jak vznikl? Dnes se všeobecně přijímá vysvětleni vyslovené poprvé v r. 1975
Peterem H. Schulzem a D. E. Gaultem: při
impaktu, kterým se vytvořila pánev Caloris,
došlo k silným otřesům v kůře planety. Mohutné seizmické viny se srazily v oblasti
ležící na straně opačné místu dopadu a zde
poničily původní terén.
Merkur není tektonicky aktivní planetou,
dominují .tu impaktní krátery a planiny, jež
jsou zřejmě vulkanického původu. Tektonické útvary jsou natolik drobné a nenápadné,
že je na snímcích z Marineru 10 jen s obtížemi hledáme mezi ostatními topografickými útvary Merkurova členitého povrchu.
Nicméně z geologického hlediska jde o velmi důležité stopy 'raného vývoje planety.
V konečných fázích akrece a při diferenciaci látky v mitru se totiž nemohly uchovat
markantní povrchové útvary — povrch tehdy nebyl ještě dostatečně utuhlý. O těchto
fázích vývoje můžeme něco usoudit z chemického rozboru a zastoupení izotopů v minerálech, a pak — z prvních dochovaných
povrchových. útvarů. Těmi však nebyly krátery, ale tektonická sít.
Nejstarší Merkurova tektonická sít sestává z hřebenů a koryt, které jsou orientovány do tří význačných směrů. Původ této sítě
je všeobecně připisován tlakům a tahům,
jež vznikaly v Merkurově litosféře při slapovém brzdění původně mnóhém rychlejší
(snad
20hodinové) rotace planety.
Pro Merkur jsou typické%obloukovité zlomy. Jsou to relativně strmé příkopy, táhnoucí se často napříč krátery v délce od
20 až do 500 km. Zlomy dosahuji výšek od
několika set metrů do jednoho až dvou kilometrů. Okraje zlomů jsou zaoblené (na
rozdíl od prasklin a příkopů, které pozorujeme na Měsíci nebo Marsu). Obloukovité
zlomy patří, poměřováno geologickými poměry na Merkuru, mezi útvary mladší až
středně staré, jsou, jak už víme, svědectvím
o smrštění celé planety, když se ochlazovalo nitro Merkuru a počalo vytvářet pevné
vnitřní jádro.
S tektonickými jevy souvisí i případ pánve Caloris. Je to velká impaktní struktura
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útvarů se tu setkáváme? Jaké jsou důkazy
o existenci Merkurova vulkanismu? A o čem
svědči přítomnost zlomů a dalších tektonických útvarů z hlediska vzniku a vývoje této
planety?
Merkurovy krátery se po morfologické
stránce podobají měsíčním. S rostoucím průměrem se původní tvar misky proměňuje
do podoby kráteru s centrálními vrcholky,
vnitřními terasovitými valy a nánosy materiálu vyvrženého při lmpaktu. Kolem mladých kráterů jsou radiálně rozhozené paprsky tvořené sekundárními krátery. Tyto
vyvrženiny nesahají tak daleko od mateřského kráteru jako na Měsíci, což je zjevně
dáno .tím, že gravitační zrychlení na Merkuru je 2,5krát vyšší než na Měsíci.
Podobně jako na Měsíci jsou i zde starší
krátery překrývány mladšími. Brzy však
ztrácejí svůj systém paprsků, valy kráterů
na první pohled již nejsou tak „čerstvé",
všude je mnoho sekundárních kráterů a vyvrženin z jiných, mladších kráterů. Tento
proces stárnutí je na Merkuru rychlejší než
na Měsíci.
I když na Merkuru jsou oblasti hustě vypiněné krátery, nikde nenalezneme krátery
tak 'těsně u sebe, aby jimi byl povrch zcela
saturován (což tuto ,planetu odlišuje od Měsíce, kde takové pevninské oblasti existují).
Krátery mají průměry od 100 m (což je
mez rozlišení Marineru 10) až do obřích
několikasetkilometrových pánví. Celkem 41
kráterů (pánví) má průměr větší než 200 km,
rekord drží pánve Borealis (1530 km) á
Caloris (1340 km — uveden je průměr nejvýraznějšího valu).
Na Merkuru najdeme čtyři základní druhy terénu. Převažují tzv. mezikráterové planiny, které pokrývají asi třetinu známého
' povrchu planety. Prostírají se kolem shluků
velkých kráterů. V těchto planinách zcela
převažují malé krátery o průměrech 5 až
10 km; mnohé tvoří řetězce či 'shluky, osamocené krátery jsou často protáhlého tvaru,
otevřeným jedním koncem. To je typioké pro sekundární impaktní krátery, takže je pravděpodobné, že většina z nich
vznikla právě takto.
Terén s krátery, který bývá v sousedství
mezfkráterových planin, je hustě zapiněn zejména většími krátery o průměrech od asi
30 do několika set kilometrů. Vnitřky mnohých z nich tvoří hladší planiny, v nichž je
jen málo kráterů. Terén s krátery je velmi
podobný měsíčním pevninám a je nepochybně pozůstatkem z doby intenzívního bombardování planet a jejich družic v raném
období vývoje sluneční soustavy (před asi
4,2-3,8 miliardy let).
Merkurovy rovinaté planiny jsou třetím
základním druhem terénu. Je to hladký povrch, řídce pokrytý krátery, který v některých ohledech . připomíná měsíční moře.

ležící asi 30° severně od jednoho z Merkurových pólů horka.* Pánev je obklopena
soustavou šesti prstencových valů, z nichž
nejvýraznější má průměr 1340 km. Vedou
se však spory, zda Caloris je stejně typickým příkladem pánve s mnoha prstencovými zlomy a pohořími, jako např. měsíční
Mare Orientale nebo pánev Valhalla na Kallistu. Nakolik složitá struktura se vytvoří,
záleží totiž na tloušťce litosféry, na niž projektil narazí. Nepronikne-li impaktem vzniklý kráter do litosféry, žádné prstencové zlo~
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Obr. 3. Vznik prstencových zlomů u impaktních pánví. Při vzniku kráteru, jehož hloubka je menší než tlouštka litosféry, prstencové zlomy nevzniknou (a). Te-li hloubka
kráteru větší než tlouštka litosféry, magma
ze spodní astenosfěry vnikne do prohlubně
kráteru, litosféra popraská a vznikne jeden
nebo několik prstencových zlomů (b). Velký počet takových zlomů vznikne v případě, je-li tloušťka litosféry velmi malá ve
srovnán s hloubkou kráteru (e). Podle
W. B. McKžnnona a H. J. Meloshe.

my nevzniknou. Jen několik se jich objeví
v případě, když kráter zcela vnikne do poměrně silné litosféry (obr. 3). U slabé litosféry pronikne tekuté magma ze spodní asionosféry do kráteru, okolní litosféra popraská a výsledkem jsou četné prstencovité
zlomy v -okolí impaktní pánve. Odhaduje se,
že tloušťka litosféry na Merkuru převyšovala na konci období intenzívního bombardování 100 km, zatímco na Měsíci tloušťka činila 25 až 75 km.
Dno pánve Caloris je unikátní, nemá obdobu v žádné pánvi ,na Marsu nebo na.
Měsíci. Je zde vysoká hustota prasklin a
horských hřbetů, které mají dvě charakteristické orientace: jedna je radiální a druhá soustředná, rovnoběžná s okrajem pánve. Tato zvláštní struktura vznikla zřejmě
snížením a poté zvednutím dna pánve.
Pokusme se nyní •popsat historiLvzniku a
vývoje Merkuru, jak se nám jeví z dnešního
pohledu. Je v ní řada bílých míst, zvláště
v počátečních obdobích. Víceméně jasno je
až od konce intenzívního bombardování. Co
se však událo předtím?
Především musíme vysvětlit vysokou střední hustotu planety. „Klasické" modely kondenzace prvků v zárodečné mlhovině totiž
předpovídají střední hustotu Merkuru jen
asi 4 Mg m —s (nestlačenou), a navíc žádnou siru. Alastair G. W. Cameron se spolupracovníky se snaží tento nesouhlas vysvětlit působením velmi silného slunečního větru během období, kdy Slunce procházelo
tzv. stadiem hvězd typu T Tauri. O mnoho
řádů zvýšený výron částic ze Slunce podle
Camerona vypařil a vyhnal z této části zárodečné mlhoviny většinu silikátových částic, takže málo těkavé látky s velkým obsahem železa mohly utvořit relativně rozsáhlé jádro planety.
Stuart J. Weidenschilling přišel již v r.
1978 s domněnkou mechanického tříděni zárodků planet, bohatých na železo či křemtčitany. Při impaktech se železné a silikátové částečky rozprašují různým způsobem;
plyn, který byl zpočátku přítomen ve- vnitř-

* Rotační osa Merkuru je téměř kolmá
k oběžné rovině a doba rotace planety je
přesně 2/3 oběžné periody, tedy za dva oběhy kolem Slunce se planeta třikrát otočí. To
znamená, že je-li -planeta např. v perihelu,
je ke Slunci natočen právě jeden ze dvou
poledníků lišících se navzájem o 180°. Protože trajektorie Merkuru je dosti výstředná,
je na těchto polednících, natočených ke
Slunci v době průchodu perihelem, podstatně tepleji než na jiných. Shodou okolností
na 180° délky — jednom ze dvou horkých
poledníků — je uvedená pánev. Její název
(pánev „horka") je proto naprosto příhodný.
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nich částéch mlhoviny ve větším množství,
selektivně odstranil lehčí křemičitanový materiál. Tento proces by se měl uplatnit jen
u Merkuru, nejvnitřnější planety sluneční
soustavy.
Při úvahách o vysdké hustotě Merkuru zůstává nezodpovězena jedna zásadní otázka:
je tato hustota, indikující přítomnost velkého jádra bohatého na železo, nutně vázána na nejteplejší část zárodečné mlhoviny, nebo je to jen náhodná souvislost, že
hutný Merkur je z planet Slunci nejblíže?
V r. 1988 přichází George W. Wetherill s neobvyklým, nicméně dosti důvěryhodným vysvětlením. Z počítačových simulaci závěrečných fázi akrece planet vyplývá, že
tu
dobu docházelo i k obřím impaktům (srážka Země s tělesem velikosti dnešního Marsu mohla, jak známo, vést ke vzniku Měsíce). jestliže' se Merkur krátce po svém
zformování srazil s tělesem planetárních
rozměrů, mohlo dojít k naprostému rozbití
pláště a odvržení jeho značné části od Merkuru. Zatím nelze mezi jednotlivými domněnkami rozhodnout, všechny mají své silné i slabé stránky. Naštěstí však každá
z nich předpovídá podstatně rozdílné che-1
mické složení silikátové části Merkuru, což'
bude možné testovat vhodnými přístroji na
sondách obíhajících kolem planety.
První půlmiliarda let historie všech planet je skryta za údobím, jež nazýváme „intenzívní bombardování". V době před 4,2 až
3,8 miliardy let byla tělesa přinejmenším
ve vnitřní části sluneční soustavy bombardována mnoha menšími i většími projektily.

Během této doby vznikla na terestrických
planetách většina kráterů a pánvi. Tehdy
však Merkur byl už chemicky diferencovaným tělesem (obr. 4, fáze B). Teplo vzniklé
rozpadem radioaktivních prvků stačilo roztavit téměř celou planetu, železo proniklo
ke středu a utvořilo nebývale velké jádro.
To vedlo k rozepnutí planety. Tenká svrchní slupka, která už utuhla, na mnoha místech popraskala a trhlinami láva pomalu vytékala na •povrch. Takto se vytvářely mezikráterové planiny.
Před 3,9 až 4,0 miliardy let vznikla impaktem velká pánev, dnes označovaná jménem Tolstoj. A na konci intenzívního bombardování, před 3,85 miliardy let, obří impakt vytvořil pánev Caloris [obr. 4, fáze
C). To byl význačný mezník v geologickém
vývoji planety. Další výlevy lávy uvnitř a
v okolí pánve Caloris [ale i jiných) vytvářely rovinaté planiny [obr. 4, fáze D). jsou
tedy jedním z nejmladších známch druhů
povrchu na Merkuru, ale přesto jsou starší
než lávové příkrovy v měsíčních mořích.
Existuje řada náznaků, že doba velkých
impaktů na Merkuru neskončila před 3,8 miliardy roků, ale snad až o miliardu let později. M. A. Leake publikoval v r. 1987 hypotézu, podle niž v oblasti Merkuru existovala
i po skončení intenzívního bombardování tělesa schopná zasáhnout planetu a vyvolat
obří impakt (zbytky by tam měly být dodnes; nebyly však zatím nalezeny]. Tyto hypotetické projektily, nazvané „vulkanoidy",
nemohou proniknout k Venuši a dál, mělo
by to být Merkurovo specifikum.
Obr. 4. Historie geologického vývoje Merkuru. Merkur
se zformoval jako chemicky
stejnorodé těleso (A). Při
diferenciaci a vzniku jádra
se planeta poněkud rozepnula, prasklinami vytékající láva vytvořila mezikráterové planiny (B). Na konci
údobí velkého bombardování
došlo k obřímu impaktu,
vznikla pánev Caloris (C).
Další v '7levy lávy vedly ke
rovžnatých pianin
vzniku
(D), v lgůře planety se přž
jejím chladnutí a' smršfování tvořily charakteristické
obloukovité zlomy (BJ. Za
miliardu let po svém vzniku
se Merkur stává neaktivním
tělesem (PJ. Podle R. G.
Stroma.
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Původní rozepnutí planety (při diferenciaci jádra) brzy vystřídalo pomalé smrštování. Jak nitro chladlo a poloměr planety
se zmenšoval řádově o kilometry, vznikaly
v kůře obloukovité zlomy (obr. 4, fáze C,
D, E). Když se Merkurova kůra stala natolik pevnou, že jí magma ze zdrojů uvnitř
planety neproniklo, ustala na planetě sopečná činnost. To vše se odehrálo už v první
miliardě let Merkurovy existence. Pak t ž
jen občasný impakt planetky nebo jádra komety tu a tam poněkud pozměnil tvářnost
Merkurova povrchu (obr. 4, fáze F).
Sonda Mariner 10 nám ukázala necelou
polovinu Merkurova povrchu. Pozemní radarové studie sice naznačují, že rovníkové oblasti (na něž jsou radarová pozorováni ze
Země omezena) té polokoule, kterou sonda
neviděla, se podobají polokouli již známé,
ale s tím se moderní planetologie spokojit
nemůže. Je naléhavě nutné vyslat k Merkuru nové sondy. Poněvadž i zde musíme hledat odpověď na otázku, jak vznikla naše
planeta.
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Obr. 5. Historie vývoje Merkuru v časovém
měřítku (upraveno podle P. E. ClarkovéJ.
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Je Oceanus Procellarum zbytkem

