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NAHOŘE— Pohled od západu na Betlém z Řeckěho pastýřského pole
—V pozadí mezi stromy je silueta Betléma ležícího na západním svahu Judského pohoří (na tamta svahu byla dle tradice jeskyně narozeni Ježíše).
Mudrci, kteří šli do Betléma museli tedy po tomto svahu stoupat a mohli
tedyvidět pouze hvězdy na východě— tj. ve shodě s Evangeliem podle Sv.
Matouše t2:2]. !— Blíže viz Článek na s. 179.
DOLE — Betlém — Panorama Betléma s kostelem Narození (vlevo),
ktetý je dle lradice v btízkbsti jeskyně narození Ježíše. Kousek vpravo od
kostela Narození se na pokračování Judského pohoří tyčí Herodium— zde
byl pohřben v r. 4 př n.L král Herodes Veliký. — Blíže viz článek na s.179.
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NOVINKY Z ASTRONOMIE
T=1992Dec.12,32426TT
e= 0,96359
q= 0,95822 AU
a = 26,31684 AU

.
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=
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153,00160°
139,11415°
113,42662°
135,01 let

(IAUC 5663, 5564,5670,56715672,5673, MPC 21235)
Nová kometa Shoemaker (1992y)
Carolyn S. Shoemakerová objevila na snímku, který exponoval dne 25. října
1992 její manžel E. M. Shoemaker spolu s Davidem H. Levym a H. Holtem pomocí 0,46-m Schmidtovy komory na observatoři na Mount Palomaru, novou kometu, později označenou jako kometa Shoemaker (1992y). V době objevu měla
kometa jasnost -- 15,5 mag a byl pozorováni její velmi málo zřetelný ohon. Očekává se, že v době kolem průchodu perihelem by měla mít jasnost 13,1 až 14,1
magnitudy. V měsíci únoru a březnu 1993 se bude tato kometa pohybovat na hranici souhvězdí Persea a Andromedy.
• Poslední nejpřesnější dráhové elementy pro ekvin. 2000.0:
T= 1993 Maz. 25,663 TT
e=1,0
q = 2,31384 AU

Planetka 199208,— Tři snímky zachycující pohyb planetky 1992 QBt mezi
hvězdami během tří dnů. První snímek byl pořízen 27. IX. 1992 ve 2h 35min UT,
druhý snímek v 6h 42min UT téhož dne. Třetí snímek je z28. IX. 1992 z 6h 58min
UT. Všechny tři snímky byly pořízeny 3,5—m dalekohledem ESO na observatoři
La Slila (Chille). V období expozit se planetka jevila jako velmi slabý objekt 23
mag. [Blíže viz Říše hvězd 11/1992 (s. 162).]
(foto — ESO)
Kometa P/Swift—Tuhle (1992t)
Přehled dalších výsledků pozorování:
• H. Mikuz z Ljubljani (Slovinsko) se zabýval studiem ohonu komety pomocí
0,25—m dalekohledu opatřeného CCD—detektorem. V H2O filtru (620 nm) pozoroval ve dnech 19. a 24. listopadu 1992 plasmový ohon o délce 4,5°, resp. 6,7°,
v pozičním úhlu — 41°, resp. 44°. Prachový ohon v kontinuu 647 nm přitom dosahoval délky — 2° v pozičním úhlu 10 - 40°.
• V oboru milimetrových vin dávají výsledky měření pomocí 30—m radioteleskopu IRAM ze dne 21. listopadu 1992 následující hodnoty produkce jednotlivých
molekul: HCN 89 GHz)—0(25.1027 molekul.s "; CH3OH l2 čar okolo 145 a 165
GHz) — 20.102 molekul.s ; H2S (168,8 GHz) - 1,5.10 molekul.s a H2CO
(225,7 GHz) - 2.1027 molekuLs'.
• Byly pozorovány výrazné změny v orientaci plynoprachových proudů z jádra
komety. Tyto změny se vysvětlují jednak změnou projekce, jednak rotací aktivních emisních oblastní na povrchu jádra komety (rotace jádra byla určena na -2,77 dne).
• Jak se dalo očekávat, byly ohlášeny předobjevové snímky komety. První z nich
jsou z 3. a 7. ledna 1992, kdy kometa byla objektem o jasnosti pouhých 17,5 = 18
mag. Velké množství přesných pozic komety z období téměř jednoho roku umožnilo další zpřesnění dráhových elementů a provedení výpočtů dráhy i se započtením
negravitačních efektů. Použitím pozorování ze současného návratu komety ke
Slunci a pozorování z r. 1862 byla spočtena dráha komety při jejích dřívějších návratech ke Slunci. Tyto výpočty, provedené nezávisle B. G. Marsdenem, G. Kronkem a G. Waddingtonem, shodně potvrzují, že kometa z r. —68 (průchod perihelem
27./28 července) je kandidátem na návrat této komety. Dalším kandidátem je kometa z r. 188 (průchod perihelem nejspíše 15. července). Výpočty také ukazují, že
mezi lety 188 a 1737 nebyla při žádném průchodu perihelem kometa Zemi blíže než
0,5 AU. Z toho plyne, že v tomto období byla kometa velmi obtížně pozorovatelná.
V případě, že kometa z r. 188 je skutečně totožná s kometou P/Swift—Tuttle, plynou
pro příští návraty komety ke Slunci následující data: 11. červenec 2126 a 12. srpen
2261 s pravděpodobnou chybou jen okolo 1 dne. (Pravděpodobnost srážky komety
se Zemí [viz [číše hvězd 73 (10/1992, s. 146) je tedy prakticky ještě mizivější...].
• Poslední nejpřesnější dráhové elementy pro ekvin. 2000.0:
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ro = 54,85855°
dZ = 55,30015°
i = 65,99436°

(IAUC 5644, 5646, 5667; MPC 21082, 21236)
Kometa P/Schaumasse (1992x)
Periodická kometa P/Schaumasse byla poprvé spatřena A. Schaumassem dne I.
prosince 1911 během vizuálního hledání komet pomocí 0,4—m dalekohledu
(f/25) na observatoři ve francouzské Nice. V době objevu měla kometa difúzní vzhled
s kómou o průměru _ 3' a s celkovou jasností — 12 mag. V r. 1913 minula kometa
planetu Jupiter ve vzdálenosti pouhých 0,35 AU, přičemž k výraznější změně dráhy
nedošlo. Při dalším návratu ke Slunci byla podle efemeridy dne 30. října 1919 kometa
opět objevena A. Schaumassem. Poloha, kde se kometa v době tohoto objevu nacházela, se však lišila od předpovězené o celých 6°. Také v r. 1937 minula kometa Jupiter
—ve vzdálenosti 0,37 AU. I když následující návrat komety v r. 1943 byl předpovězen
s daleko vyšší přesností než při předcházejících návratech, kometa byla nalezena až
24. března 1944 Henrym L. Giclasem z Lowellovy observatoře. Giclas nalezl kometu
na fotografické desce, kterou exponoval pomocí dalekohledu s velkým zorným polem, a kometa byla opět o více jak 6° vzdálena od předpovězené polohy. Tyto pozorované diference v poloze komety se podařilo vysvětlit až v r. 1960 pomocí negravitačních sil působících na pohyb komety. Při dalších návratech v letech 1952 a 1960 patřila kometa P/ Schaumasse mezi poměrně jasné komety— její maximální jasnost byla
— 5, resp. — 9,5 mag. Během návratu v r. 1952 byl dokonce u komety pozorován
i ohon o délce— 1°. Díky nepříznivé poloze komety vzhleden k Zemi při jejích návratech ke Slunci v letech 1968 a 1976 nebyla kometa vůbec k nalezena.
Letošní návrat komety P/Schaumasse ke Slunci je z geometerického hlediska pro
pozemského pozorovatele (navíc na severní polokouli) neobyčejně příznivý. V období maximální jasnosti komety (tj. kolem perihelu na začátku března 1993, kdy by
měla kometa dosáhnout jasnosti — 8,1 mag) bude kometa ve velké vzdálenosti od
Slunce (-- 98°) a v malé vzdálenosti od Země (— 0,56 AU). Nalézat se bude v blízkosti velmi jasné hvězdy a Aur (Capella) v souhvězdí Vozky na pozadí Mléčné
dráhy. Na obloze bude viditelná po celou noc (do poloviny dubna bude cirkumpolámO, přičemž se posune do souhvězdí Rysa. Jasnost komety by měla postupně klesat
a koncem dubna pak dosáhnout hodnoty — 9,5 mag. Její pohyb na obloze pak bude
dál směřovat jihovýchodním směrem. Středními dalekohledy by měla být pozorovatelná asi do začátku června, kdy její jasnost klesne asi na 14. magnitudu.
Při současném návratu ke Slunci byla kometa znovuobjevena známým japonským
astronomem T. Sekim, a to v noci 25./26. září 1992 (k objevu došlo pomocí 0,6-m
reflektoru (f/35)). Oproti předpovědi z cirkulářů MPC No. 16379 a No. 20353 se kometa na své dráze zrychlila o t T = —0,14 dne.
• Poslední nejpřesnější dráhové elementy pro ekvin. 2000.0:
T= 1993 Maz. 3,96080 TT
e=0,704849
q= l,202l58 AU
a=4,073033 AU

w
S2
i
P

=
=
=
=

57,48198°
81,05299°
11,84584°
8,221e1

(IAUC 5627, 5666, MPC 21236)
(kz)
Vysvětlivky k tabulkám:
dráhové elementy: T — okamžik průchodu perihelem, e — excentricita, to — argument perihelu, Q — délka výstupného uzlu, i — sklon k eliptice; a — velká poloosa, P — oběžní doba;
efemeridy: všechny údaje jsou vztaženy k Oh 7T příslušného dne; a, S — souřadnice pro ekvin. 2000.0, — vzdálenost od Země vAU, r— vzdálenost od Slunce
vAU, mí —zdánlivá celkovájasnost magnitudách.
Prosíme opravte si v Říši hvězd 10/1992 (s. 160) poslední větu článku 'Jubileum dr. Pavla Mayera' na větu:
Kolegové i redakce Říše hvězd mu srdečně gratulují k jeho 60. narozeninám!
Jubilantovi a čtenářům se omlouváme za toto fauxpas.
—red-

Mezinárodní skupina astronomů za pomoci Hubblova kosmického dalekohledu začala podnikat první velké kroky k novému určení expanzního
poměru vesmíru. Tato veličina, známá jako Hubblova konstanta, je jedním ze dvou kritických parametrů potřebných k přesnému určení velikosti
a věku vesmíru.
První výsledky přinesli F. D. Macchetto, N. Panagia a A. Saha, všichni
členové týmu astronomů Vědeckého institutu kosmického dalekohledu
v Baltimore, A. Sandage z Carnegiova institutu ve Washingtonu
a G. Tammann z basilejské university ve Švýcarsku.
Za použití širokoúhlé a planetární kamery WF/PC v širokoúhlém režimu skupina nalezla 27 proměnných hvězd — cefeid — ve slabé spirální
galaxii IC 4182, vzdálené od nás 16 miliónů světelných let a pozorovatelné v souhvězdí Honcích psů. Předtím bylo nalezeno pouze několik cefeid v mnohem vzdálenější galaxii M 101. Světlo od nich k nám putovalo
23 miliónů let. „Několik cefeid v M 101 bylo neobyčejně jasných, přesto
jejich pozorování pozemskými dalekohledy vyžadovalo mimořádné úsilí
po dobu mnoha let", říká Macchetto. „Tento typ pozorování proto může
provádět jen kosmický dalekohled. Cefeidy jsou příliš slabé a na rozlišení
příliš špatné, jak napovídají pozemská pozorování při rozlišení jejich
obrazů v takových oblastech přepiněných hvězdami, jako jsou vzdálené
galaxie".
Cefeidy jsou proměnné hvězdy, které pravidelně mění svou jasnost
v intervalu od několika dní (vzorem je čtvrtá nejjasnější hvězda v souhvězdí Cefea) od desítek dní. Počátkem tohoto století objevili astronomové souvislost mezi periodou pulsací a jasností. Jelikož je jasnost
hvězdy dobře známa, její vzdálenost je již otázkou relativně jednoduchého výpočtu, neboť intenzita světla klesá s předpokládaným útlumem.
Ačkoliv jsou cefeidy vzácné, jsou velmi spolehlivými „svíčkami" při
odhadu mezigalaktických vzdáleností.
Galaxie IC 4182 byla vybrána jako cíl pro hledání cefeid z toho důvodu,
že zde v roce 1937 vzplanula supernova typu Ia. Tento typ supernovy
představuje termonukleární explozi, která se může objevit v systému obsahujícím dvojici bílých trpaslíků. Podobně jako cefeidy mohou i supernovy typu Ia spolehlivě sloužit jako standardní zdroje, to však pouze
v případě, že astronomové přesně znají jejich skutečné vlastní jasnosti.
Tyto supernovy jsou zároveň i mnohem užitečnější než cefeidy, neboť

jsou mnohem jasnější a mohou být tedy pozorovány i na mnohem větší
vzdálenosti. Supernovy typu Ia jsou příštím útočištěm v připravovaných
technikách určených pro odhady kosmologických vzdáleností.
Problém vyvstává v okamžiku, kdy astronomové začnou být nejistí při
určení absolutní jasnosti těchto supernov v období maxima. Pro přesné
určení vzdálenosti IC 4182 využili cefeid; tím se nabídla možnost kalibrace vlastní jasnosti supernovy z roku 1937. Mohli tak podstatně lépe
skloubit dva různé způsoby určení kosmologické vzdálenosti.
Protože se supernova Ia typu může pozorovat až na 1000—krát větší
vzdálenost než cefeida, může být použita k přesnému určení velkých
kosmologických vzdáleností. Toto je nejdůležitější krok v přezkoumání správnosti Hubblovy konstanty, prvně odhalené americkým astronomem Edwinem P. Hubblem v roce 1929. Hubble zjistil, že se vzdálenější galaxie pohybují od nás rychleji než galaxie blízké. Efekt rovnoměrné expanze je silným důkazem, že vesmír vznikl explozí zvanou velký
třesk.
Hubblova konstanta je odhadovaná hodnota rychlosti rozpínání vesmíru vyjádřená v kilometrech za sekundu na megapaprsek (1 Mpc =1 megaparsek = 3,26 miliónu světelných let). Hubblova konstanta je jedním ze
dvou kritických parametrů potřebných k určení vlastního zakřivení vesmíru a osudu vesmíru. Druhý parametr je potřebný k určení střední hustoty hmoty ve vesmíru a nezávisle potvrzuje věk vesmíru. Dřívější odhady
Hubblovy konstanty se od sebe značně liší— pohybují se totiž od 50 do 100
km.š'.Mpč1.
Použitím absolutní kalibrace pomocí supernovy v IC 4182 se astronomům nabídla možnost zmenšit rozsah nejistoty určení Hubblovy konstanty na hodnoty mezi 30 a 60 km.š1.Mlč1. Nejpravděpodobnější je
střed uvedeného rozmezí, tedy asi 45 km.š .Mpč', z čehož by vyplývala
minimální doba trvání vesmíru kolem 15 miliard let.
Astronomové plánují do budoucna zúžit rozsah nejistoty Hubblovy
konstanty vyhledáním cefeid i v jiných galaxiích, v nichž se dříve objevily
supernovy Ia typu. Tato pozorování se budou provádět již v příštím roce
opět pomocí Hubblova kosmického dalekohledu.
[STScI—PR92-20]
(viz obr. na III. straně obálky)

P. Velfel

Zachraňte tmu pro astronomy' je jedno z mnoha hesel Mezinárodní
asociace pro tmavou oblohu (IDSA; International Dark—SkyAssociation),
která byla založena před čtyřmi roky v arizonském Tucsonu. Jejím cílem
je především boj proti světelnému znečištění a ochrana tmavé oblohy nejen pro přesná astronomická měření, ale i veřejná pozorování. Ve svém
středu sdružuje tato asociace amatérské a profesionální astronomy, inženýry, designéry a výrobce světelných zařízení a také zástupce magistrátů
velkých měst —jednoduše všechny ty, kteří mají co říci ke kvantitě a kvalitě osvětlení měst a obcí. Členská základna čítala ke konci loňského roku
necelých devět set členů, především ze Spojených států. V pravidelném
čtvrtletníku publikuje toto sdružení své náměty a ohlasy, nalézá cesty, jak
vyhovět všem zainteresovaným stranám a ještě uspořit miliónové dolarové částky nebo značné množství elektrické energie. Na podporu svých
argumentů vydává a distribuuje informační letáčky, série diapozitivů, pohlednice a další tištěné materiály. Tak např. jeden z posledních posterů
nese název: „Jak a co říci sousedům, kteří používají špatné venkovní
osvětlení". Vážným problémem světelného znečištění se poprvé ve vět- .
Mozaika družicových snímků zachycující noční ,tvař`SeverníAmeším měřítku zabývalo 112. kolokvium Mezinárodní astronomické unie,
riky — vysoký stupeň světelného znečištění je víc než zřetelný.
které se konalo v roce 1988 ve Washingtonu a kde byl dán podnět k zalo(foto — IDSA)
žení této asociace.
IDSA má svoji působnost převážně na americkém kontinentu. Stojí ovšem za úvahu, zda by využití bohatých zkušeností a materiálů této organizace
neprospělo i některým našim hvězdárnám, jejichž pozorovací podmínky se za posledních několik let zhoršily třeba právě díky světelnému znečištění.
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O hvězdě betlémské
JosefSuráň,Zeměměřický ústav, Praha
S blažícími se vánočními svátky se vždy znovu připomínají události,
které se vztahují k počátku této křesťanské tradice. Tehdy, nyníjiž před
2001 lety, se narodil Ježíš Kristus. Skrovný autentický záznam o těchto
událostech je pouze v evangeliích Matoušově Lukášově. Ani v jednom
z těchto základních historických pramenů není však udán přesný rok
jeho narozena, ani rok popisovaných událostí Z Matoušova evangelia se
jen dovídáme, že se tak stalo za vlády židovského krále Heroda Velikého.
Evangelista Lukáš nám pak sdauje, že tehdy byl římským legátem v Sýrii (k níž patřila i Palestina) Quirinius. Mnoho bylo na toto téma napsáno a bohatá literatura zahrnuje seriózní pokusy, domněnky i čiré
fantazie. Poslední se zvláště vztahuje k „hvězdě betlémské", astronomickému jevu stručněpopsanému v evangeliu Matoušově. Mezi seriózní
pokusy patřily návrhy Keplerovy, který jej spojoval s velkou konjunkcí
Jupitera se Saturnem, .zároveň s objevením nové hvězdy. Taková trojitá
konjunkce se skutečně udála za Herodova kralování v r. 7 př. n. 1., nová
hvězda se však neobjevila. I tak tento návrh (ani mnohé jiné) zmíněný
problém nevyřešily.
Pokusím se stručně shrnout výsledky své práce, vydané v monografii
„Hvězda betlémská" zatím jen anglicky ve velmi malém předběžném vydání v r. 1991. Rozhodující podíl na řešení datace těchto událostí má,
kromě histon e a moderních asyrologických výzkumů, také moderníastronomie se zpřesněnými teoriemi nebeské mechaniky a výsledky studia nerovnoměrnosti rotace Země. Tyto teorie umožňujístanovenípřesných poloh planet (zejména vnitřních),fázíMěsíce a zatmění, potřebných pro rekonstrukce příslušných astronomických jevů i pro epochu vzdálenou více
než 2000 let. Důležitou roli hrála i moderní výpočetní technika, bez niž by
nebylo možné pro složitost výpočtů pořídit potřebné velké množství dat
v přiměřeném čase: To by nebylo myslitelné ještě před 40 lety.

