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Úvodník

Vá¾ení ètenáøi, milí pøíznivci Zlínské astronomické spoleènosti,
rok 2002 byl rokem mnoha zmìn. Mrzí nás, ¾e jsme vás o nich po celý rok neinformovali.
Poslední zpravodaj Zorné pole jste mohli èíst koncem roku 2001. V roce 2002 jsme více
pracovali a ménì psali. Není to zcela správné, ale pokusíme se napravit, co se dá.
Rok 2002 by se dal nazvat rokem boje za novou hvìzdárnu. Poèátky tohoto boje sahají
a¾ ke sklonku roku 2000, kdy první jednání na Magistrátu mìsta Zlína zaèala ukazovat,
¾e není zcela nereálné získat pro Zlín novou, dùstojnìj¹í hvìzdárnu. Zvlá¹tì, kdy¾ hrozba
asanace hvìzdárny staré se stávala stále aktuálnìj¹í. V prùbìhu roku 2001 probíhala øada
jednání, projekèní práce, získávání nanèních prostøedkù. 28. øíjna 2001 jsme vlastními
silami pokáceli 5 vzrostlých stromù na místì budoucího staveni¹tì a 1. listopadu byly
zahájeny zemní práce. Do konce roku 2001 byla hotova hrubá stavba, která pak nìkolik
mìsícù stála. Opìt se èekalo na nanèní prostøedky. Dal¹í práce probíhaly bìhem léta 2002,
nová hvìzdárna získala podlahy, okna, dveøe, vnitøní rozvody elektøiny a vody. V èervenci
byla do nové hvìzdárny pøenesena pomocí 40metrového autojeøábu montá¾ hlavního
dalekohledu a ukotvena na pozorovatelnì. Koncem roku 2002 bylo dokonèeno zateplení
a fasáda. 5 milionù Kè investovalo do nové hvìzdárny statutární mìsto Zlín. Dal¹ích asi
0,5 mil. Kè investovala Zlínská astronomická spoleènost. V souèasné dobì je na poøadu
dne opìt shánìní penìz.
Rok 2002 byl i rokem ztrát. 7. ledna 2002 jsme se rozlouèili s jedním ze zakládajících
èlenù Zlínské astronomické spoleènosti, dlouholetým pøedsedou Astronomického krou¾ku
a legendou zlínské hvìzdárny panem Jaromírem ©mudlou. Opustil nás ve vìku 51 let.
31. èervence 2002 byla zahájena demolice staré hvìzdárny, která pak bìhem nìkolika málo
dnù ustoupila staveni¹ti nové budovy gymnázia. Témìø symbolicky ve stejné dobì umírá
poslední ¾ijící zakládající èlen staré hvìzdárny pan ing. Kovaøík.
V dobì, kdy se existence staré hvìzdárny poèítala na hodiny, uspoøádala na¹e spoleènost
tradièní Astrotábor na základnì na Vlèkové. Za obtí¾ných podmínek bez vlastních prostor
se podaøilo zahájit èinnost krou¾kù mladých astronomù i ve ¹kolním roce 2002/2003. Proœ
¾íváme v¹ak celkovì obtí¾nou dobu bez provozuschopné hvìzdárny nejsme schopni
nabídnout obyvatelùm Zlína pohled na hvìzdnou oblohu dalekohledem. Nemù¾eme poœ
skytovat pøedná¹ky a pozorování ¹kolám. Po nìkolika nehojnì nav¹tívených pøedná¹kách
v náhradních prostorách jsme pøeru¹ili i poøádání astronomických pøedná¹ek pro veøejnost.
V¹ichni v¹ak vìøíme, ¾e se v leto¹ním roce 2003 podaøí nejen zprovoznit novou
hvìzdárnu, ale i obnovit a rozvinout v¹echny aktivity, které Zlínská astronomická spoœ
leènost obyvatelùm Zlína poskytovala. Vìøím, ¾e novì vycházející èíslo Zorného pole je
první vla¹tovkou, oznamující, ¾e konèí útlum a zaèíná opìtovný rozmach èinnosti ZAS.
MUDr. Zdenìk Coufal, pøedseda ZAS

Ke hvìzdám
V nedìli 2. února 2003 zemøel po dlouhé a tì¾ké nemoci pan Stanislav Schrötter, nad¹ený,
neúnavný a skromný propagátor astronomické fotogra e i astronomie samotné.
Trpìlivá práce, kterou nezi¹tnì vìnoval astronomickému krou¾ku, laskavá ochota, kterou
nabízel ku pomoci, nebudou zapomenuty, nebo» trvale ¾ijí v myslích nás v¹ech.
Dìkujeme.
Zorné pole 1/2003, strana 2

Výroèní èlenská schùze
Výbor Zlínské astronomické spoleènosti v souladu s èl. 18, odst. 1 a 3 Stanov ZAS
svolává

Výroèní èlenskou schùzi

která se uskuteèní v pátek 7. bøezna 2002 v 19 hodin v posluchárnì A Univerzity Tomá¹e
Bati, ulice Mostní (ACADEMIA Centrum)

Program schùze
Prezentace èlenù 18.30 19.00 hod.
Zahájení výroèní èlenské schùze v 19.00 hod.
Zpráva o èinnosti v r. 2002 (Z. Coufal)
Zpráva o hospodaøení v r. 2002 (M. Kolaøík)
Revizní zpráva (P. Nos)
Informace o postupu prací na novì hvìzdárnì (Z. Coufal, I. Havlíèek, M. Kolaøík)
Návrh rozpoètu na rok 2003 (M. Kolaøík)
Plán èinnosti na rok 2003(Z. Coufal)
Dùle¾ité informace, zejména ve vztahu k nové hvìzdárnì a jejímu nancování
Volba výboru ZAS
Rùzné, diskuze
Výbìr pøíspìvkù na rok 2003 a dlu¾ných èástek, mo¾nost zaplacení mimoøádných pøíœ
spìvkù èi sponzorských darù ve prospìch nové hvìzdárny
• Zakonèení, neformální diskuze
MUDr. Zdenìk Coufal, pøedseda ZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blahopøání
Dne 23. prosince 2002 se do¾il významného ¾ivotního jubilea dlouholetý èlen astronoœ
mického krou¾ku a zakládající èlen Zlínské astronomické spoleènosti pan PhDr. Miloœ
slav Vrá¾el, CSc. Je obdivuhodné, jak i ve svých 80 letech zùstává stále velmi aktivní jak
ve své odborné práci tak ve svých zálibách.
Blahopøejeme a dìkujeme za v¹echno, co jste pro zlínskou astronomii udìlal. Pøejeme
Vám mnoho dal¹ích spokojených aktivních let.
Výbor Zlínské astronomické spoleènosti

