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Meteory v únorové lunaci 

Únorová lunace začíná úplňkem 21. ledna a končí úplňkem 19. úno-
ra. V posledních lednových dnech končí aktivita dost význačného sla-
bého roje - IComaberenicid; jehož hlavní část bylo možné sledovat mi-
nulou lunaci. Roj -Aurigid je velmi slabý, také jeho aktivita v té-
to lunaci končí. Podobně končí svou aktivitu roj 6-Kancrid, poměrně 
ámý, i když dost slabý roj. Pozorování konce jeho aktivity bude 
eno Měsícem. 
Únor je bezesporu měsícem minima celoroční meteorické aktivity. 

Jediným, skutečně "únorovým" rojem jsou 6-Leonidy, velmi slabý roj s 
velmi rozptýleným radiantem (jeho průměr je větší než 10°). V únoro-
vé lunaci také začíná aktivita svazku ekliptikálních rojů Virginid, 
ostatně dost malá. Roje tvořící Virginidy náležejí více kometám Ju-
piterovy rodiny, ale přesnější souvislosti, ani počet rojů tohoto 
svazku nejsou dosud známy. Střední polohy radiantů Virginid během 
této lúnace jsou: 30/1: 157°, +16°; 10/2: 165° , +10°; 20/2: 172', 
+6°; 28/2: 178° ,. +3°. Pozorování Virginid je velmi žádoucí spojit se 
zakreslováním. Hlavním (pravděpodobným) rojem svazku aktivním v této 
lunaci jsou éta-Virginidy, určení pravděpodobné příslušnosti k této 
složce nelze provést bez zákresů. 

Období nízké aktivity je mimořádně vhodné pro začinajicí pozorovatele (mají 
dost času na podrobné "promýšlení" pozorování). V připojené tabulce jsou u jmen 
rojů označeny • ty, které jsou obsaženy v pracovním seznamu IMO. Pouze tyto roje 
lze sledovat statisticky (výjimkou jsou v tomto ohledu případné spršky nepravidel-
ných rojů): 

Roj Aktivita Max. Radiant 
a 6 

Drift 
Da D6 

Vm ZHR 

Comds • 12.12.-26. 1. 26.12. 183° +23° 0.9° -0.2° 66 6 
-Aurds 28.12.-28. 1. 14. 1. 90° +53° 21 <2 

6-Cncds. • 12. 1.-24. 1. 17. 1. 130° +20° 0.7° -0.2° 28 4 
6-Leods • 15. 2.-10. 3. 25. 2. 168° +16° 0.7° -0.2° 23 2 
Virds • 25. 1.-16. 4. 24. 3. 195° - 4° 35 5 
eta-Virds 10. 2.-12. 4. 24. 3. 183° + 0° 0.9° -0.3° 30 <2 

Měsíční fáze datum Měsíční fáze datum 

úpiněk 21. 1. první čtvrt 12. 2. 
poslední čtvrt 28. 1. úpiněk 19. 2. 
novoluní 5. 2. poslední čtvrt 27. 2. 

VZ-

Dojmy a poznámky k Leonidám 1999 

I přes výzvu ve Zpravodaji se dopisů s tím, čemu by se řeklo dojmy a postřehy 
z pozorování Leonid málo. Zprávu o expedici na pozorování Leonid do jihovýchodního 
Španělska organizovanou hvězdárnou v Rimavskej Sobotě poslal Dr. P. Rapavý (12. až 
22.listopadu). Měli 2 pozorovací noci - předmaximovou a maximovou, počasí si s ni-



mi "zahrávalo" i tam. Předběžně zpracovaná visuální pozorování poskytla ZHR mezi 
7000 a 8000. Viděli jen poměrně málo jasných meteorů[, což spolu s tím, ₹e bylo 
málo také velmi slabých meteorů (dle dříve uvedených výsledků, viz Zpravodaj 134) 
vedlo k "překorigováni" frekvencí. Z tohoto hlediska není standard IMO - korekce 
na mhv 6.5 právě šťastným řešením: tato mhv je dosahována jen za vynikajících nocí 
a pozorováno je někdy i za mhv kolem 5.0 mag, kdy jsou u₹ přepočítací koeficienty 
velmi velké a značně nejisté (v hranatých závorkách je komentář redaktora)]. Snad 
ještě závěrečnou poznámku: "Zvládnutie pozorovania vysokej aktivity pri dodržaní 
podmienky registrácie jasností meteorov bob o velmi únavné a psychicky vyčerpávajů-
ce. Je takmer paradoxně, že pri poklese aktivity sme si vydýchli..." 

