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K obrázku na titulní straně
Apollo 14. Velitelská sekce těsně před přistáním na hladinu Pacifiku
9. února 1971. V letošním roce uplynulo již neuvěřitelných 40 roků od tohoto
letu. Níže na obrázku mapa oblasti přistání na Měsíci.
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500 metrů pod zemí
V březnu se uskutečnila exkurze do „uranového“ dolu v Jáchymově. Pro ty, kdož
se nemohli zúčastnit, zde přinášíme krátkou reportáž.
Fárali jsme v neděli odpoledne jámou Svornost na 12. patro a tam jsme udělali
okružní cestu přes dvě důlní chodby k jámě Josef a zpět. Tedy procházka cca
500m tam a 500m zpět cca 500m pod zemí. Fáralo nás celkem 11 a štajgr,
protože 12 lidí je maximum, kolik se vejde do výtahu, kterému se v dole říká
„přepravní nádoba“. Ta má dvě klece po šesti lidech (nebo spíš pro šest horníků,
jak je vidět z obrázku ). Pro případ nouze je k dispozici i havarijní přepravní
nádoba (na obrázku vpravo ta vpravo), která nemá definovaný počet osob.

Dole pod zemí je příjemně teplo, zimní bundy jsme nechali na povrchu a teče
tam ještě teplejší voda. Voda je v dole všude a stále se čerpá na povrch. Ostatní
jáchymovské doly jsou zatopeny a důl svornost je od zatopených dolů oddělen
hrázemi. Jedna je na 12. patře, na kterém jsme byli i my a druhá je o 150m výše.
12. patro je nejnižší z jáchymovských dolů a nad námi tedy bylo v ostatních
zatopených dolech cca 1,5 mil m3 vody s hladinou o 350m výše.
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I jinak je dole v dole celkem nezdravo. Někteří členové naší výpravy byli natolik
nedůvěřiví, že se na exkurzi vybavili osobním dozimetrem. Po celou dobu

pobytu v dole jsme monitorovali radiaci doma vyrobeným intenzimetrem s G-M
trubicí ruské výroby CTC-5 (STS-5). Radiaci jsme měřili v inženýrských
jednotkách – počet cvaknutí za minutu. Zatímco na povrchu bylo radioaktivní
pozadí do 40-ti cvaknutí za minutu, tak dole v dole to bylo průměrně 700
cvaknutí za minutu. Problém ale je, že se nám náš přístroj z tak velké radiace
„strhnul“ a ještě dvě hodiny po opuštění dolu stále ukazoval 300 cvaknutí za
minutu. Příčina tohoto jevu je neznámá.
Důl Svornost je využíván Lázněmi Jáchymov jako zdroj vody s vysokým
obsahem radonu. Tato voda vytéká na 12. patře z několika vrtů (obrázek nahoře
vpravo) a je shromažďována v bazénech (viz obrázek na následující straně) a
následně čerpána do odvodňovací štoly a odváděna na povrch do lázní.
V jednom takovém bazénu jsme naměřili přes 2000 cvaknutí za minutu.
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Exkurze to byla vydařená a dá se říci, že jsme byli po celou její dobu bezpečně
chráněni před radiací z jaderných elektráren na povrchu.

MK
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MĚSÍC

Fra Mauro – vycházka ke kráteru
Cone
Milan Blažek,
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Jihovýchodně od Mare Insularum (Moře ostrovů) a severovýchodně od Mare
Cognitum (Moře poznané) leží zajímavě seskupená trojice kráterů: Fra Mauro
(95 km), Bonpland (60 km) a Parry (48 km). Kráter Fra Mauro je pojmenován
po benátském geografovi a kartografovi, který se proslavil jako autor mapy
světa vydané roku 1475. Přesné datum jeho narození není známo. Zemřel roku
1459.
Oblast Fra Mauro proslavil především osmý pilotovaný let v rámci amerického
programu Apollo, který byl šestým pilotovaným letem k Měsíci a třetím letem

