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44 PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY
Koňské hlava jedna ž nejznámějších temných mlhovin. Koňská hlava je;
částí'mlhoviný IC 434, která leží blízko hvězdy Alnitakjv pásu.On(na. Vzdáte
host mlhoviny 1e ast 1400 světeinych let.
4 DRUHA 'STRANA OBÁLKY ;
NAHOŘE VLEVO W Kosmická sonda ULYSSES— sonda určená pro výzkum
Šlunce.V}ppštěna.bylá v říjnu 1990 i raketoplánu Discovery a pa úspěšném'
gravitačním manévru u planety Jupiter napočátku února 1992 letí po dráze prak-;
fleky kolmé'k elipt)če měrem ke Slunci. V červnu 1994 by měla sonda ULYSSESproletět nad jižním pólem Slunce á o rok později naď pólem severním.
NAHOŘE':VPRAVO Kostnická sonda 'GRANÁT —sonda určená pro vý-':
zkum zdrojů krátkovinného záření Na palubě sondy jsou dva dalekohledy: dale•
kohled ARTP pro oblast středně tvrdého záření (5 - 30 keV) a dalekohled':_
Sigma pro oblast měkkého gama záření (35' : 200 keV).
DOLE Kosmická laboratoř Space Station Frreedom —umělecká vize orbitálního komplexu kosmické laboratoře příštího tisíciletí Podle původního projektu měla být laboratoř budována už ad poloviny 90. let;ale vzhledem kfinanč
ním problémům ůčnSIBfl Ů projektu (Japonsko, Kanada NASA a ESA) je tento'"
temen odložen.

vamos? — M. Plavec (100); Noventésimo aniversario
de la muerte de Prof. V. Šafařík — M. Kopecký (102);
informationes del 12° Congreso de la Sociedad
Astronomica Checa (108-111)
v

♦

CITÁT MESICÍ
N každém případěje zřejmé, že větší část Hmoty
ve vesmíru je zcela neviditelná, takže astronomie je

téměř docela teoretická záležitost.
R. A. Lyttleton (1973), britský astronom
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NOVINKY Z ASTRONOMIE
H ).~~~i~dnl asteonomlrCke unie
oproti původnímu stavu činil asi —0,7 mag. Shodou okolností byl v tomto období
kvasar sledován i z Comptonovy orbitální laboratoře, která v rozmezí 10. a 23.
ledna 1992 registrovala záblesky gama záření s energií částic nad 100 MeV. Zdá
se, že pozorované gama záblesky a následné optické zjasnění mají původ v jedné
a téže události. Potvrzení, příp. vyvrácení, této domněnky je clem dalších měření
(IAUC 5453.5460)
a analýz získaných dat.
Uran
V dubnu letošního roku byl oficiálně oznámen objev emisních čar iontu vodíku
H; u planety Uran. Tento objev byl učiněn při analýze infračervených spekter
pořízených 1. dubna 1992 argentinským dalekohledem (UKIRT) dvěma 4—min
expozicemi s intervalem 2 hodiny. Celkem bylo identifikováno 11 čar H v intervalu 3,90+4,07 µm (signál/šum = 5). Maximální odstup mezi signálem a šumem
byl kolem vinové délky 3,978 µm (signál/šum = 20) - detekovaný tok záření byl
- 9x10-" W.m2 (při apertuře 3"). Planeta Uran se tak stává druhou planetou
sluneční soustavy, kde byla přítomnost emisních čar iontu H3 potvrzena (poprvé
(IAUC 5492)
to bylo v r. 1988 u planety Jupiter).

Supernova 1992C
Hans Van Winkel z Evropské jižní observatoře (ESO) oznámil koncem ledna
t.r. objev letošní již třetí supernovy (1992C). Supernova byla objevena na fotografické desce exponované G. Pizarrim dne 28. ledna pomocí 1,5—m Schmidtovy
komory na observatoři La Silla. Poloha supernovy 1992C je 27"východně
a 28"jižně od jádra spirální galaxie NGC 3367 (galaxie se nachází v souhvězdí
Lva a je od nás vzdálená 60 Mpc; dne 4.2. 1986 byla v této galaxii objevena
supernova 1986A). Ve spektru supernovy (CCD—spektrogram ze dne 30. ledna)
jsou dominantní emisní čáry Has maximem kolem vinové délky 657 nm a zdá se,
že jde s největší pravděpodobností o supernovu typu II. Rychlost rozpínání vnějších vrstev atmosféry hvězdy byla vypočtena na -- 7000 km.š t.
Na snímku pořízeném 2,2—m dalekohledem 1—min expozicí pomocí CCD—delektoru se supernova 1992C jeví jako jasný stelámí objekt na konci jednoho spirálníhogalaktickéhoramena(nasnímkuvlevodole). (IAUC 5440; foto ESO)
Kvasar 3C 279
V období 15. až 28. června 1991 byl identifikován zdroj gama záření o intenzitě
100 MeV. Jeho poloha téměř přesně souhlasí s pozicí proměnného kvasaru
3C 279. Dodatečná analýza naměřených dat ukázala, že zdroj vykazuje velmi pravidelné změny toku záření, a to v relativním rozmezí l0' .
Další měření tohoto vysoce energetického záření byla provedena v období 3. až
17. října 1991. Následná simultánní rádiová a optická pozorování potvrdila, že
pozorované záření pochází k kvasaru 3C 279. Bylo také zjištěno, že tok záření
z tohoto zdroje se vzhledem k červnovým hodnotám zmenšil asi o 30 %.
(IAUC 5311, 5431, 5433)
Supernova 1987A
• Neklesající zájem o supernovu 1987A se týká i několika hvězd sousedících
v její těsné blízkosti. Podrobná analýza spekter těchto hvězd (spektra byla pořízena dalekohledem NU na Evropské jižní observatoři) z října 1990, září a listopadu 1991 a z ledna 1992 ukázala některé zajímavosti týkající se hvězd označovaných jako hvězda 2 a hvězda 3. Hvězda 3 jev čáře Ha a H'3 mnohem jasnější než
hvězda 2 a její spektrum neobsahuje čáry kovových prvků (v ostatních čárach je
hvězda3 mnohem méně jasná než hvězda 2). Podrobná barevná fotometrie poří
zená ná óbservatoři Cerro Tololo (září 1989 a listopad 1991) také ukázala, že jasnost hvězdy 3 v průběhu několika měsíců kolísá v rozsahu až 0,3 mag. Barva
hvězdy 3 byla v tomto období: U = 15,03; B = 15,90; V = 15,86; R = 15,62;
I = 15,53. Tyto a ještě další skutečnosti vedou k závěru, že hvězda 3 je tzv.
Be-hvězda.
• Neméně zajímavým objektem je také malá difúzní mlhovina na severní
straně vnějších prstenců supernovy (mlhovina byla pojmenována podle svého
tvaru jako .Napoleonův klobouk'). Příčina vzniku mlhoviny není zatím známa.
(IAUC 5449)
Kvasar ASO 0836+710
J. Schramm z observatoře v Hamburku oznámil výsledek fotometrických měření kvasaru QSO0836+710, která spolu se svými spolupracovníky prováděl od r.
1989 na španělsko-německé observatoři Calar Alto (Španělsko) pomocí 1,23—m
dalekohledu. Výsledky pozorování ukazují, že od listopadu 1989 do října 1991 se
jasnost kvasaru měnila jen nepatrně a kolísala v rozmezí asi ±0,05 mag. Od 6.
února 1992 však jeho jasnost začala vzrůstat a to až do 16. února, kdy tento nárůst
98

Říše hvězd

ročník 73

7/1992

Kometa P/Halley (1986111)
Halleyova kometa se stává v současné době stále méně dostupným objektem
pro pozemská pozorování a tak každá nová zpráva o jejím dalším pozorováni
vždy potěší. Autorem poslední takové zprávy je R. M. West, který v polovině
dubna oznámil, že se mu podařilo zobrazit Halleyovu kometu ve vzdálenosti 16,2
AU od Slunce. Snímek, na kterém byla kometa nalezena, vznikl složením něko•
lika obrázků s celkovou dobou expozice 130 minut —jednotlivé obrázky pořídili
astronomové A. Smett a O. Hainaut dne 16. dubna t.r. pomocí 3,5—m dalekohled[
NU. Halleyova kometa se na výsledném snímku jevila jako velmi slabý objekt
o jasnosti V = 25,8±0,4 nacházející se v poloze předpovězené G. B. Marsdenem
Vzhledem k pozorované jasnosti lze usuzovat, že prachový oblak uvolněný z ko(IAUC 5241.5535.
mety koncem r. 1990sejižrozplynul.
Kometa Shoemaker—Levy (199Ia,)
• Efemerida na srpen (mapka pro vyhledávání komety je publikována v tomu
čísle Říše hvězd pod rubrikou Úkazy na obloze — str. 106; dráhové elementy — vi:
Říše hvězd 1/1992, str. 2):
den

amsp

82000

A

r

mr

01.08.
06.08.
11.08.
16.08.
21.08.
26.08.
31.08.

12s02,29,7'
12 06 05,2
1208 28,0
121007,6
1211 23,0
12 12 26,2
12 13 24,6

+15'54' 49"
+08 22 09
+02 07 06
-03 06 16
-07 31 58
-11 21 13
-14 42 41

1,107
1,214
1,328
1,445
1,559
1,671
1,777

0,848
0,869
0,898
0,935
0,979
1,029
1,083

7,0
7,3
7,6
8,0
8,4
8,7
9,1

(IAUC 5501, 5529
Kometa Tanaka-Machholz (1992d)
• Pokračování efemerid z Říše hvězd 6/1992 - efemerida na srpen (dráhové ele
menty - viz Říše hvězd 4-5/1992. str. 82):
den
01.08.
11.08.
21.08.
31.08.

a
08°33,49,2"
08 50 07,0
09 03 42,5
09 15 07,5

S
+47'23' 08"
+44 35 59
+42 06 01
+39 52 06

A

r

rut

2,753
2,850
2,928
2,985

1,936
2,040
2,146
2,253

11,6
11,9
12,1
12,4

(IAUC 5528, 5531
Nová kometa P/ShoemakerLevy 8 (1992f)
Dne 5. dubna t.r. oznámila známá trojice C. S. Shoemakerová, E. M. Shoema
ker a D. H. Levy objev letošní již šesté nové komety. Objev byl učiněn pomoc
0,46-m Schmidtovy komory na observatoři Mount Palomar — kometa se jevil
jako slabý difúzní obláček o jasnosti -- 17 mag. Následující přesná měření odha
lila, že kometa má ve sluneční soustavě eliptickou dráhu, po níž se pohybuj'
s periodou — 7,5 let. Kometa tedy patří mezi tzv. krátkoperiodické komety a jej
předběžné označení je P/Shoemaker—Levy 8 (1992f). V letních měsících se bud'
pohybovat souhvězdím Panny a Vah. Její jasnost bude v této době kolem 17 mag
(IAUC 5493, 5495, 5506, 5540

~

Nova Cygni 1992
Přehled dalších výsledků pozorování:

• Analýza spekter získaných v květnu pomocí OSU—CCD—spektrometru (interval 330 _ 860 nm s disperzí 1 nm) instalovaného na 1,6—m Perkinsonově dalekohledu na Lowellově observatoři ukazuje, že hustota rozpínajících se vrstev
S CCD—spektra (interval 380=750 nm s disperzí 12,9 nm s disperzí 12,9nm/ hvězdy pomalu klesá a že ve spektru jsou dominantní zakázané čáry: [Ne III]
nm) pořízená spektrografem Boller & Chivens umístěným na 1,82—m daleko- (386,9 a 396,8 nm), [O III] (500,7, 495,9 a 436,3 nm) aj. Ve spektru jsou též přísledu na observatoři Asiago (Itálie) vykazují přítomnost velkého množství emis- tomny čáry Balmerovy série vodíku, čáry O I, He II, N III aj.
tích pásů včetně Fe H (mu!tiplety 27, 28, 37, 38, 42, 55, 74), Ca II (čáry H a K),
VIg II (multipl. 3), Na I (pás 589,0=589,6 nm) a O I. Všechny pásy jsou přitom • Vizuální jasnost novy v období od konce února do konce června klesala
z -' 4,6 na + 8,5 mag. Do celosvětové pozorovací řady vizuálních i fotometrictoměmě široké a často se překrývají.
kých měření se zapojilo i několik československých astronomů profesionálů
R. Tuffs provedl dne 14, března bolometrická pozorování novy pomocí 30-m i amatérů - jen namátkou: J. Borovička, D. Hanžl, F. Hroch, E. Neureiterová,
adioteleskopu IRAM na vinové délce 1,3 mm. Po odstranění rušivých vlivů byla P. Rapavý, M. Zejda.
iodnota naměřeného rádiového toku od novy rovna 69=7 mJy.
(JAUC 5467, 5469, 5471 5475, 5476, 5479, 5480, 5482, 5487, 5490, 5492,
5497,5504,5502,5511,5516,5520,55222,5523,5526,5526,5527,5533)
Výsledkem měření rychlosti rozpínání vnějších vrstev hvězdy v březnu až
(kz)
cvětnuje hodnota mezi 2900 a 3900 km.s'. Tyto hodnoty byly též potvrzeny mě`eními družice IUE.
Vysvětlivky k tabulkám:
S R. M. Hjellming z Národní radioastronomické observatoře (NRAO; USA)
tovedl se svými spolupracovníky dne 30. března měření pomoci radioteleskopu
Výsledkem měření rádiového toku z novy jsou hodnoty 0,4,1,0 a 1,8 mJy
ra frekvencích 8,4, 14,9 a 22,5 GHz. Současně byla též změřena ,rádiová` pozice
lovy: a = 20h30m31,75 ± 0,25, (3 = +52'37' 5ľ± 3"(ekvin. 2000.0).

dráhové elementy: T.- okamžik průchodu perihelem , e — excentricita, 0— argument perihelu S2 — délka výstupného uzlu, i — sklon k ekliptice;
efemeridy: všechny ‚idole jsou vztaženy k Oh TT příslušného dne, a, S — souřadnice pro
ekvin. 2000.0, A — vzdálenost od Země v AU, r — vzdálenost od Slunce v AU, m, — zdánlivá
celková jasnost v magnitudách.