čtyř obřích impaktů?
Měsíční moře jsou mohutné pánve zalité
v pozdějším období magmatem. Výlev čedi•
čového magmatu je kladen do období asi
před 3,5 miliardy let. Pánve však byly vyhloubeny asi před 4 miliardami let, což znamená, že asi 500 miliónů let byly pánve budoucích moří vystaveny dopadům meteoritů, které v nich hloubily krátery. Jejich pozůstatky lze spatřit v podobě stínových kráterů, které nalezneme patrně v kterémkoliv
z měsíčních moří. Většina měsíčních moří
je oválného tvaru. Jejich okraje zřetelně
vtékají do okolního, geologicky mladšího terénu.
Jsou reliéfy původních kráterů, které
daly měsíčním mořím vzniknout, opravdu
nezjistitelné?
Domnívám se, že tomu tak není. Pohlédneme-li na okraj SV oblouku Mare Nectaris,
spatříme na temném podkladu moře nepravidelně zviněnou oblast, opisující pravděpodobný tvar části „mateřského impaktu".
Pro přibližnou lokalizaci bych oblouk ohraničil kráterem Rosse a polozatopeným krá-

torem Daguerre. Další zvinění terénu v kruhových zónách kolem Mare Nectaris nám
jistě připomene vzhled poměrně mladého
moře Mare Orientale, které je naprosto zjevným pozůstatkem impaktu.
Pozorujeme-li důkladněji Oceanus Procellarum, zjistíme, že i jeho povrch je zbrázděn .řadou pravidelných na sebe navazujících zvinění, která mohou být pozůstatky
obřích impaktů. Domnívám se, že tato zvinění jsou pozůstatkem reliéfu terénu, který byl před ne zcela přesně známou dobou
zalit magmatem. Sledujeme-li zmíněné nerovnosti a máme-li určité zkušenosti ve vyhledáváni stínových kráterů, není třeba velké fantazie, aby se nám spojily do rozlehlých kruhových útvarů — do dávno vyhloubených mohutných impaktů. Je samozřejmě
pravda, že hranice Oceánu bouří přirozeně
přesahují valy těchto hypotetických útvarů.
Podobně je tomu i v případě Mare Nectaris
i Mare Imbrium.
Je třeba připomenout, že „mateřský impakt" byl pouze příčinou poruchy, která
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Třetí pozůstatek „mateřského kráteru",jehož val je na orientačním náčrtku znázorněn oválem C, lemují přibližně krátery Prinz,
Aristarchus, Herodotus, Marius, Kepler, Milichius, T. Mayer na západním výběžku Karpat, Euler. V případě útvaru Harbinger Montes vidím pozůstatek valu „mateřského kráteru" po impaktu Mare Imbrium, který s kráterem C přímo sousedil. Svým vzhledem připomínala tato dvojice překrývající se krátery Theophilus a . Cyrillus v blízkosti Mare
Nectaris.
Poslední zbytek „mateřského impaktu"
spatříme na náčrtku pod označením D. Tebe
zbytky můžeme sledovat v linii kráterů Letronne, Lansberg, Kepler, Hermann a Hansteen. Pohlédneme-li na všechny čtyři zmíněné oblasti, zjistíme, že pokrývají většinu
povrchu Oceánu bouří.
Závěrem chci zdůraznit, že krátery jmenované v tomto článku slouží pouze ke snazší lokalizaci popisovaných prastarých
paktů. Nemají s jejich existencí faktickou
spojitost. Vznikaly v daleko pozdější době,
kdy byla již existující moře vystavena bombardování meteoroidy.
Přátelům amatérům, kteří hudou svá pozorování orientovat tímto směrem, doporučuji červený filtr a zvětšení asi 150. Většího
zvětšení běžných amatérských dalekohledů
dosahujeme zpravidla na úkor kvality obrazu a menší zvětšení nám již v dostatečné
míře neodhalí stínové nerovnosti na povrchu měsíčních moří.

Planetka (1834) Palach
Náš krajan dr. Luboš Kohoutek pracuje
již téměř čtvrt století na známé Hamburské
observatoři v Bergedorfu, kde se zejména
zabývá výzkumem planetárních mlhovin.
Součástí jeho programu je hledáni nových
planetárních mlhovin na fotografických
snímcích širokoúhlou Schmidtovou komorou,
která patří k největším na světě (průměr
zrcadla a korekční desky 1,2/0,8 m).
Vedlejším produktem jeho hlavního programu se stalo objevováni nových komet
i planetek na těchže snímcích, z nichž si
dlouholetí čtenáři Říše hvězd jistě vzpomínají na proslulou kometu 1973f = 1973 XII,
jež byla jednou z nejjasnějších komet tohoto století. Také počet planetek, které takto
dr. Kohoutek objevil, neustále vzrůstá. Jak
známo, podle pravidel Mezinárodní astronomické unie má objevitel přednostní právo
planetku pojmenovat, jakmile je dobře známa dráha planetky tak, že může obdržet definitivní číslo v katalogu planetek (ten
v současné době obsahuje
téměř 5000
položek].
už

dala po stovkách miliénů let vzniknout výlevu čedičové lávy z nitra Měsíce. Láva přetekla okraje „mateřského impaktního kráteru" a pronikla i do nejbližžšího okolí.
Tuto domněnku podložím příklady „zatopených" kráterů — Fracastorius v Mare
Nectaris, Sinu Iridum v Mare Imbrium či
Doppelmayer v Mare Humorum. Mateřské
impakty v Oceanu Procellarum jsou zvýrazněny na připojeném náčrtu.
Vznik Mare Frigoris, které na Oceanus
Procellarum navazuje, kladu do souvislosti
s řetězcem velkých kráterů podobným tomu, který doposud nezatopený zřetelně spatříme i malým dalekohledem, je-li Měsíc
v první nebo poslední čtvrti. Mám na mysli
krátery Ptolemaus — Alphonsus — Arzachel
— Purbach — Regiomontanus — Walter.
Oceán bouří byl však vytvořen obřímiimpakty, které si svými rozměry nezadaly
s průměry Mare Crisium či Mare Serenitatis. První z „mateřských impakty", který
chci popsat, navazuje na Mare Frigoris a
zbytky jeho valu lze vidět zřetelně na západních svazích pohoří Jura, kde nám za
orientační bod poslouží krátery Louville a
Mairan. Jižní okraje prastarého impaktu,
označeného na náčrtku A, byly pravděpodobně v oblasti Schrěterova údolí, které nalezneme severozápadně od výrazné dvojice
kráterů Herodotus — Aristarchus. Další
zvinění povrchu ukazuje na právděpodobné
hranice impaktu A a lze je orientačně znázornit linií kráterů Briggs, Harding a Markov.
Zbytek drnhéh® obřího impaktu, pracovně
označeného B, se patrně nachází v oblasti
určené dnes přibližně polohou kráterů
Schiaparelli, Seleucus a Marius. Také v této oblasti lze spatřit kruhovou strukturu lávou zalitého obřího kráteru.
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Den a rok po invazi armád Varšavské
smlouvy do Československa (dne 22. srpna
1969) objevil takto dr. Kohoutek planetku,
předběžně označenou 1969 QP, která v polovině 70. let dostala definitivní katalogové
číslo 1834. Z cirkuláře Centra IAU pro planetky z 25. srpna 1991 se dozvídáme, že tato
planetka je pojmenována „Palach" — napamátku českého studenta filozofie Jana Palacha, jenž se upálil 16. ledna 1969 na Václavském náměstí v Praze na protest proti
invazi a následné okupaci Československa
sovětskými vojsky.
g

jINDŘICH ŠILHÁN

Zasedala
sekce pozorovatelů
proměnných hvězd BBA
O víkendu 19. a 20. října 1991 se v Crayfordn, jihovýchodním předměstí Londýna,
konala pod heslem „Spolupráce amatérů
s profesionály při výzkumu proměnných
hvězd" konference na počest stého výročí
založení Sekce pozorovatelů proměnných
hvězd Britské astronomické asociace (BAA
VSS).
BAA byla založena v roce 1890. Datum založení její proměnářské sekce přesně známo není, jsou jen doklady o tom, že se proměnné hvězdy pod záštitou BAA pozorovaly
už na začátku 90. let. Taková cimrmanovská neostrost výročí má pro pořádáni oslav
své výhody — pořadatelé mohou termín
zvolit tak, aby co nejlépe vyhovoval momentální situaci. Konkrétně o oslavách založeni
BAA VSS se hovořilo již několik let a jeden
z plánů předpokládal, že budou časově navazovat na loňskou konferenci AAVSO v Bruselu. Bruselská konference (psal o ní dr.
Wolf v ŘH Č. 1/1991) však byla maratónem
sama o sobě, •a tak je asi dobře, že pra připomínku století BAA VSS byl nakonec zvolen oddělený termín.
Jakmile začátkem dubna došla do Brna
první informace o datu a zaměření konference BAA VSS, začali jsme zkoumat možnosti, jak „být při tom". Informaci o konání akce jsme podali, ještě jako velmi čerstvou, na jarní schůzi předsednictva sekce
pozorovatelů proměnných hvězd ČAS a ďále
ji rozšířili pomoci věstníku Perseus i jiným
způsobem. O účast projevil zájem kromě
mne ještě dr. Kudzej z hvězdárny v Humenném. Pokud jde o . prostředek samotného
přemístění, rychle jsme ze svých úvah vyškrtli železnici — nyní po zdraženi jízdného by cesta vlakem stála téměř tolik co le-

tadlo..V posledním roce však bylo směrem
do západní Evropy zřízeno několik autobusových linek; a cena jedné jízdenky do Londýna kolem 2300 Kčs posunula naši účast
na konferenci BAA VSS do sféry možného.
Rozpočet cesty byl ovšem i tak pro soukromníka dosti vysoký. Kromě oněch 5 tisíc korun ria jízdenky bylo zapotřebí ještě
asi stejnou částku proměnit za valuty. Hned
od počátku jsem proto hledal podporu „na
obou stranách (Anglického) kanálů'.
Naše minulé výpravy do proměnářské Evropy (Dortmund 1988, Sonneberg 1989, Brusel 1990) měly podporu ministerstev kultury ČR,.resp. SR, která poskytla peníze na
jízdenky. Tentokrát se nám z obou stran dostalo odmítnutí pro formální důvody, ve skutečnosti však asi z prostého nedostatku. Zato na jízdné přispěla 1000 korunami ČAS.
Navíc jsme našli ,nakonec určitou podobu
pomoci každý na svá hvězdárně. Konečně
větší část výdajů přímo v Anglii převzala
na sebe za nabídku výměny redakční rada
časopisu The Observatory, jmenovitě dr.
D. Stickiand.
Poslední týdny před konferencí proběhly
tak, jak je to při přípravě cesty do zahraničí snad pravidlem. Dlouho nepřicházely
bližší informace, a tak jsme přestali s cestou do Anglie počítat. Až ve středu 9. října,
když jsem přišel na hvězdárnu na odpolední
službu, mi sdělil kolega, že jsem měl telefonát z Anglie a že jsme očekáváni s Igorem Kudzejem v Crayfordu. Následovalo několik dní intenzívního 'telefonování mezi
Brnem, Humenným a Londýnem a během
nich se několikrát změnil plán. Ještě 15.října dopoledne to vypadalo tak, že pojede
samojediný Igor. Potom však dostal sám návštěvu ze zahraničí, a tak jsem ve čtvrtek
17. října v 16 hodin nasedal v Brně do mezinárodního autobusu místo něj.
Organizátoři spočítali, že se konference
zúčastnilo 53 amatérů a profesionálů ze
7 zemí. Ve skutečnosti však šlo o výrazně
britskou záležitost a faktických cizinců jsem
napočítal 8 (Francouz; Maďar, 2 litevští studenti, Řek z Kypru). Nikdo nepřijel např.
z USA. I tak šlo o velmi hodnotnou akci
jak kolektivem účastníků, tak programem.
Navíc, jako projev zájmú a příspěvek k úrovni konference, poslali své portery l někteří
další Britové a zahraniční astronomové, kteří nemohli přijet osobně.
Zasedání probíhalo v objektu srovnatelném s některou naši větší lidovou hvězdárnou. V objektu byly 2 sály asi pro 70 lidí,
několik menších místností a malá kopule
se zrcadlovým dalekohledem o průměru asi
25 cm. Objekt se nacházel v běžné městské
zástavbě asi 100 metrů od rušné silnice lemovaně z druhé strany rodinnými domky
a patřil Manor Astronomical Society, což je
společnost astronomů amatérů místního významu. Pokud jde o hospodařeni této spo-
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Velká skupina skvrn při okraji slunečního disku, jak ji zachytil velký koronograf Astronomické observatoře univerzity ve Wroclawi 15. 6. 1991.