Astronomické jevy předpovídající narození
Mesiáše (Saošyanta)
Když se Ježíš narodil, nad Betlémem svítila hvězda. Zmiňuje se o ní
jenom evangelista Matouš, neříká však přesně, o jaký objekt se jednalo.
Připomeňme tu část Matoušova evangelia, kde se o „hvězdě" mluví. (Plné
znění je ve verších [2:1-12, 16). Stručně — mudrci (mágové) viděli onu
hvězdu na východě před příchodem do Jeruzaléma [2:1-2] a znovu cestou

. I
(

Jupiter
Saturn

Souhvězdí Ryb
r
Heliakický východ '(—

Obr. 1 — Babylónská klínopisná tabulka z roku 7 př. n. 1. s efemeridou
planet Jupitera a Saturna kolem velké (trojnásobné) konjunkce
v souhvězdí Ryb. Tabulka pochází ze Slunečního chrámu v Sipparu. (repro — G. Kroll: Aul den Spuren Jesu, Lipsko 1979, s. 89)
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do Betléma [2:9]. V Jeruzalémě jí nebyla věnována žádná pozornost
(srovnej [2:3,4]) a zpráva mágů zde způsobila rozruch. Jelikož se mudrci
nevrátili do Jeruzaléma [2:12,16], aby podali zprávu o Dítěti Herodovi,
král rozkázal usmrtit všechny chlapce v Betlémě a celém okolí ve věku do
dvou let, podle času, kdy se hvězda ukázala a který vyzvěděl od mudrců.
Ze zkráceného podaní lze formulovat následující podmínky pro
„hvězdu":
Hl — znovuobjevení po 2 letech,
H2 — možnost její předpovědi,
H3 — nápadný hvězdný objekt,
H4 — nevzbuzující pozornost v Jeruzalémě,
H5 — objekt astrologicky významný.
Některé podmínky vyžadují podrobnější komentář. H2 zaručuje identifikovatelnost. Nové hvězdy, kometární vzplanutí a meteory, i když by vyhovovaly H3, nemohly spinit podmínku H2. Jejich objevení nebylo
možno předpovědět. To se týká i komet, jež byly (až do 17. stol.) považovány za nové a dočasné objekty. Kromě toho komety, a také zatmění, byly
všeobecně považovány za nepříznivá znamení. Jak by se mohli mudrci
zaradovat při spatření komety [2:10], jež v antice (a i mnohem později)
vzbuzovala jen hrůzu? Slovo hvězda se opakuje několikrát, ačkoliv již
dlouho předtím existovalo všeobecně známé slovo kometa. Tento objekt
by byl také v rozporu s H4.
Nova nebo supernova nevyhovuje také Hl, protože je prakticky nemožné, aby se znovu objevila ve stejné stelární pozici. Jen tehdy by pak
mohla být považována za stejný objekt.
Hvězdy (stálice) jsou, kromě cirkumpolárních, znovu pozorovatelné po
roce. Jako objekty fixované k nebeské sféře měly proto mnohem menší
astrologický význam než planety, objevující se na různých místech
hvězdné oblohy v proměnlivých časových intervalech.
H3 vyžaduje, aby objekt byl dostatečně jasný, s magnitudou nejméně
--3, jinak by byl stěží objeven při pozorování prostým okem [Clark, Stephenson, s. 292]. S ohledem na podmínky Hl až HS by tedy pravděpodobným kandidátem na „hvězdu" měla být planeta, jak se ostatně často předpokládalo.
Astronomové v Mezopotámii byli schopni jejich polohy předpovídat již
řadu století př.n.l. Poslední známou planetou byl Saturn a už asi ve 20.
stol. př.n.l. (dříve než Řekové) poznali, že objekt viditelný při západní
a poté východní elongaci je jedno a totéž těleso— planeta Venuše. Mezi 6.
a 3. stol. př. n. 1. vypracovali dvě výpočetní metody na predikci planetárních poloh, dat prvního objevení na obloze, retrográdních pohybů, atd.
[Van der Waerden, s. 173-203].
Planety byly nápadné (H3), s nejjasnější Venuší, následovanou Jupiterem. Mimo oblast astrologie jim nebyl přikládán zvláštní význam (H4).
Astrologicky velmi významné (HS) byly jejich aspekty (vzájemné úhlové
polohy), zejména pak v blízkosti konjunkcí [Cowling, 1982, s. 516].
Podmínce Hl nevyhovuje ani Jupiter, ani Saturn. Na noční obloze se
objevují v přibližně ročním cyklu a jejich vzájemné aspekty nastávají
v přibližně 20-ti letých intervalech. Obdobně lži konjunkce velké konjunkce Jupitera se Saturnem nastávají v období kratším než 1 rok. Mars se
synodickým oběhem 2,1 roku by vyhovoval Hl, měl ale zcela negativní
astrologický význam: symbolizoval válku a špatný osud. Merkur měl
menší astrologický význam a kromě toho jeho synodický oběh 0,3 rokuje
příliš krátký.
Zbývá jen jedna planeta, jež by mohla být „hvězdou" — Venuše. Při synodickém oběhu 1,6 roku se mohla znovu objevit asi po 2 letech (Hl)
a byla astrologicky významná (HS). Jasností (H3) ji mohly jen občas
předčit novy nebo supernovy. Ty však nevyhovují Hl, H2, H4 a podle
studia záznamů z Dálného Východu (hlavně čínských) mezi 8 možnými
supernovami nebyla pozorována žádná v období 200-1 př.n.l. [Clark,
Stephenson, Tab. III, s. 301].
Jenom Venuše tedy vyhovuje podmínkám Hl až HS, což je zatím jen
jistý předpoklad. Jak však ukáží další úvahy a jak je také nezávisle ověřeno chronologicky, byla skutečně Venuše tou hvězdou, jež zářila nad
Betlémem, když se Ježíš narodil.

Samotná Venuše však nemůže chronologicky jednoznačně určit rok jeho
narození. Objevuje se na obloze v poměrně krátkých časových intervalech.
Zúžíme—li výběr na období podzim— počátek zimy, kdy byla Venuše jitřenkou, jsou možné roky Ježíšova narození: 10, 8, 7 a 5 př.n.l. Venuše se však
objevovala na obloze po staletí, a přece žádní mágové nepřišli do Betléma poklonit se právě narozenému velkému židovskému králi — Mesiáši (Saošyantovi). Periodické jevy by nezaručily jedinečnóst úkazu, jak správně tušil již
Kepler. Protopředpokládal i objevení nové hvězdy při velké konjunkci Jupitera se Saturnem, jsa k tomu patrně inspirován pozorováním své slavné supernovy v r. 1604v Praze, která se objevila při takové konjunkci. Je zde také ještě
otázka, proč mudrci šli do Palestiny a ne někam jinam.
Muselo se tedy jednat o další astronomické úkazy, které by celou situaci
dokreslily. Pro tento účel bylo zapotřebí sestavit všechny astronomické jevy
v jistém historickém intervalu, a pak je analyzovat. Zvolený historický interval zahrnoval roky 1414 př. n. I. V roce 4 př. n.1. zemřel král Herodes a 10—ti
leté období by mělo být dostatečně široké pro Ježíšovo narození.
Příslušné polohy planet a Slunce byly vypočteny podle nejnovější planetární teorie Bretagnonovy (1982), polohy Měsíce pak podle teorie Brownovy,
modifikované Vondrákem (1979). Všechny uvedené teorie zahrnují tisíce
členů. Výpočet denních efemerid planet (pro 0 hodin dynamického času (TT)
a s uvážením členů ? 0,3" provedl J. Vondrák z Astronomického ústavu
ČSAV v Praze, výpočet potřebných efemeridových poloh Slunce a Měsíce
pak J. Kostelecký z VÚGTK ve Zdibech. Z efemeridových poloh planet pak
byly autorem po transformaci do ekliptikálního a horizontálního systému vypočteny: všechny konjunkce v délce a nejbližší pozorovatelné polohy pro pomocně zvolenou polohu Babylónu a přesně definované okamžiky blízké počátku, resp. konci nautického soumraku (s uvážením nerovnoměrnosti v rotaci
Země, činící asi 3 hodiny pro počátek n. 1., refrakce a extinkce), efemerida
Venuše, počátky a konce občanského, nautického a astronomického soumraku pro Jeruzalém, jakož i některé další potřebné údaje. Zatmění Slunce
a Měsíce byla vypočtena z Besselových elementů kánonů Mucke—Meeus
(1985). Neperiodické jevy pak byly převzaty z pozorování Dálného východu
[Ho Peng Yoke, s. 147-148]. Jedná se vesměs o komety. Veškerá data byla pro
přehlednost a případné interpolace tabelována.
Věnujme nyní pozornost nejvýznamnějším jevům ve spojitost( s Venuší,
jež podle dřívějších předpokladů by měla být onou hvězdou. Takové úkazy
nastaly v r. 12 př. n.1. Nejprve, v poslední třetině ledna, došlo k trojité konjunkci Venuše, Saturna a Marsu na východním obzoru v souhvězdí Kozoroha,
kde se také nacházel Merkur. (Při přiřazení souhvězdí byl uvážen posun nulového bodu babylónské ekliptiky vůči nynějším délkám. Určil jej P. Huber
[Van der Waerden, s. 126] a po opravě o precesi činí pro počátek našeho letopočtu +3°.) To ale nebyl nejvýznamnější úkaz. V srpnu se totiž objevuje
Halleyova kometa při jednom ze svých nejjasnějších návratů ke Slunci (s nejmenší vzdáleností od Země 0,160 AU), jako tom svědčí i komentář římského
historika Dia Cassia. Píše, že při smrti Agrippově visela nad Římem po několik dní, než se rozpadla v paprsky připomínající pochodně.
Ve stejný večer (26. srpna), než se kometa objevila na východě v souhvězdí
Blíženců a s níž zároveň vycházel Mars, byla na západě v souhvězdí Vah pozorovatelná trojice planet: Jupiter, Venuše a Mérkur. Prvé dvě planety byly
téměř v konjunkci. Celkový úkaz byl velmi vzácný. Předpokládáme—li např.
objevení jasného neperiodickéhoobjektu každé 3 roky a ve stejném období asi
2 pozorovatelné polohy Jupitera s Venuší blízko konjunkce, pravděpodobnost, že se tak stane v určitém souhvězdí ve 2 dnech nejbližších konjunkci je
asi 1:9800; čili asi 1 případ za,10 000 let. Protože také Merkur byl pozorovatelný ve stejném souhvězdí [byl zrovna v největší východní elongaci od
Slunce (26.3°)] a nastaly ještě další jevy vztahující se k návratu komety, je
celková pravděpodobnost jejich opakování ještě o několik řádů nižší. Nejenže
• nemohly obdobně vzácné úkazy nastat v krátkém datovacím intervalu 14 —
4 př. n. I. (a také nenastaly), sotva se mohly opakovat i během (poměrně
krátké) historie starověké astronomie.
Srovnáme—li z tohoto hlediska např. velkou konjunkci Jupitera se Saturnem v roce 7 př. n. 1., opakující se někdy i v periodě 40 tet (což není příliš
výjimečné a v tomto století se to stalo v r. 1940/41 a 1981), není tento jev sám
o sobě nijak vzácný.
Astronomické jevy roku 12 př. n. 1. by však měly být velmi významné i
z astrologického pohledu. Kometa, i když se objevila na východě, jev rozporu
s Hl, H2 a H4 a nemohla být „hvězdou betlémskou". Pokud by sek „hvězdě"
vztahovaly nebeské úkazy z ledna stejného roku, měly by je s ohledem na Hl
předcházet nějaké významné úkazy ve spojitost( s Venuší v r. 14 př. n. 1. Tak
tomu však nebylo, protože roky 14 i 13 př. n.1. patří k rokům s jevy nejméně
významnými. (V r. 14 byly pozorovatelné pouze dvě polohy planet blízko
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Obr. 2 — Konjřgurace planet a srpku Měsíce ve Vahách/Panně 23.
srpna r. 12 př. n. 1, v 19 hodin 15 minut středního babylónského času (první čtvrtina nautického soumraku) — triáda
planet Jupiter, Venuše, Merkur symbolizovala v Babylónii
narozeníkrále.
konjunkce, v roce 13 tři. V obou letech jen jedna se tykala Venuše: v říjnu r.14
s Merkurem ve východní elongaci ve Štíru a v říjnu r. 13 s Jupiterem v západní
elongaci ve Váhách.)
Jelikož rok 14 př. n. 1. se jeví jako málo význanmý, pokud jde o nebeské
úkazy vztahující sek Venuši, jeho korelace s podmínkou Hl r.12 je nepravděpodobná. Je ale druhá možnost, obrátíme—li časovou šipku. Rok 12 pak nebude konečným, nýbrž počátečním rokem pro spinění podmínky Hl a rok 10
př. n. 1. by tedy měl být rokem Ježíšova narození.
Rok 10 př. n.1. byl předtím také jedním z roků, které jsme obdrželi pro Ježíšovo narození datováním podle západních elongací Venuše, nastávajících
v období podzim — počátek zimy. K takovým rokům ale nepatřily ani 12, ani
14 př. n. 1. Ostatní alternativní roky 8,7 a 5 př. n. 1. již nevyhovují Hl.
Obdrželi jsme tak první určité datování Ježíšova narození z pouze velmi
obecných astrologických úvah, chronologické podmínky H1 a postulátu, že
Venuše byla onou „hvězdou betlémskou". Nebeské jevy r. 12 a 10 př. n. 1.
(poslední jsme zatím ještě blíže nespecifikovali) by však měly mít nějaký
hlubší astrologický smysl: měly by obsahovat v symbolickém jazyce hvězd
jakousi télegrafickou zprávu oznamující narození Mesiáše. To by mohlo poskytnout i odpovědná otázku, proč se mudrci vydali do Palestiny až 2 léta po
hlavních jevech.
Abychom mohli přečíst zprávu z hvězd, je nutno zvolit příslušný astrologický systém. Určitý nebeský úkaz totiž může mít různý význam v řecké,
egyptské nebo babylónské astrologii. Protože idea narození Mesiáše byla cizí
jak Řekům, tak Egypťanům, zbývá nám jen babylónský astrologický systém.
Kromě toho podle Matouše [2:1] mudrci přišli z Východu. K babylónskému
astrologickému systému nás také přivádějí rekonstruované nebeské úkazy
s hlavní rolí Venuše, jež v nejstarších dobách byla mezi planetami astrolo.
gicky nejdůležitější, než si své místo vyměnila s Jupiterem.
V Babylónii byla astrologie součástí astrálního náboženství. Zde také astrologie před více než 4000 lety vznikla transpozicí mezopotámského polyteismu na hvězdné nebe. V tomto panteonu se Slunce stalo slunečním bohem
Šamaš. Byl spojován hlavně s ideou spravedlnosti a již vládce Chamurapi
(-1800 př. n, 1.) mu připisoval inspiraci k sestavení známého kodexu zákonů.
Měsíc, ztotožněný s lunárním bohem Sin, personifikoval moudrost a umění
astrologie. Venuše se stala bohyní Ištar, Jupiteru korespondoval bůh Marduk
(zvaný také Bél), Saturnu Ninib, Marsu Nergal a Merkuru Nebo. Pořadí důležitosti planetárních bohů se během doby poněkud měnilo podle toho, jaké atributy jim byly postupně připisovány. Poslední pořadí v diskutované době bylo:
Jupiter, Venuše, Merkur, Saturn, Mars. Pro srovnání, v helénistické astrologii
toto pořadí bylo: Saturn, Jupiter, Mars, Venuše, Merkur. Již toto prosté srovnání naznačuje, jak zcela jiný význam byl přikládán jednotlivým planetám.
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Obr. 3 — Část historické dráhy Venuše při jejím objeveníse v r.10 př.
n.1. Venuše se objevila a vykonala smyčku v souhvězdí Lva,
kde v r.12 př. n. 1. Halleyova kometa minula hvězdu Regulus.
Vývoj dořadí planet i jejich astrálního významu je doložen ze studia
klínopisných tabulek. Jupiter — „král králů", „pán nebe a země", se podle
dochovaného mýtu stal nejmocnější planetou pro své tvůrčí činy a vítězství v boji se silami temnot. Zde se zřetelně projevuje vliv Zoroastrova
náboženství s jeho doktrínou boje dobra a zla, charakterizovaných světlem a temnotou. Tento vliv se v Mezopotámii projevoval po jejím ovládnutí Peršany v 6. stol. př. n.1. Sem také přicházejí perští mágové a ovlivňují vývoj astrologie do horoskopické formy, v níž se pak rozšířila do celého antického světa [Van der Waerden, s. 211]-. V zoroastrianismu se také
vyskytuje paralelně s judaismem, avšak o pá;století později, idea Mesiáše
(Saošyanta). Již Zoroastr věřil, že doba, kdy zvítězí nad zlem, přinese
spravedlnost a štěstí všem národům, je blízko.
Další v pořadí, Venuše, také nazývaná Šarpanit, považovaná za choť
Mardukovu, představovala životodárnou silu země, zdroj mateřské lásky,
„královnu vesmíru". Merkur, syit Mardukův, podobně jako Sin oplýval
moudrostí a byl zároveň 'bohem písemnictví. Saturn, syn Bélův, byl hrozným bohem války. Stejnou 'roli měl i Mars, byl však nadto bohem
mrtvých, moru a podsvětí. První tři planety, jakási triáda, symbolizovaly
síly dobra, tvoření a plození, poslední dvě pak síly zla a destrukce. Toto
členění je také doloženo z klínopisných tabulek. V Palmýře (v dnešní Sýrii) trojice planet — Jupiter, Venuše a Merkur — předpovídala narození
krále, [Lindsay, s. 3781. Jedná se nepochybně o schéma převzaté z babylónské astrologie.
Když se v r. 12-př. n.1. tato planetární konfigurace objevila na západním
nebi ve Vahách symbolizujících spravedlnost, mezopotámští mágové věděli, že se má narodit velký král — Saošyant. Toto nebeské znamení bylo
dále zdůrazněno objevením komety na opačné straně oblohy. Sní zároveň
vycházel rudý Mars, planeta zla. Kometa, nahánějící všeobecně strach
a hrůzu, tentokrát jako dílo Mardukovo a ostatních přítomných mocností
představujících síly dobra, je ve své hrozivosti namířena proti silám zla.
Naznačí to celá její dráha dosti podrobně popsaná v čínských análech. Že
je popisovaná kometa skutečně kometou Halleyovou, potvrzují moderní
výpočty. (Autor vypočetl její polohy z elementů uvedených Yeomansem
a Kiangem (1981, s. 633-646) a celková dráha zhruba souhlasí s čínským
popisem.)
Nejdříve kometa předstihla Mars — symbol zla. Pak, když křižovala
také vedle planety Saturn a vymetla svým ohonem půl oblohy, po 56
dnech ukončila svou nebeskou pouť ve Štíru, sousedícím s Vahami. Štír
byl v Mezopotámii symbolem temnot — boj sil dobra proto skončí definitivním vítězstvím nad silami zla.
V Bibli je podle některých překladů dokonce historická paralela objevení komety při příchodu Mesiáše. Vztahuje se k proroctví Bileámovu
[Numeri, [24:17]], kde se předpovídá, že „král jako jasná hvězda, jako
kometa vzejde z Izraele".
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Z dráhy komety popsané ve zmíněných čínských análech vyplývá, že se
předpověď babylónských mágů o narození Mesiáše vztahovala k zemi
Amurru (Sýrii). Souhvězdí Blíženců (kde se kometa v r. 12 př. n.1. objevila) a Mars jako hlavní objekt patřily totiž v babylónských astrologických
seznamech této zemi, jejíž součástí byla i Palestina. Přímý vztah k Palestině z těchto seznamů ale nevyplývá. Lze jej pouze dedukovat z průběhu
dráhy komety mezi hvězdami. Její průchod blízko hvězdy Regulus (Lugal) v souhvězdí Lva naznačil, že král, který se má narodit, se narodí
v Judeji. Lugal totiž znamenal akadsky „Král" a lev byl znamením kmene
Judovar Lev byl součástí emblému Jeruzalémského chrámu [Ezechiel,
[41:19]] a v Ninive (dnešní Irák) byl zobrazen v osudovém konfliktu s býkem, což znamenalo vítězství světla nad temnotou [Hinckley Allen,
s. 253]. I zde lze vidět jisté prolínání dvou jinak podstatně odlišných kultur
a náboženství Judeje a Mezopotámie.
Proč se babylónští mudrci vydali do Palestiny až 2 roky po hlavních
nebeských úkazech r. 12 př, n. 1.? Důvod byl astrologický. Venuše, hvězda
života, byla tehdy na západě, což pro narození, zřejmě však ne pro jeho
predikci, byla nepříznivá poloha. Podobně jako u horoskopů (ale s rozdílem, že se u nich předpověďdělá ů posteriori) nebeský objekt má největší
vliv, když vychází a nejmenší, když zapadá [Cowling, 1977, s. 201]. Venuše by tedy měla být v západní elongaci. První taková elongace nastává
v r. 11 př. n. I. O ní však již víme, že nevyhovuje pravděpodobnému období Ježíšova narození a nejbližší vyhovující západní elongace je až v r.
10/9 př. n. I. Důvod je opět astrologický: tehdy došlo ke konci ledna r. 9 př.
n. I. ke konjunkci Venuše s Jupiterem v souhvězdí Kozoroha. V rámci babylónského astrálně—mytologického symbolismu můžeme očekávat, že
Ištar, jakožto manželka Mardukova a „královna vesmíru", by měla být ve
společnosti „krále králů" při takové události jako je narození Mesiáše. Při
poslední konjunkci byl Mars, hvězda zla, na západě v souhvězdí Lva, kde
kometa před dvěma léty minula Lugal. Tato konstelace tvořila téměř
zrcadlový obraz planetárních jevů z r. 12 př. n. 1. Jupiter s Venuší nyní
vycházely a Mars zapadal. To oznamovalo, že teď se konečně Mesiáš narodí, protože Marduk a Ištar se sjednotili se svou tvořivou a životodárnou
silou a nacházeli se ve znamení, kde nepřemožitelný Šamaš (Slunce) bude
opět dávat více světla, zatímco sty temnot reprezentované Nergalem mizely nad západním obzorem.
Tak se nám po více než 2000 letech znovu vynořil obraz hvězdných
znamení, která na babylónském nebi oznamovala narození Saošyanta. Od
té doby se sotvakdy znovu opakoval, pokud k tomu vůbec může dojit.
Tato shoda je velmi důležitá, neboť astrologické interpretace příslušných
jevů jsou zcela nezávislé na zvoleném datovacím intervalu 14-4 př. n.1.
Než poslední jevy nastaly, vydali se babylónští mágové asi někdy na
podzim r. 10 př. n. I. do Palestiny, aby se poklonili právě narozenému
„velkému králi" Izraele. Lze skutečně tvrdit, že byli historickými osobnostmi a že vyšli z Babylónie, protože pouze odsud se příslušné astronomické jevy daly geograficky interpretovat vůči zemi Amurru.
Politické, náboženské i kulturní vazby tohoto regionu k Palestině se
projevují již za perských králů podporou judaismu, patrně pod vlivem Zoroastrova náboženství. Známým příkladem je zde král Kýros, který dovolilŽidům v r. 538 př. n.1. vrátit se do Palestiny z babylónského vyhnanství
a zahájit stavbu druhého jeruzalémského chrámu. I v pozdějších stoletích
byla situace obdobná a kolem doby Ježíšovy, kdy byla Babylónie součástí
říše Parthů, dochází z jejich strany v r. 40 př. n. 1. k přímé vojenské intervenci do záležitostí Sýrie a Palestiny. S jejich pomocí byl dosazen jako
král a velekněz v Jeruzalémě Antigonus z legitimního královského rodu
Hasmoneovců, s nímž pak budoucí král Herodes Veliký musel svádět boje
o nastolení své vlády. To se mu s římskou pomocí podařilo až po vypuzení
Parthů v r. 37 př. n. I. Nicméně i později zde Parthové požívali utajované
sympatie, protože Herodes, původem Idumejec a dosazený římskou mocí,
byl považován za nelegitimního krále. Za těchto historických okolností
není pak divu, že mágové z Východu projevují zvláštní zájem o zemi
Amurru, což se zdá být také doloženo v klínopisných tabulkách.
Po této krátké odbočce se vraťme k našim mágům. Než vyrazili na 3-4
měsíční cestu do Palestiny, zastavili se asi u svého vládce Fraatese IV.
(37-2 př. n.1), pro něhož byly vlastně všechny předpovědi úředně konány.
Jeho sídlo bylo v Ctesiphonu na levém břehu řeky Tigridu. Odtud, pravděpodobně přes Seleukii, rozpadající se Babylón a Sippar sledovali karavanní stezku na Zeugmu podél východního břehu Eufratu. Pak, možná
přes Palmýru a Damašek, pokračovali do Jeruzaléma. Předpokládali, že