kdy pozemšťané přistáli na Měsíci. Tento let proběhl od 31. ledna 1971 do 9.
února 1971. Přistání na Měsíci se uskutečnilo 5. února 1971 v 9.18 UT.
Velitelský modul Kitty Hawk a lunární modul Antares vynesla nosná raketa
Saturn V s pořadovým číslem SA-509. Posádku mise Apollo 14 tvořili: Alan
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Bartlett Shepard, Jr. (18. listopadu 1923 - 21. července 1998), velitel tohoto letu,
který se stal pátým člověkem, jenž se procházel po povrchu Měsíce. Stuart Allen
Roosa (16. srpna 1933 - 12. prosince 1994), pilot velitelského modulu a pilot
lunárního modulu Edgar Dean Mitchell, DrSc. (narozený 17. září 1930), šestý
pozemšťan, jehož otisky podrážek zanechaly stopy na povrchu našeho
vesmírného souseda.

Formace Fra Mauro se měla stát cílem již předešlé výpravy. Přistání v rámci
mise Apollo 13 však znemožnil výbuch jedné z kyslíkových nádrží, který vážně
poškodil servisní modul. Následky byly natolik vážné, že ohrožovaly i životy
astronautů. Za dramatických okolností se úspěšně podařilo posádku vrátit zpět
na Zemi. 17. dubna 1970 v 18.07 UT návratová kabina s posádkou bezpečně
dosedla na hladinu Tichého oceánu.
Kráter Fra Mauro (95 km) a jeho okolí je pro pozorovatele vybaveného
dalekohledem velmi zajímavé.Viz mapa na straně 2. Na východě je val kráteru
Fra Mauro přerušen. Tato skutečnost - při šikmém nasvětlení kráteru Sluncem
z východního směru - působí velmi zajímavě, neboť stíny se rozbíhají od
severovýchodních a jihovýchodních valů. Valy, jinak poměrně nízké, zde
dosahují nejvyšších vertikálních rozměrů. Na severovýchodě je maximální
výškový rozdíl vrcholu valu oproti přilehlému dnu kráteru 1590 m. Na
jihovýchodě je to 1040 m. Naproti tomu západní valy kráteru Fra Mauro
dosahují výšky jen kolem 400 m. I proto lze tvrdit, že právě šikmé nasvětlení od
východu je nejpůsobivější.
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Autor kresby: Milan Blažek
Pořadové číslo: 487
Dalekohled: refraktor 190/3000 mm
Zvětšení: 150×
Kvalita obrazu: převážně dobrá
Přesnost zákresu: velmi dobrá