V ranních hodinách 15. 6. 1991 vznikla ve skupině slunečních skvrn, zachycených na předchozí straně, velká chromosfěrická erupce, jejiž hlavní část překryla jádra velkých skvrn.
V poledních hodinách se v těchto místech vyvinul mohutný systém smyčkových protuberancí, který je na první stránce obálky tohoto čísla.
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Grün Marcel: Kosmonautika v roce 1990
161 185
Grygar Jiří: Žeň objevů 1990
65, 81, 105, 121,145
Hudec René: Gamma Ray Observatory na oběžné dráze
204
Kohoutek Luboš: Návštěva European Southern Observatory. Hvězdárna La Silla, Chile
128
43
Kononovič E, V.: Co nám říkají sluneční červené paprsky
Kopecký Miloslav: Mohou dlouhodobé variace sluneční činnosti ovlivňovat změny
165
podnebí?
Kotrč Pavel: Sluneční zatmění v letech 1990-2000
25
Koubský Pavel: Voyagery na cestě sluneční soustavou
3
Koubský Pavel: Hubblův kosmický dalekohled: prvních 500 dnů
2111
Mikulášek Zdeněk: Proč nemají Merkur a Venuše své přirozené družice? .
13
Ondra Leoš: Toulky
hvězdách. 0 umírající hvězdě a jednooké sově .
69
Plavec Mirek: Melnick 42: Úspěch Hubblova dalekohledu a českého astronoma
125
Plavec Mirek: Největší dalekohled na světě bude dvojče
167
Pokorný Zdeněk: Zapomenutá planeta
225
Růkl Antonín: Planetária po americku
41
Šilhán Jindřich: Zbytek komet nebo odpad leteckého provozu?
48
Šilhán Jindřich: Objevena nová jasná zákrytová dvojhvězda
170
Valníček Boris: Kosmická astronomie
28
Vanýsek Vladimír: Sjezd evropských astronomů v Davosu
71
Vanýsek Vladimír: Sto a jeden rok Remeisovy'observatoře
174
Vanýsek Vladimír: Antropický princip a vznik prvků
188
Astronomie všeobecně
První evropské setkáni AAVSO [M. Wolf), z, 2
Výstava „Člověk a vesmír" v Rakousku [B. Maleček), z, 34 • žeň objevů 1990 [J. Grygar),
č, 65, 81, 105, 121, 145 • Sjezd evropských astronomů v Davosu (V. Vanýsek), č, 71 • Akce
Mezinárodní ástronomické unie [g), z, 138 •
ESOP X [B. Maleček), z, 172 • Vývoj mezihvězdné hmoty a dynamika galaxii [J. Palouš),
z, 194 • Evropská astronomická společnost
(g), z, 210 • Zasedala sekce pozorovatelů proměnných hvězd BAA [J. Šilhán), č, 232.
Poslední zprávy z cirkulářů IAU
(tst) Planetární embrya?, 26 • Na Marsu zataženo, 38 • Kvasar IRAS 18508-7815, 38 •
Supernova SN 1987A, 38 • Skvrna na Saturnu, 39 • Rádiový střed Galaxie, 61 • Nova v galaxii M 31, 61 •
Kometa Arat
[1991b), 61 •
Kometa P/Metcalf-Brewington [1991a), 62 •
Kometa P/Swift-Gehrels

[1991c3, 62 • Nová Seyfertova galaxie, 62 •
Planetka 1991 BA, 78 • Supernova 1991A, 78 •
Kometa P/Metcalf — Brewington [1991a), 78 •
Nova Muscae 1991, 101 • Supernova 1990aj,
101 • Nova Herculis 1991, 101 • Supernova
SN 1987A, 102 • Nová kometa P/Mrkos 1991k,
102 • Kometa P/Giacobini-Zinner [1991m), 117
• Supernova 1991T, 117 • Nova Centaurl 1991,
117 • Rádiový střed Galaxie, 117 • Nova Herculls 1991, 118 • Nova Ophiuchi 1991, 141 •
Supernova 1991T, 142 • Nova v LMC 1991,142 •
Rádiový střed Galaxie 158 • Nova Centauri 1991,
158 • Supernova 1991X,158 • Supernova 1991aa,
158 • Nova Herculis 1991, 182 • Supernova
1991ab, 182 • NOC 6052, 182 • Ekvinokclum
2000,0, 220 • Kometa La Hire (1678) = P/
d'Arest, 220 • Kometa P/Machholz 1986 VIII,
220 • Kometa P/Faye 1991n, 220 • Nová kometa P/Levy 1991q, 220 • Kometa P/Hartley '2
19911, 221 • Protohvězda SVS 13, 237 • Kometa
P/Wirtanen 1991s, 237 • Nova Herculis 1991,
237 • Měsíce Saturnu a Neptunu, 237.

Astronomická terminologie
Trojí minuty v astronomii (Z. Pokorný), 19.
Historie
210 let od objevu planety Uran (L. Lenža), č,
86 • Procházka dlouhou cestou (L. Perek), č,
134 • Sto a jeden rok Remeisovy observatoře
(V. Vanýsek), č, 174

Kosmologie
Antropický princip a vznik prvků (V. Vanysek), č, 188
Pozorování, observačaí technika, opjika

Osobnosti astronomie, blahopřání
Výročf (leden, únor), 33 • Březnová výročí,
57 • Ladislav Sehnal má 60 let (M. Macháček
a S. Kříž), 77 • Dr. Jaroslav Ruprecht šedesátiletý (P. Andrle), 112 • RNDr. Jaroslava Rajchla 60 let (V. Padevět), 112 • Pětašedesátiny
profesora Vladimíra Vanyska, -r, 156 • Čestné
uznáni Litomyšle prof. Zdeňkovi Kopalovt (J.
Grygar), z, 192.
Nekrology

o trojrozměrné zobrazení rozložení hmoty
v okolním vesmíru, Č. 8, 3. strana obálky e
Objevena nová jasná zákrytová dvojhvězda (J.
Šilhán), č, 170
.

'

RNDr. Tomáš Horák odešel (J. Grygar), 77 •
Zemřela JUDr. Olga Malečková (M. Krečmer),
77 • Zemřel Dieter Lichtenknecker (J. Šilhán),
92 • Za RNDr. Janem Sudou (V. Bumba), 139
• Zemřel Marek Vorel (J. Hollan), 188 • Zemřel astronaut James Irwin (g), 196
Slunce
Co nám říkají sluneční červené paprsky (E. V.
Kononovič), č, 43 • Sluneční aktivita v roce
1990 (J. Bouška), z, 155 • Mohou dlouhodobé
variace sluneční činnosti ovlívovat změny podnebí? (M. Kopecký), č, 165 • Vizuální pozorovánI Slunce (L. Schmied), z, 177 • jak často
se ,vyskytuji některé typy skupin slunečních
skvrn? (Ko), z, 193

Odposlech mimozemštanů ná Harvardu (J. Grygar), č, 11 • Může fyzika vysvětlit záhadu
chybějících slunečních neutrin? (J. Grygar), č,
31 •' Další snímky z dalekohledu NTT, č. 2,
obrazová příloha • Další snímky z dalekohledů
NTT, č. 4, obrazová příloha • Měsíc poprvé
v rentgenovém záření (R. Hudec), č, 111 •
Další poznatky z družíce ROSAT (V.), z, 112
• Seriál snímků pořízených dalekohledem NTT
pokračuje, Č. 6, obrazová příloha • Nový pohled na jádro Galaxie (P. Velíel, Z. Mikulášek),
č, 124 • Návštěva European Southern Observatory. Hvězdárna La Slila, Chile (L. Kohoutek),
č,128 • Jednoduchá výroba okulárových čoček
[I. Šolc), č, 132 • Jak si můžeme každý den
nakreslit povětrnostní mapu (M. Kopecký), č,
136 • První rok Hubblova dalekohledu na oběžné dráze, č. 8, obrazová příloha • VLT putuje
na Cerro Paranal (P. Velíel), z, 154 • Největší dalekohled na světě bude dvojče (M. Plavec), č, 167 • Základní výzkum v kosmu a rozvojové země (J. Grygar), z, 173 • Sto a jeden
rok Remefsovy observatoře, č, 174 • Hubblův
kosmický dalekohled: prvních 500 dnů (P.
Koubský), č, 201 • Gammá Ray Observatory na
oběžné dráze (R. Hudec), č, 204 • Zpráva
z Kanárských ostrovů (M. Sobotka), č, 209
Observatoře, astronomické kroužky, planetária

Planety, měsíce planet, meziplanetární hmota

0
•

Voyagery na cestě sluneční soustavou (P. Koubský), č, 3 • Proč nemají Merkur a Venuše své
přirozené družice? '(Z Mikulášek), č, 13 • Jednoduché určení fáze Měsíce (P. Andrle), č, 48
• Zbytek komet nebo odpad leteckého provozu? (J. Šilhán) č, 48 • Velká skvrna na Saturnu (T. Stařecký), č, 52 • Kresby hlavy komety
y •
Levy (P. Příhoda), č. 4, 3. strana ob
Planetl~y na Kleti (A. Mrkos), č, 89 • Pl netka
1990 MB (P. AndrleJ, z, 91 • Měsíc poprvé
v rentgenovém záření (R. Hudec), č, 111 • KoIlk komet prošlo v r. 1989 přísluním (J. Bouška), z, 112 • Jasnost Neptunu a sluneční činnost (V. Vanýsek), z, 127 • Země, účastníce
kosmických havárií na neznámých křižovatkách (Z. Ceplecha), č, 151 • Další československý meteorit (T. Stařecký), z, 157 • Halleyova kometa stále pozorovatelná (J. Bouška),
z, 169 • Meteoritové krátery v Austrálii (S.
Vrána), č, 207 • Zapomenutá planeta (Z. Pokorný), č, • • Je Oceanus Procellarum zbytkem
obřích lmpaktů? (P. Kovář), č, • • Planetka
[1834) Palach (g), z,

Programové prohlášeni přípravného výboru
Sdružení hvězdáren a. planetárií, 17 • Dovolená s dalekohledem (P. Kucharčík), z, 18 • 5.
seminář o stavbě dalekohledů (K. Halíř), z,
33 • 22. seminář o výzkumu proměnných hvězd
(V. Svoboda) z, 35 • Celostátní astronomicky
seminář „Wiliam Herschel a dnešek" (L. Lenža), z, 35 • Planetária po americku (A. Růkl),
č, 41 • Toulky po hvězdách (J. Dušek), z, 58
• Expedice Bohumilice [P. Vacovský), z, 60 •
Sdružení hvězdáren a planetárií ustaveno (Z.
Mikulášek), z, 74 • Výzva dřívějším pozorovatelům proměnných hvězd (J. Šilhán), z, 100 •
25 let hvězdárny ve Zdánicích (V. Kotík), z,
115 • Pozorovatelna dr. Arthura Beera (P. Vála), z, 141 • Seminář William Herschel a dnešek (P. Škoda), z, 179 e Bezovec 1991 (L. Hric),
z, 196 • Připravuje se konference o astronomickém vzdělávání (zp), z, 197 • 13. celostátní přehlídka středoškolské odborné činnosti
(Z. Kluiber), z, 216 • Západoslovenská zákruta (Eblcykl 1991) (Z. Štorek), z, 217 — Expedice Spankov (P. Vacovský), z, 219 • Výzva
držitelům archivních snímků (J. Šilhán), z, 222.