Poznámky k pozorování poslal i J. Kyselý: v období před a kolem maxima kons-
tatoval značnou "uniformitu" jasností - skoro všechny Leonidy byly mezi 2 - 4 mag. 
Po 2h3Um UT přibylo jasnějších meteorů a zvýšila se střední jasnost. Většina Leo-
nid byla žlutá, dvě velmi jasné byly zelené. Většina jasných Leo měla stopu do 5s
nejjasnější asi 30s. Leonidy, zvláště jasné, měly tendenci se shlukovat a času 
jich letělo někol ik téměř (i zcela) současně. [Tohle "shlukování" je nápadné při 
určitých frekvencích i při sledováni meteorů v programu METSIM, který napodobuje 
jejich náhodný tok.] 

Dva článečky o svých dojmech ze zatmění Slunce a z Leonid poslal Pavel Klásek 
z Jeseníka. Na Leonidy "číhal" dvě noci (po zkušenostech z loňského roku také noc 
před maximem). Po marné snaze "najít lepší počasí" telefonem "nastartoval plecho-
vého miláčka" a vyjel na druhou stranu Jeseníků. "Dnes se divím, že jsem to ve 
zdraví přežil, když jsem řídil přes sedlo s nosem přitisknutým na předním skle, 
sledujíc víc stav oblohy než kluzkou zasněženou silnici." Na sedle ale byla mlha, 
na druhé straně drobně sněžilo. Otočil auto a už bez naděje jel zpátky. Při sjíž-
dění směrem k Jeseníku se ale mraky protrhly a na odbočce lesní cesty napočítal za 
hodinu 80 Leonid. Později (kolem čtvrté) začalo meteorů nápadně ubývat. Frekvenci 
v maximu odhadl asi na 1000 meteorů v hodině (jak dnes víme dost skromně). Bohužel 
neměl pozorovací podmínky vyhovující pro běžné pozorování . 

Děkujeme všem, kteří nám napsali. 

Pozorování meteorů 

Přicházejí poslední pozorování meteorů z roku 1999 a prvá z roku 2000. Ještě 
několik dnů a databázi roku 1999 definitivně uzavřeme. Teď tedy pozorovaní, která 
došla od vydání minulého čísla, část z nich je ještě z října a listopadu: 

Datum Poz. Zač. Kon. M T DAU SPI NTA STA ORI EGE GEM COM URS QUA SPO Sum 

10:01 
10:29 
11:01 
12:13 
12:22 
12:22 
12:23 
12:24 
01:02 
01:03 
01:04 
01:05 

BRNVL 
BRNVL 
BRNVL 
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CERJA 
KOUJA 
KOUJA 
KOUJA 
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KOUJA 
KOUJA 

20:15 
22:30 
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02:00 
17:30 
03:00 
16:30 
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03:15 
23:15 
03:50 
17:00 

22:00 
00:30 
03:00 
05:00 
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05:30 
19:30 
21:30 
05:30 
00:25 
05:10 
05:30 

1 1.75 
1 2.00 
1 2.00 
3 3.00 
2 3.00 
3 2.50 
3 3.00 
3 2.00 
3 2.25 
2 0.67 
3 1.33 
4 9.75 

1 1 0 
0 
2 

0 
0 
1 

3 
0 

0 
2 

60 
0 
1 
0 
0 
8 
1 
2 

11 

3 
6 
13 
15 

22 
4 
8 
14 

5 
8 
12 
5 
2 
6 
8 
11 
12 
0 
6 
82 

7 
11 
17 
65 
5 
13 
21 
26 
42 
5 

16 
107 

V tabulce je večerní datum pozorování, zkratka pozorovatele čas začátku a konce 
pozorování, kód stanice a metody pozororování (viz tabulku vlevo dole), celkový 
pozorovací čas, počty meteorů jednotlivých rojů (DAU - 8-Aurigidy, SPI- jižní Pis-
cidy, NTA a STA - severní a jižní Tauridy, ORI - Orionidy, EGE - epsilon-Geminidy, 
GEN - Geninidy, COM - Komaberenicidy, URS - Ursaminoridy, QUA - Kvadrantidy. SPO -
sporadické meteory: v posledním sloupci je celkový počet. 