Kdy se z asteroidù staly planetky ?
1. Objev asteroidù
Souèasné spory, zda by mìlo Pluto dostat èíslo obyèejné planetky a být vyøazeno ze
seznamu planet, mi pøipomnìly obdobnou polemiku, která se odehrávala pøed 150 lety.
Tehdy ¹lo o to, zda mají být tìlesa objevená mezi Marsem a Jupiterem pova¾ována za rovná
sedmi tehdy známým planetám.
Titius von Wittenburg (1766) zjistil, ¾e relativní vzdálenosti mezi ¹esti známými planetami
od Slunce témìø splòují jednoduchý vztah. Tento vztah naznaèoval, ¾e by mezi drahami
Marsu a Jupiteru by mìla být nìjaká planeta. V roce 1772 publikoval pojednání navrhující,
¾e by taková planeta v této mezeøe existovat mìla. Podle Cunninghama (1988) tehdej¹í
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øeditel berlínské hvìzdárny Johann Bode toto pojednání tak zpopularizoval, ¾e je tento
vztah nyní znám jako Bodeovo pravidlo.
V roce 1781 byl objeven Uran pøesnì ve vzdálenosti, ve které mìla být podle Bodeœ
ova zákona pøedpovìzená sedmá planeta (vèetnì mezery mezi Marsem a Jupiterem). To
odstartovalo pátrání po nové planetì mezi Marsem a Jupiterem. Skonèilo 1. ledna 1801,
kdy¾ Guiseppe Piazzi na palermské observatoøi objevil v souhvìzdí Býka þhvìzduÿ, která
se pohnula oproti své pozici z pøedchozí noci. Bylo nalezeno tìleso pøesnì ve vzdálenosti
podle Bodeova zákona. Dva po sobì následující úspìchy vztahu, který nemá ¾ádné známé
fyzikální pozadí.
Piazzi pojmenoval novou planetu Ceres Ferdinandea po Cereøe, øímské bohyni úrody,
a králi neapolském a sicilském Ferdinandu IV. Druhá polovina jména byla vypu¹tìna po
nìkolika letech z politických dùvodù. Takto byla mezera zaplnìna a pátrání skonèilo.
Neoèekávánì v¹ak 28. bøezna 1802 Heinrich Olbers objevil pøi pozorovní Ceres druhé
malé tìleso. Jeho velká poloosa byla skoro stejná jako u Ceres a pøedznamenala problémy
obrazu sluneèní soustavy, který se utvoøil v prùbìhu minulých dekád. Toto nové tìleso
dostalo jméno Pallas.
Ani jedno tìleso nenaplòovalo konvenèní pøedstavu planety, proto¾e byla pøíli¹ malá,
tak¾e jejich kotouèky byly témeø nepozorovatelné. Kvùli jejich jakoby hvìzdnému vzhledu
Herschel (1802) prohlásil: þPro tento jejich hvìzdný vzhled, pokud mohu pou¾ít takového
výrazu, tedy proto jsem si vytvoøil vlastní pojmenování a nazývám je asteroidy; vyhrazuji
si v¹ak nicménì volnost zmìnit toto pojmenování, jestli¾e jiné, výsti¾nìj¹í povaze jejich, se
objeví.ÿ Pojmenování bylo pou¾ito k popisu jejich malé zdánlivé velikosti, nikoliv k odliœ
¹ení od ostatních planet. Tyto dva nové pøírùstky do sluneèní soustavy byly zaneseny ke
zbývajícím planetám podle vzrùstající vzdálenosti od Slunce. Jejich objeviteli jim byly té¾
pøiøazeny symboly, které se mìly pou¾ívat pøi záznamech pozorování.
Symboly planet uvedené v tabulce 1 byly a stále jsou astronomy i dal¹ími pou¾ívány jako
zkratka. Aby vyhovìly této úloze, mají se dát rychle nakreslit, mají být snadno rozli¹itelné
a nemají vy¾adovat vysokou zruènost ke zhotovení. Mnoho z tìchto symbolù má nìkolik
variant. Ty uvedené v tabulce 1 byly pøijaty témìø v¹eobecnì astronomickou komunitou.

À Â

Ã

Ä Å Æ Ç È

Á

Slunce Merkur Venu¹e Zemì Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Mìsíc
Tabulka 1: Symboly Slunce, Mìsíce a planet.

Objevy Juno v roce 1804 a Vesty v roce 1807 pøivedly tehdej¹í astronomy k pøedstavì,
¾e asteroidy byly fragmenty planety, která se nìjakým zpùsobem rozpadla. Nicménì byly
pøidány do katalogu planet spolu s tìlesy Ceres, Pallas a v roce 1846 i s Neptunem.
Pøijetí prvních ètyø asteroidù bylo tak samozøejmé, ¾e uèebnice jako þPrvní kroky v astœ
ronomii a geogra iÿ (1828) uvádìjí planety jako þJedenáctka: Merkur, Venu¹e, Zemì, Mars,
Vesta, Juno, Ceres, Pallas, Jupiter, Saturn a Herschelÿ. Herschel bylo alternativní jméno pro
Uran (podle jeho objevitele) pou¾ívané v Británii do 50. let 19. století.
2. Scéna se komplikuje
Pátý asteroid Astraea byl objeven koncem roku 1845, témìø 39 let po objevu Vesty.
Pøelomovým rokem byl rok 1847 s objevem tøí nových asteroidù. Koncem roku 1851
bylo známo 15 asteroidù, stále uvádìných podle vzdálenosti od Slunce. Ètrnáct z nich
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mìlo svùj vlastní symbol; aèkoliv symbol pro Irene nebyl nikdy nakreslen, pouze popsán
(Gould, 1852) ! Nìkteré z tìchto symbolù (viz tabulka 2) byly dosti fantaskní a k nakreslení
vy¾adovaly znaènou umìleckou dovednost. Pouze symboly pro Ceres, Pallas a Juno se
dr¾ely stejné základní jednoduchosti symbolù vìt¹ích tìles sluneèní soustavy.

Ceres

Pallas

Flora

Metis

Juno

Vesta

Astraea

Hygiea Parthenope Victoria

Hebe

Iris

Eunomia

Egeria symbol nebyl nikdy pøiøazen
Irene þHolubice s hvìzdou na hlavì nesoucí olivovou vìtevÿ (Hind 1852, nebylo nikdy
nakresleno)
Tabulka 2: Staré symboly asteroidù podle Goulda (1852).