Perseidy 1992 - rojstoletí?
Vzhledem k blízkosti komety P/Swift—Tuttle /1862111/ k dráze Země se letos očekává mimořádně
aktivní meteorický roj Perseid, který tuto kometu doprovází, Podle odhadů jak zazněly na konferenci
„Meteoroidy a jejich mateřská tělesa ve Smolenicích na začátku července t r. můžeme očekávat
maximum roje v noci 11./12. srpna 1992 ve 21h30min SEČ.
Maximum by mělo být výrazné pra zvlášť jasné meteory, trvání může být kolem 3D minut a frekvence může dosáhnout i několika desítek meteorů za minutu. /viz též Říše hvězd 2/1992, str. 18/
[Uzávěrka 20, 7.]
O

V CeSkO5IoVGl
Jen co PNS začala rozestlat Říši hvězd 3/1992, ozval se autorovi článku
i Mezinárodním kosmickém roku telefonicky jeho přítel P. Doubrava
Laboratoře dálkového průzkumu Země: „Tvoje kritika postoje českých
nstitucí k ISY už na nás neplatí. Právě od nás odešel Buzz Sellman, který
e duší projektu Global Student Village, a dohodli jsme se o vybudování
Janice v Praze!" Požádali jsme proto společně redakci, abychom mohli
Itenáře Říše hvězd podrobněji informovat.
Global Student Village je projektem, který v rámci Mezinárodního kosnického roku (ISY) sponzoruje americká nevýdělečná organizace
:IESIN (Consortium for International Earth Science Information Netvork) se sídlem v Ann Arbor ve státě Michigan. Finančně ji podporuje mj.
iřad NASA. Cílem projektuje popularizace vědo Zemi, především mezi
tudenty středních, příp. vysokých škol různých zemí, kteří se podle svých
nožností zapojují do celosvětového experimentálního programu Global
:hange Research Program Era.
Studentská pracoviště jsou zdarma vybavována technikou pro příjem
ftužicových snímků Země, programovým vybavením pro výpočet drah
Iružic a pro základní zpracování snímků na počítačích. Kromě toho ClEi1N poskytuje i výukové programy pro učitele a studenty, kteří na těchto
tanicích budou pracovat. Jde o dlouhodobou záležitost, naplánovanou na
bdobí dvaceti let — tedy dor. 2010. V Mezinárodním kosmickém roce se
ak rozbíhá akce, z níž bude mít užitek několik generací studentů. PředpoJádá se, že bude vytvořena celosvětová síť studentských přijímacích staje, které by mj. komunikovaly i navzájem mezi sebou a předávaly družiové snímky z počítače do počítače.
Zatím už bylo uvedeno do provozu asi 50 stanic na vysokých a středúch školách v USA a dvě stanice mimo území Spojených států: v thajkém Bangkoku a v brazilském Rio de Janeiru. V září tohoto roku bude
Pána do provozu stanice v Praze — Laboratoř dálkového průzkumu Země
tavební fakulty ČVUT se tedy stává třetím zahraničním účastníkem proaktu!

Patronace právě této československé instituce je výhodná jak pro nás,
tak pro ostatní účastníky projektu ve světě: její malý tým má vynikající
odbornou úroveň a disponuje špičkovým profesionálním softwarem
na zpracování obrazových dat; kromě toho má úzké sepjetí se studenty
a s výukou. Ministerstvo školství ČR navíc přislíbilo podporu při vytvoření lokální sítě v České republice, takže šanci mají i některé mimopražské střední školy.
Pro příjem z meteorologických družic NOAA v pásmu 136 _ 138 MHz
bude použita nenaváděná anténa (zkřížený dipól). Pro příjem z družic Meteosat bude sloužit parabolická anténa o průměru nad 1,5 m, pracující
v pásmu 1,7 GHz (formát WEFAX). Stanice bude dále vybavena počítačem PC 386 s koprocesorem (vnitřní paměť 4 MB, pevný disk 80 MB).
Buzz Sellman je však neúnavný a budování celosvětové sítě je teprve
v počátku. Brzy přibudou stanice v Zimbabwe, Mexiku a Kostarice, ve
výhledu jsou stanice v Argentině, Bangladéši, Bulharsku, na Kanárských
ostrovech, v Egyptě, Estonsku, Rusku, Venezuele a Pobřeží slonoviny.
Díky velkorysosti organizace CIESIN a iniciativě pracovníků LDPZ
pod vedením J. Koláře jsme tedy nejen využili příležitosti ISY, ale získali
i možnost zúčastnit se na úrovni odpovídající naší dobré tradici užitečného
dlouhodobého mezinárodního programu. Slovy pana Sellmana: „Je to dar
vědy a techniky studentům i učitelům, kteřísi mohou vybrat z mnoha možností využití ve výuce fyziky, věd o Zemi nebo matematiky."
•
Pozn. redakce: Zájemci o bližší informace o projektu (především z řad
středoškolských profesorů) se mohou obrátit na Laboratoř dálkového
průzkumu Země Stavebnífakulty ČVUT (Ing. J. Kolář, nebo dr. P. Doubrava), Thákurova 7, 16629 Praha 6; '5 (02) 332 4951 až 3.
P. Doubrava & M. Grim
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KDEJDEME A KOLEM ČEHO?
Mirek Plavec
'Vesele se Zemí 7Yfěsíc jde,
Země zas v mocném kruhu
se ol(olo Slunce otáčí
v zářivém planet pruhu.
.9! i to velké Slunce zas
okolo většího vede nás
a toto slunce jeho
kde jcle? — a Ď olem čeho?
Tyhle Nerudovy verše z Písní kosmických stojí za zamyšlení. Byly napsány roku 1878. Kolik toho tehdy věděli o dynamice vesmíru? Že Měsíc
obíhá kolem Země byl ovšem nepochybně jeden z prvních objevů z počátků vědy. Mikuláš Koperník navrhl roku 1543, že Země obíhá kolem
Slunce „v zářivém planet pruhu", a za nějakých 70 až 150 let to vzdělaní
lidé uznali. Ke konci 18. století William Herschel objevil, že naše sluneční
soustava leží ve veliké hvězdné soustavě, která má tvar silně zploštělého
disku. Jenže nevěděl o pohlcování světla mezihvězdným prachem ani
o prachu a smogu v prostoru a proto se domníval, že Slunce je zcela blízko
středu této hvězdné soustavy, kterou nazýváme soustavou Mléčné dráhy
nebo prostě Galaxií— s velmi velkým G. Tam asi byla astronomie, když ji
Neruda studoval. Nebylo tedy příliš mnoho důvodů očekávat, že to naše
„velké Slunce zas okolo většího vede nás". Tato skutečnost byla — s důležitou obměnou — zjištěna teprve ve dvacátých létech tohoto století. Nejprve r. 1917 Harlow Shapley poznal studiem soustavy kulových hvězdokup, že jsme i se Sluncem velmi daleko od středu Galaxie, podle dnešních
vědomostí asi 25 tisíc světelných let. O necelých deset let později Bertil
Lindblad a Jan Hendrik Oort objevili, že Galaxie rotuje. Naše Slunce nás
tedy vede, rychlostí mírně nad 200 km.š', ve velkém kruhu kolem středu
Galaxie, jeden oběh nám trvá něco přes 200 miliónů let, tedy pěkně
dlouho, nicméně naše Slunce (a Země sním) má už více než dvacet oběhů
za sebou. Tím jsme celkem zodpověděli Nerudovu otázku „kde jde?",
a teď se nás ptá „a kolem čeho?"
Z rychlosti pohybu a z oběžné doby můžeme vypočítat hmotnost objektu, který nutí Slunce takto obíhat. Vyjde asi 100 miliard Sluncí. To je
prostě součet hmotností všech objektů uvnitř sluneční dráhy: hvězd a mezihvězdných mračen. Protože iony obíhají kolem středu Galaxie, je v něm
zajisté soustředěno nejvíce hmoty. Z pohybů hvězd v nejvnitřnějším
okruhu odhadujeme, že v kouli o poloměru 600 světelných let kolem
středu Galaxie je nashromážděno hmoty asi za jednu miliardu Sluncí, a
v té nejvnitřnější oblasti, v okruhu nějakých 6 světelných let, by nashromážděná hmota vydala materiálu na 5 miliónů našich Sluncí. To se pozná
z rychlostí, kterými se tamní objekty pohybují. Jaké jsou to objekty?
Hvězdy, horký (ionizovaný) plyn, studený plyn sestávající z molekul
a smíšený s prachem, a možná navíc.., navíc možná dosti hmotná černá
díra. To však zdaleka není jisté.
Tu musíme začít vysvětlovat. S pozorováním středu Galaxie jsou veliké
potíže. Leží ve směru k souhvězdí Střelce, ale je zakryt velkým množstvím hustých a temných prachových mračen. Tahle mračna jsou soustředěna v tenkém pruhu podél roviny souměrnosti našeho hvězdného systému. Řekli jsme, že má tvar plochého atletického disku. Kdybyste takový disk jemně rozřízli po délce, byla by temná mračna právě v tom řezu
— a naše Slunce s námi bohužel také. Mnozí z vás znají pocit, když po
dlouhém letu nad mraky, pod modrou oblohou a za svitu slunce se s vámi
začne letadlo snášet k letišti — a najednou jste v mracích, úpině ztraceni
a nevidíte nikam. Víte, že to potrvá jen chvilku a zase uvidíte, tentokrát
zem. Stejně jev každém z nás malá dušička a nedivil bych se, kdyby piloti
na tom byli stejně, navzdory přístrojům a zkušenosti. Takhle je to s námi
v Galaxii, naštěstí ale vidíme nad kosmické mraky a taky pod ně— bohužel
však střed Galaxie opticky vidět není. Je to vlastně smůla a nešťastná
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shoda okolností, že jsme jen asi 40 světelných let nad základní rovinou Galaxie. Poměrně stará hvězda, jako je naše Slunce — skoro 5 miliard let — tam
skoro nemá co pohledávat. Naprostá většina jeho vrstevníků je mnohem
dále od galaktické roviny. Tyto hvězdy budto vznikly dost daleko od roviny Galaxie — před pěti miliardami let tam mohlo být ještě dost mezihvězdné hmoty nutné k tvoření hvězd, anebo i kdyby takové hvězdy
vznikly blízko galaktické roviny, za tak dlouhou dobu se většinou zatoulaly
daleko od rodného hnízda. Naše Slunce to neudělalo a musíme ses tím smířit. Navíc žijeme ještě v dosti nevhodné době. Slunce nás unáší kolem galaktického středu po dráze přibližně kruhové, ale je to spíše jako bychom
jeli na koníčkovém kolotoči. Koníček se s námi mírně pohupuje nahoru
a dolů (můžete si i přimyslet náležitou hudbu sfér), a za 15 miliónů let nás
vyhoupne 280 světelných let nad rovinu Galaxie, budeme skoro úpině
z kosmických mračen venku a na střed Galaxie uvidíme lépe. To už však
nebude tak zajímavé, protože již nyní dokážeme prokouknout i ty mraky.
Není to ovšem snadné. Je nutno pozorovat v oboru infračervených
paprsků nebo na rádiových vinách. Obojí jsou elektromagnetické viny
podstatně delší než je oku viditelné světlo. Asi jste zažili hustou mlhu
nebo mlhu se smogem husté tak, že bylo vidět jen na pár kroků — ale váš
rozhlasový přijímač hrál vesele dále. Já jsem kdysi jel po dálnici přes
poušť v písečné bouři tak divoké, že bylo stěží vidět před kapotu auta, ale
rozhlasové pokyny silniční služby bylo slyšet dobře. Jistě tedy nyní pochopíte, že střed Galaxie může být nedostupný našemu optickému pozorování, ale infračervené paprsky a rádiové viny přicházející od něj moderní přístroje zaznamenat mohou.
Ve vědě není nic jednoduché: infračervená a rádiová pozorování zaznamenávají různé druhy objektů. V infračerveném oboru to může ještě být
světlo hvězd, i když ty září mnohem více v optickém oboru anebo, jsou—li
obzvlášť horké, na ještě kratších, ultrafialových, vinách. Ale častěji září
v infračerveném oboru drobný prach, který obklopuje hvězdy, jejichž záření jej může zahřát na nějakých pět set až tisíc stupňů.
Naproti tomu na rádiových vinách, jež jsou ještě mnohem delší než infračervené, hvězdy ani prach už nezáří. Ve svítících mlhovinách můžeme
pozorovat rádiové záření vodíku. Ale ještě častěji rádiové viny zaznamenávají naopak zdroje o vysoké energii, obklopené volnými elektrony,
které opisují spirální dráhy v magnetickém poli a přitom září. To je tzv.
synchrotronové záření.
Tyto dvě pozorovací metody našly každá svého kandidáta pro objekt,
který má sedět v samém středu naší hvězdné soustavy a kolem nějž tedy
mají všechna ostatní tělesa obíhat. Na rádiových vinách byl objeven silný
rádiový zdroj nazvaný Sagittarius A. Přesnějším pozorováním byl postupně rozložen na východní a západní složku, a v západní složce byl nakonec nalezen velmi kompaktní netepelný zdroj (tedy zářící synchrotronním způsobem), kterému se nyní říká Sagittarius A* (A s hvězdičkou neboli „A asterisk"). Jeho hmotnost může být kolem jednoho miliónu
Sluncí. Přirozeně to nemůže být hvězda: jednak pro způsob vyzařování,
jednak proto, že neznáme hvězdy, které by byly hmotnější než stonásobek
hmotnosti Slunce. Většina astronomů dnes sází na centrální černou díru
o hmotnosti aspoň jednoho miliónu Sluncí. Její existence by jednak dosti
snadno vysvětlila „nehvězdné" záření, jednak se nabízí podoba s mnohými jinými galaxiemi, totiž s těmi, které mají, jak říkáme, aktivní jádra.
Sem patří kvasary jakožto nejmohutnější energetické objekty ve vesmíru;
jsme si skoro jisti, že to jsou neobyčejně aktivní jádra některých galaxií.
Ale je známo i mnoho galaxií s poněkud méně energetickými jádry, ale
stále mnohem aktivnějšími než to, které pozorujeme ve středu naší Galaxie. Nabízí se celkem jednotné vysvětlení pro všechny, totiž velice
hmotná černá díra sedící v jádře a postupně pohlcující hvězdy a drobnější
mezihvězdné částice, které se, abychom tak řekli, neopatrně přiblížily
k okraji propasti (ale správněji řečeno objekty, jejichž dráha, neustále obměňovaná vlivem okolních hvězd a mračen, je jednou zanese příliš blízko
k černé díře). Tam, kde je centrální černá díra velmi hmotná (řekněme má
hmotnost jedné miliardy Sluncí) a má dosti potravy (řekněme ekvivalent
jedné sluneční hmotnosti za rok), pozorujeme kvasar nebo alespoň velmi
aktivní jádro galaxie.
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Oblast středu Galaxie v infračerveném oboru 2µm. Jednotlivé izofoty jsou odstupňovány po 0,25 mag. Vysokého rozlišení
na mapě zdrojů se podařilo docílit v průběhu zákrytu centra Galaxie Měsícem v červenci 1988.