V další tabulce (vlevo) je přehled pozorování jednotlivých pozorovatelů od 
počátku roku 1999 a vpravo přehled pozorovacích nocí (uvedeny jen změněné položky) 
a v poslední tabulce je seznam pozorovacích míst a metod (Poč. = statistika, Zak. 

= se zakreslováním): 

Poz. Jméno Nocí T Met. 

BRNVL Vladan Brnka 3 5.75 35 
CERJA Jakub černý 19 37.73 518 
DVOTO Tomáš Dvořák 9 16.42 220 
KOUJA Jakub Koukal 118 393.13 5124 

Kód Metoda Místo Délka Šířka 

I Zak. Jeseník E 17°12' N 50°14' 
2 Poč. Senohraby E 14°45' N 49°51' 
3 Poč. Kromeří₹ E 17°24' N 49°18' 
4 Poč. Brno E 16°31' N 49°13' 

Datum Poz. T Met. 

99:10:01 3 7.70 73 
99:10:29 2 7.25 72 
99:11:01 2 7.00 92 
99:12:13 6 20.27 780 
99:12:22 2 5.50 18 
99:12:23 1 3.00 21 
99:12:24 1 2.00 26 

134 nocí 268 668.27 9498 

51 pozorovatelu 

Ceminidy 1999 (dle předběžné zprávy /MO) 

Zprávu zpracoval Jürgen Rendtel, uzávěrka dat pro ni byla 17.prosince. Celkem 

se sešla pozorování od 57 pozorovatelů (od nás to "stihli" jen M. Haltuf a K. Hor-
noch). Pozorování byla zpracována za předpokladu hmotnostního indexu r = 2.6, dle 

předběžné analýzy rozdělení jasností je tato hodnota zřejmě přeceněna, proto mohou 

být přeceněny i frekvence v následující tabulce (čas je v hod, Int je počet 
pozorovacích intervalů, ZHR+/-SE je frekvence a Její chyba): 

Datum čas Délka Int ZHR+/-SE Datum Čas Délka Int ZHR+/-SE 

12:13 00.0 260.542 
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27 5 12:14 07.5 .85 9 9 105 40 
02.0 .608 45 10 08.5 .90 1 7 100 30 

04.5 .714 37 8 09.5 .94 3 8 105 35 

11.5 261.011 39 12 10.5 .98 5 6 95 15 
14.5 .138 48 11 12.0 262.04 9 4 98 6 

17.5 .265 65 16 14.0 .13 4 8 135 20 
2L.0 .434 78 25 16.0 .21 9 15 133 30 
23.0 .520 72 20 18.0 .30 4 24 120 40 

12:14 00.5 .562 86 27 20.5 .40 9 19 100 25 
01.5 .604 106 23 23.0 .51 5 5 69 34 
02.5 .646 95 22 12:15 01.0 .60 0 5 60 9 
03.5 .689 95 24 03.0 .68 5 3 60 15 
04.5 .731 90 25 05.0 .76 9 2 44 5 

05.5 .774 90 24 07.0 .85 4 2 24 7 

06.5 .816 110 30 

Nápadné je plato me~i lh a 18 ‚g"
h 

T 14.prosince s frekvencemi kolem 100 met/hod, ma-
ximum bylo mezi 13 a 18 (kolem délky Slunce 262.20°). Nižší r bylo hlavně ke 

konci zmíněného platů. Horší pozorovací podmínky také způsobily velké rozptyly 

přepočtených frekvencí. 

Fotografování spekter bolidů v roce 1999 

Tímto programem se zabývá, již řadu let pan ing. M. Veber a získal ve spolu-

práci s Onřejovem cenné výsledky. Rok 1999 byl ale (stejně jako rok minulý) °neú-



rodný". Fotografoval celkem 22 noci, dvěma kamerami (Xenar }:3.5, f 150 mm, Tessar 
1:4.5, f 165 mm) s celkovými exposičnimi časy 551133 a 54 18m a nezachytil žádné 
spektrum. 1 na jeho práci se projevila nepřízeň počasí a špatné pozorovací podmín-
ky v období maxim hlavních rojů, kdy pravděpodobnost zachycení meteorů několikrát 
roste. 