zde se měl Mesiáš narodit. U Heroda se však dozvěděli, že by se tak mělo stát
v Betlémě judském, nacházejícím se 2 až 3 hodiny cesty jižně od Jeruzaléma.
Šli proto dále do Betléma. Když se vydali na cestu, byla ještě tma, časně zrána.
Pak spatřili „hvězdu", jak vycházejíc nad Judským pohořím šla (zdánlivě)
před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo Dítě [Matouš, [2:9]]. To již
nastával úsvit a bylo asi kolem půl sedmé, konec nautického soumraku. V tu
dobu, během asi 10 minut, v přicházejícím denním světle Venuše zmizela
(„zastavila se"). Že to muselo být někdy v tuto dobu, naznačuje i azimut posledního úseku cesty mágů do Betléma. Ze studia historických a topografických map Palestiny lze odhadnout, že tento azimut od severu byl asi 135°.
Srovnáním uvedené hodnoty s pozorovací efemeridou Venuše vychází výše
uvedený čas.
Z tohoto azimutu lze odhadnouti přibližné datum příchodu mudrců do Betléma. Vychází měsíc leden (střední datum 6. ledna) r. 9 př. n. 1., do něhož
spadá i zmíněná konjunkce Jupiterá s Venuší. Z doby návštěvy mudrcův Betlémě lze pak odhadnout i měsíc Ježíšova narození. Za předpokladu bezprostřední posloupnosti událostí, jak je naznačeno v Matoušově evangeliu, vycházejí měsíce listopad nebo prosinec, započteme—li dobu 40 dní, která uplynula od Ježíšova narození do jeho přinesení do jeruzalémského chrámu [Lukáš, [2:22]]. Poté musel Josef s Marií a dítětem uprchnout do Egypta [Matouš,
[2:13]1Protože se mudrci nevrátili do Jeruzaléma, Herodes nevěděl, kdy se vlastně
Ježíš narodil. Předpokládal proto, že se tak mohlo stát již před 2 léty při objevení hvězdy (komety neboj dalších jevů r.12 před n.1.), jako ní byl informován [Matouš, [2:7]], případně někdy později. Aby vyloučil všechny možnosti,
dal pak zabít všechny děti v Betlémě a okolí ve věku do 2let [Matouš, [2:16]].
Cesta mudrců do Betléma byla vyvrcholením dlouhé historie očekávání
příchodu Mesiáše, která sahá daleko zpět do minulosti. Podivuhodnou shodou
okolností její konečný bod připadl na narození Ježíšovo a obdobný případ nebyl nikdy zaznamenán. Není pak divu, že celé vyprávění o této události v Matoušovi bylo někdy považováno za pouhou legendu.
Jiná, nezávislá historická datování potvrzují (nejméně třikrát), že byl rok
Ježíšova narození(tj. 10 př. n. 1.) správně určen. Jedním z nich je soupis lidu za
Quirinia, zmíněný v evangeliu Lukášově [2:1-6]. Často se pochybovalo, zda
se tento soupis vůbec konal a zda si jej evangelista Lukáš nespletl s jiným,
historicky dobře doloženým Quřrinřovým soupisem v r. 6 n.1. Lukáš ale dobře
věděl i o tomto druhém soupisu [Skutky, [5:37]].
První Quřrřniův soupis v Sýrii (Judeji) se konal na přelomu let 10/9 př. n.1.
Začal registrací za Quirinia někdy na podzim r. 10 a byl ukončen vyměřením
daní za jeho nástupce Sentřa Saturnina v r. 9. Tato datace je ve shodě s násobkem 5—ti letého intervalu zvaného lustrum, mezi nimiž se soupisy pravidelně
konaly. V daném případě je interval k soupisu v r. 6 n. 1. 15 let, což je také
nejmenší možná perioda mezi dvěma soupisy s ohledem na bonřtní klasifikaci
půdy, prováděné v desetiletých obdobích.
Někdy se tvrdí, že se Ježíš nenarodil v Betlémě, nýbrž v Nazaretě, kde žil od
svého dětství po návratu z Egypta až do počátku svého veřejného působení.
Tvrzení je naprosto nepodložené a zcela v rozporu s evangelii, jež potvrzují
opak v souladu s diskutovanými historickými, geografickými a astronomickými fakty. Jinak by také obě zmíněné zprávy v Matoušovi a Lukášovi ztratily
úpině svůj smysl.
Zcela jiným problémem je stanovení přesného měsíčního data Ježíšova narození. Lze pouze vyjít z historicky známých dat. Takovými daty jsou datum
Klementa Alexandrijského ze 2. stol. a známé vánoční datum ze 4. stol. Při
podrobnějším rozboru se ukazuje, že vánoční datum ve skutečnosti vychází
z data Klementa Alexandrijského a bylo původně posunuto 0 40 dní. Toto datum, 28. prosinec, kdy byl Ježíšek přinesen do jeruzalémského chrámu, bylo
později opraveno 0 3 dny, aby se dostalo do souladu se sezónními body slunovratu a rovnodennosti, podobně jako datum velikonoc. Celá otázka je komplikovaná rozdíly v Juliánskýhh kalendářích oné doby ve srovnání s konvenčním
Juliánským kalendářem, užívaným historiky. Ve skutečnosti existovaly tři Juliánské kalendáře, jejichž vzájemné vztahy a opravy dat lze určit. Z rozdílů
dalších dat lze dokonce jednoznačně určit i rok Ježíšova narození, a to v intervalu 46 př. n.1. —4 n.1. Vychází opět rok 10 př. n. I. Skutečné datum Ježíšova
narození po opravě data Klementa Alexandrijského z tehdejšího historického
kalendáře na konvenční Juliánský kalendář je pak 22. listopad. Toto přesné
datum je tak dílky naznačeným korelacím několikanásobně ověřeno.
Ze směru, v němž mudrci viděli „hvězdu" nad Betlémem, jsme odvodili, že
by sem měli dorazit někdy v lednu. To je v souladu s přesným datem Ježíšova
narození a dalšími událostmi popsanými v evangeliích. Dříve se taková návštěva ani uskutečnit nemohla, neboť podle konvenčního Juliánského kalendáře byl Ježíšek přenesen do chrámu až 1. ledna r. 9 př. n.1.
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Obr. 4 — Konjunkce Jupitera s Venuší 27. ledna r. 9 př. n. I. V souhvězdíKozoroha. Konjunkce se udála v nejnižším boděekliptiky, odkud oběplanety stoupaly dojejí vyššíčásti. Polohy Venuše jsou zakresleny v pětidenních intervalech stejnějako na
předchozím obrázku. Polohy ve všech obrázcích jsou vztaženy vůči modernímu (přesnému) souřadnému systému
a ekvinokciu data. Zobrazeny jsou hvězdy s uvážením precese
a vlastmřzo pohybu do 4,5 magnžtudy.
O vánocích se často tvrdilo, že jejich původ jev římských oslavách zimního
slunovratu nebo že byly zavedeny, aby tyto pohanské svátky potlačily. Tato
nijak blíže nepodložená hypotéza je nyní zcela bezpředmětná a vánoce,
přesně vzato, jsou dobou, kdy byl malý Ježíšek přinesen do chrámu, aby byl
obětován Bohu podle zákona Mojžíšova. To však nic neubírá ani na jejichž
dnešním smyslu, protože svátky jsou vždycky jistou konvencí. Např. velikonoce připadají na proměnlivé datum, závislé ná fázích Měsíce, ačkoliv historické události Ježíšova ukřižování odpovídá jediné datum.
Ve spolupráci vědních disciplín — historie, archeologie, astronomie, matematické a technické chronologie, geografie i biblických bádání — se nakonec
po staletích podařilo vyřešit problém „hvězdy betlémské" i přesné datace narození Ježíše Krista. Svůj podíl na tom měla i řada nejmenovaných a neznámých osobností, které od starověku shromažďovali zdánlivě bezvýznamné
skutečnosti, jež pomohly dopinit celkovou mozaiku.
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V uvedených dnech tedy zapadá 1h31min, 1h42min ~j Mapka vpravo nahoře —Hvězdná obloha v8h
a 1h38min po Slunci. Protože i sklon ekliptiky vůči hvězdného času, tj. na začátku února ve 23h, koncem
západnímu obzoru je v této roční době velký, mů- února ve 22h a začátkem března ve 21h SEČ. Obvod
SLUNCE vychází 1., 15. a 28.11. žeme se pokúsit Merkura během únorové elongace mapky značí obzor na rovnoběžce 50 °sev. Šířky a pov 7h34min, 7h1 lmin a 6h46min, zapadá vyhledat. Nejsnáze ho spatříme triedrem nebo silněj- ledníku 15 °vých. délky. Polohy Marsu a Jupitera se
'v 16h54min, 17h18min a 17h40min. ším kukátkem. Po nalezení si pak ověříme i viditel- během února mění jen málo.
Den se během února prodlouží nost planety pouhým okem. Její jasnost činí 15. H. ~V Mapka vpravo dole —Polohy planet a Slunce
o 1h34min.'V uvedených dnech dosahuje deklinace —1,0 mag, 20. H. -0,6 mag a 25. H. +0,2 mag při fázi v souhvězdích zvířetníku během února 1993. Značka
Slunce hodnot'-17,2°, —12,7° a —8,0°. Polední výška postupně 0,75, 0,56 a 0,32 a průměru kotoučku 6,0, Slunce a kotoučky planet odpovídají poloze 1.11.;
Slunce se v únoru zvětší z 23° na 32°. Azimut západu 6,8a 8,0 Merkur se přitom přibližuje k Zemi: 15. H. u těles s větším pohybem mezi hvězdami určuje šipka
Slunce (počítaný od jihu) činí pro uvedená data 64°, je vzdálen 1,108 AU, 20. 11.0,974 AU a 25. H. 0,835 zdánlivý pohyb do 28. II. Dále jsou vyneseny polohy
71° a 79°. Pravé poledne nastává v únoru později než AU. 1. H. nastane konjunkce Merkura se Saturnem, Měsíce pro každý den v 0h TT (černé kotoučky). Čísla
poledne střední: 1. H. o 13min38s,15. H. o 14min08s Merkur bude 0,9° jižně.
u poloh Měsíce značí data. Nahoře uvádíme viditela 28. H. o 12min33s. „Časová rovnice" (rozdíl pranosti objektů. Na spodním okraji mapky je stupnice
VENUŠE září jako večernice rektascenze, na svislé ose deklinace.
vého a středního slunečního času) nabývá tedy po
v piném lesku nad západním obzorem
celý únor záporných hodnot. Dne 18. H. v 16h35min
Její jasnost dosahuje maximální možné
dosáhne ekliptikální délka Slunce 330° a Slunce
PLANETKY — Ze čtyř nejdéle znáhodnoty —4,6 mag. 10. H. zapadá ve
vstoupí do znamení Ryb.
mých planetek je v únoru pozorovatelná
21h26min, 20.11. ve 21h31min, tedy 4h16min
planetka (3) Juno. Pohybuje se souMĚSÍC je 7.11. v Oh56min v úplňku, a 4h04min po Slunci. Venuše se přitom přibližuje
hvězdím Oriona východně od Betelgeu13. H. v 15h57min v poslední čtvrti k Zemi. 10. H. bude vzdálena 0,530 AU, 20. II. 0,459 ze (a Ori). 3. H. je Juno v zastávce a její další pohyb
a 21. H. ve 14h05min v novu (začíná lu- AU. Fáze v uvedených dnech činí 0,38 a 0,31; průměr je přímý. 10. H. zapadá ve 3h18min, 20.11. ve
nace Č. 868). První čtvrt v únoru nenas- kotoučku 31,4"a 36,4"
2h50min. Souřadnice (ekvin. data) jsou 10. H.
mm
tává. V přízemí je Měsíc 7. H. ve 21 h, v odzemí
a = 6h04,7m'", 6 = +6° 17'; 20. H. a = 6h08,2
MARS je kromě rána nad obzorem po S =+7° 58'. V uvedených dnech je planetka vzdálena
22. H. v 19 h. Na připojené mapce okolí ekliptiky i
celou noc. Po opozici, která nastala 3. I., od Země 1,42 a 1,53 AU.
můžeme sledovat polohu Měsíce pro každý den.
I
se pohybuje zpětně souhvězdím BlíSnadno tak zjistíme data konjunkcí Měsíce s jasnějZ dalších jasnějších planetek nastává 18. H. opoženců. 15. H. je v zastávce a směr jeho zice planetky (6) Hebe. Její jasnost je 9,4 až 9,2 mag,
šími hvězdami podél jeho dráhy. Konjunkce Měsíce
pohybu se změní na přímý. Přitom se vzdaluje od polohy (ekvin. 12000.0) 2.11. a = 1Oh19mn
s planetami nastanou
Země. 10. H. činí jeho vzdálenost 0,770 AU, 20.1]. S = +13° 07', 12. H. a = 10h10,8,noi S = ±14°52',
> 4. II. v l0h s Marsem (Mars 6,6° severně)
> 10. II. ve 21h s Jupiterem (Jupiter 7,0° severně)
0,845 AU a jeho jasnost klesá (10. H. -0,7 mag, 22. II. a =10h01,6m'", S =+16° 34'. Hebe se pohybuje
> 18. H. v 0h s Neptunem (Neptun 1,4° jižně)
20. II. -0,4 mag). Průměr kotoučku je 12,2" až 11,0" zpětně souhvězdím Lva necelé 2° jižně od hvězdy
> 18. H. v lh s Uranem (Uran 2,5° jižně)
10. H. zapadá Mars v 5h52min, 20. H. v 5hllmin.
Leo. Vzdálenost od Země činí 1,69 až 1,71 AU.
> 23. II. v 7h s Merkurem (Merkur 2,6° jižně)
Jinou jasnější planetkou je (7) Iris, jejíž opozice
JUPITER vychází pozdě večer, nastane 15. III. Také tato planetka dosahuje za
> 25. II. v 5h s Venuší (Venuše 1,4° severně) (mimo
10.11. ve 21h49min, 20.11. ve opozice jasnosti 9,2 mag; v únoru je však díky
naše území je pozorovatelný zákryt Venuše Měsí21h06min.Pohybuje se zpětně souhvěz- větší vzdálenosti od Země (1,86 až 1,72 AU)
cem)
dím Panny. Jeho vzdálenost od Země se ještě poněkud slabší (10,0 až 9,5 mag). Iris se poDo 2. H. se k Zemi přiklání vlivem librace v šířce
jižní polokoule Měsíce, od 3. do 15. H. polokoule se- zmenšuje. 10. H. činí 4,80 AU, 20. H. 4,68 AU. Jas- hybuje zpětně souhvězdím Panny. Souřadnice
vemí a od 16. H. opět polokoule jižní. Vlivem librace nost planety dosahuje --2,3 až —2,4 mag, průměr ko- (ekvin. 2000.0) jsou 2. H. a = 12h06,1m'",
v délce se do 8. H. přiklání k Zemi východní (z hle- toučku 38,4"až 39,4" Čtyři nejjasnější měsíce spat- S = -9° 0l', 12. H. a =12h02,0m'°, S = -9°02',
diska pozemského pozorovatele) polokoule Měsíce, říme již triedrem. V malém dalekohledu můžeme po- 22.H. a= 11h55,4m'", 3= —841'.
od 9. do 22. H. polokoule západní a od 23. H. opět vý- zorovat jejich zatmění, která do opozice nastávají
KOMETY — Podle efemeridy má projít
chodní polokoule Měsíce.
u západního okraje Jupitera (v převracejícím daleko26. II. přísluním kometa P/Howell.
hledu vlevo od planety). Vstupy měsíce Io do stínu
MERKUR můžeme pozorovat ve Jupitera nastanou 8. H. ve 2h15min, 15. H. ve
Byla objevena roku 1981 a pozorována
druhé polovině února večer po západu 4h08min, 16. H. ve 22h36min, 22. H. v 6hOlmin
též při dalším návratu v roce 1987. Jde
Slunce. Největší východní elongace a 24. H. v Oh30min. Měsíc Europa vstoupí do stínu o členku Jupiterovy rodiny komet. Příhodnější podI807' dosáhne 21.1]. Dne 27.1]. je Jupitera 12.11. v Oh43min, 19.11. ve 3h17min mínky pro její pozorování nastanou však až v dubnu
planeta v zastávce. 15. II. zapadá Merkur a 26. II. v 5h52min. Zatmění měsíce Ganymed na- a v květnu, kdy dosáhne větší elongace od Slunce. '
v 18h49min, 20. H. v 19h09min a 25. H. V 19h13min. stane 28. H. a měsíc vstoupí do Jupiterova stínu ve Kometa se bude nacházet v souhvězdí Vodnáře a Ryb
22h10min. a její jasnost má dosáhnout 12 až 13 mag. (Informace
SATURN není v únoru' o nově objevených kometách přináší Říše hvězd
pozorovatelný, protože je v rubrice Novinky z astronomie.)
9. H. v konjunkci se SlunMETEORY-V únoru není v činnosti
cem.
žádný významný meteorický roj. NastaURAN též není viditelný,
nou sice plochá maxima meteorických
kdnjunkce se Sluncem nastala 8. I.
rojů (S-Leonid, Virginid a 7-Virginid,
frekvence těchto rojů jsou nížké - od
avšak
hodinové
NEPTUN také nemůžeme v úmoru pozorovat, pro- 2 do 5 meteorů za hodinu. Všechny tři uvedené roje
tuže konjunkce této planety pokračují v činnosti i v březnu.
se Sluncem nastala v tentýž'
den jakou Uranu —8.1.
PROMĚNNÉ HVĚZDY - V únoru
očekáváme maxima dlouhoperiodicPLUTO se nachází
kých proměnných hvězd T Cam
v souhvězdí Vah. Vzhledem
70°
75°
90°
80°
85°
(21. H., 7,3 mag -podle některých předk jeho malé jasnosti +13,7
mag přichází v úvahu pouze povědí mělo maximum nastat již koncem ledna)
Merkur na večerní obloze v únoru a březnu. — Největší elon
možnost zachycení fotograficky. a S Her (23. H., 6,4 mag). (Pokud by se nalezl nějaký
g'ace připadá na 21. II. Polohy středů kotoučků jsou vyneseny vždy pro
Vzdálenost této planety od Slunce činí
pozorovatel hvězd tohoto typu, rádi použijeme vý18h 10min SEČ, kotoučky jsou ve srovnání se stupnicemi na okraji
20. H. 29,78 AU. Je tedy blíže Slunci
mapky zvětšeny 360—krát. Dále je zakreslena topocenu•ická dráha
než Neptun. V uvedený den vychází sledků jeho pozoroví ' ke zpřesnění předpovědí
Měsíce. Dvojitá čára spojuje polohu Merkura a Měsíce při konjunkci
Pluto v Oh47min a jeho Součadnice maxim.)
V. Novotný
(autor mapek P. Příhoda)
jsou a =15h46,1m! ' 6=-S‚ 05'.
23.17. v 7h SEČ.