Datum pozorování:
22./23. února 2010
Místo pozorování: Praha – Ďáblice
Čas pozorování: 22.56 ÷ 0.08 UT
Colongitudo: 19,2°
Název útvaru: Fra Mauro
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Jihovýchodní val kráteru Fra Mauro je zároveň severozápadním valem kráteru
Parry (48 km/560 m). Jižní val kráteru Fra Mauro je současně severním valem
kráteru Bonpland (60 km). Také krátery Parry a Bonpland mají část valu
společnou. Nejmladší a nejméně erodovaný z této trojice je kráter Parry, ležící
východně od kráteru Bonpland. I krátery Parry a Bonpland jsou velice zajímavé.
My se však dnes budeme věnovat zejména kráteru Fra Mauro.
Již jsem se zmínil o tom, že východní val tohoto značně erodovaného kráteru
v podstatě chybí. Náznaky jeho zbytků lze za velmi klidného vzduchu vidět
větším dalekohledem těsně nad úrovní bazaltové výplně, která tento útvar
částečně vyplnila. Téměř chybějící východní val umožňuje nerušeně sledovat
střed kráteru i za velmi tečného nasvětlení ve vycházejícím Slunci. A je opravdu
na co se dívat! Uvnitř kráteru Fra Mauro se nacházejí další menší krátery. Za
dobrých podmínek si zde můžeme vyzkoušet rozlišovací schopnost dalekohledu.
Na pořízeném zákresu například najdeme kráter Fra Mauro E o průměru 4 km,
ležící zhruba uprostřed kráteru Fra Mauro. Dále tříkilometrové krátery Fra
Mauro F (jižně od Fra Mauro E), Fra Mauro P (severovýchodně od Fra Mauro
E) a severozápadněji situovaný, stejně velký kráter Fra Mauro N. Lze zde
dokonce identifikovat i ještě menší krátery. Ovšem při průměrných
pozorovacích podmínkách jsem tentokrát za chvilkového zklidnění vzduchu
spatřil nejmenší kráter o velikosti zhruba 1,5 km. Po většinu tohoto pozorování
však chvění atmosféry neumožnilo spatřit podrobnosti menší než 2 až 3 km.
Na zákresu jsou poměrně výrazné i brázdy Rima Parry I a Rima Parry V. Ne,
nejde o omyl. Stále sledujeme kráter Fra Mauro, ovšem brázdy jsou
pojmenovány podle kráteru Parry. Ostatně i uvnitř kráteru Bonpland nalezneme
brázdy označené jako Rima Parry III, Rima Parry IV a Rima Parry VI. Uvnitř
kráteru Parry leží brázda Rima Parry II. Nejvýraznější je v jihovýchodní části
tohoto kráteru. Po jeho opuštění směřuje dále k severovýchodu již jako méně
výrazná rýha na tváři Měsíce. Často se v mapách a atlasech tato soustava brázd
označuje souhrnným názvem Rimae Parry.
Západní část kráteru Fra Mauro je tvořena velmi členitým terénem. Tato oblast
byla poznamenána vznikem Mare Imbrium (Moře dešťů). Svědčí o tom
pozůstatky nakupeného materiálu vzniklého při ohromném impaktu, který před
3,84 miliardy let vyhloubil imbrickou kotlinu – pozdější Mare Imbrium.
Vzorky hornin dopravených na Zemi zřetelně prokazují, že se v této oblasti
nachází část původního podkladového materiálu vyvrženého v důsledku dopadu
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asi 100 km velké planetky. Převážně se jedná o tzv. KREEP bazalty, což jsou
horniny stmelené z drobných úlomků různých hornin s převahou draslíku - K,
vázané horniny - Rare Earth Elements a fosforu - P. Odborníkům v pozemských
laboratořích (většina vzorků je uložena v Lunar Receiving Laboratory v
Houstonu; část byla v roce 1976 přesunuta na leteckou základnu Brooks Air
Force Base v San Antoniu v Texasu) se tak dostaly do rukou i vzorky hornin
pocházející původně z planetky, která svou vesmírnou pouť ukončila nárazem
na povrch našeho kosmického souseda. Na tváři Měsíce způsobila planetka
nárazem a následnou explozí o síle řádově 10 25 J jizvu o hloubce zhruba 70 km
a šířce 570 až 850 km. Není divu, že zbytky planetky i stlačeného materiálu byly
vyvrženy až do vzdáleností kolem 600 km od okrajů vzniklé kotliny Imbrium.
Mocnost vrstvy impaktem transportovaného materiálu přitom místy přesahuje 1
km.
Právě tato skutečnost sehrála roli při výběru místa přistání mise Apollo 14.
Jednalo se o první přistání lidské posádky v oblasti tzv. měsíční pevniny.
Astronauti Shepard a Mitchell nasbírali během dvou vycházek téměř 43 kg
vzorků hornin.
Takto probíhal první výstup z lunárního modulu Antares:
Mitchell: „Tak můžeš jít, Ale. Dej hlavu dolů, hned jak to půjde. Nakloň se
vpravo ven, tak je to príma. Moment. Přidržím ti anténu. Už jsi volný, můžeš
vylézt.“
Shepard: „Jo, jsem venku z průlezu. Dej mi odhazovací vak.“
Mitchell: „Počkej, přelezu na druhou stranu, abych ti ho mohl podat. Hrome, na
něčem visím!“
Shepard: „Asi na tomhle, Ede.“
Mitchell: „Jo. Klika od dveří. Už jsem se uvolnil. Tak, odhazovací vak už leze.“
Mitchell předal vak Shepardovi. (Pozn.: Odhození již nepotřebných věcí je
prvním úkonem, který mají astronauti při výstupu na povrch Měsíce provést.)
Shepard se svěřuje řídicímu středisku: „Poslyšte, tohle je mrtvolně sinavé místo
tady na Fra Mauro. Snad je to tím, že nebe je úplně černé. No nic. Lanovku
mám, vak taky. Chystám se otevřít MESA.“ (MESA - Modular Experiment
Stowage Assembly - skladiště ve spodní části lunárního modulu.) „Už je to.
Startuju dolů po žebříku.“
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Houston: „Už tě vidíme, Ale. Nádherně. Jsi skoro na poslední příčce… a na
povrchu. To není špatný výkon na takového staříka.“
Mitchell na žebříku konstatuje pochvalně: „To je věc, lézt dolů. Jen ta poslední
příčka je dlouhá. Trochu se odstrčit… a hezky skočit. Tak a je to.“
První vycházka (EVA 1) trvala 4 hodiny 48 minut. I když probíhala bez větších
potíží, musela být prodloužena o půl hodiny. Přesto sběr vzorků pro geology