Možná, že naštěstí je jádro naší Galaxie dosti klidné. Nachází—li se tam
černá díra, je její hmotnost jen asi jeden milión Sluncí a má přiměřeně
menší apetit: množství záření, které vysílá — ne více než 10 Lo — je tak
malé, že přísun „potravy" musí být přiměřeně malý, ne více než jedna sluneční hmotnost za 100 tisíc let. Aleje—li to skutečně černá díra, byťi podvyživená, měla by jednak vystlat také nějaké infračervené záření, a měla
by také ionizovat plyn, který celou nejvnitřnější část Galaxie prostupuje.
Ukazuje se, že Sagittarius A* tyto podmínky nesplňuje.
Dokud byla měření poloh nepřesná, zdálo se, že je vše v pořádku.
V infračerveném záření byl totiž také objeven silný zdroj ve středu Galaxie a nejprve se bylo možno domnívat, že oba zdroje, infračervený a rádiový, jsou prostě totožné. To už nyní nejde. Infračervený zdroj, pojmenovaný IRS 16, se polohou neshoduje s rádiovým zdrojem. Přesné studie
IRS 16 umožnil náš laskavý soused Měsíc, jehož dráha byla v letech 1986
až 1989 položena tak, že při každém oběhu zakryl střed Galaxie. Tak bylo
zjištěno, že IRS 16 jsou nejméně čtyři různé zdroje, poměrně malé, totiž
hvězdných rozměrů nebo asi tak velké jako naše planetární soustava. Jsou
to patrně čtyři hvězdy, a asi dosti horké. Jejich společným zářením se dá
vysvětlit i záření plynu, který to všechno obklopuje. Na tak honosné postavení ve středu Galaxie je to trochu málo lesku.
Ani jedna složka hvězdokupy IRS 16 se nekryje s rádiovým zdrojem

Sagittarius A*. Není zcela jasné, kde je přesně ten dynamický střed Galaxie. Zdálo by se, že ona domnělá četná díra se uplatňuje jen svou „váhou".
Dynamicky proto může být středem Galaxie, ale jinak je tam, zdá se,
vlastně zbytečná.
S hvězdami ve zdroji IRS 16 to také není tak jednoduché. Zdálo by se,
že jsou jakýmsi zářivým středem naší hvězdné soustavy. Jenže tyto horké
hmotné hvězdy —každá může mít hmotnost 50 Sluncí— žijí, astronomicky
vzato, jen krátce, pár miliónů let. Co bylo ve středu Galaxie před nimi a co
bude po nich? Navíc hvězdy potřebují ke svému vzniku poklidné
prostředí, kde by mohla jejich hmota postupně kondenzovat. Střed Galaxie na takové poklidné podmínky nevypadá. Vlivem silné přitažlivosti
všech objektů směstnaných na malém prostoru tam musejí převládat vysoké rychlosti. Sprše je možné, že pozorované hmotné hvězdy vznikají
v takovém prostředí srůstáním menších hvězd při častých srážkách. Ale
stejně by potom měly žít krátce. Že by se často obnovovaly?
Tak máme pro ústřední objekt naší obrovské hvězdné soustavy dva kandidáty a ani jeden se nezdá moc důstojný pro tuto význačnou roli. Třeba je
všechno docela jinak. Jisté je, že věda nyní jde dopředu takovým tempem,
že brzy budeme vědět více a lépe.
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Vojtěcha

Šafarika

Miloslav

Kopecký

90 let od smrti prof.
„Zemřel dne 20 července 1902 o šesté
hodině večerní na Královských Vinohradech ve svém domě č. p. 422. Celý život
jeho byl jediným studiem. Když stáli jsme
nad spoustou jeho poznámek a písemností, prohodila správně jeho paní: 'Ten
člověk snad po celý život nedal pero
z ruky'. Záznamů, výpisů, náčrtů o vlastních a cizích pracích jest takové množství, že bylo by potřebí alespoň jednoho
celého života a stejně geniálního ducha,
aby vše to nezůstalo než materiálem, nežli
vzácnou, ale skrytou rudou."
To jsou slova dr. Josefa Jana Friče, zakladatele observatoře v Ondřejově, kterými začíná úvod 4. knihy Šafaříkových
„Diarium astronomicum", do níž sám Šafařík již nic nezaznamenal, do níž však
Obr.1. Profesor
Frič přepsal nejzajímavější části z předchozích 3 knih, které podle Šafaříkova
přání měly být po jeho smrti zaslány na hvězdárnu v Moskvě.'>
O pravdivosti slov paní Šafaříkové svědčí písemnosti, které
se dosud zachovaly ze Šafaříkovy pozůstalosti v historickém
archívu observatoře v Ondřejově. Zde se nacházejí:
• 3 knihy Diarium astronomicum; prvá nese název Diarium
astronomicum et opticum. Šafařík v nich podrobně popisuje
všechna svá astronomická pozorování a optické práce. V diářích
jsou i četné kresby Měsíce, planet, poloh hvězd apod.
• 10 sešitových knih záznamů o pozorování proměnných
hvězd.
• 51 sešitových stran pamětí prof. Šafaříka. Jsou psány německy v r. 1898 a zahrnují léta 1839-1859.
• Český překlad části Humboldtova spisu Kosmos, datovaný
r. 1854.
• 2 rozsáhlé rukopisy pod názvem O hledidlech astronomických a Nástin praktické optiky, pocházející z léta 1892 a zimy
1892-1893.

• Mnoho stran výpisků z literatury
k tématu Fysiografia Čech, Moravy,
Uher.
• Mnoho stran záznamů univerzitních přednášek ze srovnávací geografie
a z geologie.
Již tento výčet rukopisné pozůstalosti
prof. Šafaříka svědčí o jeho širokém zájmu, zvláště vezmeme—li v úvahu, že jeho
specializací byla chemie, v níž rovněž
aktivně pracoval a publikoval.
Jeho hlavním zájmem však byla astronomie. A především byl neúnavným pozorovatelem. Na své soukromé observatoři v Praze na Vinohradech nevynechal
jedinou příležitost k astronomickým pozorováním všeho druhu — zodiakálního
světla, planet, slunečních skvrn, předeVojtěch Šafaňlc
vším ale Měsíce a proměnných hvězd. Podle F. Fischera byl jedním z nejpilnějších
selenografů té doby. Známým v zahraničních astronomických
kruzích jej však učinila především pozorování proměnných
hvězd. Během 17 let provedl přes 20 tisíc pozorování proměnných hvězd. Výsledky těchto pozorování publikoval ve spisech
České královské společnosti věd, v Astronomische Nachrichten
a Vierteljahrschrift der Astronomischen Geselschaft. Celkově
byla tato jeho pozorování zpracována ve dvou rozsáhlých pracech
Ladislava Pračky.
V popředí jeho zájmu byla i astronomická optika a sám se zabýval broušením zrcadel (a to jak skleněných, tak kovových) a sám
konstruoval dalekohledy. Rovněž výsledky těchto svých prací
publikoval v Astronomische Nachrichten a Centrallzeitschrift ff r
Optik und Mechanik.
Prof. Šafařík byl nadšeným obdivovatelem a podporovatelem
snahy dr. Friče o vybudování observatoře v Ondřejově, o čemž
svědčí i jeho vzletné vyznaní z r. 1900 zaslané Fričovi. Proto také
dr. Fričovi a jeho hvězdárně odkázal prakticky veškerý svůj astronomický a optický majetek, především astronomickou knihovnu,
hodinyZ a dalekohledy. Mezi dalekohledy byl i velký refraktor
s Clarkovým objektivem, který byl až do padesátých let umístěn
v centrální kopuli v Ondřejově (Clarkův objektiv zde slouží dosud
pro fotografování jemné struktury slunečních skvrn). Jedinou výjimkou byly pozorovací deníky, které podle přání prof. Šafaříka

Obr.2. Kresby měsíčních útvarů ze Šafaříkova Diarium II na Obr.3. Šafaň7rovy kresby detailů skupin slunečních skvrn ze
str. 103 ( 41riadéova brázda, kresleno mezi12, a 14, hodi16. května 1870 (kresleno mezi 6h30min - 6h50min
nou 24. 10. 1877).
16. 5. 1870).
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Obr.4. Měsíční kráter Šafařík podle kresby F. Fischera
z r. 1937.
odeslal Frič v listopadu 1903 na hvězdárnu v Moskvě, jejímž ředitelem byly té době Ceraski, člen mezinárodní komise pro studium
proměnných hvězd. Tyto pozorovací deníky byly po druhé světové válce navráceny do Československa a jsou uloženy v historickém archívu observatoře v Ondřejově.
Prof. Vojtěch Šafařík se narodil 26. října 1829 v Novém Sadu
v tehdejších Uhrách, kde byl jeho otec Pavel Josef Šafařík, významný slavista, ředitelem gymnázia. Po vystudování gymnázia
v Praze začal studovat chemii v Praze a v Brně. V letech
1851-1856 vyučoval chemii na reálce v Praze. Vysokoškolská
studia dokončil na univerzitách v Berlíně a v Göttingen a v letech
1859-1861 působil jako profesor na obchodní akademii ve Vídni.