Všechny časové údaje uvádíme ve středoevropském čase SEČ.
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Plavec M: Hledá se ta nejzářivější hvězda, Č.20
Plavec Pol.: Kde jdeme a kolem Čeho? Č. 100
P:. vec. M. Stíny v kosmické mlze- zárodky galaxii, Č,
!34
Markovc

kronika:

Pros!echlo

Novinkyz

Přečetlijsme

Redakci

Hvězdárny,

Vysvětlivky:
Č ... Články; CAS ... Česká astronomická společnost:
planetária,
D ...
došlo; HP ...
astronomické kroužky; K.. Astronomická kronika; N ...
pro vás; PR ...
astronomie: P ...
se ve vesmíru: PS ... Psalo se ..: PV ... Polulky vesmírem; R ... Recenze & anotace; S ... Společenská
U.. Úkazyna obloze: Z ... Začínajícím
hvězdářům.
.
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I

Rubriky
Novinky z astronomie (Astronomy News) Allan Sandage dostal Crafoordovu cenu, 107
Comptonova observatoř — první překvapení, 91
Černá díra v jádře galaxie M 87, 35
Hubblův dalekohled fotometruje pulsar v Krabí
mlhovině, 35
Chirón stále udivuje, 90
Kosmický dalekohled zkoumá raný vesmír, 138
Magellan má potíže, 35
Mezinárodní astronomická unie informuje, 90
Nová hodnota Hubblovy konstanty, 179
Nový národní český a slovenský astronomický
komitét při IAU, 92
Oblačno, větrno a chladno, 19
Objevy kosmické laboratoře Compton (GAO), 43
Perseidy 1992— roj století?, 99
Planetka Gaspra, 7
Pojmenováno 5000 planetek, 138
První snímek z Keckova dalekohledu, 92
Radostný omyl aneb ISY v Československu, 99
Výstavba obřího dalekohledu VLT-ESO pokračuje,
138
Významný objev družice COBE, 50
Z cirkulářů Mezinárodní astronomické unie, 2, 18,
34, 43, 50, 82, 98, 114, 130, 146, 162, 178
Zachraňte tmu pro astronomy, 179
Zasáhnou Zemi kosmická tělesa?, 146
Zprávy z Evropské astronomické společnosti, 107
Úkazy na obloze (Phenomena in the Sky) - březen 1992,8
- duben 1992,24
- květen 1992,40
- červen 1992, 71
- červenec 1992, 88
- srpen 1992, 104
-záři 1992, 118
- říjen 1992, 120
- listopad 1992, 136
- prosinec 1992.. 152
- leden 1993, 174
- únor 1993, 184
Potulky vesmírem (Wanderings in the Universe) Kulové hvězdokupy v zimě, 26
Hvězdárny, planetária, astronomické kroužky
(Public Observatories, Planetaria, Astronomical
Clubs) Astronomie mezi Vltavou a Malší aneb 55 let českobudějovické hvězdárny, 188
Celostátní seminář o stavbě dalekohledů - tentokrát
o věcech kolem, 126
Ebicykl 1992, 157
Expedice Úpice 1992, 156
Když na dovolenou, tak s dalekohledem, 13
Nové planetárium v Brně zahájilo provoz, 44
Planetárium Praha znovu otevřeno. 14
Prázdniny na hvězdárně, xxx
Program hfadania komét, 45
Seminář „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí', 156
Založena nadace „Hvězdárna v Úpici', 94
Z 11. celostátního slunečního semináře, 156
,Život ve vesmíru` podruhé, 157
7. konference o astronomickém vzdělávání, 189
Začínajícím hvězdářům (For Astronomers Beginners) ukázka, 139

(Departments)
Česká astronomická společnost (Czech Astronomical Society Reports) —
Astronomické vzpomínky, 170
Astronomie a XXI. století, 28
ČAS v čase, 164
ČAS: Mnoho díků a hrst vzpomínek, 168
České ženy na Venuši!, 93
České ženy na Venuši, 186
Dovětek o jubileích ČAS, 173
Jak jsme měřili Rožmberský rybník, 165
Jak s informacemi o konání astronomických akcí?, 9
Klubový večer pražské pobočky ČAS, 126
Mladí astronomové v Rokycanech, 126
Můj život s hvězdami, 166
Několika větami, 28, 45, 93, 108
Opustil naše řady - rok 1991, 28
Pedagogická sekce se představuje, 93
Podzimní setkání přístrojové sekce ČAS, 9
Pohyb v pražské pobočce, 93
Předsjezdová schůze ČAS, 76
Přítel čas (ČAS), 110
Sborník „Astronomie a XXI. století" vyšel, 126
Uvodní diskusní příspěvek, 77
Výsledky literární soutěže k Mezinárodnímu roku
kosmického prostoru, 142
Významná životní jubilea v roce 1992, 9
Výstava k 75. výročí ČAS, 108
Zdrávas česká Astronomie, 172
Z počátků přednášek pro veřejnost, 164
12. řádný sjezd ČAS, 109
75. výročí Ceské astronomické společnosti, 163
XI. sjezd Slovenské astronomické společnosti při
CSAV, 125
Společenská kronika (Social Chronicle) František Hřebík zemřel, 11
Jaroslav Malijovský - konstruktér montáží z Kadaně, 46
Jubileum dr. Pavla Mayera, 160
JUDr. Vilibald Cach zemřel, 142
Karel Novák - 105 let od narození, 173
K nedožitým devadesátinám profesora Emila
Buchara, 12
O krásném dobrodružství vědy i života, 176
Pavel Andrle už není, 10
Profesor G. A. Bakoš nie je medu nami, 46
Rozloučení s Vojtou Nečasem, 191
Stříbrná medaile Karlovy univerzity profesoru
Zdeňku Kopalovi, 12
Venované pamiatke dr. Csereho. 191
Vzpomínka na Františka Hřebíka, 11
Zaokrouhlené životní jubileum Ing. Antonína Růkla,
160
Zemřel Adolf Novák, 142
Redakci došlo (Submitted to the Editors) Nesouvislosti sluneční činnosti, 16
Reminiscence na jeden diskusní podvečer, 47
Vyhlášení čtenářské ankety o nejzajímavější článek
časopisu Říše hvězd v roce 1992, 190
Výsledky anket o nejlepší články v roce 1991, 190
Kdy, kde, co (When, Where, What) kdy, kde, co: 30, 47, 77, 92, 108, 125, 143, 159
Recenze & anotace (Book Reviews> —
Dalekohled Meopta PROXIMUS 100,95
Hvězdářská ročenka 1992, 7
Josef Kabeláč: Úvod do kosmické geodesie
- II. díl, 95

Kamenné otazníky aneb megality v Čechách, 143
Knížní žeň 1991, 127
Mappa Coeli, 30
Petr Velfel - Oko za 1,5 miliardy dolarů aneb Kosmický teleskop Hubble, 158
Pružná ročenka, 158
The Star of Bethlehem, 191
Astronomická kronika (Astronomical Chronicle) Astronomická kronika
- leden 1992. 15
- únor 1992,31
- březen 1992,48
- duben 1992,79
-květen 1992, 79
- červen 1992,96
-červenec 1992, 112
- srpen 1992, 128
- září 1992, 144
- říjen 1992, 147
- listopad 1992, 176
- prosinec 1992, 192
K 350. výročí úmrtí Galilea Galilei, 22
Proslechlo se ve vesmíru (Overheard in the Universe) Carpe diem, 111
Pět kopějek za jednu hvězdu, 47
Stoletý humor, 111
Přečetli jsme pro vás (Excerpted for You) Astrofyzikální příspěvek k ochraně spotřebitelů, 94
Budoucnost lidstva ve vesmíru, 159
Já a vesmír, 143
Kapesní slovník astronoma labyrintu Komenského
spisů, 78
„Každý si válí...", 48
Úskalí archívní astronomie, 128
Z knihy Z. Kopala: O hvězdách a lidech, 31
Psalo se... (Writter Before...) -.
XIII. kongres Mezinárodní astronomické unie
v Praze, 144
Vesmír se diví (Astronomers Smile) Zelená je tráva - letní čas je hra, 125
Budiž jim Země lehká, 96
Muž měsíce února je prostě třída, 112
Na hrubý pytel hrubá záplata, 112
Nad první polovinou Kvadrantidy zřejmě Slunce
nezapadlo. 112
Odchylky časových signálů (Time Signal Corrections) Atomový čas, 31
Odchylky časových signálu
- říjen 1991, 15
- listopad 1991,31
- prosinec 1991,48
- leden 1992, 77
- únor 1992,96
-březen 1992, 112
-duben 1992, 128
- květen 1992, 144
- červen 1992, 160
- červenec 1992. 176
- srpen 1992, 192
Inzerce (Advertising) inzerce, 48, 96, 112, 128, 144

Jmenný rejstřík
(Name index)
Abbot Ch. G. 79
Airy G. B. 15
AI'bickij V. A. 96
Andoyer H. 147
Andrle P.
- nekrolog 10
- rozhovor 176
Appleton E. 144
Atkinson R.69
Atwood W. 147
Babcock H. D. 15
Bakoš G. A., nekrolog 46
II

Říše hi=Gzd

Banachiewicz T. A. 31
Bardeen J. 69
Barrett A. 69
Bečvář A. 167. 170
Biela von, V. 48
Bochníček Z. 110,
-vzpomínky 166, 167
Bolyai J. 192
Bradley J. 112
Brouwer D. 144
Buchar E. 12
Búrgi J. 31
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Cach V'., úmrtí 142
Campbell W. W. 79
Cassini D. G. 144
Chatfee R. B. 15
Challis J. 192
Charlier C. W. L. 79
Cinger N. J. 79
Clark A. G. 112
Csere E., nekrolog 191
d' Alembert J. B. 176
Danjon A. 79
D'arrest H. L. 128

Delambre J. B. 128
Delaunay Ch. E. 128
Deiporte E. J 15
Doleček J. 111
Draper H. 144
Dreyer J. L. E. 147
Eddington A. S. 192
Eigenson M. S. 128
Einstein A. 31
Emden R. J. 48
Fabricius D. 79
Fal'kovsklj I. A. 96

Faye H. A. 112
Fesenkov V. G. 48
Flammarion N. C. 31
Frič J. J. 32
Galileo G. 15
- odvolání 22
Galle J. G. 96
Gasparis de, A. 48
Gassendi P. 15
Glenn J. H. 31
Goddard R. H. 147
Grissom I. V. 15

Gruss G. 144
Gyllenberg W. 112
Halley E. 15
Hadley J. 79
Hell M. 79
Herschel J. F. W. 48, 122, 123
Herschel W. 122, 128
Hertzsprung E. 147
Hiltner W. 70
Hoffmeister C. 31
Hřebík F., nekrolog 11
Humason M. 96
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Joy A. H. 144

Mayer J. T. 31
Mayer P., 60. výročí narození 160
Messier Ch. 79
Michelson A. A. 192
Moulton F. R. 79
Mrkos A. 111

La Caille de, N. L. 48
Lalande de, J. J. 112
Lobačevskij N. 1. 191
Lyot B. F. 96

Parsons W. (lord Rosse)
147
Pawsey J. L. 176
Perek L. 109, 110, 111
Petit E. 79
Petržílka V. 171
Picard J. 112
Plavec M. J. 135
— vzpomínky 168, 169
Poincaré H. 112
Ponomariov N. G. 112
Pračka L. 31

Nečas V., úmrtí 191
Novák A., úmrtí 142
Novák K. 173
Nušl F. 192
Malijovský J., nekrolog 46
— vzpomínky 164,165
Maskelyne N. 147
Rittenhouse D.79
Maury A. C. 15
Otayský K. 170
Robinson J. Th. R. 79

Věcný

Kapteyn J. C. 96
Komarov V. M. 79
Komenský J. A. 48
- a astronomie 74, 75
- výklad astronomických pojmů 78, 79
Kopal Z. 12, 110, 111,
167
- citát 31, 32
Kopecký V. 15

Kostinskij S. K. 128
Kóvesligethy R. 144
Kraus A. 163
Kulik L. A. 79
Kuneš V. V. 144
Kvíz Z., vzpomínky 172

Růkl A., 60. výročí narozeni 160
Rumovskij S. J. 112
Sandage A. R. 107
Sanduleak N. 70
Seydl O. 166,167
Shapley H. 147
Schmied L. 154
Sitter de, W. 79
Slouka H.42, 167
Slovacius P. 192
Spórer G. F. V. 147
Swedenborg E. 48

Šafařík V. 102,103
Šajn G. A. 79
Šolc I., vzpomínky 170, 171
Šternberk B. 32
Štych J. 163,164
Weis F. 48
White E. H. 15
Wirtanen C. 70
Woerkom van, A. 70
Wolf M. F. J. C. 147
W right Th. 122. 123
Zach von, F. X. 144
Zanotti E. 79
Zóllner J. C. F. 79