přišel tentokrát zkrátka. Astronauti během této vycházky navštívili dva přibližně
stometrové impaktní krátery a rozmístili sadu vědeckých přístrojů ALSEP
(Apollo Lunar Surface Experiments Package).
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„Tak jsme vzhůru, Houstone, a už jedeme. Doufám, že máme povolení na
druhou EVA. Jsme v báječném stavu. Žádné léky, všechno je O.K.,“ hlásil
Shepard po čtyřech a půl hodinách odpočinku. Nadšení bylo tak veliké, že
Mitchellovi ani nevadilo, že nemá vytaženou anténu a stažené stínidlo proti
oslnění Sluncem. „Rikša“ byla v mžiku naložena a astronauti vyrazili
k východu. Druhá vycházka (EVA 2) trvala 4 hodiny a 35 minut. Shepard i
Mitchell během ní urazili přibližně 2900 m. Podle plánu měla EVA 2 vést ke
kráteru Cone o průměru 340 m, jehož nejbližší okraj byl od místa přistání
vzdálen vzdušnou čarou přibližně 1100 m.* Přístup k okraji kráteru byl však
znesnadňován četnými balvany, které provázely cestou astronauty a ztěžovaly
prostorovou orientaci v terénu. Postup vpřed byl velmi náročný a pro velkou
fyzickou vyčerpanost a částečnou ztrátu orientace astronauti ke kráteru
nedorazili. Jak se později ukázalo, byli od vytyčeného cíle vzdáleni pouze
dvacet metrů!* Okraj kráteru Cone, ke kterému se astronauti vydali, se zvedal
více než sto metrů vysoko nad místem přistání. Při přepravě vědeckých přístrojů
a nářadí byl pomocníkem astronautů dvoukolový vozík MET (Modularized
Equipment Transporter).
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Jeho hliníková konstrukce a pneumatiky plněné dusíkem vážily dohromady
pouhých 9 kg. Takto lehký vozík, který astronauti nazvali „rikša“, se
v hlubokém regolitu bořil pouhý centimetr hluboko. Když najel na nějakou
překážku, nadskočil i desítky centimetrů vysoko. Oblast v okolí Fra Mauro se
vyznačovala mocnější vrstvou prachu, písku, sutě a kamenů, než s jakou se
setkaly dvě předešlé výpravy pohybující se po povrchu Měsíce. Shepard táhl
vozík, Mitchell ho následoval ve vyšlapaných stopách. Zpočátku to šlo velmi
dobře, neboť postup směřoval do údolí. Pouze bylo nutné překonat území
s balvany o velikosti 60 až 90 cm. Později však větších kamenů začalo přibývat.
Nikde nebyla rovná plocha větší než 3 × 3 metry. Chvílemi Mitchell
s Shepardem museli vozík přenášet přes balvany. Bylo to velmi namáhavé. K
tomu všemu přišlo i stoupání. Potili se a teplota uvnitř skafandrů se výrazně
zvyšovala. Se zvýšenou námahou se výrazně zvyšovala i spotřeba kyslíku.
Navíc byl překročen i časový limit vyčleněný pro cestu k okraji kráteru. Ten byl
sice již blízko, ale to astronauti (ani pracovníci řídicího střediska v Houstounu)
nevěděli. I když měli astronauti k dispozici mapy s podrobnostmi dvou metrů,
nebyly jim v tomto členitém terénu příliš platné. Oba byli na pokraji fyzického
vyčerpání. Udělali krok vpřed, avšak ve svažitém prašném terénu sklouzli vždy
o kousek právě vykonaného kroku zpět dolů. Těžké skafandry znesnadňující
ohyb v kolenou a kotnících putování zpomalovaly. „Stoupáme, Houstone. Flank
je vpravo, sklon asi 18%. Na valu kráteru však ještě nejsme.“ V mikrofonu bylo
slyšet, jak Shepard těžce oddychuje. Navíc se k tomu po chvíli dalšího postupu
přidala i prostorová dezorientace. „Ještě kráter nevidím. Nevím prostě, kde val
je.“
V řídicím středisku v Houstonu vedoucí pracovníci rozhodli o návratu zpět.
„Třicet minut prodloužení EVA je pryč. Myslíme, že byste už měli začít se
sbíráním kamenů.“ Bylo jasné, že okraj kráteru Cone zůstane nezdolán. Zejména
Mitchell toto rozhodnutí nesl velmi nelibě. „Já si myslím, že jste všichni
poserové!“ Nedalo se však nic dělat, odebrali vzorky kamenů a vraceli se zpět
k lunárnímu modulu. Cesta zpět už tak obtížná nebyla a tak se zanedlouho
dvojice „průzkumníků“ ocitla u výsadkového modulu. Před nástupem do něj si
ještě Shepard spravil náladu tím, že si na Měsíci „zahrál golf“. Učinil to tak, aby
to byla velká šou před kamerou. Nikdo v řídicím středisku netušil, co se bude
dít. Tato akce rozhodně nebyla v plánu.
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„Houstone,“ upozornil Shepard řídicí středisko. Z kapsy skafandru vytáhl malou
kovovou přírubu a opatrně ji připevnil na dlouhou hliníkovou násadu kolektoru,
kterým sbíral malé vzorky kamenů. Všechny oči v řídicím středisku byly přibity
na obrazovky monitorů.
Co se to chystá Alan dělat?
„Houstone,“ dramaticky se odmlčel, „asi jste poznali, co držím v rukách...
držadlo pro nepředvídaný vzorek. To, že na jeho konci je pravá, kovaná golfová
hůl, je samozřejmě náhoda.“
Vedení včetně navigátorů úžasem rozevřelo ústa.
Shepard sáhl do kapsy skafandru a podržel před kamerou kulatý objekt tak, aby
to viděl celý svět.
„V levé ruce mám malou bílou kuličku, která je tak známá miliónům
Američanů.“
„Vždyť je to golfový míček!“ vykřikl jeden navigátor.
V řídicím středisku se všichni pobaveně usmívali.
Shepard, horlivý příznivec a hráč golfu, upustil míček do měsíčního prachu.
Vyvinul značné úsilí, aby zaujal normální polohu pro úder oběma rukama. Ve
skafandru, který měl na sobě, to však bylo nemožné. Zklamaně vzdychl. Pokusil
se tedy o první mimozemský golfový úder alespoň jednou rukou.
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„Zkusím úder jako pískovou překážku,“ oznámil a nemotorně se napřáhl s holí
číslo šest.** Vylétl měsíční prach a míček odlétl do kráteru vzdáleného necelých
třicet metrů.