Hvězdy, galaxie

Zákryty, zatmění

'AS Camelopardalis — nesouhlas s obecnou teorií relativity? (M. Wolf), č, 51 • - Toulky po
hvězdách. 0 umírající hvězdě a jednooké sově
(L. Ondra), č, 69 • Novy pohled na jádro galaxie (P. Velfel, Z. Mikulášek), č, 124 • Melnick 42: Úspěch Hubblova dalekohledu a českého astronoma (M. Plavec), č, 125 • Pokus

Sluneční -zatmění v letech 1990-2000 (P. Kotrč),
č, 25
Kosmonautika
Voyagery na cestě sluneční soustavou (P.
Koubský), č, 3 0 Ulysses na cestě, z, 20 •

Kosmická astronomie (B. Valníček), č, 28 •
Kosmonautika v roce 1990 (M. Grün), č, 161, 185
• Spojení se sondou Voyager (L. N. Dumas,
R. M. Hornstein), č, 190 • Hubblův kosmický
dalekohled: prvních 500 dnů (P. Koubský), č,
201 • Gamma Ray Observatory na oběžné dráze (R. Hudec), č, 204.
Výpočetní technika v astronomii

Proslechlo se ve vesmíru
Kolumbus nechtěl čekat, 21 • Laudation, 38 •
Geniální výjimky, 38 • Úskalí statistiky, 38 •
Všeho s mírou, 38 • Velký třesk od nuly
pojde, 180 • Zábavná kosmologie, 180 • Realita v chemických laboratořích, 180 • Známka
kvality, 180.
ČAS informuje

čas, kalendář
Výpočet libovolného data po narozeni Krista
(B. Novotný), č, 30 • Odchylky časových signálů v říjnu 1990 — září 1991 [V. Ptáček), z, 36,
58, 98, 113, 140, 157, 181, 198,•210, 235.
Recenze
J. Dvořák, L. Křivský: Slunce náš život (E.
Marková), 14 • Hvězdářská ročenka 1991 (V.
Novotný), 59 • Upozorněni pro uživatele Hvězdářské ročenky pro rok 1991, 59 • W. A. Cooper, E. N. Walker: Getting the measure ot the
stars (M. Wolf), 60 • E. Pittich: Astronomická ročenka 1991 [J. Grygar), 73 • Několik slov
o hvězdářských ročenkách [V. Vanýsek), č, 87
• Hvězdy v rozhlase (J. Šilhán), 94 • V. Rušín a M. Rybanský: Slnečná korbna (P. Ambrož), 96 • J. Grygar, V. Železný: Okna vesmíru dokořán (Z. Pokorný), 97 • Hledání společného jazyka (J. Grygar), 113 • J. Grygar:
„Vesmírná zastaveni", (Z. Mikulášek), 114 •
Opravte si (g), 114 • J. Kleczek a H. Kleczková:
Space Science Dictionary 1 — šestijazyčný
slovník (P. Andrle), 139 • E. Pittich: Astronomická ročenka 1992 (g), 211 • Z. Kopal: 0 hvězdách a lidech (M. Šolc), 221.

(m), 16, 37, 56, 114, 155, 181, 196, 235 • Významná životní jubilea členů ČAS, 16 • Opustili
naše řady, 16 • Máte zájem stát se členem
české astronomické společnosti?, Č. 3, příloha
• Výňatky ze stanov, ě. 3, příloha • Z činnosti České astronomické společnosti při ČSAV
v r. 1990 (jg), z, 75 • Proč se stát členem
ČAS? [m), 75 • Práce ČAS (m), z, 76 • Plenární schůze ČAS [m), z, 99 • Historická sekce ČAS obnovila svou činnost (V. Novotný), z,
108 • Zasedání výkonného výboru (m), 140 •
Ustanovení Astronomické společnosti v Hradci
Králové (J. Bartoška), 148 • Několik poznámek k článku dr. Markové „Plenární schůze
ČAS", ŘH 5/91 (M. Lieskovská), 181 • Společné zašedáni předsednictev České a Slovenské
astronomické společnosti [g), 236.
Ú,Icezy na obloze
od března 1991 do února 1992 (P. Příhoda), č,
22, 39, 62, 78, 102, 118, 142, 158, 183, 199, 223,
238.
Astraburza,inzeráty

,

21, 64, 102, 116, 198, 221 • Výměnná publikační služba ASTROČAS, z, 117.
V říši slov
(min), 24

Anotace

Vesmír se diví

N. N. Samus (ed.): Obecný katalog proměnných
hvězd. IV. Pomocné tabulky (g), 73 • Knižní
žeň 1990 (M. Grün), č, 93 • Zpravodaj pozorovatelů symbiotických hvězd, z, 117 • Upozornění a nabídka (L. Křivský), 197 • Astronomický cirkulár Slovenskej astronomickej spoločnostf prf SAV [J. Svoreň), 237.

Dělnická třída opět dezinformována, 21 • Kapsy důvěřivců jsou naopak magnetem pro škodlivé vlivy, 40 A světového věhlasu dosáhneme
zejména na Vlašímsku, 40 • Hlavně, že jsme
se dočkali, 56 • Černá díra v naší Galaxii
mlčí?,* 56 • Složité prolétávání, 56 • Loňský
• Únor přechodně bez úplňku,
XII. ERAM
104 • Guinessova kniha záhad, 144 • Na slovíčko s ufony, ,200 • Země není jediná, 236.'

Přečetli jsme pro vás
Ukázky z připravované knihy Z. Mikuláška a
Z. Pokorného „199 záludných otázek z astronomie", 12 • Astronomie pro každého [D. Byrdová), 32 • Se Stephenem Hawkingem od kvasarů ke kvarkům, 53 • Využití atomových hodin (N. F. Ramsey), 55 • Z knihy J. Grygara a
V. Železného: Okna vesmíru dokořán, 97 •
Cestné občanství Zdeňku Kopalovi, 193 • Ohrožená astronomie (D. McNally), 193 • Světelné
znečištění (T. Dickinson, J. Roy), 194 • Tři
krátké a poučné příběhy (F. Dyson), 211 •
Svět myšlenek, [B. Moyers), r, 214 • Scénář
V astrofyzice (D. Pines), 215 • Na rozloučenou
s časopisem BAC (L. Perek), 234 • Útrapy
z jestvovania (I. Kapišinský), 234.
Psalo se...
před 70 lety, 15 •
lety, 16

před 50 lety, 15 •

před 25

....80

Redakční zprávy

'

Na rozloučenou s Kosmickými rozhledy [L. Perek), 1 • Soutěž [z), 20 • Stávajícím 1 budoucím autorům Říše hvězd [pv), 36 • Nabídka astronomických časopisů v' ČSFR, z, č. 3,
příloha • Výsledky ankety o nejlepší články
V 71 [1990) ročníku Říše hvězd (M. Kopecký),
z, 98 • Literární soutěž k Mezinárodnímu roku kosmického prostoru, z, 156 Opravte si,
160 • Panelová diskuse (J. Grygar), z, 181 •
Všem čtenářům časopisu Říše hvězd, 217 •
Blahopřání, z, 219.
Poznámka:
Č. 1 obsahuje stránky 1-24, Č. 2 str. 25-40,
Č. 3 str. 41-64, Č. 4 str. 65-80, Č. 5 str. 81104, Č. 6 str. 105-120, Č. 7 str. 121-144, Č. 8
str. 145-160, Č. 9 str. 161-184, Č. 10 str. 185200, Č. 11 str. 201-224, Č. 12 str. 225-240.

i

Výpočet libovolného data po narozeni Krista
(B. Novotný), č, 38 • Jednoduché určení fáze
Měsíce (P. Andrle), č, 48

Rejstřík jmenný
Říše hvězd, ročník 1991
Al lust 33
Antoniadi E. M. 12

Leverrier U. J. J. 57
Littrow J. J. 57

Bečvář A. 135
Beer A. 141
Bessel F. W. 57
Bílek .M. 6/lob., 6/4ob.
Brahe T. 134
Breger M. 2
Bruno G. 33
Bukovanská M. 60, 61

Malečkové 0., nekrolog
Maskelyne N. 33
Maury/ová/ A. C. 57

Čerenlcov P. A. 150

77

Pračka L. 175
Rajchl J., 60 let 112, 113
Remeis K. 174, 175
Riccioli G. B. 12
Rosse W. P. 70
Ruprecht J., 60 let 112

Davis R.. 31
Gans D. 134
Gehrels T. 153
Griffin R. F. 171
Gruss G. 134
Guinan E. F. 2
Hájek z Hájku T. 134
Hawking S. 53-55
Herschel W. 179, 180
Horák T., nekrolog 77
Horowitz P. 11
I
Irwin J., nekrolog 196
i
Kepler J. 134
Kohoutek L. 128-132
Kopal Z. 30, 1/30b, 192, 193
Kovalevská S. V. 33

Saha M. N. 33
Samus N. N. 2
Sehnal L., 60 let 77, 78
Seyfert Ch. K. 33
Schiaparelli G. V. 12
Stebbins J. 57
Stapling J. 131
Suda J., nekrolog 139
Štefánik M. R. 135
Šternberk B. 135
Vanýsek V., 65 let 156
Vogel P. 31
Vorel M., nekrolog 180
Walker E. N. 2, 60
Weinberg S. 214, 215
Vilber S. 68

Rejstřík věcný
Říše hvězd, ročník 1991
Aberace sférická 149
akce Dovolená s dalekohledem 18, 19
— ISY 1992 42
— Mezinárodní astronomické unie 1991-2
138
aktivita sluneční r. 1990 155 analyzátor rádiového spektra digitální META li
.Astronomická společnost v Hradci Králové,
ustaveni 140, 141
astronomie kosmická 28-30
astronomie, vzdělávání veřejnosti 32, 97
astronomie, .vztah k ostatním oborům 113
astronomové čs. v emigraci 135, 136
atmosféra Země, vliv na pozorování 28

červí díra 147
Česká astronomická společnost 16, 17, 37, 56,
114, 115, 140, 181, 196, 235-237
— historická sekce 100
— hospodařeni 99
— plenární schůze 99
— sekce 155, 238
— výňatky ze stanov 3/4p
- zasedání výborů ČAS a SAS 236, 237
čočky gravitační 123
— Huchrova 123

Dalekohled
— Keckův 147, 148, 11/lob, 167-169
— NTT v La Slila 2/lp, 147
— v Petrovicích 6/4ob
Bolid Benešov ze 7. 5. 1991 7/ob.
— VLT'4X8 m 154, 155
dalekohledy novodobé 147, 148
Centrum teoretických studií 194
den v týdnu, výpočet 30, 31
COSPAR, zasedání 187
detektori CCD 129-130, 149
cyklus zatmění 26
~i ?aK
detektor
— galiový na detekci neutrin 31
Časopis čs. astronomických ústavů BAC 234
— — kosmických neutrin DUMAND 150
časopisy astronomické
— superkamiokande 174
— Astro 3/2p
— Astronomický ctrkulár SUAA, SAS 3/2p, 237 i dezinformace 234, 235
dvojhvězda rentgenová LMC X—1 122
—Kozmos 3/lp
dvojhvězda zákrytová
— Říše hvězd 3/ip
— beta Per 172
černé díry 147
— _gama Per 171, 172, 222
červený posuv
dvojhvězdy zákrytově 106
— gravitační, ověřeni OTR 147

Fáze
— měsíční, vypočet 48
fotometr HSP 203
Galaxie (Mléčná dráha)
— Jádro 121, 124
— oblast jádra 4/20b, 111, 121, 1221
— radiový střed 61, 117, 158
— temná korána 110
galaxie
— červené posuvy 123
— nejvzdálenější známá 122
— pekultárnf, těsná skupina 4/lp
— přehlídka 146
— rozložení kup, stěn, kavern 8/lob
— galaxie trpasličí, populace 122
— velké 122
— vzdálané 8/20b
— „Jižnf.Amerika" 10/3p
— LMC 122
— M 31 6/lob
— M 87 30/2p
- NOC 1097 4/4p
- NOC 1808 10/4p
- NOC 6052 182
- NOC 7599 5/40b
— radiová PKS 0521-36 z HST 3/30b
— Seyfartova, novy objekt toho typu 62
— „Superanténa' 10/lob
— trpasličí ve For 4/2p
great attractor 72

‚

Historie československé astronomie 134-136
hmota skrytá 72, 124, 145
hodiny
— atomové 55
— sluneční 2/4ob
HST 148, 201-204
hvězda
— CZ Cnc, eruptivní trpaslík 106
— éta Car, obálka 8/lp
— HO 124063 z HST 11/lob
— Melnick 42 125-127
- R136a, rozložení na hvězdokupu { 106
hvězda proměnná
— AS Cam 51
— R Aqr z HST 4/lob
— zákrytová gama Per 170-172, 222
hvězdárna
— Cerro Paranal, Chile 154, 155
— evropská Jižní, ESO 128-132
— MFF UK v Modre 218
— Mt. Graham, příprava 151
— Remeisova v Bamberku 174-177
— Urania, Vídeň 217
— Zelenčukská, Kavkaz 212, 213
— 2dánice, historie 115, 116
hvězdárny na Kanárských ostrovech 209,210
hvězdy
— hnědí trpaslíci 105
— horké typu 0 125-127
— neutronové 109
hvězdy proměnné
— asociace pozorovatelů.A.AVSO 2
— katalog, anotace. 73

— konference v Crayfordu 232-234
— seminář o'výzkumu 35
— společnost pro fotoel. fotometru IAPPP 233
hvězdy
— bipolární výtrysky 106
— symbiotické, zpravodaj pozorovatelů, ano- R
tace 117!
— vznik 105
hvězdokupa kulová
— M 14, detail z HST 3/lob
M 80, centrální oblast 6/4p
— nejvzdálenější známá v Galaxii 2/4p
— omega Cen 110, 9/40b
— rozmístění v halu Galaxie 110
hviězdokupa otevřená
— Plejády 2/lob
hvězdokupy kulové
— v trpasličí galaxii ve For 4/3p
Impakty
— na Merkuru 229
— na Zemi 66, 67
Jupiter 5-7
— magnetosféra 7
— vymizení jíž. rovn. pásu 68
— záběr z HST, polocelek8/2p
Kamera
— FOC 202, 203
- WF/PC 202
- WF/PC II 203
kaverny 72, 122
kometa
— Aral 1991 b 61
— Austin 1989 cl 83
P/Encke 83
— P/Faye 1991 n 220
— P/Giacobini — Zinner 1991 m
— Grigg — Skjellerup 150
— P/Halley 83, 169, 170, 9/lob
— P/Hartley 2 1991 t 221
'
— La Hire = P/d'Arrest 220
— Levy 1990 c 1/lob, 4/3 ob, 83
— Levy 1991 q 220, 221
— Machholz 1986 III 84
— Machholz 1986 VIII 220
— P/Metcalf — Brewington 1991 a 62, 78
— P/Swift — Gehrels 1991 c 62
— Tsuchiya — Kiuchi 1990 1 2/20b, 7/2ob - 'P/Wirtanen 1991 s 237
komety 83, 84
— prošlé přísluním 1989 112
komise Allenova 201, 202
konference
— o astron. vzdělávání, příprava 197- ředitelů velkých planetárií 41-43
kongres IAF 187
konstanta kosmologická 145
korána sluneční, recenze 96
Kosmické rozhledy 1
kráter Ries 151
krátery meteoritové v Austrálii 207, 208
kříž Einsteinův 123
kvasar IRAS 18508-7815, silná emise Fe II 38
kvasary 123
_.