(rejstřík

Inochodcev P. B. 192
Ivanov A.A.79

(Subject index)
Pozn.: odkazy k nečíslovaným křídovým stránkám jsou uvedeny
v tvaru. Číslo v ročníku/strana
ob (strana obálky) resp. číslo
v ročníku/strana p (strana přílohy).
Aberace sférická 67, 69
akce astronomické
- Dovolená s dalekohledem, 1991
13
- Dovolená s dalekohledem ' 92 92
- 9. Ebicyl 192, 157
- informace o konání 9
- 32. letní praktikum pro pozorovatele proměnných 92
- v ČSFR 143
anketa o nejzajímavější článek v Říši
hvězd 1992
— vyhlášení 190
anketa o nejlepší články v Říši hvězd
1991
- výsledky 190
Antarktida, snímek z NOAA 9/4ob
archivace dat 128
astronomická jednotka AU 139
Astronomie a XXI. století
- panelová diskuse 28
Betlém 12/2ob
bílá díra 66
bolid
- Benešov, 8.5. 1991 54
- denní, 22.9. 1991 124, 125
bolidy
- zvuk při průletu 55
Cena
- Crafoordova 107
citáty 1, 4, 9, 17, 22, 31, 32. 33, 42, 47,
48, 49, 70, 81, 97, 111, 113, 129, 145,
161, 177
civilizace mimozemské 66
Čára anihilační 511 keV 62
čas atomový 31
Časopis
- BAC - historie 1947 -1991 6, 7, 70
- Říše hvězd
- historie časopisu 3
časopisy astronomické 70
Černá díra
- kandidát GX 339-4 18
- v jádře galaxie NGC 6240 66
- v jádře M 87 35, 62
Česká astronomická společnost 31, 45,
93
- členové zesnulí r. 1991 28
- historie 164-173
- nové návrhy útvarů na Venuši 186, 187
- pamětní list 164
- panelové diskuse 28, 29
- pobočky, mapa 163
- pražská pobočka 126
- anketa 108
- předsjezdová srhuze 76. 77
- předsedovP ;i/20b
- přidr ené členství k EAS 28
sekce 28
- pedagogická 93
- přístrojová 9
- vzpomínky členů 164-172

- 12. řádný sjezd 28, 109
- 75. výročí 28, 163, 173
- plenární schůze 110, 111,159
- tisková konference 159
- výstava 108
- vzpomínkový večer 159
čočka
- gravitační, kandidát 138
- plynová 69
Čočky gravitační 63
- mikročočky 63
Dalekohled
- Columbus 2x8,4m 68
- Hubblův kosmický - viz HST
- Keckúv 68, 9/3ob
- první snimek 92
- Keckův II 92
- Mayallův, 4m 3í20b
- MMT 3/2 ob, 38, 68
- Meopta PROXIMUS 10095
- NTT 3,5 m 68
- pro sledování kosmického a gama
záření 3/2ob
- VLT
- ESO 4x8,2 m 68, 10/2ob, 138
detektor neutrin 66
diagram HR 20, 21
dispersní míra, fluktuace 60
dráhy
- chaotické 4, 5
- regulární 4, 5
družice
- COBE
— mapa Galaxie 62
— mapa reliktního záření 50,65
- výsledky 135
- Copmptonova observatoř, GRO
18, 4-5/4p, 69
- výsledky 91
- Ginga, rentgenová, zánik 69
- HIPPARCOS 69, 107
- HST, Hubblův kosmický dalekohled - viz HST
- IRAS, pozorování 61
- IUE 107
- Kosmická laboratoř Space Station
Freedom 72ob
- LDEF, mikrokrátery 54
- Meteosat 3, snímek stínu při zatmění Slunce 4-5/ 2ob
- NOAA, snímek Severní Amedky
3/lob
— ROSAT, rentgenová 69
— Sputnik 1 147
- Tiros. snímek Země 4-5,/ob
- vědecké 149
- vojenské 150, 151
Ekvinokcium 2000.0 18
Evropská astronomická společnost
EA. 107
Oxpedice
- Astronomická expedice Úpice
1992 47, 156
experiment
- BATSE 91
- GALLEX 56
Galaxie
- jádro 61,62
- infračervený snímek 62

- mapa z COBE 62
- poloha Slunce v G. 21
- radiový střed 18
- střed 100, 101
galaxie
- aktivní jádra 115-117
- Arakehan 12043
- eliptická NGC 1344 1/lob
- IC 4182 179, 12/3ob
- M 33 7/3ob
- M 8762
- výtrysk z jádra 8/1 ob
- nej- 62
- NGC 1232 = Arp 41 92
- NGC 3862, výtrysk 8/2ob
- prostorové rozložení 65, 135, 136
- rozložení 63
- výtrysky 115-117
- vývojové efekty 62
- vznik hvězd 62
- zárodky 134, 135
globule Bokovy 61
gravitační kolaps 66, 67
Haló (kolem Slunce) 7/3ob
helioseismologie 55
hmota skrytá 65, 66
hněd( trpaslíci 56
HST 107, 149, 150, xxx-xxx
- sférická aberace zrcadla 68, 69
- snímky 1/lob, 2/lob, 64, 12/3ob
- jádra M 87 35
- pulsaru v M 1 35
- výsledky 138, 178
hvězda
- betlémská 180-183
- anotace knihy 191
- BRI 0021-0214, Psc, blízká 56
- č. 12 v Cyg OB2 21
- Melnick 42 57
- nejteplejší známá 10/lob
hvězda neutronová
- Geminga 162
hvězda proměnná
- alfa And 58
- beta Pic 57
- BY Dra 57
- EK Com 87
- epsilon Aur 57
- FG Ser 34
— FV Cas 87
— gama Per, zákrytová 58
— V 1723 Cyg 87
hvězdárna
— Brno, pozorovací terasa 1/30b
— Časké Budějovice. 55 let, historie
188, 189
— Gornergrat 8/Sob
— Kitt Peak 38
— Lowellova 39
— Mount Palomar 39
— Rokycany
— akce Prázdniny na hvězdárně 190
- Štefánikova, Praha Petřín
166-169. 171. 11'40b
- Úpice, nadace 94
- U. S. Naval Observatory 39
hvězdárny, televizní seriál 125
Hvězdářská ročenka 111
- 19927

!číše /t"ě:d

hvězdokupa
- R 136a v LMC 22, 57
- Trumpler 1422
hvězdokupa kulová
- M 1562
- NGC 288 62
- NGC 2419, u apogalaktika 26
- 47 Tuc (NGC 104) 1/lob, 59
hvězdokupa otevřená
- Plejády 3/3ob
hvězdokupy kulové, asymetrie v rozložení 26, 27
hvězdy
- modří opozdilci 1/lob
- neutronové 59, 60
- prachové disky 56
- s vysokou zářivostí 20-22
- úbytek hmoty 57
- vývoj 57
hvězdy proměnné
- cefeidy 179
- zákrytové 87
hypernova 62, 63
CHaos v pohybech kosmických těles 4, 5
IAU 66, 70, 90, 92, 107
- XIII. kongres 1967144
- 112. kolokvium o světelném znečištění 179
infračervený cirrus 61
ISY 36, 37
- literární soutěž mládeže 142. 143,
159
- v Československu 99
Jednotka
- astronomická AU 139
- Dobsonova DU 132
jednotky
- délkové v astronomii 139, 140
Jihočeská astronomická společnost 188, 189
jubilea životní 1992 9
Jupiter
- polární záře 9/2ob
- snímek z HST 7/4ob
Kalendář gregoriánský 147
katalog
- Carle du Ciel, dokončování 47
- červených posuvů, 5. 64
knihy astronomické 1991 127
kometa
- Austin (1989 c,) 54
- Helin-Alu (1992a) 43
- Helin-Lawrence (1991I) 82
- Machholz (1992k) 114
- Mrkos (1991k) 54
- Mueller (1991h1) 2, 18,43
- P/Giclas (19221) 114
- P/Grigg-Skjellerup 162
- před průletem sondy Giotto 86
- P/Halley (1986 III) 54, 98, 10/3ob
- koma, CCD, La Silla, 1/40b
- P/Kegler (1737 II) 130
- P/Kowal2 (1991f1) 2
- P/Levy (1991q) 2
- P/Schaumasse (1992x) 178
- P/Schuster (1992n) 114
- P/Shoemaker-Levy 8 (19921) 98
- P/Swift-Tuttle (1992t) 130, 146,
162, 178, 187
- P/Wilson-Harrington (1949 III) 130

ročník 73

12/1992

III

P/Wolf (1992m) 114
Shoemaker(1992y) 178
Shoemaker-Levy (1991d) 2,82
Shoemaker-Levy 5 (1991z) 2
Shoemaker-Levy (1991a1) 2, 50,
82, 98, 106, 114. 9/2ob, 10/3ob
- Shoemaker-Levy 6 (1991b,) 2
- Shoemaker-Levy 7 (1991d,) 2
- Spacewatch (1991x) 54
- Spitaler (1890 VII) 136
- Tanaka-Machholz (1992d) 50. 82,
98, 114, 146
- Zanotta-Brewington (1991g' ) 2
komety 54
- amatérský program hledání 45
konference o astronomickém vzdělávání 47, 189
- usnesení 7. konference (89
kongres Společnosti věd a umění 77
konstanta
- Hubblova 65, 179
- kosmologická 65
kosmická
- meteorologie 149
- navigace 150
kosmické lety
- meziplanetární 148
- pilotované 148, 149
kosmické telekomunikace 150
kosmologické struny 65, 66
kosmologie 64
Kosmorama 14, 15
kosmonautika 148-151
kráter
- Chicxulub, impaktní 52
- meteoritový v Arizoně 38
kvasar
- nejjasnější na jižní obloze 4-5:'2p
- PC 1274+3406 63
- PKS 0558-504 63
- OSO 0836±71098
- OSO 1208+101 4-5/2p. 138
- UM 675 63
- 3C 48 8/2ob
- 3C 179 8/2ob
- 3C 273, Vir 63
- 3C 279 63. 98
kvasary 62-64
-

Magnetické bouře 55
mapa oblohy
Mappa Coeli, anotace 30
Mars
-- pozemské snímky COO 52
-- acerbr. 52
-- snímek z I-1ST Z/lob
megoL•ty v Čechách 143
Merkur
- přítomnost ledu? 51
Měslc
- kovc', adro 52
kráter Šaisdi. 103
r.imky 6,‚lob
- --orolrontgenovéhc zařval 52
-- Neph:nu 4 -Si ob. 52. 53. 10'3o8
- Saturnu
- Eprnletheus. Janus, Pan 52
meteor - Perseida, foto 13
meteorický roj
- Perseidy 1991 18.55
- Perseidy 1992 99
meteority -- naleziště v již. Austrálii 54
mez Humphreys-Davidsonnva 22
mezery Kirkwoodovy 4

Mezinárodní astronomická unie
- viz IAU
Mezinárodní asociace pro tmavou
oblohu, IOSA 179
Mezinárodní kosmický rok - viz ISY
Mléčná dráha (22
- v Cas 2/20b
mlhovina
- Koňská hlava 7/1 ob
- Rozeta, NGC 2237-9 8/4ob
mlhovina planetární
- N66 v LMC 4-5/3p
molekulové mračno v Ori, mikrovinné
spektrum 61
Neptun
- atmosférické útvary a prouděni 19
- detekce molekuly CO, HCN 34
- měsíce 4-5/lob 52, 53, 10/3ob
- prstence 52, 53
- snímek Voyageru 24-5/lob
- zdánlivá dráha 73
neutrina
- druhy 66
- sluneční 55. 56
nova
- Cen 1991 34
- Cyg 1992 43, 6/2ob, 99
- Her1991 58
- LMC 199158
- Mus (991 34, 58
- Pup 1991 34
- Sct 1991 18
— Sgr 1991 34
- V 1500 Cyg 58
Objekt
- IRS 16, v jádře Galaxie 62
— SS 433 = V 1343 Agl 60
objekty
- identifikace na mapě oblohy 141
obří molekulová mračna
- hustá jádra 56
optika
- adaplivni, aktivní 29, 68
OSN 36.37
ozónová vrstva 131
- anomáiie nad Antarktidou 131
- nad Československem a Evropou
132.. 133
-- nad severní polokouli 131, 132
Panelové diskuse v r.osmických rozhle
dech
- soupis té,nnt 1972-1989 29
paradox Olbersur 123
paralaxy hvězd 139. 140
porsek (39. i40
planeta
- extrn.olárrs, cn:yi 53
plar stariurl
- 6rr;. rdtájeni pr,avozu 44
- Pata,, po rekon irukci 14. 15
planetka
,5001 EMP 125
- i95 1 Gaspra 7. 53. 4-5'2ob
- i20631 Chinin 53,90
- (5000) 1411 130
- (1566t Ikurus 53
- t4999: MPC 13!.4
- !41781 'outate 146
- /4015) 1979 VA 130
- ;5145, 199? AD 82
.- 199208. 152. ' 78
plane~ky 53
- popuL,ce velkyoh olanetek 53

4-5/2ob
- snímky Venuše 51, 6/1 ob
- Giotto 54,107
- Granat 7/2ob
- Magellan 35
- Pioneer 10,11 69
- Ulysses, sluneční 69, 7/2ob
sondy ke kometám 86
soutěž mladých astronomu v Rokycanech (26
středoškolská odborná činnost
- 14, celostátní přehlídka 155
supernova
- Keplerova, 1604 58
- v Cas 58
- 1987 A 2/4ob, 58, 59, 98
- 1991a1 34
- 1992 A, ve For 50
- 1992 882
- 1992 C 98
světelné znečištění,
- Severní Amerika 179
Světový den kosmonautiky 79
svítivost Eddingtonova 58
symposium Dopplerúv jev a Praha 108
systém VLBI 115, 117

- 5000 pojmenování 138
Pluto 53
Pomaturitní studium astronomie 108
poznání - úvaha o jeho hodnotách 47
prahvězdy - vznik 56, 57
program
- EDS, monitorování Země 70
- Spacewatch 53, 54
prsten Einsteinuv 63
průzkum Země dálkový 150
přiblížení těles k Zemi 146
přístroje astronomické 68, 69
pulsar
— PSR 1257±12,2 planety? 59
— PSR 1451-68, trigonometrická
paralaxa 59, 60
- PSR 1758-24 58
- PSR 1800-21 59
- PSR 1957±20, „Černá vdova" 59
- v M 1 35, 60
pulsary 59, 60
- binární 59
- milisekundové 59
- skoky v periodě 59
Radiová čára
- atomárního deutéria 61
- metanolu, maserová 61
radiový zdroj
- Cyg A 115
- NG 6251, výtrysk 116
- Sgr A, Sgr A 100, 101
- 3C345116
raketoplán Discovery, vypouštění HST
4-5/4p
reliktní záření, mapa 50, 9/lob
ročenka astronomická na disketě 158
rychlost nadsvételná 117

Teorie
- relativity obecná, testy, 66
- velkého třesku: námitky 64
Triton 4-5/lob
Úkazy na obloze 8, 24, 25, 40, 41,
70-73, 88, 89, 104-106, 118-121,
136, 137, 152, 153, 174, 175, 184,
185
Uran 52
- čáry H'3 98
- zdánlivá dráha 73

Saturn
- bílá skvrna 52
- měsíce 52
- snímek HST 4-5/1p
-- snímky NTT 4-5!lp
- tepelné záření 18
Sdružení hvězdáren a pianetárii
- soustředění demonstrátoru 159
- astronomické soustředění '92 159
sekunda přestupná 82
sem nar
- .Člověk ve svém ... prostředí" 156
-- o stavbé dalekohledu 47. 120
- Zivot ve vesmíru 157
'I i. sluneční celostátní 155
signaiy časově, odchylky 15.31, 46 %7.
1 '12, 128, (44- '150. 176. 193
sax(ul3r 1y iSS
sklařska pec, retačni 68
Slovenska 33irnn0nlir'k.r snatečnce(
- XL eiezd 125
SíEircn
liel'cseisn'oiogie 5
u rt ,r:a 55. 56
-l:G 55
pioickt
kr: .y ranky 4-53;,
-. vizunlni : ozorcvani. 1391 154
2ur1eČ".i č!r,noFt
gnávyževovské max;mum 155
- n',axi,:wm 22. cyklu 55
- v cervnu 1991 80. 4-5 3cLL'
- v tvy na zdravr pciem ka l6
. . 80-lebí perioda? 55
senrla
- Galilea6'5, (48
- snímky planetky Gusprt 7,

Velká stěna galaxií 63, 64, 134
Velký poutač 64, 65, (35
Venuše
- IR snímek ze sondy Galileo 6r1 ob
- kráter Božena Němcová 187
- názvosloví 186
- návrh českých jmen 186,187
- přehled dnešních znalostí 83 - 85
- snímky ze sondy Magellan 6 2oh.
6/4ob
-- terminologie 93
- výsledky sondy Magellan 51
vesmír - jako výrobek 94
Zábleskové zdroje zářeni gama 18.60.
61. 9'I
záření
- urna 18. 162_
- Flewkingovo z černých děr 66
k"aanické 65
r: Sktni. Irapa z CORE 50.9 tch.
1134. 135
.- te,raire 1 23
zatmění Slunce
stín na Zemi 4-5r2ob
-- v Mexiku, 11.7. 1391 23, 38. 39.
2. Sob. 3/40b, 55
Země
- koncentrace ozónu 51
- měření velikosti na rybníku Rožmberk 165
- prstence částic 52.
-- růst hmotnosti 51,42
- snímek z Tirosu 4-.5/4oh
- srážky s planetkami 51
Žeh oblevu, geneze a příprava 42

Na realizaci 73. ročníku Říše hvězd (1992) se podíleli:
Andrle Pavel, Beránek Jiří, Bitek Michael. Bnchníček Zaviš. Borovička Jiří, Bouška Jiři, Bumba Vac.•av.. Burget Zdeněk. DvcřákJsn. Doubrava Pavel. Eliáš Mojnlír. Grá(
Tomáš, Grún Marcel. Hadrava Petr, Hálidek Václav. Ha5r Karel Hampl Jan, Harmanac Pel, Henc Rer.é, Hlad Oidř mh. Horová Markéta, Hudec Renč, Chloupek Jara
slav, Chvojková Eliška, Jách!m FrantiCek, Karas Viacibilir. K'uibpr Zdeněk, Kolář Jan. K,pecký Mucslav, Kotrč Pav€ . tšd i k MiioJav. Kvíz Zdeněk. LEhký Martin. Lc-nža
Lihon Leshák Milan, Lieskovská Marcela. Major Miilri, Marok Tomáš. Marková Eva, M&,uJ a aael. MikuirJ ! Zdeněk. Musatová Ncami, Najser Pavel. Neslušen
Luboš, Ondra Leoš, Ondráček Pavel. Pav'au,ek Ja'csíav. Pla:'s'c!;,;rek. Pokorný Pao í' a!:rry Zdeněk Pra'
r. Pti O k t _usni' Rapavý Pavol Ruš:,, Vojtech.
RuM Antonín. Schmied Laďislav. Sianv Mlat. pc.rry Pavel.
;l. Sti.ran Pavel, SafářJan. 5 .ta Zdsav. c .dc. w). .. 1:!71, i., Sol ová ěl ≤IA. StorE:kZd 1něk, Šur ^ J,n
Tichá Jana, Tichý Milos, T'omko Jozef. VaniČak r ar': . a'srk. Vlaď'm(r.. Vašku Vadly V .3<t i._ Bk.. Vereawrt Z'..zroa Veitci Pa Ir, Vesely Jan.. Volker HE.I',r' l..
Vy. nli:evě Marie, Znoji! VI ldirnll ú a ...1 Juraj.
Zvláštního uznání a díků jsou pak hodni:
Appl Václav, Grygar Jiří, Holovska Helena. Kol:šová !. buje. Kieczek Jcs p. Klec _kosá ZULA^a.
Ryšánková Daniela a Wolf Maf6',
Redakci a grafickou úpravu řídil:

Tomáš Stařecký
šéfredaktor'
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ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST
Pod tímto odvážným titulkem hodným Expresů a Špíglů jsme v Říši hvězd Dr.h.c. Eliška KRÁSNOHORSKÁ (Alžběta Pechová); 18. 11. 1847-26. 11.
6/1992 (s. 93) uveřejnili naléhavou výzvu naší čtenářské obci. Pokusíme se 1926
Básnířka a spisovatelka, libretistka známých oper Smetany, Fibicha a Bendla.
dokázat, že se pod ním skrývá seriózní nabídka.
Zakladatelka spolku Minerva, který r. 1890 založil první české dívčí gymnázium
Kosmická sonda Magellan, která se v srpnu 1990 stala další umělou družicí — první nejen v Čechách, nýbrž v celé střední Evropě. Významné zásluhy o vzděVenuše, odvedla až dosud neuvěřitelně mnoho dobré práce a s velkým rozlišením lávání žen.
(. - 120 m) zmapovala prakticky celý povrch planety. Venuše má jeno málo menší
ojic. 4. 2. 1820 (ve skutečnosti zřejmě
rozměr než Země (střední poloměr je 6051,5 km). Protože se na ní nevyskytují Božena NĚMCOVÁ (roz. Panklová);
—21.1.1862
1816)
žádné vodní plochy, nacházíme tu mnohem víc povrchových detailů než na Zemi.
Považována za nejlepší českou spisovatelku, autorka nejen románu Babička,
V této chvíli už asi každý ze čtenářů mší, oč jde: nikoliv o vyslání českých kosmopřeloženého
do 25-ti jazyků, nýbrž i národních pohádek a povídek. Reprezennautek, nýbrž o pojmenovávání nově objevených útvarů.
v literatuře.
Historie map planety Venuše je stručná. Po léta jsme měli možnost spatřit tantka české literatury 19. století. Významné zásluhy
pouze nepropustná oblaka. Teprve když v šedesátých letech došlo k prvním radaZDISLAVA z Lemberku; kolem 1220-1252 (asi 1. 1.)
rovým odrazům od pevného povrchu planety, svitla naděje na změnu. V srpnu
Šlechtična, zakladatelka nemocnice v tehdy dosud ne zcela osídleném území
1967 byly obřím radioteleskopem v Arecibo (Portoriko) získány první obrazy poseverních
čech. Významné zásluhy v charitativní oblasti.
vrchu a vzápětí mohlo dojít k pojmenování velkých oblastí s odlišnými odrazivými vlastnostmi proti jejich okolí. Dostaly označeni písmeny řecké abecedy
II. kategorie
(např. Alpha a Beta Regio) a výrazné pohoří dostala jméno Maxwell Montes po
slavném fyzikovi, který se nesmírně zasloužil o teorii šíření elektromagnetického
RNDr. Bohumila BEDNÁŘOVÁ (roz. Nováková); 7. 2. 1904-23.8.1985
pole.
Sluneční fyzička, žákyně G. Abettiho v Arcetri. Zakladatelka České školy sluMaxwell se zřejmě stane jediným mužem na Venuši, protože vzápětí se věneční
fyziky. Členka české astronomické společnosti, Royal Astronomical Sodecká obec dohodla, že všechny útvary na této planetě ponesou výhradně ženská
ciěty,
Société Astronomique de France, Societh Astronomica Italiana. Zásluhy
kosmických
sond,
jména. Výrazný pokrok v mapování Venuše nastal s vysíláním
v
oblasti
astronomie.
vybavených radary se syntetickou aperturou. Sluší se připomenout družici Pioneer Ventis, která v letech 1978-1979 zmapovala 93 % povrchu, tedy téměř celou
Josefina (Josefa) DUŠKOVÁ (roz. Hambacherová); 6.3. 1754-8. 1. 1824
planetu mimo polární oblasti, dále dvě Veněry (15 a 16), které v letech 1983-1984
Slavná česká operní a koncertní pěvkyně, přítelkyně W. A. Mozarta a interdoslova
Nyní
jsou
odborníci
dosáhly rozlišení až 1,5 km, tedy desetkrát lepšího.
pretka jeho děl; během jeho pobytu v Praze jeho hostitelka a ochránkyně. Zásluhy
zaplaveni daty ze sondy Magellan, jejiž rozlišení je opět desetkrát lepší než tomu
v hudební oblasti.
bylo u sovětských sond.
Velké oblasti dostaly názvy po bohyních různých náboženství a kultur (např. ELIŠKA PŘEMYSLOVNA; 21.1.1292-18.9.1330
Ishtaf Terra, Lakshmi Planum), řadících se důstojně po bok bohyně Venuše,
Česká královna, poslední potomek dynastie Přemyslovců. Manželka českého
avšak dostalo se i na „božskou" Sapfó a jadernou fyzičku Lise Meitnerovou. Pro- krále Jana Lucemburského, matka římského císaře a českého krále Karla IV.
tože víc hlav víc ví, vyzvali odborníci z Laboratoře tryskových pohonů (Jet Pro- V Čechách ctěna pro svůj politický realismus a mírotvorné úsilí. Zásluhy v oblasti
pulsion Laboratory, JPL; Passadena, USA) světovou veřejnost, aby přispěla politické.
svými návrhy. Více než 5000 kráterů a kalder čeká na své pojmenování podle
významných, v minulosti skutečně žijících, žen všech národů. Bližší kritéria jsme Marie PROVAZNÍKOVÁ (roz. Kaloušová); 24. 10. 1890-11.1.1991
publikovali v již zmíněném čísle Říše hvězd.
Náčelnice československé obce sokolské (tělovýchovné hnutí) v letech
Žádosti, kterou lze přirovnat k hozené rukavici, se mohl ujmout kdokoliv. Na- 1931-1948, propagátorka ženské účasti ve vodních a zimních sportech. Zakladakonec ji místo profesionálních institucí zvedla česká astronomická společnost. telka několika tělocvičných domů. Od r. 1948 žila v exilu v USA, kde vedla záUčinily tak hned dvě její sekce — historická a astronautická — a to zcela nezávisle mořský Sokol; sepsala historii sokolského hnutí. Zásluhy o tělovýchovu, zejména
•na sobě. Proto má tento příspěvek také dva autory. Teprve v další fázi byly oba žen.
návrhy spojeny.
Na následujících řádcích podáváme informaci o tom, co jsme udělali od 15. Paulína ŠAFAŘÍKOVÁ (roz. Králová); 11. 4. 1836-30. 3. 1920
února 1992, kdy se konala výroční členská schůze pražské pobočky ČAS, do 9.
Manželka prof. V. Šafaříka, prvního profesora astrofyziky Karlovy univerzity
dubna 1992, kdy byl návrh odeslán (paradoxně dřív, než vyšla výzva v Řfši v Praze (je po něm pojmenován kráter na Měsíci). Paulína byla jeho kvalifikovahvězd). Z „taktických" důvodů jsme považovali za vhodné pospíšit sis odesláním nou spolupracovnicí, zejména při získání a zpracování asi 20 000 pozorování proprvní verze, doporučené prof. Z. Kopalem a tehdejším předsedou ČAS doc. L. měnných hvězd. Kromě toho se podílela na výuce a popularizaci astronomie
Parkem. Leč doufáme, že brzy budeme moci odeslat dodatek, vycházející z ná- (autorka čtyř knih a řady článků). Zásluhy v oblasti astronomie.
mětů čtenářů Říše hvězd.
Berta von SUTTNEŘ (roz. hraběnka Kinská); 9. 6. 1843-21. 6. 1914
Návrh předkládáme v piném zněn(:
Organizátorka mírového a pacifistického hnutí v Rakousku, původem Češka.
Autorka několika románů a memoárů, zejména manifestu Odzbrojte!, vyI. kategorie
znamenaná r. 1905 Nobelovou cenou míru. Zásluhy v oblasti pacifistického hnuti.
ANEŽKA PŘEMYSLOVNA (Anežka Česká); 1208-6.3. 1282
Prof. PhDr. Růžena VACKOVÁ; 23.4.1901-14.12.1982
Česká princezna, dcera krále Přemysla I. Otakara. Odmítla sňatek a vstup do
Profesorka klasické archeologie a estetiky filozofické fakulty Univerzity Kar„velké politiky", založila nemocnici a útulek pro chudé v Praze. Velmi významné lovy v Praze. Autorka teoretických prací, spisovatelka a žurnalistka. V období po
zásluhy v charitativní oblasti.
nástupu komunistů vyloučena z Univerzity, vězněna (1951-1967) a persekvována jako demokrat a významný zapřisáhlý odpůrce československého totalitního
Královna DAGMAR (roz. Markéta Přemyslovna); 1186-24.5.1213
režimu. Zásluhy v oblasti vědy á osobní statečnosti.
Česká princezna, dcera krále Přemysla I. Otakara, nevlastní sestra Anežky Přemyslovny. Od r. 1205 manželka dánského krále Valdemara U. Žena velmi dob- III. kategorie
rého srdce, pomáhající chudým a utiskovaným, oslavovaná v dánské a české literatuře. Zásluhy v charitativní oblasti.
Zdeňka BRAUNEROVÁ; 9. 4. 1858-23.5.1934
Významná česká malířka a grafička; výstavy nejen v Čechách, nýbrž i v Paříži.
Ema DESTINNOVÁ (Emilie Pavlína Kittlová); 26.2.1878 — 28. 1.1930
Zásluhy v oblasti výtvarného umění.
Slavná česká operní a koncertní pěvkyně (Praha, Berlín, La Scala v Miláně,
Metropolitní opera v New Yorku atd.), partnerka slavných pěvců (mj. E. Carusa). Leopolda DOSTALOVÁ (provd. Dvořáková); 23. 1. 1879-17.6.1972
Významňé zásluhy v českém zápasu o demokracii a nezávislost během 1. světové
Vynikající česká divadelní herečka, proslulá v klasických dramatech. Zásluhy
Války.
v oblasti dramatického umění.
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Prof. PhDr. Albína DRATVOVÁ; 2.1.1892 —1.12. 1969
Prof. PhDr. Milada PAULOVÁ; 2.11.1891-17.1.1970
Profesorka filozofie přírodních věd Univerzity Karlovy v Praze, původně fyPrvní Č@ška, která se stala univerzitní profesorkou. Vynikající historička, autorka
zička. Pro své odmítání marxistické filosofie (zastávala pozitivistické zaměření) několika knih. Zásluhy v oblasti historických věd (slavistika a byzantologie).
musela v 50. letech opustit univerzitu. Zásluhy v oblasti filozofického výkladu
revolučních fyzikálních objevů.
Prof. PhDr. Jiřina POPELOVÁ (provd. Otáhalová); 29. 2. 1904-14.6.1985
První Češka, která se stala rektorkou univerzity (v Olomouci). Specialistka na anMarie von EBNER—ESCHENBACH (roz. hraběnka Dubská); 13. 9. 1830 tickou filozofii a české dějiny. Zásluhy v oblasti vědy.
—12.3.1916
Rakouská prozaička rodem z Moravy. Ve svých románech a povídkách zobra- Dr.h.c. Renata TYRŠOVÁ (roz. Fiignerová); 31. 7.1854-22.2.1937
Dcera M. FOgnem a manželka M. Tyrše, zakladatelů Československé obce sokolské
zovala především prosty' venkovský moravský lid. Zásluhy v oblasti literatury.
r. 1862. Spisovatelka a propagátorka Sokola ajeho tradic, kulturně—vzdělávací práce.
Eleonora GAYEROVÁ z Ehrenbergů; 1. 11. 1832 —30. 8. 1912
Zásluhy o tělovýchovu.
Nejlepší česká koloraturní sopranistka, sólistka a první čestná členka Národního divadla v Praze; první představitelka Mařenky ze Smetanovy Prodané neToť vše, co jsme — spolu s průvodním dopisem, poznámkou o samozřejmosti zařavěsty. Mecenáška J. Friče, zakladatele astronomické observatoře v Ondřejově. zení Marie Curie—Sklodowské a Sofie V. Kovalevské mezi nepochybné kandidátky a
Zásluhy v oblasti umění a astronomie.
s prosbou, aby bylo užíváno české transkripce (vždyť i pan profesor Kopal trvá na
háčku ve svém křestním jménu) — odeslali do Spojených států.
Marie HÚBNEROVÁ (Rufferová); 12. 10. 1865-5. 8. 1931
Jsme si vědomi, že uvedený seznam není dokonalý, ba ani úpiný; že může vzbudit
Vynikající česká herečka velmi širokého zaměření. Zásluhy v oblasti dramatic- vzrušenou polemiku. Především jsme rozdělili kandidátky do čtyř kategorií pro lepší
kého umění.
přehlednost a zdůraznění významu jmenovaných pro český národ. Úpiná shoda mezi
dvěma návrhy asi nebude, avšak doufáme, že chyba nebude větší než ± 1 kategorie.
Vítězslava KAPRÁLOVÁ (provd. Muchová); 24.1. 1915-16. 6. 1940
Má—li někdo zásadní námitky, nechť se zlobí na Z. Š., který definitivní zařazení pro-.
Vynikající česká skladatelka a dirigentka, žákyně B. Martinů a V. Nováka, vedl.
žijící v Paříži. Zásluhy v oblasti hudebního umění.
K některým návrhům lze mít výhrady. Anežka česká i Zdislava z Lemberku jsou
ženy duchovního stavu. Avšak obě mají veliké zásluhy charitativní, za které si poctu
Hana KVAPÁLOVÁ (roz. Kubešová); 29. 11. 1860-8.4.1907
zaslouží. Např. Matka Tereza k Kalkaty dostala Nobelovu cenu míru právě za charitaSkvělá česká herečka, významná pro moderní pojetí dramatického umění.
tivní zásluhy, i když je snad každému jasné, že jednou bude svatá stejně jako naše dvě
Činná i literárně. Zásluhy v oblasti dramatického umění.
ženy. Ostatně, Anežka byla do seznamu zařazena až na poslední chvíli, a to na výslovnou žádost nekatolíků.
Amálie MÁNESOVÁ; 21.1. 1817-4. 7. 1883
Ideologicky složitou osobností byla J. Popelová. Kdysi levicová intelektuálka a koProslulá česká malířka (krajinářská tvorba). Zásluhy v oblasti výtvarného
munistka,
před smrtí si vymohla církevní pohřeb. Navrhujeme ji za zásluhy nikoliv poumění.
litické. Naopak jsme, ač neradi, nemohli zařadit do návrhu osobnosti jako Ch. Masarykovou nebo M. Horákovou, u nichž převažovaly jednoznačně zásluhy politického chaGabriela PREISSOVÁ (roz. Sekerová); 23.3. 1862 —27. 3. 1946
Česká spisovatelka a libretistka oper L. Janáčka (Její pastorkyňa) a J. B. Foers- rakteru (což je podle propozic u žen z 19. a 20. století výslovně zakázáno).
Navrhovali jsme pouze ženy —původem Češky (s výjimkou A. Brázdové), čímž jsme
stera (Eva a Gazdina roba). Zásluhy v oblasti literatury a hudebního umění.
se vyhnuli nutnosti hodnotit např. L. Pajdušákovou (zda převažoval význam vědecký
nebo činnost politická). Mimochodem, prosíme laskavé čtenáře o sdělení jakýchkoliv
Olga SCHEINPFLUGOVÁ; 3.12.1902 —13.4.1968
Česká herečka, básnířka a dramatička. Manželka spisovatele K. Čapka. Zá- životních dat A. Brázdové, které se nám přes veškerou snahu nepodařilo zjistit.
V návrhu jsme napsali Paulína Šafaňková, neboť se tak sama psala. U jiných autorů
sluhy v oblasti dramatického umění.
lze číst i variantu Pavlína.
Karolina SVĚTLÁ (Johanna Rottová, provd. Mužáková); 24.2.1830-7.9.
Nyní přicházíme k poděkování těm, bez nichž bychom seznam významných českých
1899
žen nikdy nedali dohromady ani v této nedokonalé podobě. Kromě obou autorů se na
Významná česká spisovatelka, zakladatelka českého venkovského románu. přípravě podílela nejvíce Minerva, spolek pro ženské studium, a to především jeho
Zásluhy v českém úsilí o kulturní nezávislost.
předsedkyně dr. M. Lauschmannová. Samozřejmě děkujeme řadě členů historické
a astronautické sekce ČAS. Dále děkujeme dr. J. Tomešovi z Encyklopedického ústavu
TOYEN (Marie Čermínová); 21.9. 1902 —9. 11. 1980
ČSAV, P. Ambrožovi Svatošovi, vedeni Jednoty Sokolské a v neposlední řadě dr. B.
Česká malířka (artifrcialismus, surrealismus), žijící od r. 1947 trvale v Paříži. Hodkovi, který pomohl především s anglickou podobou návrhu. Poděkovat bychom
Zásluhy o výtvarné uměni a pacifismus.
chtěli též mnohým dalším, kteří se na návrzích podíleli.
Vážení čtenáři! Tento článek nechce být pouze referátem o vykonané práci na poli
mezinárodní astronomické prestiže či politiky, nýbrž další výzvou k vám všem. MáIV. kategorie
te—li jakékoliv další náměty, které by mohly dopinit výčet významných českých
žen, zapsaných do (nejen naši) historie, nenechávejte si je pro sebe a zašlete je nejAmelia BRÁZDOVÁ (roz. Posse); nar. kolem r. 1890, zemř. ve Švédsku
Švédská šlechtična, manželka českého malíře O. Brázdy (1887-1977). Propa- lépe autorům této zprávy na adresu: Česká astronomická společnost, Královská
gátorka mezinárodního přátelství, především mezi Švédskem a Českosloven- obora 233,170 00 Praha 7. Jak mají vypadat, je patrno z české verze anglického originálu. Budete tak mít podíl na kulturně politické propagaci naší vlasti —a to stojí za
skem, spisovatelka a žurnalistka.
námahu.
Na závěr vás snad můžeme ještě potěšit tím, že jsme dostali odpověď z 23. dubna
Klemeňa HANUŠOVÁ; 19. 2. 1845— 7.10. 1918
Společně s M. Tyršem a dalšími založila 29. 11. 1869 Tělocvičný spolek paní 1992, v němž nám děkují za skvělé návrhy — „your excellent proposals". Přijímají je,
a dívek pražských při Sokole pražském a v letech 1869-1896 byla jeho první ná- avšak musí ještě čekat na další návrhy z celého světa. Náš návrh již putoval do United
čelnicí. Autorka několika knih propagujících tělovýchovu žen. Zásluhy o organi- StatesGeological Survey do Flagstaffu v Arizoně. Jejich provizorní pojmenování musí
pak být ještě schváleno Mezinárodní astronomickou unií. Jak vidíte, proces pojmenozování ženských sportů.
vávání není věc nikterak jednoduchá.
M. Grün & Z. Šíma
O
MUDr. Anna HONZÁKOVÁ;16. 11. 1875-13. 10. 1940
První žena, která získala univerzitní vzdělání (lékařka) na Karlově univerzitě
Poznámka redakce: v době uzávěrky tohoto čísla jsme obdrv Praze r. 1902. Autorka knih z oboru gynekologie a porodnictví, pracovala též
želi čerstvou apotěšující zprávu -podle sdělení J. F. Rusjako lékařka dívčího gymnázia Minerva. Zásluhy v lékařství.
sella, hlavního kartografa astrogeologického oddělení
amerického ministerstva vnitra, je první ženou, která
MUDr. Vlasta KÁLALOVÁ (provd. Di Lotti); 26. 10. 1896 —15.2.1971
Lékařka v arabských zemích Blízkého východu, specialistka na tropické ne- dostala na mapě Venuše kráter, Božena Němcová; má 'hezký'
<]
moci. Zakladatelka nemocnice v Bagdádu. Zásluhy o lékařskou službu pro ženy. kráter s polohou 5,9 °N a 125,0 ° E!!
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HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA, ASTRONOMICKÉ KROUŽKY
Každé kulaté výročí nabízí příležitost k bilancování uplynulých let
a k lákavým výhledům do budoucnosti. Existuje však neméně zajímavá
možnost — podívat se k samým kořenům, k nepříliš známým začátkům,
které dílky nejisté lidské paměti i zvratům naší moderní historie pomalu
upadají do zapomnění. Dovedeme si dnes vůbec představit, jak se před
více než šedesáti lety budovala hvězdárna? A jedná—li se navíc o jednu
z nejstarších lidových hvězdáren v Čechách?
Jednotlivých astronomů amatérů působilo v Českých Budějovicích
a okolí už od začátku století povícero. Mnozí z nich pozorovali s různými
přenosnými dalekohledy, někteří měli i vlastní pozorovatelny. K nejznámějším patřili důst. pán V. Řepa, prof. F. Weyde, J. Zink, prof. J. Maňák,
Ing. J. Fejtek, J. Švehla, dr. K. Vodička — pozdější předseda Jihočeské
astronomické společnosti. Mezi podobnými nadšenci postupně krystalizovala myšlenka na založení astronomického spolku a vybudování veřejné hvězdárny. Pád hesly „Vzhůru do říše hvězd!" a „Co chceme? Hvězdárnu!!!" byla roku 1928 založena Jihočeská astronomická spólečnost
(J.A.S). Dle stanov měla sdružiti přátele vědy astronomické a věd příbuzných ku vzájemné podpoře, zříditi Lidovou hvězdárnu, která by byla přístupná každému, kdo má zájem o vědu, šířit i popularizovat znalosti výsledků moderní astronomie a věd příbuzných ve všech vrstvách našeho
lidu.
Na rozdíl od jiných míst bylo v Českých Budějovicích upuštěno od představy vybudovat kopuli jako nástavbu na škole či jiné veřejné budově
a J.A.S. se rozhodla, snad i proto, že jedním ze zakládajících členů byl
místní stavitel A. Kubíček, stavět od základů. Budějovická hvězdárna se tak
může honosit tím, že je zřejmě jedinou novostavbou, postavenou u nás za
první republiky pro tyto účely. Místo pro budoucí hvězdárnu bylo po delším
uvažování zvoleno na soutoku Vltavy a Malše, na pozemku vzniklém při
regulaci řeky na okraji Krumlovských alejí a darovaném městem. Poloha se
zdála být výhodná z hlediska popularizace, neboť hvězdárna je vzdálena asi
300 metru od centra města, přilehlý park se díky tzv. „Komité pro úpravu
Háječku" stal cílem procházek, kolem se připravovala botanická zahrada.
Předpokládalo se, že stromy parku odstíní městské osvětlení a převládající
západní vítr ochrání před kouřem, znečištěným ovzduším i mlhami kolem
obou řek. Výhody i nevýhody polohy se však s dalším vývojem a růstem
města jen zvýraznily. Pro zajímavost, už v této době se uvažovalo o výstavbě pozorovatelny na Kleti pro náročnější odbornou práci.
Zároveň začalo shromažďování prostředků na stavbu. J.A.S. pořádala
přednášky, filmová představení, pozorování a besedy u přenosných dalekohledů, scházely se členské příspěvky. Našli se dárci z řad veřejnosti,
místních řemeslníků, firem i ostatních spolků. Mezi dary najdeme desetikorunové částky, výnos sbírky mézi důstojnictvem dělostřeleckého
pluku, jedno okno, osm kuličkových ložisek, fůru cihel, ale též desetitisí-

