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Rady a porady

Jako mnozí z vás, čtenářů, ani já jsem
letos v srpnu neodolal fantastické příležitosti
a vyrazil jsem pozorovat úplné zatmění
Slunce. Bylo tomu tak v rámci expedice
Západočeské pobočky ČAS, konkrétně její
složky mířící do Rumunska.
Spolu se svým kolegou Davi-
dem Ondřichem z Astronomi-
ckého ústavu UK jsme se hod-
lali zabývat především trou-
falým pokusem o změření gra-
vitačního ohybu světla u Slun-
ce. O obojím (o expedici i o mě-
ření ohybu) se v tomto časopise
píše (vážně i méně vážně) na
jiném místě, a proto se zde
mohu nerušeně zabývat jakýmsi
typem shrnujících poznatků spíše než fak-
tickým popisem pozorování. Zvolil jsem
formu propagovanou už od starověku, a to
uvedení obecnější poučky, která je vzápětí
ilustrována příkladem z vlastní zkušenosti.

1. Expediční astronom musí být
odvážný a statečný

Naší expedice se zúčastnilo celkem osm
lidí - Martin Zíbar a David Ondřich přijeli na
místo pozorování, do rumunského města
Rimnicu Vilcea, normálně vlakem (s pou-
hým sedmihodinovým zpožděním). Nejry-
chleji  přijela Hanka Jirglová s Martinem
Jelínkem, přičemž tato dvojice se přepravo-
vala stopem, když největší část cesty
absolvovali tureckým tirákem. Jejich odvaha
je tak zřejmá. Konečně nejdéle cesta trvala
skupině, kde mimo mne byli členy Lumír
Honzík, Honza Kučera a Jirka Minář. 

Naše skupina na místo přepravila všechen
astronomický materiál s pomocí unikátního
dopravního prostředku - s pomocí přetíže-
ného rumunského terénního automobilu
ARO M461, který po celou dobu bravurně
řídil jeho pyšný majitel, Lumír Honzík.
Tento třicetiletý automobilový veterán vzbu-
zoval  před započetím cesty posměch i hrůzu
(mám na mysli auto, nikoli Lumíra,
ačkoli...). Ti, kteří neměli ocelově pevné
nervy, se po jen několikakilometrovém

svezení klepali ještě několik dalších dní. Já
sám jsem se myšlenkou na 3000 km dlouhou
cestu za zatměním a zpět nejprve dobře
bavil, ovšem s blížícím se odjezdem mi tuhly
rozesmáté rysy tváře. Nicméně, před nased-

nutím jsem důkladně polkl, zopakoval jsem
si výše uvedené první pravidlo desatera
a kupodivu - z cesty jsme se šťastně vrátili
zpět, pradědeček automobil jen s pár mírný-
mi výpadky (o nich za okamžik) cestu
vydržel a oddřel za nás tu nejtěžší práci.

2. Expediční astronom nesmí
propadat skepsi a beznaději

Když jsme se 11. srpna ráno probudili
a nad námi byla zatažená obloha, byla nála-
da v táboře nikoli na bodu mrazu, ale spíš
limitně blízko absolutní nule. Po několika
nepublikovatelných zabrbláních se však
většina z nás změnila v čilé kašpárky, kteří
běhali po našem návrší od jednoho horizon-
tu k druhému a vyhlíželi díry v mracích
a vyptávali se stařečka - pasáčka, jak moc ho
bolí koleno a zda se vyjasní, když není vidět
pohoří Fagaraš. Naše válečné astronomické
tance přijali patrně autorizovaní správci
stavu atmosféry s povděkem, neboť mraky se
roztrhaly a zatmění jsme úspěšně napo-
zorovali.

3. Expediční astronom především
přenáší těžké předměty

Na začátku cesty, při příjemném posezení
na rybářské stoličce uvnitř auta (jedna z la-
viček určená původně k sezení byla totiž
obsazena montáží dalekohledu, a tak jeden

z posádky trávil cestu na zmiňované
stoličce), jsme s úlekem sečetli, že v autě
vezeme celkem 650 kilogramů astrono-
mického i neastronomického materiálu,
nepočítaje v to naše nezanedbatelné vlastní
hmotnosti. Tato zátěž přiměřeně ovlivnila
jízdní vlastnosti auta, nebylo tak možné
překonat  rychlost 60 km/h (bez zátěže jezdí
auto i o 5 km/h rychleji). Že náš výpočet
byl správný jsme si ověřili především při
vykládce i nakládce na místě pozorování,
kde jsme každý kus našeho vybavení dů-
kladně zvážili vlastníma rukama. Pikantní

bylo zejména nakládání, kdy
bouřka zcela rozbahnila pří-
jezdovou cestu k naší pozo-
rovací loučce, a to tak, že
i ARO k tomuto terénu uzpů-
sobené projelo jen tak tak
zcela bez nákladu. Každý
z nás tak absolvoval tuto nádh-
ernou čtvrtkilometrovou ba-
henní lázeň alespoň sedmkrát,
vždy maximálně obtížen. 