Ebicykl 1991 217
ekvinokcium 2000.0 220
elongace planet, graf 119
ESA, kosmická agentura 187
.
Evropská astronomická společnost 210, 211
expedice hledání meteoritu Bohumilice 60
expedice hledáni meteoritu Spankov 219
experiment BATSE 205

La Silla 128-132
lety kosmické pilotované 161, 164
Mars, prachový oblak
Merkur 225-230
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Měsíc 9/30b, 10/lob
— impakty 230, 231
— krátce po novu 68
— moře 231
— v X záření 111, 112
měsíce Jupiteru
— Io 7
městce Neptunu 237
— Triton 89
měsíc Pluta, Charon 20
měsíce Saturnu 8, 237
— Titan 7
měsíce Uranu, historie objevu 87
měření extčagalaktickýclt zdrojů
— interforometrické na velká základně (149
meteor u M31 7/30b
meteorit
— Bohumilice 60
— Mdrehison 84
meteority ledové? 48-50
meteorit měsíční Canterburský 84
meteorologie kosmická 163
Mezinárodní kosmicky rok ISY 1992 42
mikročočky gravitační 123
minuta časová, úhlová a rektascenze 19,20
mlhovina IC 1613 5/3p
mlhovina planetární Soví M 97 69-71
mlhovina
— N49, zbytek po SN 6/lp
— N 132 D zbytek po SN 6/2p
— SNR 0548-70 zbytek po SN 6/2p
mlhoviny
— obří molekulová mračna 105, 110
— obří mračna H I 122
model hvězdné atmosféry
— LTE 126
— non LYE 126
•

Navigace kosmická 186
Neptun 6
— družice 81
— jasnost, změny 127, 128
— mapka zdánlivé dráhy 79
— výzkum Voyageru 2 18
neutrina
- kosmická, detekce 150
— místa detektorú 31
— oscilace 32, 85, 146
— sluneční 31, 32, 38, 85
nova 107
— Cen 1991 117, 158
— Her 1991 101, 102, 118, 182, 237
— Mus 1991 101, 5/30b
— Oph 1991 141, 142
— v galaxii M 31 61.
-~
— v LMC 1991 142
— V 1500 Cyg 107
Objekt
— Cyg X-3 110
— Herbig, Haro — HH-34 2/3p
_
— HH-83 2/Sp
oblačnost, snímek z meteorolog. družice 6/3 ob
obří zářící oblouky 124
qkulárové čočky, výroba 132-134
opravy 160
optika
— adaptivní 147, 148
— aktivní 147, 148
Paměti astronoma, prof. Kopal 221, 222
panelová diskuse 181
pátá síla 52
perioda sluneční činnosti SOletá 165, 166

planetárium
— DIGISTAR 42
— technické vybaveni 41-43
planetka
— (1373) Cincinnati 24
— (2060) Chiron 83
— (1834) Palach 231, 232
— (2) Pallas 83
— 1989 FC 152
— 1990 MB, Trojan Marsu 91
— 1991 BA 78
planetky
— podmínky existence ve větších vzdálenostech 82
— pozorováni na Kleti 90-91
—'srážky se Zemí 152, 153
— systém hledání Spacewatch 82
— typu Amor 152
— typu Apollo 152
— typu Atén — Apollo 82, 90
planiny mezikráterové, rovinaté 227
Pluto 20, 81, 82
— snímek z HST 3/4ob
— zdánlivá dráha 1991 63
pozorovací yákladna na Měsíci 150
pozorovatelna dr. Arthura Beera 141
procese geodetická rotační osy pulsaru 147
princip
— antropický 188-190
— komplexností 188
program
— Amatérská přehlídka oblohy 58
— hledání planetek 153, 154
—SETI 11
— TOPS 3
— Voyager Interstellar Mission. VIM 30, 81
protohvězda SVS 13 237
proton — protonový řetězec 189
protuberance 8/40b„ 9/lob
prstence planet 8, 9
pulsar 109
— milisekundový 1937+2 109
— PSR 0833-45 ve Vel 109
— skoky v periodě 109, 110
= stabi)ita periody 55
— v Krabi mlhovině 2/2p
radiointeferometr 149
— VLBT 190
radioteleskop
— GMRT 173, 174
— mikrovinný 149, 174
radiové zdroje ve středu Galaxie 61
raketa Pegasus 161
retroreflektory 150
ročenky astronomické
— Astronomická ročenka, anotace 73, 74,
211
— Hvězdářská ročenka 59
— oprava HR 1991 59
— úvahy o ročenkách 87-89
Saturn 6, 7
—.magnetosféra 7
— snímky z HST a Voyageru 2 11/40b
— velká skvrna na planetě 39, 3/lob, 68,
— předchozí výskyty 52, 53
Sdruženi hvězdáren a planetárií
— programové prohlášení 17, 18
— ustaveni 74
seminář
— o stavbě dalekohledů 33
— o výzkumu proměnných 35
— stelární na Bezovci 196

‚-

Technologie kosmická 185
tektity 152
telekomunikace kosmická 185
teleskop rychlý 148
teleskop submilimetrový 149
teorie
— gravitace nesymetrická 52
— relativity obecná, testy 51, 52, 56
těžké kombardování 67
Triton, výsledky Voyageru 2 69

UFO 21
umělá družice
astrometrická HIPPARCOS
nneav

— „W. Herschel a dnešek" 35, 179, 180
sféra aktivitý planet 13 14
signály časové, odchylky 36, 58, 98, 113, 140,
157, 181, 198, 210, 235
sjezd evropských astronomů ERAM 71-73
slapy, vliv na nepřítomnost měsíců Merkura a
Venuše 14
slovník Space Science Dictionary 1, anotace
139, 140
Slunce
— aktivní oblast 6/lob, 10/20b
— červené záření 43-47
— kosmicky výzkum 197, 198
— maximum 22. cyklu 84
- rotace nitra 85
— spektrum 43
— útvary 45-47
— zploštění 85
sluneční činnost
— vliv na podnebí 165-167
— 1990 177, 178
sluneční seizmologie 72, 73, 85
sluneční skvrny 1/4ob, 2/3ob
— typy skupin 193
sonda
— Galileo 162
— Giotto 150
— GRASP, na sledování gama záření 29
— Magellan 65, 66, 163
— Mariner 10, 225
— Pioneer 10, 11 162
— Ulysses 20
— Voyager 1, 2 3-10
— měření vzdálenosti 56
— průlety kolem planet 5
— Voyager 1 162
- spojeni 190-192
— Voyager 2, spojení 190-192
sondy ke kometě Halley 57
soutěž literární k ISY 156, 157.
střediska vědecká pro popularizaci 41
středoškolská odborná činnost, celostát, přehlídka 216
supernova
— 1987 A 38, 102, 107, 108
— pozůstatek 813p
— 1990 aj 101
— 1991, A, v galaxii IC 2973 v CVn 78
— 1991 aa 158
— 1991 ab 182
— 1991 T 117, 142
— 1991 X 158
světelná ozvěna 107
světelné znečištění 193, 194
symposium
— Hledání společného jazyka 113
— o zákrytech ve slun. soustavě BSOP X
172, 173
systém
— globální poziční OPS 56
— komunikační OSN 190-192
— projekční OMNIMAX 42

29, 72, 149
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— GRO, přehlídka v gama záření 204-207
— Hubblův kosmický dalekohled HST 29, 125- 127, 148, 149, 162
— sférická aberace 149
— IUE, pozorování N Her 1991 118
— na pozorováni v IR ISO 29
— na pozorování Slunce OSO 29
— na pozorování v X XMM 29
— pro přehlídku mikrovinnou a v IR COBB
149
- ROSAT, výsledky 112
umělé družice
— geostacionární 150, 188
— vědecké 163
— vojenské .186
úkazy
— Jupiterových měsíců 239
— Městce a planet 22, 39, 62, 79, 102 - 104,
118-120, 142, 159, 183, 199, 223, 238, 239
úprava rukopisů pro ŘH 36, 37
Uran 6
— mapka zdánlivé dráhy 79
— objev 86, 87
ústav kosmického dalekohledu STI 29
Vada sférická na HST 201, 202
velká stěna galaxií 122
Venuše 65
- skleníkový efekt 66
vesmír
— rané fáze vývoje 54, 55, 97
— stacionární, teorie 146
— velkorozměrová struktura 145
vliv Slunce na biosféru 14, 15
voids 72, 122
výbor Fieldův pro kosmické dalekohledy
213, 214
výměnná publikační služba ASTROČAS 117
výstava Člověk a.vesmír v Linci 34
výzkum základní kosmický 173
vzdálenost£, kalibrace 145
.'
Workshop CTS 194, 195
Zábleskové zdroje záření gama 110
zákryty hvězd planetkami 83
západ Slunce 7/4ob
záření
— gama 204, 205
— gravitační 107, 147
zatměni Slunce
— v letech 1990-2000 25
— 11. 8. 1991 27
Země
biomasa 67
— kosmicky průzkum 163
— raný vývoj 65,,68
— skleníkový efekt 66
— snímek ze sondy Galileo 4/4ob
zobrazeni gravitační čočkou 8/4p

Pozn.: odkazy k nečíslovaným křídovým stránkám mají napřed číslo v ročníku /
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p . . . přílohy uvnitř sešitu

Povrch Marsu mezi areografickými šířkami —50° a +60° a délkami 20° a 130°. Vlevo jsou
vidět štítové sopky v oblasti Tharsis, vpravo nahoře planina Chryse. Obraz vznikl jako mozaika ze 102 dílčích družicových záběrů, jejichž zpracování bylo dokončeno až po deseti
(NASA/US Geological Survey, Flagstaff)
letech.