Obr. 2 — Budova hvězdárny ve 30. letech
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cové sumy z peněžních ústavů nebo
dřevo ze schwarzenberských lesů.
Původní
dokumenty v archívu
hvězdárny, dopisy
se žádostmi o podseznamy
poru,
dárců, kteří přispěli
nebo
finančně
1]i1
hmotným darem,
I
iI'
účty či kopie uctivých poděkování
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potřebné Obr. 1 — Leták k založení J.A.S.
věci z rozpočtu našich státních zřizovatelů prostě nezbývá a získávání sponzorů se po létech
stává•nutnou i možnou, leč dosti neprobádanou disciplínou, můžeme v korespondenci našich předchůdců alespoň hledat ponaučení. Rozpočet
stavby původně činil 165 000 Kč a ve skutečnosti náklady ještě vzrostly.
Jediným státním príspěvkem bylo 25 000 Kč na zřízení radiogoniometrické stanice pro navigaci letadel na místní letiště a 3000Kč na zajištění
meteorologické stanice.
Vlastní stavba byla zahájena v roce 1931. Na podzim 1933 J.A.S. v dokončené budově zpřístupnila astronomickou výstavu. Pak následovala
prodleva, v níž se sháněly prostředky na vnitřní zařízení a přístrojové vybavení hvězdárny. Plynoucí čas zavdával podněty k napadání J.A.S.
v tisku za to, že si vzala na sebe příliš velké břemeno; Klubem za staré
Budějovice, že hvězdárna zohyzdí pohled na vodní hladinu soutoku i Háječek a Krumlovské aleje; rozpory vznikaly i uprostřed samotné J.A.S.
Přes všechny obtíže byla stavba i zařizování úspěšně dokončeno a 14.
listopadu 1937 byla Lidová hvězdárna Štefánikova v Českých Budějovicích za hojné účasti ctěných hostí i široké veřejnosti slavnostně otevřena.
Základem přístrojového vybavení se stal, a je dosud, zrcadlový dalekohled typu Cassegrain 310/4000 mm na paralaktické montáži s elektrickým
synchronním motorem z dílny Ing. Viktora Rolčjka z Prahy. Ve své době
se řadil mezi největší dalekohledy u nás. Kromě kopule o průměru 5 metrů
se dala k pozorování využít i rozsáhlá terasa. Ve velkém přednáškovém
sále bylo umístěno astronomické muzeum, tvořené z valné části pozůstalostí „hvězdozpytce" Jana Zinka, papírníka a obchodníka, který pro účely
vyučování astronomie vynalézal a konstruoval teluria a podobné pomůcky. Jeho kresby planet, slunečních skvrn a dalších nebeských objektů
jsou na hvězdárně uloženy dodnes. Vybavení doplňovala temná komora,
knihovna, kancelář a meteorologická stanice. Dále se v budově nacházela
již zmíněná stanice radiogoniometrická a byt dozorce Háječku.
J.A.S. konečně zahájila činnost pod vlastní střechou. Ač se věnovala
převážně popularizaci, mnozí členové se zabývali astrofotografií, pozorováním meteoru, zakreslováním sluneční fotosféry aj. J.A.S. též spolupracovala s ostatními astronomickými spolky u nás i v zahraničí, někteří
z členů byli členy ČAS.

Vzhůru do říše hvězd!
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Práce na nové hvězdárně však neměla dlouhého trvání. Brzy po okupaci
republiky, v polovině roku 1939, byla radiogoniometrická stanice a posléze i celá hvězdárna obsazena letectvem říšské branné moci. J.A.S.
skončila tam, kde začala — ve vypůjčených prostorách či v soukromí. Během války bylo zničeno vnitřní zařízení hvězdárny, velká část knihovny,
ztratily se některé přístroje. Rolčtíkův reflektor byl naštěstí nalezen a po
válce se vrátil na původní místo. Již na podzim 1945 se J.A.S., už snovým
předsedou prof. B. Polesným, vrací na svou hvězdárnu, snaží se o její znovuzprovoznění a navazuje na předchozí činnost. Kromě pozorování se
věnuje i výrobě optiky a stavbě malých dalekohledů.
Dále jen stručně. V roce 1950 byla J.A.S. začleněna do ČAS, od roku
1954 byla hvězdárna majetkem KNV, v roce 1955 byl jmenován ředitel
a přišli první stálí zaměstnanci. Od roku 1956 pomalu rostla pobočka
— horská observatoř na Kleti. V roce 1971 bylo otevřeno planetárium,
v r. 1973 druhá, tzv. Kopemíkova, kopule na Kleti. Ale to už je další, samozřejmě neméně zajímavá kapitola.

Od 30. června do 3. Července 1992 se konala v prostorách Hvězdárny
a planetária M. Koperníka v Brně celostátní konference o astronomickém
vzdělávání se zahraniční účastí. Konference se zúčastnilo více než 60 pedagogů škol všech stupňů, pracovníků astronomických institucí a zařízení, která se nějakým způsobem podílejí na astronomickém vzdělávání.
Kromě účastníků z ČSFR přijali pozvání a zúčastnili se konference i hosté
z Německa, Polska, Bulharska a Ruska.
Po oficiálním zahájení účastníci vyslechli přednášku Jan Amos Komenský a astronomie. Další jednání mělo dosti netradiční průběh. Většina
účastníků (s výjimkou zahraničních hostů) předložila své příspěvky formou vývěsek (posterů), které byly umístěny ve foyeru nového planetária.
Související příspěvky byly rozřazeny do několika tématických bloků
a každé téma uvedl moderátor. Autoři posterů si pak předávali slovo
v krátkých (max. 4 min) vystoupeních k tématům svých vývěsek. Poté následovala „funkční přestávka", během které stáli autoři u svých posterů
a odpovídali zájemcům na dotazy. Celý blok byl zakončen opět v sále všeobecnou diskusí k tématu, kterou vedl aktuální moderátor.
(Použité materiály jsou z archívu Hvězdárny a planetária v Českých
První den konference byli moderátory bloku Postavení astronomie ve
Budějovicích s pobočkou na Kleti.)
školní výuce manželé Širocí. Večer byl zájemcům předveden nový pořad
brněnského planetária Napříč osvětlenou stranou. Ve středu dopoledne
Jana Tichá moderoval Z. Pokorný téma Doplňková výuka na hvězdárnách a planetáriích. Odpoledne bylo rezervováno pro sdělení zahraničních účastníků,
moderoval M. Šolc. S krátkými referáty vystoupili Nikolov (Bulharsko)o nové bulharské učebnici astronomie, Iwaniszewska (Polsko) o planetáriích v Indii, Kononovič (Rusko) a Lindner (Německo). Večerní program
byl vypiněn pořadem brněnského planetária. Ve čtvrtek dopoledne zahájil
téma Astronomické vzdělávání talentované mládeže a dospělých moderátor Z. Mikulášek velmi netradičním „negativním vymezením zásad dobrého astronomického kursu". Odpoledne následovala společenská část
konference — nejprve prohlídka pamětihodností Brna a poté neformální
společenský večer v prostorách planetária. Poslední půlden konference
—páteční dopoledne — moderoval J. Grygar a tématem byla popularizace
astronomie. Téma bylo uvedeno přehledem historie popularizace astronomie u nás. Závěr celé konference tvořila diskuse k textu usnesení, který
byl adresován na vládní instituce.
Usnesení 7. konference o astronomickém vzdělávání
(zkrácený text):
1. Význam astronomie, zejména s ohledem na rozvojfyzikálních věd, je
nepopíratelný. Proto je třeba zabezpečit dostatečný rozsah a hloubku
výuky astronomie na školách všech typů. Je zapotřebí zkvalitnit astronomickou přípravu učitelů v průběhu jejich vysokoškolského studia.
2. S ohledem na dlouhodobě úspěšnou spolupráci hvězdáren a planetárií se školami a školskými institucemi doporučujeme, aby i nadále byly
hvězdárny a planetária využívány při doplňkové výuce astronomie. Jedná
se o efektivníformu vzdělávání, přitažlivou pro většinu žáků.
3. Pedagogická sekce ČAS, která sdružuje řadu odborníků zabývajících se otázkami astronomického vzdělávání, by měla:
a) usilovat o to, aby do požadovaného minima vědomostí žáků byly
zahrnuty rovněž vědomosti z astronomie;
b) prosazovat, aby do nápině tzv. rigorózních maturit byl zařazen
i předmět zabývající se současným stavem přírodovědného poznání;
c) navázat kontakty s učiteli astronomie na vysokých školách a jejich
prostřednictvím prosazovat zkvalitnění výuky;
d) v případě pomaturitního studia astronomie na hvězdárně ve Valašském Meziříčí usilovat spolu se zřizovateli tohoto studia o jeho zachování a přeměnu, aby mohlo být pině využitelné např. pro další
vzdělávání pracovníků hvězdáren a planetárií, při získávání vyšších
atestačních stupňů pro učitele základních a středních škol apod.;
e) prosazovat vytvářenívzdělávacích astronomických pořadů(či celých
cyklů takových pořadů), které by byly zařazovány do vysílání rozhlasových a televizních stanic.
T. Gróf

Obr. 3 — Rolčíkův reflektor
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HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA, ASTRONOMICKÉ KROUŽKY 'W
Prázdniny na hvězdárně
I když od prázdnin již uběhlo mnoho času, nabízíme vám pohled na aktivitu Hvězdárny v Rokycanech v tomto období. Účelem není pouze
vzpomínka na dobu minulou, ale jde i o jakýsi
přehled možností, jak prostřednictvím tohoto
zařízení využít léto následující.
Astronomické prázdniny na Hvězdárně v Rokycanech tradičně zahájily dva kursy pro zájemce
o astronomii z celé republiky. V prvním týdnu se
brousila astronomická zrcadla o průměru 0,15m
a v druhém se zájemci dozvěděli základní informace o stavbě dalekohledu. Účastníci akcí si po
čtrnáctidenní práci odváželi nejen vyleštěný základ pro astronomické zrcadlo, ale i jeho objímku
a tubus, nehledě na spoustu informací a zážitků.
Je zajímavé, že zájem amatérů se začíná přesouvat, v porovnání s předešlými ročníky, od broušení zrcadel ke stavbě dalekohledů. Teprve následující ročník potvrdí, jedná—li se o trvalý trend
nebo výjimku potvrzující pravidlo.
Hned po skončení kursů nastoupila na hvězdárnu skupina mladých astronomů Pegas z Rokycan. Osm účastníků mělo možnost seznámit

se s noční oblohou. Někteří zájemci si nejen své
zážitky „vrývali do paměti", ale nebeské objekty
i kreslili. Poučné bylo srovnání jednotlivých
útvarů při pozorování rozličnými dalekohledy.
V průběhu soustředění účastníci navštívili i planetárium v Plzni. Zde měli možnost porovnat si
oblohu skutečnou s nebem umělým. Doufám, že
všichni si potvrdili, že pod otevřeným nebem je
to sice obtížnější (často je chladno, rosa a navíc
k orientaci nelze použít ani světelnou šipku), ale
přesto podstatně krásnější.
Od další neděle, již čtvrtého prázdninového
týdne, se na hvězdárně zabydlel plzeňský oddíl
astronomie Orion. Jeho členové se věnovali
kromě amatérské přehlídky oblohy též meteorům a zakreslování sluneční fotosféry.
Jako poslední větší skupina letošních prázdnin na počátku srpna přijeli účastníci závěrečného soustředění školy astronomie pořádané
Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy.
Ale ani po jejich odjezdu Hvězdárna v Rokycanech neosiřela. Již v noci z 11. na 12. srpna ji
znovu oživili členové klubu Pegas. Sešli se zde

v

REDAKCI DOŠLO
Výsledky anket o nejlepší články v roce 1991
Redakční rada na svém zasedání 26. května 1992 projednala výsledky
anketo nejlepší články, uveřejněné v Říši hvězd v r. 1991. Jednalo se o dvě
ankety: anketu redakční rady, vyhlášenou již podruhé, a anketu čtenářskou,
uskutečněnou poprvé. Ankety se od sebe lišily svými podmínkami. Zatímco
čtenářská anketa neměla žádná omezení a čtenáři měli pouze sdělit, které
články libovolného druhu považují za nejzajímavější, do redakční ankety
byly zařazeny pouze články, které byly postupně vybírány na zasedáních
redakční rady při hodnocení jednotlivých čísel časopisu. Členové redakční
rady pak z tohoto výběru označili tři, které podle jejich názoru nejlépe odpovídají již dříve stanoveným kritériím pro hodnocení článků: aktuálnost a závažnost tématu, odborná úroveň a srozumitelnost pro široký okruh čtenářů.
V anketě redakční rady se na prvních dvou místech umístily články
Zdeňka Pokorného „Zapomenutá planeta" [Říše hvězd, 72 (12/1991)
s. 225] a Zdeňka Ceplechy „Země, účastnice kosmických havárií` [Říše
hvězd, 72 (8/1991), S. 151].
U čtenářů dosáhly největšího úspěchu tyto příspěvky: „Žeň objevů" Jiřího Grygara, „Voyagery na cestě sluneční soustavou" Pavla Koubského,
„Kosmonautika v r. 1990" Marcela Grúna, „Zapomenutá planeta" Zdeňka
Pokorného, ' „Země, účastnice kosmických havárií" Zdeňka Ceplechy
a „Antropický princip a vznik prvků" Vladimíra Vanýska.
Vzhledem k tomu, že články Jiřího Grygara a Marcela Gritna jsou pravidelnou součástí nápině časopisu a nemají charakter původních článků,
redakční rada rozhodla, že k odměně Literárního fondu navrhne články
Pavla Koubského, Zdeňka Pokorného a Zdeňka Ceplechy, které (po vyloučení přehledových článků Grygara a GrGna) při sečtení hlasů z obou
anket obdržely nejvyšší počet hlasů, a to 24, 15 a 13.
Čtenářské ankety se zúčastnilo celkem 37 čtenářů, z toho 3 ze Slovenska, a 1 z Polska. Zajímavé je jejich věkové rozložení: 15 let a méně —
2 čtenáři; 16-19 let —2; 20-29 let —8; 30-39 let —7; 40-49 let —5; 50-59
let — 3; 60-69 let —4; 70-79 let —2; 80 let a starší -2 čtenáři; 2 čtenáři věk
neuvedli.
Je třeba konstatovat, že čtenářské soutěže se zúčastnilo podstatně méně
čtenářů, než redakční rada očekávala. Přesto anketa přinesla redakční radě
řadu cenných poznatků a budeme ji proto opakovati pro letošní ročník časopisu.
Redakční rada současně rozhodla odměnit 6 účastníků čtenářské soutěže knihami.
Miloslav Kopecký
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k pozorování meteorického roje Perseid. Především začátek sledování byl velmi nadějný.
Frekvence meteorů na soumrakové obloze
všechny zaskočila. Škoda, že obloha již nebyla
tmavší. S přibývajícím časem a tmavnoucí oblohou počet meteorů klesal a navíc se začal horšit
i stav oblohy. Mraky byly též důvodem, proč
muselo být pozorování předčasně ukončeno.
Ještě jedna významná událost spadá do druhé
poloviny srpna. Většina mladých členů klubu
Pegas si v tomto období začala vyrábět vlastní
jednoduchý „brejlák". Právě ten by se po dokončení měl stát pro každého z nich dalším impulsem k astronomické práci.
Vzhledem k omezeným rozpočtovým možnostem hvězdárny pro rok 1992 jsme nijak
zvlášť nepřipomínali 45. výročí existence hvězdárny a 50. výročí astronomické činnosti na rokycansku, připadající právě na prázdninové dny.
Ale snad právě aktivita vesměs mladých zájemců o astronomii je tou nejvhodnější formou
oslavy těchto jubileí.
Karel Halíř

~
Vyhlášení čtenářské ankety o nejzajímavější
článek časopisu Řise hvězd v roce 1992
Redakce časopisu Říše hvězd, ve snaze přizpůsobit obsah časopisu co nejvíce zájmům a vkusu jeho čtenářů, vypisuje čtenářskou
anketu o nejzajímavější článek v právě končícím ročníku 73
(1992) Říše hvězd.
Obracíme se proto na vás, všechny čtenáře Říše hvězd, s výzvou, abyste napsali na korespondenční lístek názvy tří článků se
jmény jejich autorů (bez ohledu na pořadí), které vyšly v Říši
hvězd v Č. 1 až 12 v roce 1992 a které byly podle vašeho názoru
nejzajímavější a nejvíce vás upoutaly. Korespondenční lístek
s odpovědí zašlete na adresu:
Říše hvězd, Mrštíkova 23,100 00 Praha 10, do 31. března 1993.
Případné další připomínkyk obsahu časopisu jsou vítány na
samostatném listě.
Všechny došlé odpovědi budou slosovány a deset výherců
obdrží knihu z Nakladatelství Panorama. Při psaní svých odpovědí nezapomeňte uvést své jméno a adresu, případně věk a povolání.
redakce

Vzhledem k dosud nevyjasněným majetko-právním
záležitostem ohledně Hvězdárny ve Vlašimi a neochotě nynějších uživatelů - odborové rady firmy
Sellier & Bellot - zachovat činnost v nezměněném
rozsahu prosí VLAŠIMSKÁASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST
všechny spolupracovníky, instituce i jednotlivce, aby veškerou korespondenci adresovali
výhradně na adresu:
VAS, Bohuslava Martinů 1341, 258 01 Vlašim;
© (0303) 42923 nebo 44098 nebo 42:.
nebo 43869.