Velkou zmìnu uèinil Encke v Berliner Astronomisches Jahrbuch (BAJ) na rok 1854. Øekl:
þKoneènì chci dodat, ¾e vzhledem ke komplikacím a obtí¾ím s nyní u¾ívanými planeœ
tárními symboly dovoluji si zavést namísto symbolù èísla v krou¾cích.ÿ Od dne¹ního
zpùsobu se v¹ak jeho systém znaènì li¹il. Encke oznaèil asteroidy zaèínajíc Astraeou, které
dal èíslo (1), a pokraèoval a¾ k (11) Eunomii. Ceres, Pallas, Juno a Vesta zùstaly oznaèeny
jejich tradièními symboly. A nejen to Ceres a¾ Vesta zùstaly v seznamu podle velikosti
velké poloosy spolu s efemeridami velkých planet, zatímco Astraea a¾ Eunomia a Neptun
byly vyho¹tìny do sekce na konci BAJ.
Této inovace se astronomická komunita hned ve velkém chytila. Americký astronom,
B .A. Gould (1852) napsal:
þTak jak stoupá poèet známých asteroidù, nevýhody symbolického zápisu analogického
tomu dosud u¾ívanému rostou stále rychleji, dokonce víc ne¾ obtí¾nost výbìru pøijatelného
jména z klasické mytologie. Nejenom ¾e jsou mnohé z tìchto navrhovaných symbolù
neefektivní pøi vybavování jména, jeho¾ mìly být zkratkou, ale nìkteré z nich vy¾adují
k nakreslení vìt¹ích umìleckých schopností, ne¾ kterými astronom bývá obdaøen.ÿ
Ke zjednodu¹ení systému navrhoval novou sadu symbolù:
þNapravit toto zlo a neztratit nespornou výhodu spojenou se systémem symbolù snadno
zapamatovatelných a èitelnì kreslených, bylo odsouhlaseno nìkolika astronomy v Nìmecku,
Francii, Anglii a Americe navrhnout k pøijetí jednodu¹¹í systém pro diskutovanou skupinu,
sestávající z krou¾ku obsahující èíslo asteroidu v chronologickém poøadí objevu.ÿ
Nový systém symbolù byl navr¾en ke zmírnìní narùstajícího zmatku a k obnovení
pùvodního smyslu symbolù œ rychlé zkratky odkazující na tìlesa sluneèní soustavy nikoliv
k zavedení zvlá¹tního statutu asteroidù odli¹ujících je od ostatních planet. Nicménì Gould
prohlásil: þ . . . takto máme pøipravený symbol pro ka¾dý napøí¹tì objevený asteroid a tato
pozoruhodná skupina je odli¹ená od vìt¹ích planet charakterem jejich notace.ÿ
V BAJ na rok 1855 (Encke, 1852) zaèínalo èíslování planetek èíslem (5) Astraea a
pokraèovalo k (15) Eunomia. Av¹ak Ceres a¾ Vesta stále byly uvádìny v poøadí podle velké
poloosy mezi velkými planetami a se starými symboly. Takto to pokraèovalo a¾ do BAJ
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na rok 1867 (Encke, 1864), kdy byly uvádìny jako (1) Ceres, (2) Pallas, (3) Juno a (4) Vesta
v poøadí podle objevu s ostatními asteroidy.
První novou planetkou, pro ni¾ byl u¾it symbol podle nové konvence, se stala Fergusoœ
nova (16) Psyche pøi publikaci série pozorování na U. S. Naval Observatory.
Ale je¹tì tøem dal¹ím asteroidùm, 28 Bellona (Encke, 1854), 35 Leukothea (Rumker & Peœ
ters, 1855) a 37 Fides (Luther, 1855), byly dány symboly, jak je vidìt v tabulce 3. Symbol
pro Leukotheu, nejkomplikovanìj¹í ze v¹ech, má podle Rumkera a Peterse pøedstavovat
dávný maják. Nemáme v¹ak ¾ádný dùkaz, ¾e by tyto symboly byly u¾ity nìkde jinde ne¾
v první publikaci v Astronomische Nachrichten.