~

Oblast v jižní části souhvězdí Štíra a severní části souhvězdí Oltáře na desce pořízené
fotografy H.-H. Heyrem a H. Zodetem z ESO.

pověd, že v soustavě zákryty určitě nastávají, není podle křivky radiálních rychlosti
možná. Z této křivky lze jen udělat odhad
sklonu dráhy i, přičemž nutno předem učinit předpoklad o hmotnosti složek soustavy
(určit tyto hmotnosti přímo měřením není
u spektroskopieké dvojhvězdy možné). Přitom situace je ještě komplikována tím, že
odhad probíhá přes sin9 i, a tato funkce má
v okolí pravého úhlu velmi plochý průběh
(při 90° má hodnotu 1, ale při 80° ještě
0,96), Uvážíme-li, že předpoklad (odhad)
o hmotnosti lze zřídka provést s větší přesností 'než 20%, a že Griffinova výzva propaguje volné systémy typu ý Aur, které mají
daleko do podoby „po sobě se valících koulí', je jasné, že na podkladě spektroskopických dat nelze vyslovit nic víc než podezření či naději, že by pozemský pozorovatel
mohl v soustavě pozorovat zákryty. Lze však
podle nich dosti přesně říci, kdy by takový
zákryt — pokud nastane — měl být pozorován a jak dlouho by maximálně trval. Tuto informaci nabízí dr. Griffin amatérům,
aby jim usnadnil zaregistrování případného
zákrytu. Pokoušet se o to bez předpovědi
by vzhledem k enormně nepříznivému poměru mezi trváním zákrytu a délkou oběžné periody (týdny nebo i jen dny oproti
rokům) bylo beznadějné. Na straně amatéra
se ovšem předpokládá fotoelektrický fotometr, naproti tomu nároky na mohutnost
jeho přístroje nejsou velké, protože hvězdy
pod 8 mag se v tomto programu nemohou
objevit pro nedostatek kvalitních spektra.
gramů.
Dlužno podotknout, že Griffinova idea
v praxi skutečně funguje. Objevil takto během posledních pěti let 4 nové zákrytové
dvojhvězdy typu Š Aur ke 4 do té doby známým na severní polokouli. A kapitální kus,
y Per, ačkoli nepatří přesně k tomuto typu,
byl v září 1990 lapen na tutéž udici, přičemž u pod;běráku asistovalo (podle slov
samotného R. Griffina) „konsorcium (většinou amatérských) astronomů".
.
Na konferenci jsem vystavil poster o čes' koslovenském pozorovacím programu. Také
jsem několikrát vystoupil v diskusi. Ukázalo
se, že BAA VSS ani dnes nemá nic podobného našemu programu Hlídka, a pozorování zákrytových dvojhvězd sestupujících pod
13 mag se tam ' nikdo nevěnuje. Také jsem
sehrál rolí krajánka a přenesl přes Kanál
některé informace pro Angličany zcela nové.
Zájem byl o naše mapky okolí zákrytových
dvojhvězd. Naopak u BAA VSS se šířeji používá fotoelektrická fotometrie. Naše akvizice z cesty má podobu série cirkulářů VSS
a dalších publikací, které jsem v Londýně
zčásti
zčásti dostal darem či výměnou
i koupil. Krom toho by měla následovat návštěva našich anglických přátel v Československu. Konkrétní podmínky jsme na místě
nedohodli, pozvání do Československa jsme
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lečnosti, dozvěděl jsem se, že je součástí
. systému vzdělávání dospělých a část prostředků získává od svých členů jako kursovné. To činí pro celoroční kura několik
set liber a ani tyto poměrně vysoké částky
však zřejmě pině nekryjí náklady provozu.
Část programu konference byla věnována
jednotlivým hvězdám nebo jejich typům. Podrobněji se zmíním o třech příspěvcích, které z tohoto popisu vybočovaly.
K vlastnímu tématu konference, ke spolupráci amatérů s profesionály, hovořil několikrát člen Mezinárodní amatérsko-profesfonální společnosti pro fotoelektrickou fotometrii (IAPPP) Norman Walker. Na příkladu BW Vul ukazoval, že k hustému pokrytí světelné křivky fotoelektrickými mě-řeňímf je potřebí 10-12 pozorovatelů. Z toho vyplývají nároky na standardnost fotometrů resp. na standardizaci výsledků měření. Když hovořili o způsobech, jak mohou
profesionálové pomoci amatérům, jmenoval
výcvik pozorovatelů, vytvoření software na
tisk mapek, pomoc při fotoelektrické foto• metru a poskytnutí software k ní.
Na druhé straně ukázku, jak může vypadat příspěvek amatérů, předvedli sami hostitelé konference. Jeden z členů Manor Astronomfcai Society, pan Jack Ells, si doma
na zahrádce zkonstruoval zařízení, které nazval Automatický fotoelektrický dalekohled
[APT). Jde o reflektor týpu Cassegrain (7)
o průměru 21 cm schopný měřit zcela bez
dozoru. jeho pozorovací stanoviště mělo
zcela velkoměstský charakter a městské
osvětleni tam podle svědků bylo natolik
účinné, že se daly čist noviny. Přesto .1 za
takových podmínek určil majitel APT s pomocníky během několika let okamžiky minim vice než 20 zákrytových dvojhvězd. Kromě jiného měřil také TX UMa, která ,je u nás
v péči kolegů z Tatranské Lomnice. Většinu
hvězd proměřoval J. Ells opakovaně (celkem 59 určených časů), odvážil se až k9. velikosti (TT Aur). Pro zpestření si zkusil
např. změřit rotační periodu planetky Iris
(došel k hodnotě 0,3 dne). Další osud bezpochyby vynikajícího přístroje je nejistý,
protože majitel krátce před konferencí tragicky zemřel. Většina dosud získaných dat
je však zpracována a na konferenci byla
prezentována v grafické podobě.
Zajímavý návrh na spolupráci měl dr.
R. Griffin. S tímto astronomem z Cambridge,
specialistou na hvězdná spektra, který se
stal loni známým objevem proměnnosti
hvězdy y Per .(podrobnější zpráva je v ŘH
v tisku), by bylo zajímavé se setkat. V Crayfordu však nebyl, poslal svůj -příspěvek
v písemné formě. Během 30 let vytipoval
určitý počet (nepříliš) těsných dvojhvězd,
jejichž křivky radiálních rychlostí svědčí
o vysokém sklonu dráhy blízkém 90°, takže
by u nich mohlo docházet k zákrytům.Před-

však nabídli protihodnotou za podporu mého pobytu.
Skončíme malým dodatkem z jiného taliře. Mezi proměnáři se už delší dobu vede
diskuse o tom, k čemu je užitečná ČAS a
její proměnářská sekce. Jsou hlasy, že jde
o formální útvar, který nevyvíjí žádnou
činnost, a někteří lidé, i velmi aktivní v našem hnutí, do této sekce kvůli tomu, nevstoupili. Domnívám se, že při naší účasti
na konferenci BAA VSS byla ČAS užitečná
dvojím způsobem. Viditelný byl její finanční příspěvek. I když kryl jen asi 10 % nákladů, šlo o maximum, které jsme podle stanov mohli dostat, a byl velmi cenný. Krom
toho nám pomohla ČAS už svou prostou
existencí. Na konferenci Sekce pozorovatelů
proměnných hvězd BAA je prostě host mnohem „čitelnější", může-li vystupovat jako sekretář stejnojmenné sekce České astronomické společnosti (navíc při ČSAV) než
když je tam jako zástupce jakési skupiny
pozorovatelů organizované jakousi hvězdárnou, o niž většina účastníků ani neví, kde
se nachází. Pokud jde o činnost, tu nevyvíjí
společnost. Tu přece musí vyvíjet její členové.

evropského časopisu Astronomy and Astrophysics. Nyní rovněž BAC následuje příkladu BAN a vplouvá do téhož přístavu evropské astronomie.
BAC pinil své poslání výtečně. Byl rozesílán na několik set adres po celém světě
a dostával tak vědecké práce mých domdcžch kolegů do povědomí světové astronomické obce.
Dobrá zpráva tedy prav£, že zatímco BAC
konči, od nynějška všechny dobré práce
mých kolegů se objeví v časopise Astronomy and Astrophysžcs, takže budou těžit
z široké publicity tohoto „numero uno" mezi evropskýmž (přesně vzato kontinentálními, abychom se nedotkli postavení Monthly
Notices of the Royal, Astronomical Soci,ety]
astronomickými periodiky. .
Tento přechod je přirozeným důsledkem
nedávných politických změn v této části
starého kontinentu. Všichni mí kolegovéijá
sám doufáme, že tato cesta do Evropy povede dál, takže s.plýoání periodik je jen
prvním krokem. Následující kroky, mnohem
obtížnější a v této chvíli stěží uskutečnitelné,
by měly spočívat v nějaké formě přidružení
k předním evropským organizacím pro kosmický výzkum a pro astronomii, tedy k Evropské kosmické agentuře (ESA) a k Evropské jižní observatoři (ESO). Dříve než
k tomu dojde — doufejme, že hned v úvodu příštího tisíciletí — bylo by přirozeně
cenné, kdyby se zejména našim mladým. astronomům otevřely i jiné cesty, jednak přímým podílem na evropských programech: a
~~.
jednak účasti v meztnárodnfch týmech.
Velmi kladná úloha, kterou v minulosti
Mezinárodní astronomická unie pni
Na rozloučenou s časopisem BAC sehrála
podpoře mezinárodní spolupráce, bude zřejmě ,pokračovat i v budoucnosti, kdy — jak
Vážený čtenáři,
doufáme — se k nž připojí nově ustavená
mám pro Vás jednu dobrou a jednu špatEvropská astronomická společnost. Mí kolenou zprávu. Špatná zpráva říká, že toto je 'gové byli vždy zvyklí vyhlížet za hranice,
poslední ročník časopisu Bulletin českoslo- at už kreslené na papíře nebo vnucené přívenských, astronomických ústavů (Bulletin' rodou, a jsou tedy žádostiví spolupracovat
of the Astronomical Instžtutes of Czechoslov širším kontextu, at' ,už evropském nebo
vakža, krátce BAC). Časopis vznikl v r. 1947
celosvětovém.
ze dvou důvodů. Předně měl poskytnoutpubBAC je mrtev, až' žije astronomie na naší
likační možnosti československým astronoplanetě.
mům a za druhé měl být rozesílán na obJako vždy, upřímně Váš
servatoře, univerzity a vědecké ústavy v zaLuboš Perek
hraničí se žádostmi o výměnu za tamější
Otištěno v BAC 42 (1991), č. 4, 205,
publikace. Jelikož, ve čtyřžcátých, letech byla
překlad —g—.
kbnvertibilní měna u nás velmi vzácná, byla
to téměř jediná možnost, jak získat potřebnou zahraniční literaturu. Samozřejmě že se
pro výměnu využívalo též publikaci jednotlivých domácích institucí, jenže jejich ná. Mdine tu celú plejádu predstavžtePov rózklad byl silně omezen.
nych smerov ,alternatžvnej medicíny a psyTvářnost BAC vycházela z modelu BAN,
choterapeutiky, superjogžnskych a psychocož je zkratka, kterou pamětníci snadno
tronžcicých (á psychonických) spoločností,
rozluští jako Bulletin of the Astronomical
poslov rozmanitých kozmických, oržentálInstžtutes of the Netherlands. Holandský
nych a inch ,spasž.tel'ských "náboženstžev,
'BAN. však již před 'delší' dobou vplynul do
celú armádu „vedeckých" astrológgv a za-
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Odchylky časových signálů
v září 1991
Den
UTl-signál
UT2-signál
5. IX.
+0,1346s
+0,1112s
10. IX.
+0,1223
+0,0970
15. IX.
+0,1117
+0,0849
20. IX.
+0,1038
+0,0759
25. IX.
+0,0923
+0,0636
30. IX.
+0,0816
+0,0526
Předpověď (neurčitost í0,013s):
1. I. 92
—0,139
—0,144
V. Ptáček

-

mých

ručen „pravých" prorokov. Vedla už nielen presne dátum konca sveta (už po kolký
raz?J, ale niektorí poznajú nielen dátum,
ale aj spósob smrti človeka, lžek proti AIDS
a vela
zázračných veal. Športové haly, námestža, futbalové štadióny i televizory
sil novými arénami, kde sa preháňa davová
psychóza, exhibicionžzmus, náboženský /anatizmus ž naivita ?udí s bezmedznou drzostou šamanov rózneho kalibru ...
. .. Mali by sme sa ozvat časte/žie a silnejšie, a tento Augiášov chliev začat čistit
pekne od najbližšžeho okolia, aby nám nevyčítali, že si máme pozametat najprv pred
vlastným prahom. Je predsa rozdžel, či teologické a pr£rodovedecké nezmysly vykladá
rodový člen nejakej fanatžekej sekty, alebo
to tvrdí docent (či už profesor?) Slovenskej
teehnžckej univerzity v Bratislava (pozn ž napriklad brožúru Stvorenie sveta od doc.
RNDR. Ing. Vladimíra Betžnu, DrSc., stačí
stranu 31 alebo 36 a 37). Rovnako nie je
jedno, či vedecky „blbne" časopis Slovenka,
respektívne Jžtlia, a či Technické noviny
(napríklad senzáeia s rčntgenovými snímkamž kostier vyšších žžvočíchov, žijúcich
kdesi na planéte v okolí hviezdy DX v silhvezdí Andromédy), Nemali by sme prehliadat ani také problematické veci, ako sil výstražné hldsenia pne vodžčov z hvezdárne
v Clpici alebo už verejnostou dlhšie konzumované medicínsko-meteorologické predpovede. To sme však od témy „sedliackeho"
rozumu trochu odbočili. Záverom teda iba
zopakujem výzvu, aby sme ho čo najsmelšie používali, i ked to často prináša so sebou nemálo trampót.
Ver£m v jeho absolútny úspech, i ked
viem, že „proti 1'udskej hlúposti aj bohovža
bojovali máme" (F. Schiller) a že. „stále
mení pódu, ale dorastá do starej výšky"
(W. Hazlitt). Som optimista, aj ked' si myslím, že v porevalucčnom ošiali sme všetci
klesli poriadne hlboko. I /a mám niekedy
pokušenie súhlasit so slovamž svetobežníka
Thora Heyerdahla: „Kto je natolko hlúpy,
že berle nezmysly vážne, zaslúži si, aby ho
podvázali" a nepohnút ani prstům ani perům. ..
Igor Kapišinský: Smena na nedetu
č. 34/1991