'
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Obr.6. Zdravice prof Šafaříka k zahájení výstavby hvězd&rny
v Ondřejově
Od r. 1865 pak začal působit na české technice v Praze, nejprve
jako skriptor a od r. 1868 jako profesor chemie. V r. 1882 v téže
hodnosti přešel na pražskou univerzitu, kde pak od r. 1892 do
r. 1896 působil jako profesor deskriptivní astronomie. Zemřel
2. Července 1902 v Praze.
Šafaříkovo celoživotní dílo bylo mezinárodně oceněno tím, že
jeden z kráterů na Měsíci nese jeho jméno.

Poznámky:
1) K uctění památky prof. V. Šafaříka je v této 4. knize Diarium
astronomicum i oficiální protokol o prvém vědeckém pozorování
na nově vybudované observatoři na vrchu Mandě nad Ondřejovem, provedeném dne1. srpna 1906 nově upraveným cirkumzenitálem s invarovým nosičem zrcátek v západním domku se sklopnou střechou.
2)

Tyto kyvadlové hodiny jsou výrobkemfirmy J. P. Radzinskifils
ve Wroclavi a prof. Šafařík je zakoupil z pozůstalosti Jana Evangelisty Purkyně. Na kovové tabulce ve štítu skříně hodin jsou vyryta slova: „Těchto hodin si važte, ty viděly Purkyňovu smrt."
V současné doběse tyto hodiny nacházejí v pražské části AstronoObr.5. Soukromá hvězdárna prof. Šafaříka nad Griibovými mického ústavu ČSAV v Praze na Vinohradech.
sady v Praze na Vinohradech.
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ČASOVÉ ÚDAJE jsou v celé rubrice uvedeny
ve středoevropském čase SEČ, a to i v době
platnosti letního času SELČ.
Platí SEČ = SELČ —1 h.

SLUNCE vychází 1., 15.
a 31. VIII. ve 4h29min,
4h50min a 5h14min, zapadá
v 19h42min, 19h18min a
18h46min. Deklinace Slunce v uvedených
dnech je +18,0', +14,0° a +8,60. Délka dne se
v průběhu srpna zmenší o lh4lmin a polední
výška Sluncc o 9,4°z 58' na 48,6°. Pravé poledne nastává po celý srpen později než poledne
střední. 1. VIII. činí tento rozdíl 6min16s, 15.
VIII.4min23s a 31.VIII.Ominl3s. Hodnota časové rovnice (rozdílu pravého a středního slunečního času) je tedy v tomto období záporná.
Do znamení Panny vstupuje Slunce 22. VIII. ve
22hI0mán. V tomto okamžiku jeho ekliptikální
délka dosáhne 150°.
MĚSÍC je 5. VIII. v 11h59min
v první čtvrti, 13. VIII. v 11h27min
v úplňku, 21. VIII. v I 1h02min v poslední čtvrti a 28. VIII. ve 3h42min
v novu (tímto okamžikem začíná lunace Č. 862).
V odzemí je Měsíc 13. VIII. v 17h, v přízemí 27.
VIII. v 19h. Na připojené mapce zvířetníkových
souhvězdí můžeme sledovat polohy Měsíce pro
kažě den. Snadno zjistíme data konjunkcí s jasnými hvězdami poblíž měsíční dráhy. Zakreslené polohy planet platí pro datum 1. VIII. Konjunkce Měsíce s planetami nastanou
> 1. VIII. ve 13h s Jupiterem (Jupiter 6,7°
severně)
> 10. VIII. v 1 lh s Uranem (Uran 1,8° jižně)
> 10. VIII. v 15h s Neptunem (Neptun
0,8° jižně) (mimo naše území je pozorovatelný
zákryt Neptuna Měsícem)

D

> 13. VIII. ve 2h se Saturnem (Saturn
5,0° jižně)
> 22. VIII. ve 22h s Marsem (Mars 1,4° jižně)
> 27. VIII. ve 2h s Merkurem' (Merkur 4,8°
severně)
> 29. VIII. v 9h s Jupiterem (Jupiter 6,7°
severně)
> 29. VIII. ve 20h s Venuší (Venuše 6,8°
severně)
Do 9. VIII. se díky libraci v šířce přiklání
k Zemi severní polokoule Měsíce, od 10. do 23.
VIII. polokoule jižní a od 24. VIII. opět severní
polokoule Měsíce. Vlivem librace v délce se do
13. VIII. přiklání k Zemi západní (z hlediska pozemského pozorovatele) polokoule Měsíce, od
14. do 27. VIII. polokoule východní a od 28.
VIII. opět západní polokoule Měsíce.

MERKUR je pozorovatelný ve
druhé polovině srpna ráno nad severovýchodním obzorem. 18., 23. a 28. VIII.
vychází ve 3h22min, 3h21min
a 3h37min, tj. o 1h32min, lh4lmin a 1h32min
dříve než Slunce. V uvedených dnech dosahuje
jeho jasnost +0,5 mag, —0,3 mag a —0,9 mag při
průměru kotoučku 8,2; 7,0'a 6,2a fázi 0,30,
0,50 a 0,70. Vzdálenost od Země je přitom 0,83,
0,96 a 1,10 AU. 2. VIII. ve 22h je Merkur v dolní
konjunkci, 12. VIII. ve 14h v zastávce a jeho pohyb se mění na přímý. 21. VIII. dosáhne největší
západní elongace při úhlové vzdálenosti od
Slunce 18'. 5. VIII. má největší jižní šířku, 24.
VIII. prochází výstupným uzlem své dráhy a 28.
VIII. je v přísluní ve vzdálenosti 0,31 AU od
Slunce.
VENUŠE není v srpnu viditelná,
protože její elongace nepřesáhne 20°.
Planeta je po horní konjunkci a pohybuje se přímo. 4. VIII, dosáhne největší severní šířky, 6. VIII, nastane konjunkce

Mapka vpravo nahoře — Hvězdná obloha ve
20h hvězdného času, tedy na začátku srpna ve
23k, koncem srpna ve 22h a začátkem září ve 21k
SEČ. Obvod mapky odpovídá obzoru na 50°
severní šířky a poledníku 15 'východní délky.
Mapka vpravo dole — Polohy planet a Slunce
v souhvězdích zvířetníku 1. VIII. 1992. Dále jsou
na mapce pro každý den vyneseny polohy Měsíce
(černé kotoučky) v 0h TT. Nahoře uvádíme dobu
viditelnosti objektů. Na spodním okraji mapky je
stupnice rektascenze, na svislé ose deklinace.
Venuše s Regulem a 23. VIII. konjunkce Venuše
s Jupiterem. Vzdálenost Venuše od Země činí
18. VIII. 1,61 AU.

MARS můžeme pozorovat ve
druhé polovině noci v souhvězdí
Býka. Pohybuje se přímo a II.
VIII. v IOh nastane jeho konjunkce
s Aldebaranem (Mars bude 4,9° severně). 8.
VIII. vychází ve 23h24min, 18. VIII. ve
23h06min a 28. VIII. ve 22h49min. Jasnost
Marsu činí +0,7 až +0,6 mag, průměr kotoučku
je 6,4"až 7,0a vzdálenost od Země postupně
klesá — v uvedených dnech dosahuje hodnot
1.46. 1.41 a 1,35 AU.
JUPITER není pozorovatelný,
jeho elongace v průběhu srpna klesá
z 32° na 17'. Ke konjunkci se Sluncem dojde 17. XI. Vzdálenost Jupitera
Od Země je 18. VIII. 6,35 AU.
SATURN svítí v srpnu téměř celou noc, protože 7. VIII. v 1 lh je v opozici se Sluncem. Pohybuje se zpětně souhvězdím Kozoroha. Jeho
jasnost je +0,2 až +0,3 mag, průměr kotoučku 16,4a rozměry velké a malé osy prstenů
42"a 12". V blízkosti planety můžeme pozorovat již malým dalekohledem největší Satumův
měsíc Titan. Jeho jasnost je +8,3 mag a průmět
jeho dráhy na nebeskou sféru je elipsa 8,8-krát
větší než okraj hlavního Satumova prstence.
K největším západním elongacím Titanu dojde
4. VIII. ve 2h a 19. VIII. ve 23h, k největším
východním elongacím 11. VIII. v 18h a 27. VIII.
v 15h.
URAN je nad obzorem v první polovině noci. Pohybuje se zpětně souhvězdím Střelce. 8. VIII. zapadá ve
‚)
2h00min, 28. VIII. již v Oh39min.
-Jeho jasnost je +5,6 mag, průměr kotoučku je 3,8"a vzdálenost od Země 8. VIII.
18,67 AU; 28. VIII. 18,90 AU. Podle mapky
v Říši hvězd 4-5/ 1992 planetu Uran snadno nalezneme triedrem.
NEPTUN je viditelný v první
polovině noci v souhvězdí Střelce
poblíže Urana. Jasnost Neptuna dosahuje pouze +7,9 mag a průměr
kotoučku 2,2". Jeho vzdálenost od Země 8. VIII.
je 29,30 AU; 28. VIII. 29,51 AU. K vyhledání
podle mapky z Říše hvězd 4-5/1992 použijeme
malý dalekohled. Podobně jako Uran i Neptun
se pohybuje zpětně.
A

® Merkur na ranní obloze v srpnu a v září. Největší elongace nastává 21. srpna. Na rámečku
mapky je stupnice azimutů počítaných od jihu a výšky ve stupních. Polohy středů kotoučků Merkura
jsou vyneseny po pěti dnech vždy pro 4h30min vzhledem k obzoru, který představuje základna rámečku. Polohy obzoru ve dvou předcházejících okamžicích určují rovnoběžky se základnou, šipka
DP ukazuje směr denního pohybu. Schematicky jsou zakreslenyfáze planety, kotoučky jsou ve sr-ovnáníse stupnicí na obvodu mapky zvětřenv 360—krát (1 'na stupnici = 10"průměru kotoučku). Zakreslena je i dráha Měsíce, dvojitá čára spojuje polohy obou těles při konjunkci 27. Vlil. ve 2h.
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PLUTO je v první polovině srpna
v Hlavě hada, odkud 16. VIII. přech
chází
do souhvězdí Vah. 4. VIII. je
Pluto v zastávce a od tohoto dne se pohybuje přímo. 8. VIII. zapadá v 0h06 min, 28.
VIII. ve 22h43min. Je velmi slabým objektem
o jasnosti +13,7 mag a jeho vzdálenost od Země
Činí 8. VIII. 29,61 AU, 28. VIII. 29,94 AU.
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PLANETKY — • Pallas se pohybuje souhvězdím Herkula a koncem srpna přechází do Hadonoše.
Je viditelná většinu noci kromě
rána. Zprvu se pohybuje zpětně, 14. VIII. jev zastávce a poté se pohybuje přímo. Její souřadnice
jsou (ekvin. 1950.0) dne 8. VIII. a = 17h25,1m,
S = +19°00', 18. VIII. a = 17h24,9m,
S = +17°05'. 2R. VIII. a = 17"26Jm.
S =+15°07'. V uvedených dnech je její jasnost
a vzdálenost od Země +9,3 mag, 2,67 AU; +9,4
mag, 2,86 AU; +9,5 mag, 2,97 AU. Zapadá ve
3h58min, 3h08min, 2h20min. • Juno je počátkern srpna v souhvězdí Býka a před polovinou
měsíce vstupuje do Oriona. Pohybuje se přímo
a je viditelná ráno. Souřadnice má (ekvin.
1950.0) 8. VIII. a = 4h34,4m, S = -12° 36';
18. VIII. a =4"54,9'', S = -12° 19'; 28. VIII.
a = 5"14,7", S = —11° 47' . Jasnost a vzdálenost
od Země je postupně +8,8 mag, 2,16 AU; +8,6
mag, 2,07 AU; +8,5 mag, 1,96 AU. Vychází
v 0h22min, 0h05min, 23h46min.
. /
METEORY— 12. VIII. před polednem nastává maximum významněho meteorického roje Perseid. V
letošním roce jsou však pozorovací
'\
podmínky velmi špatné. Maximum připadne na
denní hodiny a kromě toho bude pozorování
velmi silně rušeno Měsícem, který' je téměř
v úplňku. Počátkem srpna nastane vhodné obdobl k pozorování několika rojů, které mají radianty v souhvězdí Vodnáře. Jsou to S—Aquaridy J (max. 29. VII.), t—Aquaridy J (max. 4.
VIII.) a S—Aquaridy S (max. 12. VIII.).
Všechny tyto roje jsou v činnosti již od poloviny
července a jejich činnost pokračuje i v prvních
třech srpnových týdnech.
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Zdánlivá dráha komety Shoemaker — Levy
1991at v červenci až září 1992. V okolí dráhy
komety jsou zakresleny hvězdy do? mag, galaxie
(elipsy) a mlhoviny (čtverečky) zakreslené v Atlasu coeli 1950,0. Efemeridu komety uvádíŘíše
hvězd pod Novinkami z Mezinárodní astronomické unie (str. 82, 98).