28 Bellona 35 Leukothea 37 Fides
Tabulka 3: Symboly asteroidù uvedené po roce 1852

Cunningham (1988) uvádí, ¾e tato sada symbolù pro asteroidy vydr¾ela do roku 1931,
kdy byla nahrazena èíslem následovaným pøímo jménem; nicménì jsem nebyl schopen
nalézt nìjakou o ciální zmínku o pøijetí uvedeného schematu èíslování asteroidù. Na druhé
stranì literatura ukazuje nìkolik rùzných schémat, která byla pou¾ívána ve druhé polovinì
19. století. Uvedená forma èíslo jméno je prvnì nalezena v Astronomische Nachrichten
(1911).
3. Zmìna na obzoru
Pøijetí nového systému symbolù bylo neobyèejnì rychlé. Astronomical Journal vydávaný
Gouldem pøijal nové symboly ihned. Èasopis Astronomische Nachrichten obsahoval obèas
èlánky obsahující nové symboly poèínaje rokem 1854 a v rejstøíku je pak pou¾íval od roku
1861. Královská greenwichská observatoø (Royal Greenwich Observatory) zaèala oznaœ
èování pozorování asteroidù novými symboly poèínaje rokem 1858 publikací pozorovat
od roku 1856. Paøí¾ská observatoø je pou¾ila v obsahu roku 1858 publikací prvního dílu
jejich pozorování. A americká námoøní observatoø (U. S. Naval Observatory) pøijala u¾ívání
nového systému v roce 1863 publikací jejích pozorování od roku 1852.
Dvì hlavní roèenky, které toho èasu tiskly efemeridy asteroidù, mìly na uvedení nových
symbolù zajímavé reakce.
Britský The Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris (Námoøní roèenka a astroœ
nomické efemeridy) publikoval efemeridy pro Ceres, Pallas, Juno a Vestu v poøadí podle
velké poloosy mezi efemeridami Marsu a Jupiteru. V díle na rok 1856 (vydaném v roce
1853), pøestaly tisknout efemeridy asteroidù vùbec.
BAJ pokraèoval v publikaci efemerid prvních ètyø objevených planetek v poøadí podle
velké poloosy se starými symboly a¾ do roku 1866 (vydáno v roce 1864). Efemeridy ostatních
asteroidù byly udány v numerickém poøadí v sekci na konci BAJ spolu s efemeridami
Neptunu. Poèínaje rokem 1852 byla na konci planetkových efemerid v závìru BAJ zahrnuta
také tabulka dat opozicí. Tato tabulka obsahovala i data opozic Ceres a¾ Vesty, indikujíc tak
þdvojí obèanstvíÿ prvních ètyø asteroidù. První ètyøi planetky nebyly zahrnuty k ostatním
a¾ do vydání na rok 1867, publikovaného v roce 1864. Bylo to první vydání, které nebylo
pod vedením Enckeho.
BAJ za¹lo dokonce tak daleko, ¾e oznámilo, ¾e bude uvádìt asteroidy od èísla 60 vý¹e
pouze jejich èísly. Förster (1861) to komentoval: þPokud jde o pojmenování planet, Berlín
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je od èísla 60 oznaèuje pouze èísly.ÿ Nicménì vydání na rok 1864, vyti¹tìné v roce 1861,
i v¹echna následující BAJ uvádìjí v¹echny známé asteroidy èíslem i jménem.
Nicménì pøíchod nových symbolù té¾ pøinesl dal¹í zmìny. S výjimkou USNO v¹echny
dal¹í publikace ihned zaèaly zveøejòovat svá pozorování v poøadí podle jejich èíselného
symbolù, ne podle jejich vzdálenosti od Slunce. Paøí¾ská hvìzdárna také pøesunula pozoœ
rování asteroidù do sekce oddìlené od pozorování dal¹ích planet, zatímco RGO nechala
pozorování podle èíselného poøadí mezi pozorováními Marsu a Jupiteru.
4. Od asteroidù k planetkám
Britský The Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris pøiná¹el elementy asteroidù
pod hlavièkou þMinor Planets, Elements ofÿ od jejich svazku na rok 1845 vydaného v roce
1841. Toto je jediný pøípad u¾ití výrazu þminor planetÿ, který jsem na¹el pøed uvedením
nových symbolù asteroidù. Co je zvlá¹tní, tato sekce byla ve svazku na rok 1856 (který vy¹el
roku 1853) vyòata z roèenky s spolu s efemeridami Ceres, Pallas, Juno a Vesty.
První pou¾ití þKleine Planetenÿ po uvedení nového systému symbolù bylo v Jahnovì
práci v Astronomische Nachrichten (1854). Astronomische Nachrichten vedly asteroidy
jako podkategorii planet od roku 1861 a¾ do vydání souhrnného rejstøíku svazkù 181 200
v roce 1932.
Paøí¾ská observatoø pou¾ívala pøed rokem 1866 numerické symboly pouze v obsahu.
Toho roku poprvé u¾ila výrazu þpetites planetesÿ v pozorováních. Nicménì asteroidy Ceres,
Pallas, Juno a Vesta zøetelnì nebyly zaèlenìny do kategorie þpetites planetesÿ. Pozorování
prvních ètyø asteroidù byla tabelována podle data objevu, ne v¹ak s ostatními planetami, ale
v sekci bezprostøednì pøed sekcí nazvanou þPetites planetesÿ. Poèínaje rokem 1868 jsou
tato ètyøi tìlesa zahrnuta ke zbytku þpetites planetesÿ.
Americká U. S. Naval Observatory pou¾ívala slovo þasteroidsÿ k popisu tìles mezi draœ
hami Marsu a Jupiteru a¾ do roku 1868, kdy pøe¹la na pou¾ívání termínu þsmall planetsÿ.
V roce 1892 se vrátili zpìt ke slovu þasteroidÿ, pak pøe¹la na þminor planetÿ v roce 1900 a
koneènì zpìt na þasteroidÿ roku 1929.
U. S. Nautical Almanac Of ce, úøad v devatenáctém století nezávislý na U. S. Naval
Observatory, obecnì pøejímal úzus z U. S. Naval Observatory. Nehledì na izolované pou¾ití
termínu þminor planetÿ v roce 1866, zprávy U. S. Nautical Almanac Of ce v¾dy uvádìly
asteroidy jako þasteroidsÿ nebo þplanetsÿ. Je také jasné, ¾e úøad tou¾il bìhem doby, ve
kterém bojoval za ustavení sebe sama a pøipravoval své první svazky, pøiná¹et úplnou
sestavu efemerid.
B. A. Gould v Astronomical Journal nikdy nepou¾il termín þminor planetÿ, v¾dy se
rozhodl pro þasteroidÿ. Nicménì asteroidy byly uvádìny oddìlenì od ostatních planet.
Pouze v publikaci rejstøíku ke svazku 90 Astronomical Journal v roce 1985, dlouho po
Gouldovì smrti, se výraz þminor planetÿ pou¾il. V prosinci 1998 v rejstøíku ke svazku
116 Astronomical Journal pøe¹el k nejasnému þMinor Planets, Asteroidsÿ.
Royal Greenwich Observatory se zdánlivì dr¾ela stranou a¾ do pøelomu století. Pokraœ
èovala v publikaci pozorování asteroidù mezi pozorováními Marsu a Jupiteru. Nicménì
byly uvedeny podle numerického poøadí místo podle velké poloosy. Jméno sekce bylo þObœ
servations of the Sun, the Moon, and the Planetsÿ. RGO nikdy nepou¾ila slovo þminorÿ ani
þasteroidÿ v souvislosti s ¾ádnými svými pozorováními tìles sluneèní soustavy a¾ do pubœ
likace pozorování za rok 1905. Takto byl výraz þminor planetÿ rychle pøijat astronomickou
komunitou, i kdy¾ pøijetí nebylo v¹eobecné.
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5. Velikosti prvních tøí asteroidù se zmen¹ují
V poèátcích pou¾ívání výrazu þminor planetÿ byly nejvíce roz¹íøeny následující hodnoty
rozmìrù prvních ètyø asteroidù: Ceres 2613 km, Pallas 3380 km, Juno 2290 km a Vesta þne
více ne¾ 383 kmÿ. Prùmìry první tøí asteroidù byly odvozeny z pøímých odhadù velikostí
jejich diskù Schroterem (1811) a jsou pøímo srovnatelné s 2390 km Pluta. Prùmìry pøed
rokem 1855, uvedené na prvním obrázku, jsou opravdu pøíli¹ veliké.

Ceres
před 1855

Pallas
před 1855

Juno
před 1855
Vesta
před 1855

Ceres 1855

Pallas 1855

Juno 1855

Vesta 1855

Ceres nyní

Pallas nyní

Juno nyní

Vesta nyní

Pluto

Obr. 1: Prùmìry urèené pro ètyøi nejvìt¹í asteroidy v rùzných obdobích. Prùmìr Pluta je uveden
pro srovnání.