„Místo míčku jsem to dobře rozvířil,“ omlouval se Shepard.
„Mně to připadá jako hračka,“ rýpnul si Mitchell.
Shepard upustil druhý míček, rozhodnut, že to tentokrát bude lepší. Udeřil
plochou „šestky“ kolmo do malé bílé koule a poslal ji v nízké měsíční gravitaci
vysoko do dokonalé černi vesmíru.
„Krása,“ zamumlal Shepard. A pak, pro svoje obecenstvo na Zemi, zvolal: „A
už letí! Míle a míle a míle!“
Po dlouhá léta se lidé přeli, zda to byl úder na dvě stě či čtyři sta yardů nebo
nějaká, snad i větší, fantastická vzdálenost. Mitchell nehodlal zůstat pozadu.
Využil tyče po experimentu se slunečním větrem k prvnímu hodu oštěpem na
povrchu Měsíce.
Pak již následovalo balení a nakládání drahocenných vzorků. Po nezbytných
prověrkách Shepard s Mitchellem odstartovali z povrchu Měsíce.
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Návrat na Zemi již proběhl bez jakýchkoliv obtíží. Posádka „čtrnáctky“ však
ještě jako poslední musela strávit po návratu stanovený čas v karanténě.
I přes nedosažení okraje kráteru Cone byla expedice Apollo 14 velmi úspěšná.
Přitom vše mohlo být jinak. Astronauti během prověrek skafandrů zjistili, že
v přilbě Mitchella nefunguje fonické spojení, což byl závažný problém. Naštěstí
se pouhým přepínáním vypínače podařilo spojení „opravit.“ Přistání na povrchu
Měsíce bylo v ohrožení dokonce již po dvou hodinách a třiceti pěti minutách
letu: Roosa otočil kosmickou loď tak, aby její osa byla kolmá ke směru letu.
Poté se velitelský modul Kitty Hawk vzdálil, aby zahájil přestavbu a nabodl
lunární modul Antares na vlastní špici. Za tímto účelem bylo použito zařízení
se záchytnými háčky, které měly zacvaknout do dvanácti zámků umístěných na
vnitřní obrubě kónického otvoru lunárního modulu a pneumaticky jej pomocí
ovládacích pružin přitáhnout k velitelské sekci. Toto zařízení se úspěšně použilo
již u předešlých výprav k Měsíci, ovšem tentokrát - i když Roosa manévr
provedl bezchybně - se háčky na nárazníku nezachytily. Spojení se nepodařilo
ani napodruhé. I následující pokus byl neúspěšný. Počáteční jemné pokusy
vystřídalo razantnější přiblížení, ovšem výsledkem bylo pouze krátkodobé
spojení. Navíc na vodícím kuželu spojení se objevily výraznější škrábance.
Teprve při šestém pokusu, indikátor spojení konečně přeskočil z jedné polohy
do druhé a Shepard mohl radostně vykřiknout: „Máme pevné spojení.“
Přistání na Měsíci i přistání na Zemi se podařilo s poměrně značnou přesností.
Na Měsíci činila odchylka od plánovaného bodu přistání pouhých 25 metrů! Na
Zemi přistáli astronauti i v čerstvém větru, který zdvihal na hladině Tichého
oceánu metrové vlny a unášel padáky s lodí od vytyčeného místa přistání, jen
necelé dva kilometry od teoreticky určeného bodu. Tak v 216.01.59 GET
(Ground Elapsed Time - čas, který uplynul od startu) úspěšně skončil let Kitty
Hawk 1400 km jižně od ostrovů Saoma, 7 km od hlídkující letadlové lodi USS
New Orleans.