PROMĚNNÉ HVĚZDY — Na
srpen nepřipadá žádné maximum
nejjasnějších dlouhoperiodických
proměnných hvězd s výjimkou
hvězdy R Leo (13. VIII., 4,4 mag), která však
pro blízkost Slunce nebude pozorovatelná. Zákrytová proměna 13 Persei (Algol) bude mít
pozorovatelná minima 7. VIII. v 0h04min, 27.
VIII. v 1h47min a 29. VIII. ve 22h36min. Další
jasná proměnná hvězda S Cephei bude mít
minima 12. VIII. ve 21h05min a 28. VIII. ve
23h27min.
(Autor mapek P. Příhoda)
V. Novotný

NOVINKY Z ASTRONOMIE
iC é spo(ec,l7t

Evropská astronomická společnost (EAS) byla ustavena koncem r.
1990 v Davosu; sdružuje profesionální astronomy pracující na evropském
území s cflem usnadnit mezinárodní spolupráci a komunikaci mezi nimi.
V listopadu 1991 vyšlo první číslo oběžníku pro členy EAS, které obsahuje mimo jiné tato sdělení:
• První plenární schůze EAS se uskuteční ve dnech 22.-24. června 1992
v belgickém Liěge. Ústředním tématem schůze budou „Dopady kosmického výzkumu na astronomii" jako příspěvek EAS k probíhajícímu Mezinárodnímu roku kosmického prostoru. Na schůzi se budou v menších skupinách projednávat otázky astronomických publikací a dále zlepšení možností styku s význačnými evropskými astronomickými středisky pro
astronomy ze zemí s hospodářskými těžkostmi.
•. EAS bude přirozeně spolupracovat s orgány Mezinárodní astronomické unie (IAU), která zůstává vrcholnou světovou organizací profesionálních astronomů. Kromě toho se navazují úzké kontakty s Americkou
astronomickou společností (AAS) a se sekcí astrofyziky Evropské fyzikální společnosti.
• Vedoucími evropskými vědeckými astronomickými časopisy se stávají
Astronomy & Astrophysics (v tomto časopise je od r. 1992 zastoupeno
i Československo) a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Oba časopisy dostávají tolik kvalitních příspěvků, že nyní vycházejí jako
čtrnáctideníky.
• Kromě observatoří na evropském území mohou evropští astronomové
získat pozorovací čas u dalekohledů na observatořích ESO (La Silla,
Chile), na Kanárských ostrovech a na Mauna Kea na Havajských ostrovech. Přidělování pozorovacího času pro ESO probíhá dvakrát ročně
s uzávěrkami v říjnu a dubnu. Čas u největšího evropského dalekohledu
WHT (průměr zrcadla 4,2 m) na Kanárských ostrovech se přiděluje
v březnu a září běžného roku. Na Kanárských ostrovech bude instalován
3,6—m dalekohled typu NTT, který buduje Itálie. Na Mauna Kea lze žádat
o pozorovací času 3,6—m dalekohledu CFHT, ale též u britského infračerveného dalekohledu UKIRT (průměr kolektoru 3,8 m) a milimetrového
radioteleskopu JCMT o průměru antény 15 m.
• Američtí a britští astronomové se dohodli na vybudování dvou identických 8—m reflektorů pro optickou a infračervenou astronomii, z nichž
jeden bude postaven na Mauna Kea a druhý v Chile. Financování projektu
je zajištěno ze 75 %; třetím možným partnerem je Kanada.
• Na kongresu IAU v Buenos Aires hovořili zástupci deseti zemí o vyhlídkách astronomie v Antarktidě. Jedinečná geografická poloha Antarktidy je mimořádně vhodná pro studia slunečních oscilací (helioseismologii), pro sběr meteoritů a pro astrofyziku vysokých energií. Jelikož atmosféra v Antarktidě je extrémně chladná a suchá, jde též o jedinečné místo
pro infračervená pozorování ve velké nadmořské výšce až 4000 m. Proto
IAU přijala rezoluci, podporující možnost založení mezinárodní astronomické observatoře v Antarktidě za silné evropské účasti.
• Stav a vyhlídky některých astronomických umělých družic Země:
International Ultraviolet Explorer (IUE)
Tato družice pro potřeby ultrafialové astronomie byla vypuštěna na
oběžnou dráhu v r. 1978 a dosud výtečně pracuje. Očekává se, že v blízké
budoucnosti bude dokončen archiv pozorování IUE, přístupný všem kvalifikovaným astronomům i po skončení aktivní fáze mise (nejpozději v r.
1995). Návrhy na pozorování družicí IUE lze stále ještě podávat v příslušných termínech programovému výboru při ESA.
HIPPARCOS
Družice byla vypuštěna 8. srpna 1989 a po počátečních vážných obtížích (místo kruhové geostacionámí dráhy musela být navedena na protáhlou eliptickou dráhu) byl vědecký program měření poloh, paralax, vlastních pohybů a jasností hvězd zahájen v prosinci 1989 resp. v definitivní
podobě v květnu 1990. Družice je technicky ve velmi dobrém stavu, takže
pravděpodobně bude aktivně pracovat nejméně do jara 1994, možná i
o rok déle. Největším problémem je selhání dvou setrvačníků z původních
pěti. V prvních dvou letech provozu byl získán asi 1 Tbit údajů a v současné době probíhají pečlivé redukce dat a studium všech potenciálních

zdrojů chyb. Lze očekávat, že chyby poloh a paralax pro jednotlivé
hvězdy klesnou pod 0,002 koncem r. 1992. Chyby v určení jasnosti hvězd
se pohybují kolem 0,01 mag. V programu Tycho (katalog poloh a jasností
hvězd) budou získány údaje asi pro 1 milión hvězd, tedy více než dvojnásobek původního plánu.
Hubblův kosmický dalekohled (JIST)
Do konce r. 1991 se podařilo spinit asi 75 % programu vědeckého ověřování schopností JIST. Zhruba 60 % přiděleného času nyní připadá na
plánované vědecké programy, zbytek patří technickým zkouškám, kalibracím, údržbě atd. Účinnost dalekohledu, vyjádřená dobou, po kterou se
konají měření, činí asi 30 %; když se však počítá jen čistý čas „sběru fotonů", vychází účinnost na 10% — tedy zhruba stejná jakou velkých,pozemních dalekohledů. Na podzim 1991 došlo k selhání nízkonapěťového
zdroje pro spektrograf s vysokým rozlišením (GHRS), takže tento velmi
cenný přístroj je toho času vyřazen z provozu. Pozorovací archív HST je
uložen v Baltimore v USA a kopie na optických discích v Garchingu
v SRN. Oprava HST, při níž budou vyměněny kmitající sluneční panely,
bude instalován korekční systém COSTAR pro opravu sférické aberace
primárního zrcadla a nahradí se gyroskopy, které selhaly, se uskuteční
patrně na přelomu let 1993/94.
Infrared Space Observatory (ISO)
Infračervená kosmická observatoř, plánovaná organizací ESA, má navázat na úspěšnou přehlídkovou infračervenou družici IRAS, vypuštěnou
v r. 1983. Práce na přístrojích ISO i kryogenním systému s využitím supratekutého kapalného hélia pokračují podle plánu. Všechno nasvědčuje
tomu, že by mohl být dodržen termín vypuštění v květnu 1993.
Giotto
Kosmická sonda Giotto směřuje nyní ke kometě P/Grigg—Skjellerup,
která byla nalezena na snímcích 3,5— reflektorem na Calar Alto v srpnu
1991 jako difúzní objekt 20 mag v oboru V. Sonda Giotto bude aktivována
v květnu 1992 a proletí v blízkosti jádra komety 10. července 1992 přibližně v 15h25min světového času. Zatímco evropská pozemní i kosmická astronomie se rozvíjí neobyčejně příznivě, v USA se projevuji příznaky ekonomické recese postupným omezováním rozpočtu na vědu.
NASA nedostala plánované peníze na kosmické projekty AXAF (velká
observatoř pro rentgenovou astronomii), CASSINI (kosmická sonda
k planetě Saturn), CRAF (průzkum planetek a komet) a SIRTF (velká infračervená observatoř), takže většina projektů se nutně odkládá alespoň
o jeden rok a mise CRAF bude patrně zcela zrušena.
O
J8 —
[EASNewsletterNo.1(1991)]

zprávy, z Evropsk& :sr n':

Crafoordova cena je udělována ročně švédskou královskou akademií
věd v těch vědních oborech, ve kterých se neuděluje Nobelova cena, jako
je například matematika, astronomie, geovědy apod., a to tak, že tyto
obory jsou postupně prostřídány. Laureát obdrží 2 milióny švédských korun z nadace založené švédským vynálezcem a obchodníkem Holgerdem
Crafoordem.
Dne 25. září 1991 obdržel tuto cenu astronom, pracovník Camegiových
observatoří Allan R. Sandage, a to z rukou švédského krále Karla XVI. Gustava. Přítomno bylo několik Sandageových kolegů a spolupracovníků, jako
Halton Arp, Geoffrey Burbidge, Gustav Tammann a Jerome Kristian.
Jako graduovaný student CALTECHu spolupracoval A. R. Sandage
m.j. s Baadem, Bowenem, Greensteinem a byl výzkumným asistentem
Edwina Hubbla. Pracovníkem Camegiova ústavu se stal v roce 1952 a je
jím dodnes. Hlavním předmětem jeho výzkumu je vývoj hvězd, observační kosmogonie, vývoj Galaxie. Grafoordovu cenu obdržel za studium
galaxií, jejich hvězdných populací, hvězdokup a mlhovin, Hubblova
vztahu a jeho vývoje v čase. Přednáška, kterou po udělení ceny přednesl,
se zabývala hledáním křivosti prostoru.
Bu
Říše hvězd

ročník 73

7/1992

107

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST
■ NÁZORY ČLENŮ PRAŽSKÉ POBOČKY ČAS — Dne 15.2. 1992
proběhly volby výboru pražské pobočky ČAS. Jedna z prvních akci, které
nový výbor uspořádal, byla anketa, sondující zájmy a postoje všech členů
pražské pobočky ČAS, jejich spokojenost s dosavadní činností a s informovaností a jejich ochotu podílet se aktivně na další činnosti. Protože se
anketa týkala přibližně třetiny členů ČAS, domníváme se, že získané informace mohou být užitečné i pro ostatní pobočky a sekce ČAS.
Anketa byla rozeslána přibližně 240 členům. Celkem se vrátilo 67 odpovědí, z nichž však 15 bylo bez anketního lístku. Někteří členové nechali
některé otázky bez odpovědi, u jiných zatrhli více možností. Součty odpovědí proto zpravidla nesouhlasí s počtem vrácených anketních lístků.
První a hlavní otázka byla, zda jsou členové spokojeni s dosavadní činností pobočky. Zcela spokojeno bylo pouze 6 členů. Rozšíření činnosti
v některém z nabízených směrů žádalo 40 členů. Největší zájem bylo astronomické exkurze (27), astronomické výlety, pozorování a akce pro mládež.
Nejmenší zájem byl o další rozšíření přednáškové činnosti (12). V další
otázce členové odpovídali, jakým způsobem a zda vůbec jsou ochotni pomoci při rozšiřování činnosti pobočky. Celkem 18 členů je ochotno pomoci
při organizaci, další pomohou tipy a nápady či osobními kontakty. K pasívní
účasti se přihlásilo 13 členů. Zajímavé je, že kromě důchodců ve věku nad
65 let jev této skupině již pouze 6 členů, ale ti jsou v úzkém věkovém rozmezí 35 až 39 let. Většina z těchto lidí však zároveň nabízí svoji pomoc
v jiné oblasti než organizační (odborné, jazykové, řemeslné apod.).
Potěšitelný je postoj profesionálních astronomů, fyziků, matematiků
a dalších odborníků. Tito lidé se dosud běžného života pobočky nezúčastňovali, avšak zpravidla nabízejí svoji odbornou pomoc. Díky tomu má pražská
pobočka ČAS pokrytu takřka celou oblast astronomie a příbuzných věd odborníky, ochotnými přednášet či jinak odborně pomáhat. Nabízená pomoc
jistě bude hojně využívána ku prospěchu všech členů pobočky.
V další otázce členové hodnotili informovanost o astronomických úkazech, akcích apod. prostřednictvím Říše hvězd a pozvánek ČAS. Zcela spokojeno je 15 členů, zlepšení v některé oblasti žádá 35 členů. Polovina ze
všech členů, kteří vrátili anketní lístek, žádá více aktuálních astronomických informací (26) a 11 členů chce lepší informovanost o odborných akcích hvězdáren.
Poslední otázka se tykala výše příspěvků, které by členové v případě nutnosti byli ochotni platit. 15 členů odpovědělo, že jsou ochotni platit až 100
Kčs, 6 členů do 200 Kčs (!) a 10 členů je ochotno platit příspěvky podle
potřeby.
Z ankety tedy vyplývá, že 20 až 25 % členů je aktivních — či se chce
aktivními stát. Výbor pražské pobočky chce rozšířenou nabídkou akcí učinit činnost pobočky atraktivnější a doufá, že za nějaký čas se procento aktivních členů zvýší. Z výsledků ankety bude čerpat podklady pro svoji
další práci. Děkujeme proto všem, kteří nám poslali své odpovědi a dali
tak najevo, že jim činnost pražské pobočky ČAS není lhostejná.
(MM)