Dne 3. září 1991 byl na jednání VIT ČAS,
které se konalo ve Valašském Meziříčí, opět
na programu problém sekcí. Bylo s potěšením konstatováno, že některé sekce jsou již
pině konsolidovány a mají zvoleny nové výbory. V dalších sekcích tento problém není
dořešen (po vyjasnění situace padáme informaci).
Velmi důležitým bodem programu byl návrh rozpočtu na rok 1992. Vedle položek,
které jsou a musí být plánovány každoročně (mzdy, nájemné, cestovné, výkony spojů
apod. — tyto položky jsou účelově vázány,
tzn., že pokud bychom nějakým způsobem
odstranili jejich potřebnost, byla by o to
nižší dotace), byly do rozpočtu též zahrnuty požadavky sekci na činnost a příspěvky
na různé akce v položce „odborná činnost
ČAS". Spadá sem např. příspěvek na Dovolenou s dalekohledem, příspěvek na koníerenci o astronomickém vzdělávání, Dopplerovskou konferenci, koní. Život ve vesmíru,
seminář Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, celostátní sluneční seminář apod. (členové ČAS budou mít možnost
získat příspěvek na cestovné a konferenční
poplatek na tyto akce) a příspěvky sekcím,
které nárokovaly v plánu na příští rok nějaké finanční požadavky (např. sluneční sekce, MPH apod.). Kromě toho byla ještě naplánována částka na ceny pro národní literární soutěž eseji v rámci Mezinárodního
roku kosmického prostoru, kterou vyhlašuje
ČAS ve spolupráci se Sdružením hvězdáren.
To vše ovšem bude možné pouze za předpokladu, že ČAS dostane od ČSAV příspěvek v požadované výši (nebo se najde ně)aký sponzor?). Z důvodu, že ne vždy se
ČAS přes veškerou snahu podaří pokrýt všechny požadavky, dr. Grygar navrhl při přidělování finančních prostředků podobný systém, jako je přidělování grantů v ČSAV:
vyčlenit na pořádání akcí určitou částku,
která by pak byla přidělována na základě
posouzení žádostí komisí.
Přestože finanční situace ČAS není v současnosti nejrůžovější, snaží se své prostředky investovat účelně, tj. podporovat užitečné věci. Proto Výkonný výbor rozhodl vyhovět žádosti Jindřicha Šilhána z Brněnské
hvězdárny a poskytnout mu' příspěvek
1000,— Kčs jako podporu na cestu do anglického Crayfordu, kam byl pozván na shromáždění ke 100. výročí založení sekce pozorovatelů proměnných hvězd Britské astronomické asociace. V červnu příštího roku
se v Praze uskuteční konference Československé akademie věd a umění na téma Věda
a umění v mezinárodním srovnání a souvis235

losteeb. Zástupce ČAS by na ní měl vystoupit s referátem „Astronomie v Československu jako součást světové vědy". Konference
by se měly též zúčastnit některé významné
osobnosti naší vědy působící v zahraničí.

Sulc

Přinášíme složení výboru sekcí, které již
byly ustanoveny:
MPH:
předseda — RNDr. Vladimír Znojil, CSc.
místopředseda — prof. Miroslav
tajemník — RNDr. Tomáš Stařecký
člen — ing. Jan Málek
Proměnné hvězdy:
předseda — RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
tajemník — Jindřich Šilhán
členové — dr. M. Zejda, dr. J. Borovička,
dr. P. Hájek, D. Hanžl, ing. A. Děifoch,
P. Kučera a další — celkem 11 členů
Časová a zákrytová:
předseda — ing. Bohumil Maleček
místopředseda — Karel Halíř
tajemník — ing. Rostislav Weber
členové — ing. Jan Vondrák, DrSc.,
Mgr. Pavel Najser
Historická:
předseda — Mgr. Pavel Najser
tajemník — dr. Erika Poková
členové — doc. dr. Martin Šolc, CSc., dr.
Alena Šolcová, dr. Zdislav Šíma, dr. Petr
Hadrava
Složení výborů dalších sekci přineseme
okamžitě, jak budou definitivně známy.
Kromě funkcionářů do sekcí bude ovšem
třeba ještě najít další schopné členy ČAS,
neboť na jaře r. 1992 by měl proběhnout
řádný sjezd ČAS spojěný s volbami nového
Výkonného výboru. A iaký výbor si zvolíme, tak bude činnost ČAS vypadat (i když
na druhou stranu — ruce k dílu by měl
přiložit každý člen, a to nejen byt i oprávněnou kritikou).
ČAS se podílí na řadě akcí, a to jak organizačně, tak v poslední době je snaha
i o finanční přispívání, i když vzhledem
k neutěšené finanční situaci ve všech společnostech je to dosti velký problém. Jedna
z akcí, na niž se podařilo přispět, byla ‚.Dovolená s dalekohledem". ČAS poskytla příspěvek ve výši 59 Kčs na každého platícího
člena (tch se zúčastnilo 10). Doufejme, že
podobnč bude moci ČAS přispět i v příštím
roce.
V současné době vznikají jisté problémy
s informovaností o úkazech, a to nejen amatérů, ale i profesionálních pracovníků Astronomických ústavů, neboť cirkuláře IAU
docházejí sporadicky nebo vůbec ne a jiné
zdroje informací jsou rovněž nedostačující
a pomalé. ČAS bude hledat možnosti, jak
potřebné informace získávat a jak zajišťovat
jejich rychlé a včasné dodání všem uživatelům (především z řad členů ČAS).
-m-

Společné zasedání
předsednictev
České a Slovenské
astronomické
společnosti
Pravidelná společná zasedání jsou praktickým výrazem dobrých a aktivních vztahů
obou našich astronomických společností.
V pořadí již čtvrté takové setkání se konalo 4. září 1991 na hvězdárně ve Valašském Meziříčí (odkud je do Prahy, do Bratislavy i do Tater zhruba stejně daleko).
Jednání se zúčastnilo celkem 16 funkcionářů
obou Společností pod předsednictvím doc.
Pavla Paluše z Bratislavy. V první části zasedání se zejména probíraly otázky činnosti
a spolupráce odborných sekcí obou společností. Tak se prostřednictvím sekcí obě společnosti podílejí na organizaci celostátních
seminářů pro profesionály i amatéry a
v příštím roce též na přípravě konference
o výuce astronomie v Brně (30. 6.-3. 7.
1992). Jelikož se stále opakují případy, kdy
termíny akci kolidují, budou se o koordinaci akcí většího rozsahu či obecnějšího
zájmu starat sekretariáty ČAS a SAS. Ve
vlastním zájmu by proto měli pořadatelé
všech astronomických akci dohodnout termín konání s dostatečným předstihem s příslušným sekretariátem. Termíny včas oznámených akcí budou zveřejňovány v Říši
hvězd, Kozmosu a případně i dalších časopisech nebo cirkulářích.
Také oba naše hlavní astronomické časopisy (Kozmos a Říše hvězd) úspěšně spolupracují zejména prostřednictvím svých zástupců v redakčních radách, jak to bylo
dohodnuto na předešlé poradě. Dále se probírala možnost užší spolupráce vydavatelů
obou astronomických ročenek. Slovenská ročenka na r. 1992 byla v době zasedáni již
v prodeji, a to za velmi příznivou cenu. Do
budoucna se uvažuje o anketě uživatelů ročenek, jejímž cílem by bylo ročenku „ušít
na míru" hlavním uživatelům.
V současné době začíná byt poměrně obtížné dostat se včas k aktuálním informacím (objevy komet, nov, mimořádné úkazy).
Proto výbory obou společností podniknou
rozhodné kroky ke zlepšení této informovanosti odborné i laické veřejnosti. Obě společnosti se budou rovněž podílet na propagaci Mezinárodního roku kosmického prostoru (ISY 1992). Zejména se stanou spolupořadateli literární soutěže, v níž vítězné
práce budou postoupeny k oceněni OSN.
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Prostřednictvím Rady vědeckých společností
byly naše astronomické společnosti vyzvány
k aktivní účasti na 16. kongresu Československé společnosti věd a umění, jež se uskuteční v Praze a Bratislavě ve dnech 26. 6.
až 1. 7. 1992. Konečně se na zasedání diskutovala možná přidružení národních společností k Evropské astronomické společnosti,
která byla loni ustavena v Davosu ve Švýcarsku.
V závěru se představitelé obou společností dohodli, že příští páté společné zasedání se bude konat opět ve Valašském Meziříčí v září 1992.

g

Z POSLEDNÍCH
CIRKULÁŘŮ IAU
Protohvězda SVS 13
N. Mauron a E. Thouvenot z observatoře
v Toulouse objevili začátkem května optické vzplanutí mladého objektu SVS 13. Tento objekt se nachází v .souhvězdí Persea
blízko tzv. řetízku mladých hvězdných objektů HH 7-11. Teprve dodatečně bylo zjištěno, že se tento objekt za poslední .tři roky
zjasnil asi o 3 mag. Poslední letošní přesná
měření pomocí ůzkopásmových červených
filtrů ukazují na tendenci zjasňování o 0,06
niag za měsíc. Vizuální jasnost na začátku
letošního raku byla v modré oblasti spektra B = 22,8, ve vizuální V = 20,2, 1 čer
voně R = 18,1 a v infračervené oblasti
I = 16,0. V červené oblasti spektra z'listopadu 1990 jsou přítomny jasné emisní čáry
Ha a Fe II, které jsou typické pro hvězdy
typu T Tauri a Herbig-Harovy objekty:
(IAUC 5261, 5298, 5309)

Kometa P/Wirtanen 1991s
Periodická kometa P/Wirtanen byla objevena 15, ledna 1948 C. A. Wirtanenem na
Lickově observatoři v Kalifornii. Od roku
1900 se kometa několikrát těsně přiblížila
k Jupiterú, což vždy znamenalo částečnou
změnu její dráhy. K nejtěsnějšímu setkání
S Jupiterem došlo v roce 1972, ledy kometa
minula planetu jupiter ve vzdálenosti pouhých 0,276 AU. Tehdy se změnila její perfhelová vzdálenost z 1,63 AU na 1,23 AU a
perioda z 6,70 na 5,88 roku. Po dalším těsném přiblížení k Jupiteru se změnila perihelová vzdálenost komety na 1,08 AU a perioda, na 5,50 roku.
Při letošním návratu byla kometa P/Wirtanen poprvé pozorována japonským astronomem T. Sekim 8. července. Kometa se tehdy jevila jako malý difúzní objekt s. Jasností asi 17 mag. Na své dráze se kometa

zpozdila pouze, o AŤ = -0,05 dne a její
předběžná efemerida (viz např. Hvězdářská
ročenka 1991, str. 187) doznává jen malých
změn. Kometa je však proti předpovědi o více jak 2 mag jasnější.
(IAUC 5303, 5323, 5346, 5367)

Nova HercuHs 1991
Přéhled posledních zpráv o nově Herculis
1991:
® Infřačervené spektrum v oblasti 3,0 až
5,5 µm ukazuje silný exces s maximem
kolem 10,7 µm. V oblasti 1,1-2,9 µm
byly identifikovány čáry Si VI (1,960µm)
a Si VII (2,481 µm).
® Skupiny izraelských astronomů z univerzity v Tel Avivu se stále zabývá zkoumáním periodicity změn světelné křivky.
Z posledních výsledků vyplývá, že během měsíce května a června docházelo
k pravidelným změnám jasnosti novy
o zhruba 0,3 mag s periodou P = 1,488
dne.
® Vizuální jasnost novy v období od 4. června do 2. srpna byla následující: červen
4,9 (UT): 13,9 mag; 13,2: 14,8; 21,3: 15,1;
30,9: 14;7; červenec 6,2: 15,1; 17,2: 15,7;
24,3: 15,1; srpen 2,1: 16,2.
(IAUC 5288, 5291, 5297, 5307, 5343)

Měsíce Saturnu a Neptunu
Mezinárodní astronomická unie schválila
následující definitivní označení měsíců Saturnu a Neptunu:
1981 513
Saturn XVIII
Pan
1989 N6
Neptun III
Naiad
1989 N5
Thalassa
Neptun IV
1989 N3
Despina
Neptun V
1989 N4
Galatea
Neptun VI
= 1989 N2
Neptun VII
Larissa
Proteus
= 1989 Nl
Neptun VIII
Neptunovy měsíce jsou očíslovány podle
vzdálenosti od planety.
—tst[IAUC 5347)

Astronomický cirkulár
Slovenskej
aStronomlckej

spoločnosti pri SAV
Do roku 1978 bol vydávaný M. Antalom.
Od 1. januára 1979 došlo k zláčeniu Astronomického cirkulára a Slnečného cirkulára. Pod názvom Astronomický cirkulár začali vychádzat 3 série:
a) novinky z medziplanetárnej hmoty,
b) novinky žo Slnka,
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život. Zásluhou satelitu ROSAT v ceně 333
mil. USD tak světová kosmonautika opět
(tp)
triumfovala.
Geský expres 17. 7. 1991

cj novinky zo stelárnej astronémie.
V sérii „c" vyšlo 6 čísel, posledně v roku
1984. Vydávanie sérii „a", „b" pokračuje
nepretržite: V sérii „a", za ktorú zodpovedá
J. Svoreň, vyšlo 170 čísel, v sérii „b" zostavovanej L. Kulčárom 64 čísel.
Cirkulár informuje o objavoch komét, clemeridách jasných komét a planétiek, porce
novaní malých komét, definitívnych 'denných číslach slneěných škvřn a sinečnejaktivite. Obsahuje tiež všetky aktuálne informácie z týchto oblastí vhodné pse pozorovatel'ov vybavených malými dalekohfadmi.
V súčasnosti vychádza 115 výtlačkov. Záujemcom z radov členov SAS pri SAV je
distribuovaný bezplatne, inštitúciam za výrobné a poštovné náklady. Objednať možno
u vydavatela, ktorým je Sekretariát SAS pri
SAV, 059 60 Tatranská Lomnica (súčasná
cena vrátane poštovného je Kčs 50,— za
Ján Svoreň
15 čísel AC).