* Údaj dle měření autora na podrobných mapách. Vzdálenost k plánovanému
cílovému místu vychází na 1350 m. Tuto vzdálenost uvádí i jeden z předních
odborníků, Mgr. Antonín Vítek, CSc. Astronauti samozřejmě nemohli jít ke
kráteru přímo a navíc se nepřibližovali k nejbližšímu okraji kráteru, jak ukazuje
přiložený obrázek se zákresem trasy jejich putování. Shepard s Mitchellem se
domnívali, že je od cílového bodu dělí ještě zhruba 300 m. Ve skutečnosti se však
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nacházeli již dále. I kdyby však mohli pokračovat, pravděpodobně by se od
místa, ke kterému měli dojít, vzdalovali. Paradoxně nejblíže mu byli krátce po
zahájení návratu zpět k přistávacímu modulu.
** Odpalovací patka této golfové hole má hranu skosenu tak, aby dráha míčku
po odpálení nabrala vysokou trajektorii a míček tak vzlétl vysoko.
Použitá literatura:
Apollo 14 Preliminary Science Report , NASA, Washington, D.C. 1971
Letectví + kosmonautika 10/1971, 11/1971, 12/1971, 13/1971, Astronautický
klub Space
Gabzdyl, P.: Mare Imbrium, APM 1998
Fotografie: NASA
Pozn.: Tento článek vznikl v únoru 2011 jako připomenutí čtyřicátého výročí
přistání mise Apollo 14 na Měsíci. Rozhodně není článkem úplným. Na toto téma
bylo napsáno již mnohé, proto se autor snažil pojmout vyprávění spíše populární
formou.