Při příležitosti jednání 12. sjezdu České astronomické společnosti
(ČAS) připravila její historická sekce malou výstavku dokumentů a fotografií věnovanou 75. výročí Společnosti. Na výstavě se podařilo shromáždit zajímavý a v mnoha případech jedinečný dokumentační materiál z archívů Společnosti, Štefánikovy hvězdárny a z fotografické pozůstalosti J.
Klepešty, řadu fotografií a korespondence a dalších historických dokumentů poskytly ze svých archívů některé hvězdárny a pamětníci z řad
členů Společnosti.
Výstava byla rozdělena do pěti částí. V prvé z nich s názvem „Začátky
a prvá léta" zaujala kopie zápisu ustavujícího sjezdu ČAS v r. 1917 tak,
jak ho zaznamenal svým kaligrafickým písmem Karel Anděl. Škoda, že se
delegáti 12. sjezdu neinspirovali nádherně dělnou atmosférou sjezdu ustavujícího. Část „Lidová hvězdárna Štefánikova" obsahovala řadu unikátních a dosud neuveřejněných fotografií z doby počátků a průběhu stavby.
V části „Byli u toho" jsme měli možnost se seznámit s tvářemi prakticky
všech význačných osobností, které stály u zrodu Společnosti či se do její
historie významně zapsaly. Zajímavý byl zejména soubor dokumentů týkající se osoby Karla Anděla a jeho proslulé Mappy Selenographicy.
Z panelu s názvem „ČAS se baví" dýchala krásná atmosféra radosti, humoru a zábavy někdejšího spolkového života Společnosti. Autorství většiny kreseb a karikatur prozradil „rukopis" Josefa Sadila, fotomontáže
a ostatní fotografická „kouzla" daly nahlédnout do studny nápadu, humoru a vtipu Josefa Klepešty.
Poslední část výstavy tvořil soubor historických fotografií a dokumentů
ostatních hvězdáren. I zde se dalo najít při podrobném průzkumu mnoho
zajímavého — třeba nového předsedu ČAS dr. Grygara v roli mladičkého
demonstrátora u dalekohledu před brněnskou hvězdárnou. Jeden z nejzajímavějších dokumentů, pamětní kniha ČAS, kterou — jak prozrazuje zápis
na přebalu — založil r. 1927 J. Klepešta, si mohli delegáti a hosté sjezdu
přímo prolistovat. Knihu uvádí krásný vzpomínkový přípis J. J. Friče
u příležitosti návštěvy účastníků 3. sjezdu Mezinárodní geodetické a geofyzikální unie na Ondřejově 3.9. 1927. Soubory podpisů při nejrůznějších
slavnostních příležitostech ČAS obsahují jména řady vynikajících osobností československé astronomie. Poslední zápis v knize tvoří účastníci
12. řádného sjezdu ČAS — dva z čestných hostů, prof. Kopal a doc. Bochníček, měli příležitost zapsat se do knihy po 55 letech!
Na přípravě výstavy spolupracovala řada členů historické sekce ČAS:
doc. M. Šolc, dr. A. Šolcová, dr. Z. Šíma, dr. P. Hadrava, autorem scénáře
byl Mgr. P. Najser, za technickou přípravu zaslouží zvláštní uznání spolupracovník Štefánikovy hvězdárny J. Soumar.
Některé části výstavy budou instalovány ve foyeru pražského Planetária a celý soubor dokumentů bude dále pečlivě archivován. Vždyť sté výročí ČAS je už za pouhých dvacet pět roků...
—n—

KDY, KDE, CO
♦ září 1992- ValašskéMeziříčí: POMATURITNÍ STUDIUM ASTRONOMIE.
Na září 1992 se připravuje zahájení 12. běhu Pomaturitního studia astronomie.
Toto dvouleté dálkové studium je zřízeno při gymnáziu ve Valašském Meziříčí,
pracovištěm a konzultačním střediskem je Hvězdárna Valašské Meziříčí. Studium je organizováno jako internátní (9 soustředění 4denn(ch, 4 soustředění
5dennf, 2 soustředění l0denní+ závěrečné zkoušky); soustředění jsou volena tak,
že vždy zahrnují sobotu a neděli.
Studium obsahuje tyto předměty:
I. základní — historie astronomie, vybrané stati z pedagogiky a psychologie,
organizace práce v astronomii
2. základní odborné — vybrané stati z matematiky, úvod do infinitezimálního
počtu, počítače a programování, vybrané stati z fyziky
3. speciální odborné — geofyzika, astrofyzika, sférická astronomie, nebeská mechanika, astronomické přístroje, astronomické pozorovací metody, raketová
108
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technika, kosmonautika, meteorologie a klimatologie.
Přihlášky a informace:Hvězdárna. 75701ValašskéMezrncr,93(0651)21928.

(vy)

♦ 8. —10. záři 1992 — Praha: Symposium DOPPLERŮV JEV A PRAHA. Před
150 lety dne 25. května 1842 přednesl profesor pražské německé techniky Christian Doppler přednášku, v níž vyložil podstatu jevu, který byl posléze nazván
jeho jménem. Na památku této události uspořádá ČVUT v Praze symposium, věnované problematice Dopplerova jevu a osobnosti Christiana Dopplera. Symposium
se bude konat v hotelu CRISTAL v Praze 6 — Veleslavíně a účastní se ho přední
domácí i zahraniční odborníci z oborů, v nichž se využívá Dopplerova jevu, a také
historikové přírodních věd. Všechny příspěvky budou přednášeny v angličtině.
O přípravu odborné nápině i organizace symposia pečuje výbor, v němž má svého
zástupce také Česká astronomická společnost při ČSAV. Zájemci o účast se
mohou spojit s doc. M. Šokem, Katedra astronomie a astrofyziky MFF UK,
Švédská 8, 15000 Praha 5 — Smíchov; 93 (02) 540 395. (g)

V sobotu odpoledne dne 4. dubna 1992 se na hvězdárně ve Valašském
Meziříčí sešel v pořadí již 12. řádný sjezd ČAS.
Není žádné tajemství, že většina členů Společnosti dávala v posledních
letech najevo svou nespokojenost se stavem ve Společnosti. Je tedy přirozené, že od události, jakou je sjezd Společnosti, očekávala mnohé zásadní
'obrozenecké' změny. Přání je jedna věc, realita pak věc druhá.
Obraz 12. sjezdu ČAS je přesně takový, jaký mu vtiskli jeho účastníci
—řádně zvolení zástupci sekcí a poboček Společnosti. Obraz to byl v mnohém smutný, místy až tragikomický. Nedívali jste se někdy na přímý přenos z parlamentu? Jestli ano, tak to je ten obraz právě proběhnuvšího
sjezdu Společnosti. A tak se jednání utápělo v maličkostech, slovíčkařilo
se, diskuse se točila kolem nepodstatných věcí. Na důležité otázky typu:
jak by měla vypadat Společnost, aby byla přitažlivější pro členy i nečleny,
jak by měla Společnost lépe fungovat, jakým směrem by se měla Společnost do budoucna ubírat — na tyto otázky paradoxně nezbyl čas (vždyť tou
dobou už bylo asi hodinu před půlnocí)...

Doc. Luboš Perek — odstupující předseda ČAS — při předávánífunkce novému předsedovi ČAS dr. Jiřímu Grygarovi.
Předcházející řádky mohou vyvolat dojem, že se Společností to jde
ještě více s kopce, ne-li volným pádem. Vážení čtenáři jsoucí či snad
i budoucí, členové ČAS — opak je pravdou! Tak jako ten náš hašteřivý
parlament dokázal udělat mnoho pozitivního, tak i na sjezdu ČAS se zablýsklo na lepší časy — ač se to na první pohled nezdálo.
Tajnými volbami byl zvolen nový předseda Společnosti a nový výkonný výbor. Předsedou Společnosti pro následující volební období se
stal dr. Jiří Grygar — blahopřejeme jemu i Společnosti. Členové nového
výkonného výboru jsou: dr. Z. Pokorný, dr. Eva Marková, Ing. P. Příhoda,
Mgr. T. Stařecký, dr. J. Vondrák, doc. M. Šolc, dr. M. Vykutilová, dr. J.
Prudký, F. Vaclík a K. Halíř (náhradníci: dr. P. Hadrava, dr. O. Hlad, Ing.
M. Gríin). Výkonný výbor se již sešel na své první schůzi (zprávu přinese
příští číslo Říše hvězd); na stránkách Říše hvězd se v dříve nebývalém rozsahu
začínají objevovat zajímavé zprávy ze života Společnosti; podívejte
sjezdu
Prof. Zdeněk Kopal — čestný člen ČAS a host 12.
se na velkorysý rozvoj činnosti největší pobočky ČAS — pobočky v Praze
—spolu s doc. Lubošem Perkem — bývalým předsedou ČAS, který — už to cítíte, že se něco nového děje? Jestli ano, nestůjte stranou tohoto
se obrovskou měrou zasloužil o 'přežita" Společnosti v posled- dění a přiložte ruku k dílu v sekci, v pobočce, na hvězdárně.
ních těžkých letech.
A ještě něco: ona totiž jako všechno (ale v rozumné míře) — i ČAS
potřebuje čas.
Delegáti 12. řádného sjezdu

ČAS.