4. Expediční astronom musí být
schopen improvizace

V astronomické oblasti se nám potřeba
improvizace spíše vyhnula. Její stopy
zachycuje snad jen poněkud neobvyklá
a archaická metoda expozice snímků 15 cm
dalekohledem, kdy jsme spolu s Davidem
byli nuceni použít černého plátna místo
příliš těsné rybiny, která rozechvívala celý
dalekohled. Dramatičtější situace nastala,
když nám na zpáteční cestě při stoupání do
sedla Bihoru vypovídá službu motor dosud
spolehlivého veterána. Naštěstí nám ochot-
ně vypomáhají jednou koňskou silou
romští domorodci a s jejich pomocí
úspěšně dosahujeme sedla, jak dokumentu-
je fotografie. V sedle Honza Kučera
s Lumírem Honzíkem po několikahodi-
nové práci vzniklou závadu odstraňují.

5. Expediční astronom nemusí
ovládat jazyk obyvatel cílové země

Jak už jsem výše uvedl, společným
jmenovatelem mnoha historek na naší cestě
byl použitý dopravní prostředek - automo-
bil ARO. Jeho spolehlivost nás všechny
překvapila, jak však plyne i z předchozího
bodu, bylo by zbytečné zastírat, že pár
„much“ na jeho funkci se cestou projevilo.
Auto se v prudkých kopcích s oblibou pře-
hřívalo, a když nepostačovalo ani topení na

Desatero expediční astronomie

Vzhledem ke svým dosud nevelkým zkušenostem z astronomických expedic se necítím být příliš
autoritativním poradcem v této věci, nicméně těch pár zkušeností nabytých v letošním létě bylo
natolik výrazných, že mne takřka donutily k sepsání následujícího článku.
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maximum, museli jsme čas od času za-
stavit a motor nechat vychladnout. Při
jedné takové nucené zastávce se prokázalo,
že znalost místního jazyka může být i pře-
kážkou. My jsme se při zastávce ještě ani
neohřáli a motor ani trochu nevychladnul
a už u nás zastavila rumunská, solidní a jen
mírně zkorumpovaná policie. Vystoupili
dva příslušníci a sdělili nám, že zde stát
nemůžeme a zaplatíme pokutu 100 ně-
meckých marek. Pak proběhl následující
rozhovor: My - nerozumíme! Policie
- pokutu 50 DM! My - nerozumíme! Poli-
cie - pokutu 20 DM! My - opravdu vám
nerozumíme! Policie - tak zaplaťte aspoň
pokutu 10 DM! My - nerozumíme! Policie
- no tak budiž, tak zas nic! My - dobrý den,
jak daleko je to, prosím, ještě do obce Mil-
coiu...

6. Expediční astronom se však
musí umět dorozumět

Expediční astronom, dle mých zkušenos-
tí, nemusí umět jazyk cizí země, ale určitě
by se měl umět dorozumět. Když jsme
hledali vhodné pozorovací místo, vybaveni
rumunsky psaným doporučujícím listem
od ředitelky rumunského Astronomi-
ckého ústavu tamější Akademie věd
Dr. Stavinschi, jehož obsah jsme jen
nejasně tušili, tak tedy při tomto
hledání jsme narazili na vhodnou
loučku - na níž byl jediný domorodec,
chlapec, pasáček krav. Předložili jsme
mu list a optali jsme se ho posunky, zda
zde můžeme zůstat. Chlapec se
značným zděšením raději přitakal, ale
později se stal naším přítelem
a zachránil nám ARO před zkázou, jak
ještě uvedu níže. Ještě zdatněji si
v neverbální komunikaci počínal Lumír
Honzík, kterého jsme jednou po
návratu z nákupu našli u auta vprostřed
chumlu rumunských taxikářů. Jak jsme
zjistili později, Lumír v družném
rozhovoru s taxikáři, bez znalosti jediného
rumunského slova (vyjma dobrý den,
prosím a děkuji), dokázal vychválit před-
nosti svého automobilu a za 10 DM za-
koupit nový kulový čep volantu auta!