LůKEI

ZEMĚ NENÍ JEDINÁ
Americko-německa-britská družice ROSAT
byla loni v červnu vypuštěna raketou Delta
s cílem pátrat po zdrojích rentgenového záření ve vesmíru. Pro tyto účely ji konstruktéři vybavili zrcadlem s plochou téměř dokonale vyleštěnou.
Mezi hlavní úkoly satelitu patří i šnímkování tzv. proměnných hvězd. Stejnou činností se ROSAT zabýval i počátkem letošního roku. Jeho kamery pořídily snímky hvězdy DX v souhvězdí Andromedy. Radarem
byly poté získané záběry předané do řídicího střediska.
Jakmile se fotografie objevily na obrazovkách operátorů, všichni užasli. Kromě obvyklých záběrů se na snímcích objevily kostry i jakýchsi živočichů. Vědci si nejprve
mysleli, že si někdo z nich dělá hloupé vtipy, ale počítačová analýza potvrdila pravost
získaných záběrů.
Družici ROSAT se snímky koster podařilo
získat tak, že proměnná hvězda velmi malých rozměrů si v důsledku silné gravitace
od sousední hvězdy přitáhla nejen část její
hmoty, ale i planety, jež kolem ní obíhaly.
Jedna tato planeta byla pravděpodobně osídlena tvory, jejichž těla byla při mezihvězdném přeletu ozářena paprsky X. V podstatě
se jednalo o běžný proces „rentgenování".
Odborníkům se tedy s největší pravděpodobností podařilo dokázat, že Země není jediná planeta, na níž se ve vesmíru zrodil

NA OBLOZE

V ÚNORU 1992
Gasové údaje v této rubrice uvádíme ve
středoevropském čase SEČ a mají pro úsporu místa vynechán symbol min na konci
Čísla.
Slunce vychází 1., 15, a 29. II. V 7h35,
7h14 a 6h45;, zapadá v 15h53, 17h17 a 17h41.
Den se v únoru prodlouži o 1h38, deklinace
vzroste z —17,4° na —7,9°. Ze znamení Vodnáře. do Ryb na ekliptikální délce 330° přechází Slunce 19. IL v 10h43, ze souhvězdí
Kozoroha do Vodnáře vstupuje 17. II.
v 19h43. Hlavni minimum časové rovnice
připadá na 11. IL, kdy pravé Slunce vrcholí
až 14 min 16 s po myšleném Slunci středním.
Měsíc je v novu 3. II. ve 2oh, v první
Čtvrti 11. v 17h; úpiněk 'nastává 18. v 9h
a poslední čtvrt 25, v 9h. Odzemím prochází 2. a 29., přízemím 17. II. Vzdálenost středů Země a Měsíce přitom bude 2. 406 508
km (nejvíce v roce), 29. 405916 km .a 17.
358 096 km. Díky příznivé poloze ekliptiky
bychom mohli spatřit mladý Měsíc krátce
po novu, nejspíše 5. II. Po západu Slunce
v azimutu 60°. Rybami prochází 7.-9., Beranem 10.21. Po půlnoci 12. II. ho spatříme jižně •od Plejád v Býku, 13. po půlnoci
severně od Aldebarana. 15. a 16. postupuje
souhvězdím Blíženců, 16. je jižně od Castora s Polluxem. V Raku ho najdeme 16. večer a 17., ve Lvu 18.-19., kdy vytvoří skupinku s Regulem a Jupiterem. Jižně od obrazce Panny ho uvidíme 20.-22., v konjunk-.
ci se Spikou je 22. ráno. 21. II. Při maximálnílibraci v šířce k nám natáčí severní okrajové oblasti. Vahami postupuje 23.-24., ve
Štíru ho najdeme 25. a večer bude poblíž
Antara. Střelcem prochází 27.-29. II.
Merkur bude viditelný koncem února jako
kotouček průměru 5" blízký úplňku, a to
večer po západu Slunce u azimutu 90°. Ekliptika má sice vyhovující značný sklon vůči
obzoru, přesto však planeta zapadá 25. II.
jen 27 min po Slúnci. Příznivé podmínky
k nalezeni okem připadají až na březen.
V únoru je výhodná jen vyšší jasnost planety: 25. II. —1,3 mag.
Venuše svítí jako jitřenka již jen nízko —
na začátku občanského soumraku a začátku
měsíce pouze 8° nad obzorem, koncem úno-
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jako

Úkazy Jupiterových měsíců
Větrná růžice ukazuje světově strany na
nebeské sféře, jak se jeví v obracejícím
dalekohledu; tak je orientován i obrázek.
Typy úkazů:
1. zatmění E (eclipses) stínem planety,
2. zákryty za kotoučem planety O (occultatžons),
3. přechody stínů měsíců přes Jupiterův kotouč S (shadow — transits],
4. přechody měsíců před Jupiterovým kotoučem T (transžts].
Vstup při zatmění je označen ED (disappearanoe), výstup ER [reappearance]. Podobně se označuje vstup přž zákrytu OD,výstup OR. Přechody stínů mají začátek SI
(immersion — vstup, ponoření) a konec SE
(emersion — výstup, vynorrení). Také při
přechodu měsíců rozlišujeme TI a TE.
V roce 1992 vidíme dráhy satelitů většinou z podhledu, třebaže jen velmi mírného,
Země leží
vždy blízko oběžných rovin Jupiterových satelitů. Smysl oběhu měsíců se z podhledu jeví záporný, ve směru

jatelné. Přesouvá se souhvězdím Vah, 28. II.
prochází zastávkou a začíná se pohybovat
zpětně.
Planetky: [2) Pallas v Hadonoši je vidíteinů v ranních hodinách, 10. II. v poloze
17h31,6; +6°18', vychází v 1h40, magnituda
jen 9,5. Ke sledování je méně obtížná. (4)
Vesta ve Lvu, 29. I. byla v zastávce a 5. II.
je v poloze 1ih55,4; +10°31'; 6,3 mag, pohybuje se zpětně JV od Deneboly ((i Leo).
(14) Irene také ve Lvu má 3. II. polohu
10h14,5; +24°54'; 9,2 mag a 18. II. je v opožici se Sluncem. Ekvinokcia poloh 1950,0.
Meteory: většinu února jsou v činnosti
Virginidy s radiantem v Panně, viditelné nejlépe po půlnoci, ale
nízkým hodinovým
počtem, do 10. Ještě nižší činnost vykazují
s

za jenom 2°. Podmínky viditelnosti se plynule zhoršuji.
Mars zůstávánepozorovatelný po listopadové konjunkci se Sluncem.
Jupiter je zpočátku viditelný většinu noci
- kromě večera, 29. II. nastává jeho opozice
se Sluncem a nad obzorem svítí celou noc.
Pohybuje se zpětně [na západ) jižní částí
Lva. Jeho zdánlivý pohyb můžeme sledovat
vzhledem ke hvězdám Regulus a také p Leo,
k nimž se pomalu blíží. Soupis četných úkazů satelitů najdeme ve Hvězdářské ročence
na str. 93; druhy úkazů znázorňuje obrázek.
Saturn, Uran a Neptun se ztrácejí ve světle Slunce a nejsou viditelné.
Pluto je nad obzorem ve druhé polovině
noci, podmínky k jeho zachyceni jsou při-

hodžnovýdh ručiček, takový zůstává, ž v převracejícím dalekohledu. Na obrázku jsou
malé osy zdánlivých drah zvětšeny pro větší přehlednost. Není také naznačen stínový
kužel, ale jen jeden řez vrženým stínem
kolmo ha osu kužele. Do 29. II. a od 17. IX.
směňuje stín na západ od Jupitera (v obracejícím dalekohledu doleva), 29. II.-17. IX.
1992 leží vržený stín východně od planety
(doprava). První datum odpovídá opozici,
druhé konjunkci se Sluncem. Vzhledem
k poloze Slunce, Země a Jupiteru směřuje
stín Jupiteru prr"ž jeho opozici se Sluncem
pro pozemského pozorovatele k jihu (vzhůru), takže zatmění v dalekohledu Keplerova typu nastávají nad kotoučem planety.
Kolem kvadratur Jupitera se Sluncém
(koncem .května 1992, začátkem ledna 1993)
vidíme ze Země planetu v největším fázovém úhlu, přes 10°, a tehdy směřuje stín
planety v květnu „nejvíce" doprava, v lednu doleva — proto zatmění nastávají nejdále od kotouče planety.
P. Příhoda
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3-Leoni iy s maximem 26. II., jsou však činné ještě ve druhé polovině března. Také
třetí únorový roj, 17-Virginidy, je slabý, ale
jěho činnost trvá od 10. II, do poloviny dubna.
Proměnné hvězdy: dostatečně vysoko nad
obzorem v noci nastávají minima Algalu
16. II. ve 22h30 a 19. II. V 19h; maxima
d Cep 17. v 19h a
Gem 25. II. ve 20h. Mira
slábne k minimu, má kolem 9 mag.
Pavel Příhoda

® Prodám dalekohled s objektivem Zeiss
Jena HS 95 80 mm, f 120 cm, polární osa,
sklon 50°, bez jemných pohybů, na dřevěném stativu s hledáčkem 6X. Adolf Neckař, Wolkerova 33, 796 01 Prostějov.
® Nabízíme atraktivní publikace: 1. A.
ROkl — Atlas Měsíce za 150 Kčs, 2. Kosmické objekty za 89 Kčs — 130 str. barev., 3.
Globus hvězdné oblohy za 240 Kčs. Petrova
kulisa, P. 0. Box 21, 76316 Fryšták•
o Prodám malý refraktor 50/540 v protesionálnom prevedení, hledáčik so zenitovým líranolom 95 30/120, axiálny sp®sob zaostrovania, okulár, zanitový hranol, redukcia k foto, drevený statív. Záujemcom Po.
šlem foto. Cena cca 4500 Kčs. Pavol Bartók,
Riečna 915/85, Partizánske.
® Prodám astronomický dalekohled AD 800,
f = 800 mm, d = 5,6 mm, okuláry: f = 10
milimetrů a f = 20 mm zvětšení 40 X a BOX,
okulárový hranol, okenní stativ, v perfektním stavu — kvalitní obraz, zašlu na dobírku, cena 1600 Kčs. Pavel Blaho, tř. Osvobození 1091, 765 02 Otrokovice, okr. Zlín.
® Prodám amatérský astronomický dalekohled Cassegrain — Maksutov, lb 110 mm,
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f = 1650 mm, zvětšení 80-200X. Alexandr
Tichý, Bratří Lužů 2210, 688 01 Uherský
Brod.
® Koupím triedr Meopta 12X60, skládací
námořnický dalekohled a Galileiho binokulár, zvětšení 4X, silný hodinový stroj na závaží. P. Dzik, 73996 Nýdek 408.
® Prodám astronom. dalekohled Newton
95 160 mm, f = 1100 mm, dřevěný tubus,
kovová paralaktická montáž. Jiří Pecha, Na
výsluní 1282, 73514 Orlová Lutyně.
® Prodám Atlas Borealis, perfektní stav. K.
Sandler, Píškova 1945, 15500 Praha 5, tel.
55 3119.
Prodám kvalitné parabolické zrkadlá
®
¢S 120, QS 170 a 95 200.
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okuláry 35, 20, 9, zrcadlový hledáček (6 X)
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hranol, paralaktická montáž, projekční des•
ka, odkládací destička s osvětlením, stativ.
Nevyužitý. Původní cena 669 DM, nyní 600
DM v Kčs (podle kursu). Ludvík Franta,
Eliášova 31, 616 00 Brno.
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Ohromující množství informací, které obsahuje jediná deska exponovaná jednometrovou
Schmidtovou komorou v La Silla, dokumentuje tato čtveřice záběrů. Snímek vpravo nahoře
zachycuje pole o rozměrech 5,6°X5,6°. Zbývající tři (pořadí se rozumí proti směru chodu
hodinových ručiček) jsou 3,6krát, 36krát a 360krát zvětšenou oblastí poblíž hvězdokupy
NGC 6325, která je na prvním snímku vidět nedaleko jeho středu. Pro zajímavost — první
snímek tedy obsahuje 1 600 000 snímků jako je ten, který je vpravo dole.
•
(z časopisu The Messenger) .
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mpbktní jádroiivěidokupy CL0077 se slabým náznakem obloukové struktury, jak jě4
zachytil dalekohled NTT při expozici 2 minuty.
(z časopisu The Messenger)