Naopak první urèení prùmìru asteroidù po nástupu temínu þminor planetÿ byla pøíli¹
malá. Stampfer (1856) uvedl pro Ceres, Pallas, Juno a Vestu prùmìry 350, 270, 200 a 400 km.
Tyto hodnoty byly zalo¾eny na fotometrii namísto snah o pøímé mìøení úhlového prùmìru.
Jen¾e pou¾itá albeda odpovídala více ledovému tìlesu ve vnìj¹ích èástech sluneèní soustavy,
ne¾ kamennému tìlesu vnitøních partií sluneèní soustavy, kam asteroidy spí¹e pøíslu¹ejí.
Právì jako døívìj¹í urèení prùmìrù þasteroidùÿ èinila tìlesa þplanetamiÿ, první prùmìry
þplanetekÿ byly zase pøíli¹ malé. V obou pøípadech byla velikost urèena v závislosti na
pøedpokladech, které vedly k interpretaci dat. Otázka, která nemù¾e být zodpovìzena, je
þnakolik byly tyto pøedpoklady ovlivnìny tím, jak pozorovatelé smý¹leli o pozorovaných
tìlesech ?ÿ V ka¾dém pøípadì pøedpoklady nebyly nezbytnì oprávnìné.
6. Nesymbolické symboly
Zdá se, ¾e pou¾ívání èísel jako èásti symbolických zkratek asteroidálních jmen ztratilo
svùj symbolismus krátce po svém zavedení.
Zde byl v èele opìt Astronomical Journal. Poèínaje rokem 1858 oznaèoval novì objevené
asteroidy uzavøením jejich èísel do závorek místo do krou¾kù. Kdy¾ byl asteroid pevnì
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zaveden v hierarchii, symbol se zmìnil na èíslo v krou¾ku. Tento formát trval pouze do
roku 1888, kdy se pøemìnil do èísla následovaného jménem oddìleném èárkou. Koneènì
v roce 1895 se vrátil k pou¾ívání závorek, ale tentokrát pro v¹echny asteroidy a v¾dy
následovány jménem planetky.
U. S. Naval Observatory pøijala závorky nasledované jménem asteroidù v roce 1868.
V roce 1872 nahradila závorky krou¾ky, ale ponechala jméno. Tuto konvenci pou¾ívala
do roku 1948. V té dobì se zabývala jen prvními ètyømi asteroidy Ceres, Pallas, Juno a
Vesta, které uvádìla pouze jmény.
Astronomische Nachrichten zaèala pou¾ívat závorky nasledované jménem pro v¹echna
èísla asteroidù v roce 1872. Pak v roce 1911 pøe¹la na souèasný formát èísla a jména bez
krou¾ku, závorek èi èárky.
Paøí¾ská hvìzdárna dodr¾ovala symboly èísel v krou¾ku a¾ do roku 1908, ale v¾dy dávala
jméno spolu se symbolem.
Cunningham (1988) tvrdí, ¾e symboly èísel uzavøené do krou¾ku byly o ciálním oznaèeœ
ním asteroidù do roku 1931, kdy byla pøijata souèasná nomenklatura èísel, nìkdy uzavøených
do závorek v nadpisech a rejstøících, následovaných jménem bez oddìlující èárky. Nicménì
jsem nena¹el ¾ádnou dohodu, která by to kodi kovala. Je té¾ zøejmé, ¾e oznaèení èíslem a
jménem se bìhem 73 let mezi roky 1858 a 1931 stalo de facto standardem. Èíslo v krou¾ku
pro asteroidy rychle ztratilo svùj smysl a stalo se pouze úèetnickým nástrojem pro èíselné
øazení asteroidù.
7. Závìry
Spolu s pøijetím nové sady symbolù, které snadno rozli¹ovaly asteroidy od dal¹ích planet,
se zdá, ¾e vyøazení z planet do planetek probìhlo velmi rychle. Hned od zaèátku se
rozpoznalo, ¾e se tato tìlesa neshodují se zbývajícími planetami, ale v dobì, kdy byl poèet
známých asteroidù malý, byla zahrnována do seznamu tìles sluneèní soustavy jako by byla
øádnými planetami. Jakmile v¹ak jejich poèet natolik narostl, ¾e nevyhovoval existujícímu
klasi kaènímu systému, byla uznána jejich jedineènost a byla vytvoøena nová tøída objektù
sluneèní soustavy.
Událostí, která zapøíèinila toto pøehodnocení postavení asteroidù, bylo zøejmì zavedení
nového systému symbolù jako zkrácené notace asteroidù. Tyto nové symboly nemìly nic
spoleèného s rozhodováním, zda asteroidy jsou nebo nejsou planetami. Byly navr¾eny
k obnovení prvotního smyslu symbolù rychlá a pohodlná metoda odkazování na nìjaké
tìleso. Není zas tak zcela zøejmé, zda termínem þplanetkaÿ bylo zamý¹leno odli¹ení asteroœ
idù od ostatních planet. Nicménì zavedení nových symbolù mìlo nezamý¹lené dùsledky ve
zmìnì øazení planetek z tradièního planetárního podle velké poloosy na èíselné poøadí a ve
vyèlenìní od ostatních planet. Tato separace dovolila uznání nové kategorie tìles sluneèní
soustavy.
Paøí¾ská hvìzdárna se bezúspì¹nì sna¾ila vyjmout první ètyøi asteroidy z planetek. Tento
neúspìch je pozoruhodný, nebo» první objevený asteroid Ceres má odhadem 30 40 %
hmotnosti celého planetkového pásu a Pallas spoleènì s Vestou jsou skoro stejnì hmotné
jako Ceres. Proto¾e v¹ak tyto nejvìt¹í asteroidy lépe naplòují model planetky ne¾ normální
planety, jsou dokonce i tyto nejvìt¹í asteroidy pova¾ovány za planetky po více ne¾ padesáti
letech, kdy byly brány jako planety typu Jupiter, Saturn èi Merkur.
Nálepka þplanetkaÿ, zdá se, mìla také témìø okam¾itì dùsledky v pøedpokladech èiœ
nìných pøi urèování jejich prùmìrù. Skoro ihned po pøijetí výrazu þplanetkaÿ se objevila
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nová urèení prùmìrù prvních tøí asteroidù, které byly desetiprocentní oproti pøedchozím
a mnohem men¹í, ne¾ jsou dnes uznávané hodnoty. Aèkoliv se pou¾ité metody v rùzœ
ných obdobích radikálnì mìnily, v¹echny vy¾adovaly, aby pozorovatel èinil pøedpoklady pøi
zpracování dat. Tyto pøedpoklady byly zøejmì zabarveny tím, jak pozorovatel o asteroidech
smý¹lel.
James L. Hilton, z angliètiny se souhlasem autora pøelo¾il Ludìk Va¹ta, úprava Lenka ©arounová a
Lucie Kárná. Pùvodní èlánek je na
http://aa.usno.navy.mil/hilton/AsteroidHistory/minorplanets.html
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Supernovy
Nejhmotnìj¹í hvìzdy konèií svùj ¾ivot ohromnou explozíznámou jako výbuch superœ
novy. Hvìzda je pøi ní rozmetána a a nìkolik dní mù¾e pøezáøit celou galaxii. I dnes
pozorujeme záøící zbytky hvìzd, které vybuchly pøed mnoha sty nebo tisíci lety. Výbuchy
supernov nejsou èasté, pøedpokládáme, ¾e v na¹í Galaxii vybuchnou asi tøi supernovy za
století. Vìt¹inou je v¹ak nepozorujeme, nebo» jsou zakryty mraèny mezihvìzdného prachu.
Poslední supernova, která vybuchla v na¹í Galaxii, byla pozorována roku 1604. V jiných
galaxiích je v¹ak pozorujeme èastìji. Supernovy rozdìlujeme na dva typy: SN I a SN II.
SN I vzniká ve dvojhvìzdném systému, kde dodchází k pøetoku hmoty na bílého trpaslíka,
vìt¹inou z èerveného obra. Bìhem pøetoku hmoty se neustále zvy¹uje hmotnost bílého
trpaslíka. Jakmile v¹ak tato hmotnost pøekroèí Chandrasekharovu mez (1,44 hmotnosti
Slunce), dojde k pøekotné termonukleární reakci v celém bílém trpaslíku a jeho následnému
rozmetání. Proto¾e mají supernovy typu I v¾dy stejnou absolutní magnitudu, slou¾í jako
þstandardní svíèkyÿ pøi urèování vzdáleností. SN I dále dìlíme na a, b, c podle vzhledu
spektra.
Jako SN II oznaèujeme explodujícího nadobra, ve kterém probíhaly termonukleární
reakce v jádru a¾ po pøemìnu na ¾elezo. ®elezné jádro má hmotnost 1,4 násobku hmotnosti
Slunce a je tak tì¾ké a husté, ¾e se samo hroutí do sebe a vznikají pøi tom prvky tì¾¹í ne¾
¾elezo. Vnìj¹í vrstvy jádra padají dovnitø. Z takového jádra vzniká neutronová hvìzda nebo
èerná díra.
Rázová vlna z gravitaèního zhroucení se ¾ene hvìzdou a zpùsobí ohromnou explozi.
Tì¾ké prvky jsou pøi tom vyvr¾eny do prostoru a dostanou se do dal¹ích generací hvìzd.
Po takovém výbuchu zùstane na místì rozpínající se horká mlhovina pozùstatek po
supernovì, v jeho¾ centru se nachází velmi rychle rotující neutronová hvìzda neboli pulsar.
Pøíkladem pozùstatu po supernovì je Krabí mlhovina (M 1) v souhvìzdí Býka. Je to jeden
z nejlépe sledovaných objektù oblohy.
23. února 1987 byl pozorován výbuch supernovy ve Velkém Magellanovu mraènu saœ
telitní galaxii na¹í galaxie, konkrétnì v mlhovinì Tarantule. Byla oznaèena jako SN 1987A.
Patøí mezi supernovy typu II. Jejím pøedchùdcem byl modrý nadobr Sanduleak. Astroœ
nomové si v¹ak kladli otázku, jakto¾e vybuchl modrý nadobr, kdy¾ teorie øíká, ¾e jako
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supernova typu II mù¾e vybuchnout jedinì èervený nadobr. Pozdìji se v¹ak shodli na
tom, ¾e Sanduleaka obklopovala je¹tì pøed výbuchem plynná obálka, díky které se nám
Sanduleak jevil jako èervený nadobr. Jakmile se v¹ak vytvoøil silný hvìzdný vítr, tak plynnou
obálku odfoukl. Hvìzda sice zmìnila polohu v HœR diagramu, av¹ak reakce v jádru zùstaly
stejné.
SN I jsou mohutnìj¹í ne¾ SN II. Jako supernova vybuchne pøibli¾nì ka¾dá stá hvìzda.
Díky supernovám ¾ijeme, proto¾e kdy¾ se tvoøily první hvìzdy, byly tvoøeny pouze vodíkem
a heliem. V tìchto prvních hvìzdách se termonukleárními reakcemi vytvoøily tì¾¹í prvky,
vèetjìn uhlíku, který je nezbytnì nutný pro ¾ivot. Kdy¾ tyto hvìzdy vybuchly a» u¾ jako
supernovy nebo jako novy, rozptýlily se tyto prvky do okolního prostoru a mohly vznikat
þhvìzdy dal¹í generaceÿ, které ji¾ tyto prvky obsahovaly.
rok
souhvìzdí rel. magnituda vzálenost [ly]
185
Kentaur
−8
9 800
386
Støelec
1,5
16 800
393
©tír
0
34 000
1006 Vlk
−9,5
3 500
1054 Býk
−5
6 500
1181 Kasiopeia
0
8 800
1572 Kasiopeia
−4
7 500
1604 Hadono¹
−3
12 500
1987 Meèoun
2,8
160 000
Významné supernovy