RECENZE& ANOTACE ~
Venované pamiatke dr. Csereho

The Star of Bethlehem
(Hvězda betlémská)

Vždy, ked' se dozvieme správu, že nás navždy
opustil človek, ktorého sme poznali, zasiahne nás pocit smútku, premýšřame, ako sme toho človeka poznali, ako nám bude.v našom áaišom živote chýbať.
Pocit straty je o to intenzívnejší, keánás opustí dobrý
priatef, kolega a učitel, s ktorým nás spájalo viac ako
spoločné záujmy.
Dňa 29. októbra 1992 zomrel vo veku nedožitých
77 rokov jeden z nestorov slovenskej astronómie,
RNDr. Elemér Csere, zanieteny astronóm amatér,
ktorý zaslal semienko túžby po poznávaní krás astronómie hviezdnej oblohy do. nejedného z nás.
Počas svojho působena na hvezdárni v Hlohovci si
získal svojou ochotou a bezprostrednosťou priazeň
desiatok malých adeptov,astronómie, ktorým sa stala
hlohovecká hvezdáreň domovským astronomickým
príbytkom. Bol neodmyslitelnou súčasťou a organizátorom mnohých seminárov, Zrazov mladých astronómov, Letných škál astronómie, kde zapařoval.
svojou mladíckosťou a iskrou. Ako iniciátor mnohých odborných seminárov s dobrým ohlasom po
cele] republike podnietil záujem o helioenergetiku,
založil tradície bezoveckých stretnutí československých stelámych astronómov. Bol zároveň oporou,
autoritou a istotou, že tam, kde sa objavf, bude zárukou nielen kvalitných informácií, ale aj hlboko řudského prístupu, ktorého ciefom boto podat astronómiu v tých najširších súvislostiach. Z toho vyplýva aj jeho obrovská popularizačná všestrannost (od sférickej
astronómie, cez čas a kalendár až po kozmológiu a metodicky rozpracované, inšpiračné príldady), ako aj technická vynaliezavosť (lunárium, večný kalendár). Napísal množstvo kvalitných metodických materiálov, publikácif i článkov (Orientácia na zemi a obloha, Eudové hvezdárne na Slovensku, Astrotesty apod.). Jeho záujem sa sústreďoval predovšetkým na históriu a metodológiu astronómie, svoje jazykové znalosti využíval pri
prekladoch zahraničnej literatúry. Je preto škoda, že po ňom nezostalo žiadne súbomejšie dielo; jeho myšlenky zostali rozosiate v metodických materiáloch, hvezdárňach, ale aj v mnohých srdciach. Vzklíčil z nich
vážny záujem o astronómiu u nejedného pracovníka hvezdárne či astronomického ústavu. Jeho entuziazmus
mu nedovolil zostať nečinným ani po odchode do důchodku, jeho spolupráca s hvezdámami vo východoslovenskom kraji bola samozrejmosťou. Pretrvávali však i hlboké priateřstvá, nadviazané prostredníctvom astronómie v pávodnom pósobisku, z každého stretnutia SZAA v Nitre sa telefonovalo dr. Cseremu, stále k nim
patril. Tento obrovský pocit spolupatričnosti zostal nielen v astronomických kabinetoch a hvezdárňach, ktoré
pomáhal budovať, alej v tých, ktorí ho zažili na prednáškach. S obrovskou až otcovskou trpezlivosťou viedol
po cestách poznania.
Dr. Csere sa narodil 16. januára 1916 v Sobranciach (okr. Michalovce), univerzitné štňdium absolvoval na
fllozofickej a lekarskéj fakulte v Budapešti. Od roku 1947 pracoval ako vedúci odboru a laboratórií technickej
kontroly v hlohoveckej Slovakofarme. V rokoch 1948-72 externe prednášal na Farmaceutickej fakulte UK
v Bratislave a v rokoch 1952-72 ako učiteř na stredných a odborných školách v Hlohovci. Atronómia ho
zaujímala od školských čias, bol iniciátorom založenia mnohých astronomických krúžkov a astronomických
kabinetov v Západoslovenskom kraji, spoluzakladateřom hvezdárne v Hlohovci. V rokoch 1972-82 bol riaditefom Krajskej hvezdáme v Hlohovci. Je zakladajúcim členom Slovenskej astronomickej spoločnosti pal SAV
(od roku 1986 čestný člen) a Slovenského zví zu astronómov amatérov (podpredseda). Za svoju kultúrno—výchovná činnost bol v raku 1977 ministrom kultúry ocenený titulom Zaslúžilý pracovník kultúry.
Čest jeho pamiatke!
Pavol Rapavý

Rozloučení s Vojtou Nečasem
Po dlouhé, velmi těžké nemoci zesnul náš dlouholetý kamarád
Vojtěch Nečas ve věku 41 let. V minulosti, dokud mu jeho nemoc
neznemožnila pozorování, patřil k nejpilnějším pozorovatelům
meteorů u nás (několikrát napozoroval i více než 100 hodin za
rok!) a zúčastnil se mnoha meteorářských expedic. Mnozí ze starších meteorářů si jistě dobře vzpomenou na jeho plachou a skromnou osobnost, na jeho obětavost, která se projevila při mnoha
příležitostech na hvězdárně v Brně i na expedicích. V posledních
letech už ovšem musel zůstávat stranou, uchýlil se na venkov,
ale i potom se zajímal o astronomii a navštěvoval brněnskou
hvězdárnu. Bohužel vzhledem ke svému zdraví čím dál tím
řidčeji....
Vzpomeňme na Vojtu tehdy, když se mluví o dobrém jménu
naší amatérské astronomie u nás i ve světě. Patřil k těm, kteří je
vytvářeli.
Vladimír Znojěl

Autor: Josef Šuráň
Vydáno vlastním nákladem v Energoprojektu Praha, 1991, 179 stran.
Autor je vědeckým pracovníkem v oboru geodézie a zabývá se též astronomií. Kniha shrnuje
výsledky jeho pětiletého úsilí o přesnou dataci
života Ježíše Krista.
V první části jsou probrány všechny významné úkazy na obloze v období od r. 14 do
r. 4 př. n. I. Autor vychází ze záznamů pozorování na babylónských klínopisných tabulkách
a z obecných historických poznatků o dobové
mezopotámské kultuře a početně určuje přesnou
dataci těchto úkazů. Stanoví základní podmínky, které hvězda betlémská musí splňovat,
a porovnává je s nebeskými úkazy té doby. Odtud pak vybírá ty, které vyhovují. Hvězda betlémská v užším slova smyslu byla podle autora
planeta Venuše objevující se na východním obzoru jako jitřenka v rozmezí roků 10/9 př. n. 1.
V širším slova smyslu to byla celá řada astronomických úkazů počínajících objevením Halleyovy komety v létě r. 12 př. n.1. a zároveň seskupením trojice planet Jupiter, Venuše a Merkur
v souhvězdí Vah. Tyto jevy zcela zapádají do
babylónského astrálně—mytologického pohledu
na tehdejší oblohu.
Bylo nutno provést srovnání celé řady historických faktů a např. také zjistit rozdíly mezi
jednotlivými kalendáři, které se v té ďobě používaly, aby je bylo možno přepočítat na juliánský
a gregoriánský kalendář. Autor dospívá k závěru, že Ježíš Kristus se narodil ve středu 22. listopadu r. 10 př. n. 1.
Ve druhé části knihy autor určuje pomocí rekonstrukce dobového židovského kalendáře datum ukřižování Ježíše Krista: pátek 22. března
r. 26 n. I. Rekonstrukce židovského kalendáře
vyžadovala kromě poloh planet především
určení velmi přesných poloh Měsíce a Slunce.
Ty byly stanoveny podle moderních teorií
nebeské mechaniky. Autor přitom ukazuje, že
jednotlivé na sobě nezávislé datace jsou v piné
vzájemné shodě.
Třetí část knihy se zabývá životem Ježíše
Krista. Zde se datuje i celá řada dalších událostí
z Ježíšova života. Snášejí se argumenty ve prospěch historické existence a veřejného působení
této význačné postavy křesťanského náboženství.
V závěru knihy autor uvádí, že kromě astronomie mu při řešení těchto složitých problémů
značně pomohla i historie, a zde podstatnou měrou moderní poznatky asyrologie. V monografii
byly řešeny také některé otázky týkající se chronologie římské, židovské a egyptské.
Celá práce je přehledně členěna, doprovázíji
30 stran tabulek, 10 obrázků, 5 map a 58 citací
literatury. Rozsahem se jedná o zcela ojedinělé
dílo a jistě se dočká ohlasu doma i ve světě.
Brzy by mělo vyjíti v češtině.
—MK—
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• 3. 12. — James CHALLIS (12. 12. 1803 3. 12. 1882)- 110. výročí úmrtí. Anglický astronom. Zabýval se nebeskou mechanikou; vypracoval teorii polarizace světla.
• 3. 12.— František NUŠL (3. 12. 1867 — 17.
9. 1951) — 125. výročí narození. Český matematik a. astronom. V letech 1924-1938 byl ředitelem Státní hvězdárny v Praze na Petříně; v letech
1922-1948 byl předsedou České astronomické
společnosti.
• 3.12. — Peter SLOVACIUS (? - 3. 12.1592)
-400. výročí úmrtí. Slovenský astronom. Působil též na univerzitě v Krakově, byl známý
především svými kalendáři, které vydával i
v Trnavě — byly to první kalendáře vycházející
na Slovensku!
'

den

UTI—signál.

5. VIII.
10. VIII.
15. VIII.
20. VIII.
25. VIII.
30. VIII.

+ 0,3923 s
+0,3859
+0,3780
+ 0,3687
+ 0,3606
+0,3484

UT2—signál
+ 0,3872 s
+0,3772
+0,3658
+ 0,3533
+ 0,3423
. +0,3274

• 19. 12. - Albert Abraham MICHELSON
(19. 12. 1852-9.5. 1931) - 140. výročí narození. Americký fyzik a astronom polského pů
Předpověá(neurčitost ± 0,013 s):
vodu. Provedl mnoho přesných měření rychlosti
+0,111
+0,124
1.XII.92
v
světla a dokázal konstantní rychlost světla proV. Ptáček
storu. Pomocí interferometru vlastní konstrukce O
jako první změřil průměr několika obřích hvězd
1
TŘETÍ STRANA OBÁLKY
(1920). Byl jedním z prvních Američanů, kteří
- snímky k článku Nová hodnota Hubblovy kar
obdrželi Nobelovu cenu (1907).
starty na s. 179{foto - NASA/STScI)
• VLEVO NAHOŘE —Slabá spirální galaxie IC
• 28. 12. - sir Arthur Stanley EDDINGTON
4182 zobrazená pomocí 5-m Halova dalekohledu
(28. 12. 1882 -22. 11.1944) -110. výročí narona observatoři Mount Palomar (Kalifornie, USA).
zení. Anglický astronom, od r. 1914 ředitel obVyznačená oblast představuje zorné pole
servatoře v Cambridge. Je znám především jako
CCD—čipu širokoúhlé kamery WP/PC na palubě
Hubblova kosmického dalekohledu.
autor teorie vnitřní stavby hvězd; objevil vztah
• VPRAVO NAHOŘE — Záběr pořízený Hubbhmotnost—svítivost (1924), vypracoval teorii bílých trpaslíků, pulzujících proměnných hvězd lovým kosmickým dalekohledem jedním
CCD—Čipem širokoúhlé kamerytWF/PC. Vyzna
atd. Byl významným propagátorem Einsteinovy
česá oblast je na spodních snímcích zvětšena.
teorie relativity a její aplikace v kosmologii; v r.
• VPRAVO DOLE — Zvětšený výřez oblasti
1919 vedl expedici na ostrov Principe (záp. povyznačené na horním snímku. Šipka ukazuje, na
břeží Afriky) na pozorování úpiného zatmění cefeidu popisovanou v článku na s. 179.
• VL EVO DOLE - Stejná oblast jako na předSlunce — úspěšným pozorováním potvrdil relatichozím snímku; ale fotografovaná opět dní
vistické zakřivení světelných paprsků v graviději. Šipka ukazuje cefeidu, která během pěti
tačním poli Slunce. Byl též vynikajícím populadnů výrazně zvýšila.svou jasnost.
rizátorem astronomie.
»
ZADNÍ STRANA OBÁLKY
` Pavel Matuška - beze slov...
,
—k—
poz-

• 2. 12. — Pjotr B. INOCHODCEV (2. 12.
1742 - 8. 11. 1806) - 250. výročí narození.
Ruský astronom. Zabýval se především historií
astronomie. V r. 1769 pozoroval přechod Venuše před slunečním diskem.

• 15.12. -Ján BOLYAI (15. 12.1802-27.1.
1860) - 190. výročí narození. Madhrský matematik. Byl jedním ze spolutvůrců neeuklidovské
geometrie.

na

• 1. 12. - Nikolaj Ivanovič LOBAČEVSKIJ
(1. 12. 1792-24. 2. 1856) -200. výročí narození. Ruský matematik. Je znám především jako
autor neeuklidovské geometrie, která se uplatnila především v obecné teorii relativity. Byl
profesorem a od r. 1816 ředitelem astronomické
observatoře Kazanské univerzity.

Vážení a milí čtenáři,
držíte v rukou poslední z řady čísel 73. ročníku Říše hvězd. Dovolte mi, abych Vás při této příležitosti oslovil.
Jak sami vidíte, prochází časopis Říše hvězdo současné době velkými změnami. Počínaje letošním ročníkem, časopis poprvé ve své historii mění svůj tradičníformát B5 na A4. Znamená to nejen zvětšení textové části, ale především
daleko většígrafické a technické možnosti. Současně časopis, opět poprvé v historii, dostává pině barevnou obálku. Je
pravda, že první čísla, co se týče barvy a tisku, nedosáhly dostatečné polygrafické úrovně, ale díky porozumění zainteresovaných pracovníků se dařilo měnit časopis v průběhu roku k lepšímu doslova před očima. A tak velmi brzo došlo
k přechodu z techniky tisku horkou sazbou (hlubotisk) na moderní ofsetovou fotosazbu. Říše hvězd se konečně začala
tisknout na 'bílý' papír, došlo k výraznému zlepšení barevné i černobílé reprodukce. Co se týče textové části, byly zavedeny některé nové rubriky, velký důraz byl kladen na stále oblíbené Ukazy na obloze atp.
Z v ýše uvedených řádků by však mohlo mylně v yplývat, že vše probíhalo a probíhá bez problémů. Skutečnost je však
pravým opakem. Náš stát, naše hospodářství a ekonomika prochází neobyčejnými převratnými změnami. Snad není
dne, kdyby se nás to osobně či pracovně nedotýkalo. Tyto změny mají samozřejmě i vliv na náš časopis a to nejen na
problémy spojenés jeho vydáváním, ale i na jeho existenci jako takovou (zvýšeníceny poštovného, výrobních nákladů,
výše dotace, rabat distributorům...). A tak naše redakční a vydavatelská činnost neznamená nic méně a nic více než
řízení složitého projektu (při víc než minimálním personálním obsazení redakce), na němž je zapojeno velké množství
jednotlivých článků a vazeb, které mnohdy nelze uspěchat nebo přeskočit.
Ne vždy se daří vše zvládnout k naší úpině spokojenosti. A tak, vážení čtenáři, touto cestou prosíme o shovívavost
a odpuštění všech chyb, kterých jsme se v letošním ročníku dopustili, ať už jde o tiskařské šotky nebo nepravidelné
vydávání. Věřte, že nás to velmi trápí a o to vice se snažíme o nápravu.
A jaký bude ten příští ročník? Především je nutno poděkovat našemu zřizovateli — ministerstvu kultury České republiky, že i příští ročník přislíbil piněfinančně zabězpečit. Jen díky tomu bude Říše hvězd mít 24 stran textu a 8 stran pině
barevné křídové obálky. A to vše pri zachování velmi přijatelné ceny — časopis bude stát pouze 12,— korun (bez dotace
by cena vzrostla na minimálně 25 korun!). Pro čtenáře máme připraveny některé novinky, které bych nyní nerad prozrazoval — nakonec sami uvidíte. Doufáme, že bekem prvních několika čísel se též podaří definitivněsrovnat skluz ve
vydávání časopisu (á propas: již téměř pátý rok byla expedice plánována vždy na konec daného měsíce — nikomu to
nevadilo...).
'
Zda se redakci podaří uspokojit Vaše očekávání jako čtenářů, závisí pak na obsahu a kvalitě nabízených informací
i na formě a způsobu, jimiž budou podávány. Nakonec to budete právě vy, čtenáři, kteří posoudíte tento časopis
a doslova rozhodnete o jeho bytí či nebytí. Rozhodující pro nás proto nebude jen počet předplatitelů, ale také vaše
názory a přání, které hodláme pravidelně zjišl'ovat pomocí čtenářských anket.
Stručně řečeno, Říše hvězd chce svým čtenářům poskytnout odpovídající informace co nejrychleji a nejkvalitněji.
Není třeba zdůrazňovat, že pod pojmem odpovídající informace nemáme na myslí jen výlučně teoretické články, nýbrž
i informace, zajímající nejšiřší astronomickou verejnost. Jinými slovy — nechceme, aby náš časopis Říše hvězd vycházel jenom proto, aby autor měli kam psát, ale proto, aby Vy, jako čtenáři, jste měli co číst. Děkujeme Vám za všechny
Vaše dopisy, které jsme během roku obdrželi, děkujeme Vám za Vaše nápady, podněty, kritiku i slova podpory.
Přeji Vám pfzenem svým, jménem celé redakce a všech našich spolupracovníků úspěšný nový rok, zdraví, rozum
a jasnou oblohu!
Tomáš Stařecký
šéfredaktor
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