T. Stařecký
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ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST
Př~fel čas ('ČAS)
Vstupujete-li do areálu valašskomeziříčské
hvězdárny, upoutá vás kontrast mezi upraveným
prostranstvím s dominantami dvou moderních
budov a starou, dehtovým papírem pokrytou kopulí první astronomické pozorovatelny na Valašsku. Je symbolickým a přitom hmotným svědectvím rozvoje astronomie v našem státě.
Těžko by někdo mohl vymyslet lepší kulisu
k slavnostní plenární schůzi České astronomické
společnosti (ČAS), konané v roce 75. výročí
jejího vzniku. Setkání, připravené historickou
sekcí ČAS, se konalo dne 5. dubna 1992, den
po skončení 12. sjezdu Společnosti.
Prolog
Za historickou sekci a nový výbor ČAS při
ČSAV uvítal přítomné doc. Martin Šolc. Zejména přivítal ty, kteří měli být hlavními řečníky
na setkání — uvádím jev pořadí, v jakém vystoupili: prof. Vladimír Vanýsek, doc. Záviš Bochníček, doc. Luboš Perek, prof. Zdeněk Kopal, doc.
Antonín Mrkos a Josef Doleček, první ředitel
zdejší hvězdárny. Protože všichni jmenovaní
jsou výbornými vypravěči a hodně pamatují,
připravili nám příjemné dopoledne piné vzpomínek a tolerance (nejen k přátelům.)
V uvítání vzpomněl doc. Šolc dobu, která
předcházela vzniku Společnosti: vznik Jednoty
matematiků a fyziků (JČMF 1862) a její snahy
o všeobecné vzdělání, knihu prof. Grusse „Z říše
hvězd", jež dala název časopisu Společnosti,
Pračkovu hvězdárnu v Nižboru i lidovou hvězdárnu barona Krause v Pardubicích. O Astronomické společnosti psal Pračka v „Živě" v roce
1913, 1. světová válka založení posunula. ČAS
vznikla 8. prosince 1917 v posluchárně ČVUT
v Praze. Mezi půlstovkou přítomných byl prof.
Nušl, baron Kraus, Rolčtkovi, Štychovi, J. Klepešta a první předseda ČAS, prof. Zdeněk. Mezi
hlavní cíle kladla Společnost vybudování hvězdárny a knihovny, vytyčení pozorovacích programů a vzdělávání. Cesta k vybudování hvězdárny nebyla snadná. Pozorovací stanoviště
a kanceláře v letech 1917-1928 měli členové
Společnosti ve věži hlavního nádraží, na Technickém muzeu, v Klementinu a v GrSbovice. Pod
vlivem a patronací ČAS a Štefánikova fondu
konečně v letech 1927-1930 byla hl. městem
Prahou financována a postavena Štefánikova
hvězdárna.
Poté doc. Šolc předal řízení moderátorovi,
kterým byl nový předseda ČAS dr. Jiří Grygar.
Jsme jedné krve...
Titulek převzatý z Kiplingovy „Knihy
džunglí" se zdánlivě nehodí k našemu současnému jedinému univerzitnímu profesoru astronomie prof. Vanýskovi, z jehož bytosti při veškeré jeho laskavosti vyzařuje duch akademické
půdy. O to působivější bylo vyprávění o jeho
cestě k astronomii. Jako hoch se dočetl v novinách o mladém chlapci Záviši Bochníčkovi,
který objevil novou hvězdu (Nova Lacertae
1936), a maminka mu potom musela opatřovat
astronomickou literaturu té doby. V roce 1941
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zavítal na petřínskou hvězdárnu a následovala
cesta, kterou se ubírala řada našich astronomů,
geodetů a fyziků: setkání s administrátorem
panem Kadavým, přihláška do ČAS, přístup do
knihovny a k dalekohledům, večery vedené dr.
Šternberkem, prohlídky oblohy, prvá pozorování a fotografie — a jak jinak: funkce průvodce
na hvězdárně — demonstrátora (tato tradice studentských průvodců je zachována dodnes).
Příchod do světa vědy započal vstupem na
přírodovědeckou fakultu. V Brně došlo k prvým
setkáním s profesory Mohrem a Procházkou a
s doc. Perkem. S profesorem Mohrem přechází
na matematicko—fyzikální fakultu, kde se posléze stává vedoucím katedry astronomie
a astrofyziky.
V úvaze o budoucnosti Astronomické společnosti a jejím významu vyjádřil prof. Vanýsek
přesvědčení o sounáležitosti pracovníků ústavů,
kateder, hvězdáren i celé obce astronomů —amatérů. Všechny nás spojuje zájem o jednu vědu
a její všestranný rozvoj. Kdyby ČAS nevznikla
v roce 1917, vznikla by určitě později. Její místo
je nazastupitelné.

dobná jako u řady dalších: Časopis Říše hvězd a
setkání s těmi, kdo se pohybovali na předválečném Petříně — Klepešta, Rolčtk, Štych, Vand,
Vlček, Vrátník, jejich mapy a mapky. Klepeštovu otáčivou mapku má jako vzácnou relikvii
schovanou dodnes. Dr. Guth mu v roce 1934 donesl do Modřan triedr. Bylo to zřejmě v souvislosti s Byrdovou výpravou — mladý Bochníček
se chtěl zapojit do společného pozorování meteorů.
K setkání s prof. Kopalem došlo v roce 1936
již po návratu Kopalově ze zatmění Slunce (v Japonsku) a po Bochníčkově objevu novy Lacertae 1936. Objev své novy přešel doc. Bochníček
téměř bez zmínky, zato neopomněl zdůraznit, že
to byl právě prof. Kopal, který jej seznámil s dr.
Bečvářem a který jej přivedl k pozorování proměnných hvězd.
Doc. Bochníček je ročník 1920. Do jeho
osudů vstoupila válečná doba a na Petřín se vrátil až v roce 1946. V roce 1950 odešel na Slovensko, s jehož astronomií je spjat dodnes (v letech
1956-1958 ředitel AsU SAV, pak docent MFF
Komenského univerzity).

Fotografie pamětníků ČAS - účastníků slavnostní plenární schůze ČAS (zleva:
J. Doleček, J. Krnťa, dr. Z. Bochníček, Ing. R. Weber, prof. V. Vanýsek, prof. Z. Kopal,
A. Neckář, dr. J. Pícha, doc. L. Perek, ing. V. Hubner, doc. A. Mrkos).
Osobní vzpomínky zlidšťují
historii

Astronomie a gastronomie

Brilantní vystoupení doc. Bochníčka by— konečně jako všech ostatních — zasloužilo doslovné zveřejnění.
Vzpomínal na dobu svého života, která byla
nejblíže vzniku ČAS, tedy na dobu svého dětství
a mládí. Svou cestu k astronomii asi považuje za
velmi přirozenou. Rodinná tradice (pradědečkem počínaje) v pozorování astronomických
jevů, spojená se sklonem a nadáním k matematice, fyzice a chemii, asi nemohla vést jinam.
Chlapec z Modřan u Prahy byl doveden maminkou v roce 1934 na Petřín a další cesta byla ob-

Když se před dvěma lety stal doc. Perek předsedou ČAS a s kandidaturou souhlasil s laskavostí jemu vlastní, bylo mi jasné, že jej k tomu
nevedly důvody prestižní. Dlouholetý ředitel
AsÚ ČSAV, generální tajemník IAU, prezident
Mezinárodní astronautické unie a vedoucí oddělení v sekretariátu OSN je nad veškeré pocty povznesen. Ví své. Důvodem musel být prospěch
ČAS. Ukázalo se, že přes revoluční roky 1990
a 1991 převedl Společnost s bravurou, se kterou
vedl AsÚ ČSAV v nelehké době na rozhraní
šedesátých a sedmdesátých let — s úspěchem.
Počátky cesty doc. Perka k astronomii byly jiné

PROSLECHLO SE VE VESVÍR

'

Carpe diem
než u jeho současníků — do ČAS vstoupil až
v roce 1946 a studovat matematiku a astronomii
začal v roce 1937 u doc. Nechvffeho a Mohra. Po
uzavření vysokých škol v roce 1939 (již po 1.
státní zkoušce) nezbylo než hledat obživu v jiném oboru. K astronomii se vrátil až po válce
a odešel do Brna jako asistent prof. Mohra. Tam
se zřejmě setkal s onou jednotící a inspirující silou ČAS. Dodnes vzpomíná na doby budování
univerzitní pozorovatelny a lidové hvězdárny na
Kraví hoře a zejména na ty, s nimiž se jak na univerzitě, tak v ČAS stýkal. Mezi milými vzpomínkami na tu dobu se objevila jména Peřina,
Šotola, Raušal, Obůrka.
Obrovská exploze populárních přednášek v padesátých letech (nebyla televize) zasáhla i doc.
Perka. Vyprávěl, že svůj křest popularizátora prodělal (se značnou nervozitou — on, dnes řečná par
exelence!) v malé venkovské hospůdce, kde polovina osazenstva zpočátku hrála karty a popíjela
svůj tekutý chléb vezdejší. Struktura Galaxie je
postupně všechny zaujala a hostinský ocenil
přednášku tím, že doc. Perkovi nabídl (a dal!) večeři zdarma. Nepochybuji, že si toho přednášející
dodnes váží víc než mnoha vyznamenání.
A asi ví jen málo lidí, že doc. Perek a tehdy
brněnský doc. Vanýsek, který zastoupil projektanty, se zasloužili o několik kopulí, které podle
výkresů z Leidenu byly zkonstruovány a jsou
dodnes v Prostějově (spolupachatel ředitel Neckář), Olomouci, Vsetíně, a kdo ví, kde ještě.

Sledujte vlastní hvězdu
Vyprávění prof. Kopala, který toho dne slavil
své 78. narozeniny, bude jistě z velké části zveřejněno. Proto si mohu dovolit volně tlumočit
jeho (hlavní ?) myšlenku: „Chcete—li být užiteční Společnosti a sobě, pak, pokud jste správně
poznali své schopnosti, sledujte stále svoji
hvězdu a budete spokojeni." Komu se to podařilo tak, jako Vám, pane profesore! Ale vím, že
to není moudrá myšlenka těchto let, neboť něco
podobného jste doporučoval nám tehdy mladým
při přednášce na Vašem Petříně již před 35 lety.
Prof. Kopal je členem ČAS od 1. 1. 1929,
čestným členem od r. 1967. Jeho první kroky
k astronomii jsou známy z jeho vzpomínek,
které jsou publikovány na více místech. Jeho
cesta sněhem na Petřín se dvěma dalšími kvartány (Izera, Strečovský) a přijetí panem Kadavým však musí být opakována. Snad právě to
byly důležité kroky při „sledování hvězdy".
Místu, kde stojí dnes stadiony (my břevnováci
nazýváme tu končinu podle předků „Skala"), věnoval prof. Kopal zvláštní vzpomínku. Mladík,
který tam šel se svou slečnou (budoucí manželkou) na procházku, jej — chlapce pozorovatele
—požádal, zda by se také mohli podívat dalekohledem. Tak došlo k prvnímu setkání profesorů
Buchara a Kopala.
Dne 4. května 1929 byla Štefánikova hvězdárna otevřena veřejnosti. Tehdy již byla
dostavěna a její prostory odpovídaly stavu, který'
známe ještě z doby před rekonstrukcí v roce
1970. Za tu neděli ji navštívily stovky lidí. K ve-

čeru bylo jasné, že počet se blíží k 1000. Počty
narůstaly na 900, 990, 995 a byl večer. Spolužák
Izera zachránil situaci tím, že šel několikrát dokola za vstupné 1,— Kčs a tak nakonec pokladník, pan Borecký, mohl vyhlásit oslavu.
O nově Lacertae se prof. Kopal dověděl v Japonsku při dlouhé cestě za zatměním. Byla
předznamenáním cest, které měly následovat.
Studijní cesta v r. 1938 se proměnila v třináct let
na Harvardu („o válce nebudeme mluvit") a
v doživotní profesuru v Manchesteru. Návraty
do rodné země začaly v roce 1957 a po dlouholetém přerušení od r. 1974, kdy čestnému členu
ČAS bylo odmítáno vstupní vízum, následovaly
od r. 1989 každoroční cesty k nám.

Kometám je to jedno

«Když bylo Williamu Herschelovi 37 let, začal se
náruživě zajímat o astronomii. Byl v té době dirigentem orchestru a vypráví se, že když na koncertu propukly po závěru skladby, kterou dirigoval, ovace publika, využil toho k úprku na střechu
budovy, kde měl připraven dalekohled k pozorování oblohy. Odtud se vrátil k dirigentskému
pultu až po přestávce a druhém zvonění.»

Stoletý humor
«Dynastie Herschelů vynikla též dlouhověkostí, což je pro astronomy docela charakteristické. Vzpomínám si, že když jsem byl členem nomenklaturní komise IAU pro pojmenování útvarů
na Měsíci, rozhodli jsme se nazvat jeden kráter
jménem slunečníhofyzika C. G. Abbota, který vykonal průkopnické práce při výzkumu Slunce na
počátku XX. století. Pochopitelnějsme soudili, že
tento gentleman se již dávno odebral na věčnost,
neboť to je podmítka IAU k tomu, abyste mohli
být zvěčněni na obloze. K našemu překvapení nás
však jeden z kolegů upozornil, že dr. Abbot (nar.
1872) žije — a právě se dožívá 100 let! Učinili
jsme proto výjimku a ten kráter jsme mu nadělili
k „významnému životnímu jubileu". Při nejbližší
vhodné příležitosti jsme jubilanta pozvali na slavnostní oběd a požádali ho o krátký proslov. Dr.
Abbot vyslovil svůj dík za poctu, které se mu
dostalo, a přitom nás ujisti[, že navzdory svému
pokročilému věku stojípřed naším shromážděním
na svých nohou nesrovnatelně pevněji než před
sto lety.»