Marika Ivanová

Bude kometa NEAT vidìt i ve dne ?
Kometu objevil H. S. Pravdo na snímcích poøízených 1,2m dalekohledem na havajské
Mt. Haleakale 6. listopadu 2002. Kometa dostala oznaèení C/2002 V1 (NEAT) podle
programu vyhledávajícího blízkozemní tìlesa the Near Earth Asteroid Tracking (NEAT)
program.
Kometa letí meziplanetárním prostorem po dráze, její¾ rovina je témìø kolmá k rovinì
ekliptiky. Prùlet periheliem je oèekáván 18. února (18.30/02/2003), a to a¾ na pøibli¾nì
jednu desetinu vzdálenosti Zemì od Slunce 0,0993 AU. Doba obìhu je odhadnuta na
37 000 let, jde tedy o kometu na parabolické dráze. V dobì prùletu perihelem bude cca 5,7◦
od Slunce a ve vzdálenosti cca 0,8 AU od Zemì. Od poloviny ledna se kometa pohybuje
na veèerní obloze mezi souhvìzdími Ryb a Pegase smìrem k Vodnáøi. Teï je vidìt u¾ i ze
Zlína vidìl jsem ji ze støechy atelieru v centru mìsta v sobotu 1. 2. 2003 veèer okolo 18.00
triedrem 15×50. Vypadá jako malý obláèek prota¾ený smìrem k zenitu. V následujících
dnech by mohla být vidìt u¾ i bez dalekohledu.
Kometa postupnì zrychlí svùj pohyb k západu a pøejde na denní oblohu. Zde pravdìœ
podobnì na nìkolik dní zmizí z dohledu, nebude je¹tì tak jasná, aby pøesvítila jas veèerní
oblohy. Pøibli¾ováním ke Slunci se v¹ak bude prudce zjasòovat a znovu by se mohla objevit
asi na tøi dny v období kolem 18. 2. a to v blízkosti Slunce! Zatím pøedbì¾né odhady ukazují,
¾e kometa by mohla být asi 600krát jasnìj¹í ne¾ nejjasnìj¹í hvìzdy viditelné okem okolo
−7 mag. V dobì objevu mìla 17 17,5 mag, teï se její jasnost pohybuje okolo 5,5 mag.
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Pokud kometa prùlet v nejvìt¹ím pøiblí¾ení Slunci pøeèká jako celistvé tìleso a nerozpadne
se døíve, bude viditelná i pøes den.
Byla by to velmi výjimeèná událost, která se prý stává tak dvakrát za století já jsem zatím
sám nic takového nevidìl. V pøípadì nepøíznivého poèasí mù¾eme 18. února sledovat celý
prùlet na snímcích poøízených koronografem LASCO C3 dru¾ice SOHO, na internetové
adrese http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime.