Byli jsme u toho
Setkání složek ČAS

V březnu se uskutečnilo ve městě Žebrák setkání představitelů jednotlivých
složek ČAS. Prezentovali zde svoji práci a vyměňovali si zkušenosti.
Na setkání byla premiérově uvedena filmová verze opery FIALOVÁ ZÁŘE
NAD ČACKEM. Jedná se o čackou operu o 4 obrazech s předehrou a finálem.
Historicky první provedení tohoto díla se uskutečnilo 19/20. listopadu 1966 na
expedici BABELEX, Bezovec.
IBWS 2011

V dubnu se v Karlových Varech uskutečnil již 8. ročník mezinárodní konference
INTEGRAL/BART Workshop. IBWS je setkání astronomů se zájmem o
astrofyziku velkých energií a robotické teleskopy.
Pan Prof. Franco Giovannelli (INAF-IASF) se na této konferenci pochvalně
vyjádřil o vývoji experimentálního hardware v České Republice.
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Sluneční činnost v roce 2010
Ladislav Schmied, Vlastislav Feik
Tabulka č.1
Index – charakteristika

Rok
2009

Předběžná relativní čísla sluneční činnosti
dle SIDC Brusel (Ri) 1)
- roční průměr
- vyrovnaný průměr za červen
- počet dnů beze skvrn
Sluneční radiový tok SRF 2800 MHz (10,7 cm) 1)
- roční průměr
- vyrovnaný průměr za červen
Průměrný počet skupin slunečních skvrn
V Carringtonových rotacích Slunce 2)
Heliografické šířky výskytu slunečních skvrn 2)
- nejvyšší
- nejnižší
- průměrné
- průměrná šíře zón výskytu slunečních skvrn
Tabulka č.2
měsíc
1.
Ri
13,1
měsíc
7.
Ri
16,1

2.
18,6
8.
19,6

3.
15,4
9.
25,2

4.
7,9
10.
23,5

Rok
2010

3,1
2,7
263

16,5
16,3
44

70,5
70,2

80,1
79,8

2,2

7,4

Polokoule
Sever
Jih

10,7

4,6
+40°
+9°
+19,3°
+12,7°

5.
8,8
11.
21,6

6.
13,5
12.
14,5

5,8

2,8
-33°
-15°
-22,9°
-6,2°

1. pololetí
12,9
2. pololetí
20,1

Poznámky k tabulkám:
1) podle cirkulářů SIDC, Brusel ( Editir Ronald Van der Linder)
2) podle pozorování na hvězdárně Františka Pešty v Sezimově Ústí