7. Expediční astronom musí umět
žít v souladu s okolní přírodou

Loučka, na níž jsme strávili nádherné
chvíle pozorování zatmění, se nám stala na
čas skutečným domovem. Jaksi

neoddělitelně k ní patřil i výše zmíněný
pasáček a jeho krávy a býci. Zvířata se nás
zpočátku bála, ale postupem času se doslo-
va otrkala a zachovávala vůči nám stále
menší a respekt a vzdálenost. Vyvr-
cholením tohoto sbližování bylo, když stat-
ný býk naskočil na střechu našeho auta,
která pod touto zátěží krutě zaskřípěla, ale
vydržela. Pravděpodobný konec našeho
jedinečného dopravního prostředku by však
patrně nastal, kdyby se podařil záměr
býkovy družky, která se ho chystala násle-
dovat na střechu. Nejprve ji a pak i býčka
odehnal náš přítel pasáček a zasloužil se tak
o šťastný návrat expedice. Vzniklou drama-
tickou situaci opět zachycuje fotografie.

8. Expediční astronom musí umět
žít v souladu s domorodci

Nepřátelství s okolními obyvateli by bylo
jistou záhubou každé expedice. Nám se
podařilo s dočasnými sousedy dobře
vycházet. O hrdinství našeho přítele pasáč-
ka jsem se již zmínil, cennými radami
ohledně počasí nám přispěl i jeho děd.
Obdivovateli velkých dalekohledů byli
i čtyři mladíci, kteří chodili přes naši

loučku ráno do a večer z práce. Všichni nás
pak navštívili v průběhu zatmění, ale nik-
terak nás nerušili v práci - stařeček těsně po
začátku zatmění přijel s celou rodinou,
všichni nesměli nakoukli do okuláru a  zase
odjeli. Chlapec - pasáček se nadšen přiřítil
na kole těsně po skončení úplné fáze a čtyři
mladíci shlédli v dalekohledech samotný
závěr částečného zatmění.

9. Expediční astronom nemá vozit
domů jako suvenýry melouny

Martin Zíbar se vracel domů vlakem
s šťastným úsměvem na tváři - neboť znač-

nou část jeho batohu zaujímal sedmikilový
meloun, dárek pro rodinu. V zcela plném
kupé cestoval zpět s Davidem Ondřichem,
dvěma Poláky a čtyřmi Bulhary. Celník na
rumunsko-maďarských hranicích se o Če-
chy a Poláky moc nezajímal, ale Bulhaři
mu byli trnem v oku. V přeplněném kupé,
však není jasné, co je čí, a tak si celník
vybral k prohlídce zrovna Martinův batoh.
S přísným výrazem v tváři se prohrabával
mezi špinavými ponožkami, fotoaparáty,
filmy, tričky a  videokamerami až nahmátl
meloun ve spodní části. Drsným hlasem
prohlásil, že tu podivnou věc chce vidět.
Celé kupé ztuhlo. Bulhaři a Poláci se dom-
nívali, že jedou s českým překupníkem
drog a Martin s Davidem pozdě litovali, že
se nezajímali o výši melounového cla.
Když však Martin rozechvělýma rukama
vyňal meloun z kabely, kupé se rozeznělo
úlevným smíchem. I celníkovi zacukaly
koutky a odešel. Na melounové clo se
zapomnělo, ale ty nepříjemné chvíle
napětí bych nikomu nepřál zažít znovu.

10. Expediční astronom musí mít
zavázané tkaničky

Druhá možná poněkud marginální
součást desatera měla v našem pří-
padě významné důsledky. Jirka Minář
si v autě s oblibou uvolňoval boty
a rozvazoval tkaničky. Sedával však
často na místě spolujezdce a kvůli
svému kvalitnímu jazykovému
vybavení byl často vysílán, aby se
místních zeptal na další cestu.
Rozvázané tkaničky mu však znes-
nadňovaly chůzi, až se jednou -
v Maďarsku poblíž slovenských hra-
nic - stalo, co se stát muselo. Jirka
úspěšně zjistil v přeplněné kavárně
další cestu, ale při návratu k autu si

zcela stylově přišlápl tkaničku a vzápětí
předvedl efektní pád, jak vystřižený
z grotesky, nádherně rozfázovaný do dílů
- zakymácení, pokus o vybrání, větší
zakymácení, nový pokus o záchranu
a strašlivý závěr - dokonalé rozmáznutí se
na zem, kdy pokryl tělem alespoň čtyři
metry čtvereční. Vysloužil si tím něko-
likaminutovou salvu smíchu od celé
maďarské kavárny i od naší posádky, na asi
čtvrt hodiny znemožnil Lumírovi řízení
auta a  především výrazně snížil prestiž
České republiky v Maďarsku.

■ Michael Prouza