Kometa NEAT

Kdyby se rozpadla, sní¾í se sice její jasnost a tím i dostupnost pro malé pøístroje, je
v¹ak mo¾né, ¾e budeme moci pozorovat nìkolik komet v øadì za sebou, které budou
pozùstatkem pùvodního tìlesa.
Podrobnìj¹í informace na:
http://www.iac.es/galeria/mrk/comets/2002v1/2002v1.htm
http://www.uai.it/sez com/2002v1/
http://www.space.com/spacewatch/comet neat 030131.html

Ivan Havlíèek

První Èíòan má letìt do kosmu je¹tì letos

Ve druhé polovinì roku 2003 chytá ÈLR start vesmírné lodi ©enœèou V. (Nebeské plaœ
vidlo) s prvním èínským kosmonautem na palubì. Napsala to dne 2. 1. 2003 pekingská
o ciální média s odvoláním na tamní odborníky. Èína by se tak stala tøetí zemí svìta
schopnou vyslat do kosmu lidskou posádku.
Oznámení pøi¹lo krátce poté, co v noci na 1. ledna úspì¹nì odstartovala neøízená loï
©enœèou IV., tamní obdoba nìkdej¹ích sovìtských Sojuzù, její¾ let probíhal podle plánu.
þVìdci øídící èínský program kosmických letù s lidskou posádkou sdìlili, ¾e úspì¹né
vypu¹tìní lodi ©enœèou IV. se stalo spolehlivým základem pro budoucí úkol vyslat èínské
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astronauty do vesmíru,ÿ napsala agentura Nová Èína. Modul má setrvat na obì¾né dráze
deset dní, ne¾ se vrátí na Zemi.
První loï øady ©enœèou byla vypu¹tìna v listopadu 1999. Teoreticky u¾ ona mìla být
schopna nést lidskou posádku. Proto také byla na palubì gurína kosmonauta. Let druhé
lodi této øady v lednu 2001 v¹ak zøejmì nedopadl dobøe experti tehdy poukazovali na
to, ¾e èínské úøady narychlo zru¹ily plánované tiskové konference.
Program, který má evidentnì i vojenské aspekty, probíhá utajenì. Ví se v¹ak, ¾e pøiœ
nejmen¹ím od roku 1998 se pøipravuje k letu do vesmíru oddíl budoucích èínských astroœ
nautù. Nyní je jich údajnì 14 a nìkteøí z nich mìli prodìlat výcvik na ruských kosmických
zaøízeních.
Podle výroku èínských politikù je hlavním cílem projektu posílit presti¾ zemì a sebevìœ
domí jejích obèanù. Zároveò mìl ale Pekingu umo¾nit, aby se pøipojil jako rovnoprávný
partner USA a Ruska k výstavbì mezinárodní kosmické stanice ISS. V neposlední øadì
v¹ak jde i o osobní presti¾ odstupujícího nejvy¹¹ího èínského pøedstavitele «iang CeœMina,
který se za tyto plány osobnì anga¾oval.
Právo, 3. ledna 2003

Pøed ètyøiceti lety zaèal výzkum planet
Sonda Mariner 2 byla prvním tìlesem vyrobeným lidskou rukou, které dosáhlo jiné
planety a vyslalo od ní informace. V roce 1962 ji postavili a vypustili k Venu¹i vìdci a
technici z americké NASA. Zahájili tak nejen program Mariner, trvající a¾ do roku 1975,
ale pøedev¹ím historickou cestu lidstva k sousedním planetám.
Venu¹e je po Mìsíci nejsnadnìj¹í kosmický cíl. K jejímu dosa¾ení staèí relativnì málo:
vyslat sondu na obì¾nou dráhu kolem Slunce a trochu ji pøibrzdit, aby zaèala na na¹i hvìzdu
padat. Pokud padá ¹ikovnì, potká cestou Venu¹i, její¾ obì¾ná dráha se nachází pøibli¾nì ve
tøech ètvrtinách vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí.
Zrození kosmického Námoøníka
Poèátkem 60. let ov¹em byla i taková výprava na hranici technických mo¾ností. Zatímco
cesta na Mìsíc trvala pár dní (a i bìhem nich tehdej¹í sondy èasto kolabovaly), úspì¹ná
výprava k Venu¹i po¾adovala výdr¾ nejménì ètyø mìsícù. Souèasnì v¹ak ¹lo o velkou výzvu.
Tou dobou je¹tì byly znalosti o podmínkách na povrchu sousedních planet prakticky nulové
a mnozí vìdci pøipou¹tìli, ¾e na Marsu a na Venu¹i by mohl existovat i vy¹¹í ¾ivot. A byl tu
je¹tì jeden motiv mo¾ná i silnìj¹í ne¾ vìdecké poznání: studená válka a soupeøení mezi
kosmickými supervelmocemi.
První na tahu stál Sovìtský svaz, jeho¾ kosmonautika tehdy je¹tì mìla pøed Amerièany
velký náskok. V roce 1961 byly v SSSR vypu¹tìny dvì sondy Vìnìra. První se nepodaøilo
navést na dráhu k Venu¹i, s druhou bylo ztraceno rádiové spojení po pouhých dvou týdnech
letu. Na øadì byli Amerièané.
Tou dobou ji¾ mìl americký kosmický program urèité zku¹enosti se sondami k Mìsíci,
by» i tyto experimenty tehdy je¹tì konèily haváriemi. Odborníci z JPL (Jet Propulsion
Laboratory), kteøí mìli postavit sondu k Venu¹i, si vzali za základ mìsíèní sondu Ranœ
ger
jednoduchou trubkovou konstrukci, na ní¾ bylo pøipevnìno nìkolik vìdeckých
pøístrojù, rádiová aparatura a motor pro pøípadné opravy dráhy, který v¹ak mohl být zapáœ
len pouze jednou. Tak vznikla sonda Mariner Námoøník. Pøi hmotnosti dvou metrákù
nesla pouhých 9 kilogramù u¾iteèného zatí¾ení.
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Vítìz závodù o Venu¹i
Zaèátek programu Mariner nebyl ¹»astný. První sonda se v èervenci 1962 nedostala
ani na obì¾nou dráhu pro banální chybu v poèítaèovém programu øídícím let rakety
chybìla pomlèka. Smùlu mìli ale i Sovìti, kterým v té¾e dobì ztroskotaly dvì sondy
k Venu¹i. Koneènì 27. srpna odstartoval Mariner 2, aby 14. prosince proletìl kolem Venu¹e
ve vzdálenosti 34 752 kilometrù. Po celou dobu prùletu vysílal k Zemi informace, které
zásadním zpùsobem zmìnily znalosti vìdcù o povrchu sousední planety; za nìkolik tisíciletí
trvání astronomie se nepodaøilo získat tolik poznatkù o prostøedí pod oblaènou pokrývkou
þjitøní hvìzdyÿ jako za 42 minut rádiové relace z Marineru 2.
Výzkum Venu¹e Marinerem 2 znamenal obrovský úspìch, ale souèasnì i velké zklamání.
Radiometry na palubì sondy, které mìøily infraèervené a mikrovlnné záøení planety, udaly
výsledky zdrcující pro v¹echny, kdo doufali v mo¾nost existence ¾ivota. Ukázalo se, ¾e
teplota na povrchu se pohybuje okolo 400 stupòù Celsia a tlak dosahuje hodnot, za nì¾
by se nemusel stydìt výkonný lis. Pøístroje také nena¹ly ¾ádné stopy existence kyslíku
v atmosféøe, ani magnetického pole. Zatímco autoøi sciœ literatury do té doby vidìli
Venu¹i jako tropický ráj, Mariner 2 ukázal, ¾e její povrch se mnohem více podobá peklu.
Od porá¾ek k úspìchùm
Pro americkou kosmonautiku pøedstavoval úspìch Mariner 2 jakousi obdobu vítìzného
boje o Guadalcanal bìhem druhé svìtové války je¹tì to zdaleka nebylo koneèné vítìzství,
ale u¾ to bylo svìtlo na konci tunelu. V dobì, kdy vìt¹ina startù konèila neúspìchem a
ty ostatní jen opakovaly døívìj¹í úspìchy Sovìtù, ¹lo o vzpruhu jak pro vìdce a techniky
NASA, tak i pro celou americkou veøejnost.
A program Mariner dìlal Amerièanùm radost i v dal¹ích letech. Roku 1964 se sice nepoœ
daøilo poslat Mariner 3 k Marsu, ale hned následující sonda, která odstartovala 28. listopadu
tého¾ roku, byla úspì¹ná. V èervenci 1965 proletìl Mariner 4 ve vzdálenosti necelých
10 000 kilometrù nad povrchem rudé planety a poprvé v historii odtud vysílal nejen vìœ
decké údaje, ale i fotogra e. Výsledek byl podobný jako v pøípadì Venu¹e: velký technický
úspìch, ale souèasnì i velké zklamání ¾ádné kanály, ¾ádné pásy rostlinstva, ale pou¹»
posetá krátery, je¾ se více ne¾ Zemi podobala Mìsíci. Teprve pozdìj¹í sondy s lep¹ími
pøístroji ukázaly detaily, které nadìje na existenci ¾ivota opìt alespoò trochu vzkøísily.
Mariner 5 pak v roce 1967 zopakoval úspìch Mariner 2 u Venu¹e a potvrdil jeho výsledky.
Mariner 6 a 7 v roce 1969 podrobnìji zkoumaly Mars. V roce 1971 ztroskotal Mariner 8
cestou k Marsu, ale jeho dvojèe s èíslem 9 se stalo první umìlou dru¾icí této planety. Vyslal
odtud mimo jiné nìkolik tisíc snímkù, které ukázaly vyschlá koryta dávných øek a dal¹í
zajímavé útvary. V letech 1974 a 1975 se pak Mariner 10 jako dosud jediná sonda blí¾e
zajímal o planetu Merkur. A po programu Mariner pøi¹ly dal¹í sondy . . .
Tou dobou u¾ byla americká kosmonautika ve zcela jiném postavení ne¾ v èasech
Mariner 2. Zcela jinde ale byla i celá astronomie a lidstvo vùbec meziplanetární sondy,
na jejich¾ poèátku byl program Mariner, mu pøinesly nové znalosti a pøedev¹ím nové obzory.
Jan Novák, Právo, 2. ledna 2003