V měsíci prosinec 2008 nastal předěl mezi minulým 23. a současným 24. jedenáctiletým
cyklem sluneční činnosti, když vyrovnané měsíční relativní číslo SIDC Brusel (Ri) dosáhlo své
nejnižší úrovně 1,7 jednotek. Od tohoto okamžiku sluneční aktivita postupně vzrůstá. O tom
svědčí pozorování číselných hodnot hlavních indexů a dalších charakteristik v létech 2009 a
2010 v tabulce č.1. Zvyšuje se nejen počet slunečních skvrn, ale jejich velikost. Přesto však
erupční aktivita Slunce byla ještě v průběhu roku 2010 na nízké úrovni. Teprve v měsíci únor
letošního roku vznikly ve sluneční fotosféře rozsáhlé aktivní oblasti s velkými skupinami
slunečních skvrn a byla dokonce zaznamenána mohutná rentgenová erupce typy X
s geomagnetickým dopadem.
Tabulka č.2 podává přehled průměrných předběžných relativních čísel SIDC Brusel (Ri)
za jednotlivé měsíce a pololetí 2010. Nejnižší sluneční činnost byla v dubnu a květnu, nejvyšší
v měsíci září. V průběhu roku 2010 převažovala sluneční činnost na severní sluneční polokouli nad jižní polokoulí. Jak se bude zvyšovat sluneční činnost v dalším období můžeme
usuzovat z předpovědi centra SIDC Brusel 1), podle nich by mělo vyrovnané relativní číslo (Ri)
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dosáhnout v měsíci leden 2012 úrovně 59 jednotek. Potom by měla sluneční činnost dále
vzrůstat až k maximu, očekávaného kolem roku 2013, po němž by měl nastat krátkodobý
mírný pokles k sekundárnímu maximu a potom již opět trvalý pokles k příštímu minimu,
které ukončí 24. jedenáctiletý cyklus.
Horní polovina připojeného dvojitého grafu znázorňuje průběh denních a průměrných
měsíčních relativních čísel sluneční činnosti SIDC Brusel (Ri) 1), v dolní polovině jsou
zakresleny heliografické polohy skupin slunečních skupin v Carringtonových otočkách
(rotacích) Slunce 2).
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KVĚTEN 2011
Otevírací doba:

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 18
8 – 16

20 – 22

PLANETÁRIUM
TOULKY KVĚTNOVOU OBLOHOU Program pro veřejnost, v němž uvidíte putování Slunce, Měsíce a
planet po hvězdném nebi a poznáte souhvězdí naší oblohy. Uvádíme vždy v úterý ve 20.00 hodin a ve
čtvrtek v 16.30 hodin (pro rodiče s dětmi), kromě čtvrtka 26. května 2011.

PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI
JAK SI PEJSEK ROZTRHL KALHOTY A JINÉ POHÁDKY Pásmo pohádek pro děti uvádíme ve čtvrtek 26.
května 2011 od 16.30 hodin. Jednotné vstupné je 20,- Kč, bez předprodeje.

VÝSTAVA
NEBE NAD MANUA KEA V hale hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích je nainstalována
výstava unikátních fotografií pořízených astronomy, kteří pracují na světoznámé observatoři na
Havaji. Navazuje na výstavu z jara 2009. Výstava je volně přístupná.

POZOROVÁNÍ U DALEKOHLEDU
Za jasného počasí lze v kopuli hvězdárny pozorovat Slunce od pondělí do pátku od 9.00 do 15.00
hodin. K večernímu pozorování je hvězdárna otevřena každé úterý od 21.00 do 22.00 hodin (planety,
Měsíc, dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie). Pozorování je možné pouze za jasného počasí!

HVĚZDÁRNA KLEŤ
Od 8. května je pro veřejnost otevřena o víkendech. V sobotu i v neděli probíhají prohlídky
s průvodcem v 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 a 15.30 hodin. Pozorování Slunce a dalších
nebeských těles pouze za jasného počasí, prohlídka dalekohledů, astronomická výstava “PONOŘTE
SE DO MLÉČNÉ DRÁHY“, seznámení s výzkumným programem observatoře “PLANETKY
A KOMETY NA KLETI“. Změna programu vyhrazena zejména v závislosti na počasí.

KLUB MLADÝCH ASTRONOMŮ
Pro žáky ZŠ od 6. ročníku a studenty středních škol a učilišť se schází každé úterý od 16.30 do 18.00
hodin v budově HaP (kromě školních prázdnin). Poslední schůzka se uskuteční 21. června 2011.
Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice, tel. 386 352 044 nebo též 380 123 333
(VoIP), e-mail: hvezdarna@hvezdarnacb.cz
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