Doc. Mrkos je členem Společnosti od roku
1934. Proto se v jeho vzpomínkách nutně musel
objevit petřínský hledač komet. Jestli může nějaká věc ovlivnit náš osud, pak hledač komet se
v tomto případě osvědčil dokonale, neboť třináct
objevených komet zařadilo doc. Mrkose mezi
nejúspěšnější lovce komet tohoto století (o stovkách planetek nemluvě). Komentoval to slovy,
že těm kometám je to jedno, stejně jako jeho pět
medailí Pacifické astronomické společnosti
a dalších 3,5 kg vyznamenání, zejména za jeho
výzkumnou cestu na Antarktidu.
Na vystoupení doc. Mrkose si nejvíce cením
jeho vzpomínky na dr. Bečváře, jeho někdejšího Prof. Zdeněk Kopal během přednášky o Carolině
šéfa a kolegu: „Jemu vděčím za víc než mnoho". Herschelové na hvězdárně ve Valašském Meziříčí 4. dubna 1992 (v den svých 78. narozenin)

Životodárný smích

Pan Josef Doleček —kdyby to neřekl, nikdo by
jeho osmdesátce nevěřil —přednášel doma. Tuto
hvězdárnu se svými spolupracovníky začal stavět z ničeho nic a se 4,80 Kčs v pokladně. Jak to
mohli dodělat? Cesty mohou být rozličné, ale
výsledek tu dodnes stojí. Nepochybně musel být
prosycen humorem, který' tak vehementně doporučuje. Vždyť jen akce s poukázkami po 5,—Kčs,
které prodával obchodníkům i na ulici, aby získal prostředky na stavbu, by bez smyslu pro obchod a legraci nešla uskutečnit. Podobný zná jen
jediný případ, kdy se na stavbu vybíralo
naprosto s vážným přístupem — po léta za jasných dní a večeru stával pan Erben, člen ČAS,
s velkým dalekohledem na nábřeží mezi Národním divadlem a Karlovými lázněmi. Na kartičce
byl nápis „Na rekonstrukci petřínské hvězdárny.
Klíč od pokladny má úředník na hvězdárně".
Vyprávěním o návštěvě u kolegy Fritze na
královéhradecké hvězdárně, kdy se tři účastníci
(včetně pana Dolečka) převlékli za Mexičany
— a jejich převlek měl úspěch — pohoda vzpomínkového dopoledne vyvrcholila.

Epilog
Těžko se podaří vystihnout tak pěkná setkání.
Pokud se to podařilo, doufám, že výše uvedené
řádky povzbudí alespoň jednoho mladého zájemce o astronomii, aby se vydal na cestu za
svou šťastnou hvězdnou.
O. Hlad

Pomůžete zachránit
Hvězdářskou ročenku?
asi nemusíme
Nikomu .e čtenářů Říše it
vysvětloval, co je Hvězdářská ročenka a jak je
důležitým pomocníkem pm každého; kdo se za•
jímá o asronomii (viz recenze v Říši hvězd
2/ 1992).
Její osud je však vážně olnoženDosavadníiy
daratel nakladatelství Academia — se rozhodl,
že ročenku na rok 1993 již nevydá. Hvězdárna_
a plmtetárium hl. m. Prahy chcen«o neblahousituaci uvalit a vydat ročenku vlastním nákladenn
Potřebuje však pomoc čtenářů Říše hvězd při
propagaci ročenky„ neboť dosejvadní distribuční
sítě přestávajífmtgovat a nové ještě nevzmkty.
Proto Vás prosíme, abvste neprodleně zaslali
své objednávky na adresu Štefánikovy hvězdárny
v Praze. Zeptejte se i ve svém okolí, zda někdo
ještě nechce ročenku a vysvětlete mu, jak by jeho
život pozoru atele byl bez této publikace a`agitky'
ochu=en. Zkuste se, prosíme, zeptat i u`svých
knihkupců, zda by nechtěli také prodávat ro-_
čenkti
Hvězdářská ročenka prorok1993 bude mír asi
200 stránek (tedy zhruba stejný rozsah jako letos)
a Štefánikova hvězdárna ji hude dodávat asi za
44,-Kčs (k léto ceně si pak vlastníprodejce může
pr;počíst částku, kterou u na za vhodnou).
Adresa pro objednávky: Štefát0ko ~a hvězdárna, Petřin .205,11S 46 Praha].
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Na hrubý pytel hrubá záplata

ČERVENEC 1992
•4. 7. —Hervais A. FAYE (1. 10. 1814 -4.7.1902)
- 90. výročí úmrtí. Francouzský astronom. Zabýva
se studiem fyziky Slunce, meziplanetární hmoty
a kosmologií. 23. listopadu 1843 objevil krátkoperiodickou kometu P/Faye.
• 10.7. —Alvan Graham CLARK (10.7. 1832 -9.6.
1897)- 160. výročí narození. Americký optik. Spolu
se svým otcem (Alvan, 1804-1887) a bratrem (Georges, 1827-1891) založili světoznámou firmu na výrobu objektivů a dalekohledů. Jejich firma zhotovila
objektivy velkých rozměrů a vynikajících vlastností
pro mnohé světové observatoře: 102—em pro Yerkesovu observatoř (největší refraktor na světě!, 1897),
91—cm pro Lickovu observatoř (1888), 76—cm pro
Pulkovskou observatoř (1885, ve druhé světové válce
byl refraktor zničen), 66—cm pro United States Naval
Observatory ve Washingtonu (1873) a další. Při
optických zkouškách nového 46—cm objektivu objevil v r. 1862 průvodce Síria.
• 11.7. —Joseph Jérótne de LALANDE (11.7. 1732
— 4. 4. 1807) - 260. výročí narození. Francouzský
astronom, od r. 1753 člen Akademie věd v Paříži. Zabýval se poziční astronomií, je autorem několika
učebnic. Uskutečnil pásmové pozorování velkého
počtu hvězd, mnohé slabé hvězdy jsou označeny jeho
jménem a pořadovými čísly z jeho katalogu.
• 12.7. -Jean PICARD (21.7.1620-12.7. 1682)
- 310. výročí úmrtí. Francouzský astronom. Jako
prvý vyslovil myšlenku, že Země nemá přesný tvar
koule. Jeho výsledky použil I. Newton pro potvrzení
svého gravitačního zákona.
• 13.7.— James BRADLEY (1693 — 13.7. 1762)
— 230. výročí úmrtí. Anglický astronom, profesor
astronomie na univerzitě v Oxfordu (od r. 1721), ředitel observatoře v Greenwichi (od r. 1742). V r. 1727
objevil aberaci světla a v r. 1748 nutaci.
• 17.7.— Henri POINCARÉ (29. 4. 1854- 17. 7.
1912)-80. výročí úmrtí. Francouzský matematik, fyzik a astronom. Zabýval se nebeskou mechanikou
a kosmologií.
• 18.7. — Nikolaj G. PONOMARIOV (21. 3. 1900
- 18. 7. 1942) - 50. výročí úmrtí. Ruský optik a konstruktér optických přístrojů. V bývalém Sovětském
svazu sestrojil jako první astronomický reflektor,
koronograf a coelostat.
• 18.7. — Stepan Jakovlevič RUMOVSKIJ (9. 11.
1734- 18.7. 1812)- 180. výročí úmrtí. Ruský astronom, akademik (Akademie věd v Petrohradě). Zabýval se pozorováním Slunce, zúčastnil se mezinárodního programu určení paralaxy Slunce pozorováním
přechodu Venuše před slunečním diskem
(1761-1769)
• 25.7. — Walter GYLLENBERG (5.4. 1886 —25.
7. 1952) — 40. výročí úmrtí. Švédský astronom. Zabýval se studiem stavby Galaxie a měřením radiálních
rychlostí hvězd.
—k—

ODCHYII{Y ČASOVÝCHSIGNÁtíJ ‚W

BŘEZEN 1992
den
3.111.
8.I11.
1311I.
18.]11.
23.111.
28.111.

UTI—signál

UT2—signál

-0,2744 s
—0,2884
-0,3008
-0,3165
-0,3321
-0.3450

-0,2698 s
—0,2823
-0,2932
-0,3071
-0,3209
-0,3318

Předpověď (neurčitost t 0,013 s):
1.VII.92
+0,436
+0,455

V. Ptáček
112

Říše hvězd

ročník 73

VESMÍR SE DIVÍ

7/1992

«Z moderních vědců, kteří astrologii uznávali, to byli zejména hlubinnípsychologové, třeba Carl
Gustav Jung. Vešla se jim do jejich způsobů uvažování, zatímco astronomové nebofyzici mají stále
nějaké apriorní výhrady. Jejich systém uvažovánía vnímánísvěta totiž na ni nemá dostatečnějemná
měřítka. Často jsem si také všiml, že o astrologii se vyjadřují lidé, kteří o ní nic nevědí, nepoznali ji,
a proto neznají hloubku jejích symbolických výkladů. Ti se pak pouze zabývají otázkou, jak je fyzikálně možné, že by nějaký Jupiter mohl způsobit, že se nerozpadneme. Takhle mechanicky se to
vůbec nedá brát.»
RNDr. Milan Špůrek, CSc.: Mladá fronta Dnes, 4. 1. 1992, Víkend, str. 1

Nadprvní polovinou Kvadrantidy zřejmě Slunce nezapadlo
«Meteorický roj Kvadrantidy, nacházející se nedaleko souhvězdí Pastýře, v noci z pátku na
sobotu pozorovali slovenštímeteorologové. Až do svítáníz druhé poloviny Kvadrantidy vylétávalo
ze zdánlivého bodu až 110 meteorů za hodinu.»
Lidové noviny, 6. 1. 1992, str. 2

Muž měsíce února je prostě třída
«Lze využít astrologii i v armádě? Bude jedna z otázek, na kterou odpoví muž měsíce února
— astrolog Emil Havelka, prezident Československé astrologické akademie a šéfredaktor časopisu
Astrál. Ve spolupráci s časopisem Betly vám opět rozhlasová armádní redakce představí zajímavého člověka s nevšedním povoláním.
...Jako mladý muž se pokusil studovat Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Pro nedostatečnou kádrovou konstelaci hvězd musel odejít, vyučil se horníkem a k tomu přidal studium na
středníprůmyslové škole hornické v Ostravě. Náhoda tomu chtěla, že jeden z tehdejších zakázaných
profesorů astrologie objevil jeho schopnosti pro tento obor. Doporučil panu Havelkovi, že by pomocí znalostí z astronomie mohl snížit úrazovost horníků v dolech. Zpočátku nevěřil, ale nakonec
přece jenom absolvoval dálkové studium astrologie v Heidelbergu.
Svému oboru se pan Havelka věnuje s úspěchem už přes dvacet let. Jeho velkým snem je vytvořit
tým pro pracoviště genetických poruch dětí, ve kterém by pracovali společně astrolog, matematik,
programátor a lékař. Věnovat se astrologii a používat ji ve prospěch duševního i fyzického zdraví
spoluobčanů není věc jednoduchá. Vyžaduje silného jedince a odpovědného člověka. Ostatně každý
astrolog musí složit slib, nebol existují přece jenom určité hranice, za které nemůže vstoupit. Pan
Havelka je typem astrologa, který dovede poradit i v nelehkých životních situacích. K tomu mu
slouží precizně vypracované astromedicinální horoskopy každého jedince, který se na něj obrátí.
Kromě toho, že pan Havelka o sobě ve vysílání prozradí více, než je v těchto řádcích, že se více
rozpovídá o historii astrologie, která především sloužila světověproslulým vojevůdcům [patrně zejména ve prospěch duševního ifyzického zdraví spoluobčanů —pozn. red.], se také dozvíte, co jsou
synastrální horoskopy. Emil Havelka o astrologii říká: 'Je to věda pro lidi, kteří chtějí dosáhnout
v životě co nejvíce. V západních zemích už dokazuje svou perspektivu— astrologovéjsou zapojeni do
mnohých oborů lidské činnosti. V Japonsku, Anglii a USA jsou astrologové běžně zaměstnanci
bank. Zajímavé je, že například i světový trend módy se pohybuje podle astrologie. Každému znamení ve zvířetníku a planetě odpovídá určitá barva. Paní Barbara Bushová, manželka amerického
prezidenta, se také řídí astrologickými předpovědmi. Na určité dny jí vybírají šaty určité barvy...'»
Věra Šandová: Rozhlas 6/1992, str. 6
Avizovaný pořad vystlala rozhlasová stanice Československo 9. 2. 1992

INZERCE
• Predám kvalitně astroobjektívy 125 100/1000, P1 110/
1500 a parabolické zrkadlá i21 120/1000, 170/1200, P1
200/150, í71250/1500 a DJ 300/1500. Kúpim krátkoohniskové okuláre firmy Zeiss f = 4-10 mm. Augustín Jávorka,
Žabia 18, 93005 Gabčíkovo.
• Prodám časopis The Planetary Report Č. 6/91 a Č. 1/92.
Miroslav Matoušek, Nad lesem 38, 147 00 Praha 4.

• Prodám hvězdářský dalekohled AD 800. Přístroj je vybaven hledáčkem 25x6, upraven pro revolverovou výměnu
3 okulárů. Průměr objektivu 56 mm, zvětšení 32, 40, 80,
110 - po našroubování Barlowovy čočky na okulár f 10.
Cena včetně hranolu pro promítnutí Slunce je 1800 Kčs.
Ing. Jakubec, Bezmčova 3, Blansko.