Nová hvìzdárna ve Zlínì ve zkratce
Jak ji¾ bylo psáno v úvodníku, loòský rok byl celý ve znamení budování nové zlínské
hvìzdárny. Stavba se vyvíjí postupnì, nicménì, aspoò dosud, soustavnì. Kdybychom mìli
vypíchnout hlavní okam¾iky stavby v loòském roce, byly by to asi tyto:
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• na jaøe 2002 byly uvolnìny zbývající prostøedky (cca 2 mil. Kè), které naplnily zastupitelœ
stvem mìsta stanovený limit 5 mil. Kè. Výsledkem byl rychlý pokrok stavby
• v èervenci 2002 byla zbourána budova staré hvìzdárny
• v srpnu 2002 byla dokonèena hrubá stavba budovy nové hvìzdárny. Kromì toho budova
ji¾ v té dobì byla vybavena schodi¹ti, hrubými podlahami v dílnách, sále, knihovnì a
klubovnì a obklady na toaletách.
• na konci øíjna byly mìstem uvolnìny dal¹í prostøedky (cca 600 tis. Kè), urèené cílenì na
dokonèení fasády
• v prosinci roku 2002 byla dokonèena na budovì nové hvìzdárny fasáda, byly dokonèeny
obklady v dílnách, klubovnì a fotokomoøe
Vnìj¹í tváø budovy je tak a¾ na pozorovací plo¹inu hotova a k dokonèení zùstavají
technicky pomìrnì nároèné pøípojky plynu a elektøiny a vnitøek budovy podlahy, kotel
ústøedního topení, dokonèení elektrické instalace, podhled v sále, zábradlí hlavního schoœ
di¹tì, vytápìní sálu, zdravotechnika . . . Poslední etapa, zaøízení interiéru a rozbìh nové
hvìzdárny bude následovat pochopitelnì a¾ po dokonèení v¹ech uvedených prací.
Bohu¾el, stavba bì¾í jen tak rychle, jak se pro ni daøí shánìt peníze. ZAS zatím pøíli¹
úspì¹ná nebyla, a tak hlavní tíha zùstavá i nadále na Mìstu Zlín. Jednání o nancoœ
vání dostavby probíhají, i kdy¾ v souèasnosti jsou ponìkud pozastavena po listopadoœ
vých volbách a prosincovém stìhování úøednictva docela pochopitelnì nebylo pro jednání
o hvìzdárnì mnoho prostoru.
Souèasnì se stavbou hvìzdárny probíhají i pøípravy na budoucí provoz, tedy na smysl
existence hvìzdárny. ZAS pøipravila dokument, ve kterém svou pøedstavu o nové hvìzdárnì
sestavila. Tato zpráva je zajímavá z rùzných dùvodù a bude v hlavních bodech souèástí
dal¹ího èísla Zorného pole, vìnovaného jen nové zlínské hvìzdárnì.
Ale zpìt k souèasnému stavu, tváø hvìzdárny v únoru 2003 pøiblí¾í následující fotogra e:

pohled od východu
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pohled od severu

Martin Kolaøík

Pondìlní pøedná¹ky na hvìzdárnì a pozorování pro veøejnost
Veøejné pøedná¹ky a pozorování oblohy na hvìzdárnì jsou do doby dokonèení nové
hvìzdárny pozastaveny.

Pøedná¹ky pro ¹koly
Zlínská astronomická spoleènost nabízí pøedná¹ky pro ¹kolní tøídy v¹ech stupòù ¹kol.
Pøedná¹ky je mo¾no uskuteènit pøímo v sídle ¹koly, termín a èas pøedná¹ky je nutné domluvit
pøedem na kontaktech uvedených v tirá¾i.
Pøipraveno je více jak deset diapozitivních pásem. Témata pøedná¹ek je mo¾né pøizpùœ
sobit, pøípadnì je mo¾né sestavit pøedná¹ku pøímo na míru.

Obrázek na titulní stranì C/2002 V1 Neat, foto M. Gonano + V. Gonano, 30×30½,
Baker Schmidt 0,31 m f/2,8, 1. února 2003
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