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Dva významní sv toví astronomové eského p vodu
navštíví v lét

eskou republiku

eská astronomická spole nost a Hv zdárna a planetárium hl. m. Prahy zvou všechny
zájemce o astronomii na dv mimo ádná setkání s astronomy eského p!vodu p i p íle"itosti jejich
návšt vy v eské republice. Oba p icestují ze zámo í a oba stále velmi dob e ovládají svoji
mate skou e .
V úterý 24. ervence 2001 v 18 hodin se v Planetáriu Praha ve Stromovce, Královská
obora 233, Praha 7 koná p-ednáška „T-ista komet v jedné dráze není vtip od d dy Mráze“,
kterou prosloví RNDr. Zden k Sekanina, CSc. z Jet Propulsion Laboratory v Pasaden .
P-ednáška je p-ístupná ve-ejnosti.
Dr. Zden k Sekanina se narodil r. 1936 v Mladé Boleslavi. Vystudoval astronomii na UK v Praze a
pracoval pak nejprve na Štefánikov hv zdárn v Praze, dále pak na MFF UK a posléze na
zahrani ních ústavech v Liege v Belgii, Harvardov universit v Cambridgi (USA) a nyní v JPL.
Pat í k nejvýznamn jším sv tovým odborník!m ve výzkumu drobných t les slune ní soustavy a
p edevším komet. Podílel se na mezinárodních kampaních sledování komet Halley a ShoemakerLevy 9 a na projektu kosmické sondy Stardust. V poslední dob vzbudily velkou pozornost jeho
objevné studie Kreutzovy rodiny komet zalo"ené na pozorováních ze slune ní sondy SOHO, co"
bude p edm tem pra"ské p ednášky. Dr. Sekanina je zahrani ním estným lenem U ené
spole nosti R a je po n m pojmenována planetka . 1913.
P i p íle"itosti p ednášky obdr"í Dr. Sekanina diplom estného lena eské astronomické
spole nosti za své zásluhy o rozvoj kometární astronomie a podporu innosti AS.
Abstrakt p ednášky Dr. Sekaniny:
Poslucha i budou seznámeni s novým pohledem na Kreutzovu rodinu komet, které se pohybují po
extrémn' protáhlých drahách a v p ísluní pronikají hluboko do slune ní koróny, tém' k povrchu
fotosféry. Zejména díky sond' SOHO je dnes známo p es 300 komet tohoto systému, i kdy/ první
nepochybný len pochází ji/ z roku 1843. Pom'r jasnosti mezi nejjasn'jším a nejslabším
pozorovaným lenem je 20 magnitud, tedy 100 milion5 k jedné. Jasné komety tohoto druhu mají
tendenci se v bezprost ední blízkosti Slunce št'pit, co/ dokazuje, /e jde vesm's o úlomky p5vodn'
jediného t'lesa. Všechny menší úlomky byly objeveny p i p ibli/ování ke Slunci a /ádný z nich
pr5chod p ísluním nep e/il. Z toho vyplývá, /e b'hem jednoho ob'hu kolem Slunce jejich podstatn'
v'tší rodi ovská t'lesa (je/ p e/ila p edcházející pr5chod p ísluním) musela podléhat et'zovému
drobení podél celé dráhy, v etn' odsluní, ve vzdálenosti 125-200 AU od Slunce. Tomu také
nasv'd uje vysoká etnost "dvoj at" a v'tších shluk5 úlomk5, je/ se vracejí ke Slunci tém'
sou asn' po drahách zna n' podobných, ale ne zcela toto/ných. Tyto úlomky sv'd í o druhotném,
neslapovém d'lení, k n'mu/ dochází nejspíš v d5sledku jejich rychlé rotace. Pozoruhodná je
výrazná podobnost s chováním komety Shoemaker-Levy 9, je/ se p ed tím, ne/ se srazila

s Jupiterem v r. 1994, za ala postupn' rozpadat (v procesu, který trval adu m'síc5) po t'sném
setkání s planetou v r. 1992. Modelování historie pozorovaných malých úlomk5 komet Kreutzovy
rodiny (je/ jsou pravd'podobn' menší ne/ 10 metr5 v pr5m'ru) ukazuje na slo/itou hierarchii
drobení a statistika jejich výskytu umo/Cuje odhadovat, /e jejich celkový po et z ejm' podstatn'
p esahuje 100 000. P esto celková hmotnost v nich koncentrovaná p edstavuje jen nepatrný zlomek
úhrnné hmotnosti, ulo/ené v Kreutzov' systému.

V úterý 7. srpna 2001 v 17 hodin se na Štefánikov hv zdárn v Praze na Pet-ín
uskute ní slavnostní p-edání Nušlovy ceny eské astronomické spole nosti za rok 2000 Prof.
RNDr. Miroslavu J. Plavcovi, DrSc. z University of California v Los Angeles. Setkání je
p-ístupné ve-ejnosti.
Prof. Plavec se narodil r. 1925 v Sedl anech. Vystudoval astronomii na UK v Praze a v noval se
postupn studiu meteorických roj! a t sných dvojhv zd, zprvu v Astronomickém ústavu SAV v
Ond ejov a posléze pak na zahrani ních ústavech v Kanad a USA. Pat í k zakladatel!m
moderního astrofyzikálního studia interagujících dvojhv zd, k vynikajícím vysokoškolským
pedagog!m a znamenitým popularizátor!m astronomie ( lánky v asopise Vesmír, p ísp vky v
rozhlasovém týdeníku Meteor, kniha lov k a hv zdy atd.). Je zahrani ním estným lenem U ené
spole nosti R. Je po n m pojmenována planetka . 6076.
Nušlova cena AS je nejvyšší ocen ní, které ud luje AS badatel!m, kte í se svým celo"ivotním
dílem obzvlášt zaslou"ili o rozvoj astronomie. Je pojmenována po dlouholetém p edsedovi AS
prof. Františku Nušlovi (1867-1951). AS obnovila její ud lování po padesátileté p estávce v r.
1999.
Slavnosti se zú astní také Ing. ZdeGka Plavcová, CSc., je" pat í k zakladatel!m radiolokace
meteor! na observato i v Ond ejov a po ní" byla nedávno pojmenována planetka . 18676.
Po slavnostním aktu prob hne ve ejná beseda s man"ely Plavcovými.
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eská astronomická spole nost ( AS) vydává od kv tna 1998 tisková prohlášení o aktuálních
astronomických událostech a událostech s astronomií souvisejících. Archiv tiskových prohlášení lze
najít na Internetu na adrese http://www.astro.cz/cas/tisk.htm. S technickými a organiza ními
zále"itostmi ohledn tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka AS Pavla Suchana
na adrese Štefánikova hv zdárna, Pet ín 205, 118 46 Praha 1, tel.: 02/57320540, fax: 02/57325390,
e-mail: suchan@observatory.cz.