Komety v únorové lunaci 

Kometárni "boom" této zimy pokračuje i v únoru, i když některé z komet už asi 
uvidíme na delší dobu naposled. Zlepšují se pozorovací podmínky komety C/1999 113 
(LINEAR), která se sice vzdaluje od Slunce, ale přibližuje Zemi (13.5 mag, pás 
mapky má šířku 2.7'). Kometa C/1999 J2 (Skiff) se Mlží perihelu i Zemi (14 mag, 
políčko maky má 1'). Od Země se vzdaluje kometa C/1999 K8 (LINEAR), která se blíží 
ke konjunkci se Sluncem (13.5 - 14 mag, mapka 1.7 ). Nejjasnější kometou (asi 11.5 
mag) je C/1999 13 (LINEAR), rychle prolétající kolem Země; protože vlétá do mléčné 
dráhy je její mapka složena ze dvou pásů, prvý má šířku 3', druhý 2'. Cirkumpolár-
ni je C/1999 S3 (LINEAR); začíná se vzdalovat od Země i od Slunce a proto začne 
slábnout (13.5 -> 14 meg, mapka 1.3'). Výrazněji zjasňovat by měla začít kometa 
letošního léta (měla by dosáhnout asi 4 meg) C/1999 S4 (LINEAR) a to i přesto, že 
se hlíží ke konjunkci se Sluncem (13.5 -> 13 meg, mapka 2'). Dvě další, již krát-
koperiodické komety, 1OP/Tempel 2 a 59P/Kearns-Kwee se vzdaluji od Země i od Slun-
ce a pravděpodobně touto lunaci končí období jejich sledování (asi 14 mag, mapky 
2.8' a 1.4'). Velmi slabá kometa 63P/Vild 1 by měla dosáhnout maxima jasnosti (asi 
13.5 mug), díky tomu, že Sc blíží Zemi (mapka 2.6'). Hlavně v důsledku vzdalování 
oJ Země sláhmou komety 106P/Schuster a 114P/Viseman-Skiff (obě asi 14 mag), také 
tyto komety možná "hlídáme" v poslední lunaci (mapky 1.7' a 2'). Závěrečnou kome-
tou tabulky je 141P/Nachholz 2; fotometrické chováni jejích obou sledovaných kom-
ponent nelze ani přibližně předpovědět, je však velmi pravděpodobné, že v únoru 
zmizí z dosahu visuálního sledování (pokud ještě budou vůbec vidět). Mapky okolí 
tvoří dost šílený atlas a jsou kresleny ve čtyřech částech (jak roste hustota 
hvězd). Šířky mapek jsou postupné 2.8', 2.6', 2.2' a 1.9'. Složka "D" je severněji 
a vzadu (ve směru pohybu; na mapce výše a hodně vpravo (téměř o jeden den). Závěr-
wčný povzdech: "doufám, že tato kometa už nebude vidět...". Efemeridy "hlídaných" 
komet jsou v tabulce (2000.0): 

Datum R.A. Dekl . Dist. r elong. nag Vidit 
h m s o ' (AU) (AU) o o 

C/1999 113 (LINEAR) R-12 

00/Ill/t9 14 21 1O 34 12.0 3.517 3.773 97.5 13.5 74.2 
00/01/23 14 17 56 34 50.4 3.471 3.786 101.1 13.5 74.4 
0()/(31/27 14 14 13 35 30.7 3.427 3.800 104.8 13.5 74.1 
00/O1/31 14 09 57 36 12.6 3.386 3.814 108.5 13.5 73.3 
00/02/04 14 05 06 36 55.6 3.346 3.829 112.2 13.5 72.2 

00/02/08 13 59 41 37 39.0 3.310 3.844 115.8 13.4 70.7 
00/02/12 13 53 39 38 22.3 3.278 3.859 119.3 13.4 69.0 
00/02/16 13 47 00 39 04.7 3.250 3.874 122.7 13.4 67.0 
00/02/20 13 39 45 39 45.5 3.226 3.889 125.9 13.4 64.9 
00/02/24 13 31 55 40 23.7 3.207 3.905 128.9 13.4 62.7 

C/1999 J2 (Skiff) R-12 

00/01/19 16 33 45 34 50.4 7.335 7.128 74.1 14.4 62.3 
00/(11/23 I6 35 00 34 53.6 7.300 7.126 76.0 14.3 64.0 
00/(11/27 16 36 07 34 58.O 7.264 7.124 78.0 14.3 65.6 
00/01/31 16 37 05 35 03.7 7.227 7.123 80.0 14.3 67.1 
00/02/04 16 37 55 35 10.5 7.189 7.121 82.1 14.3 68.6 

00/02/08 16 38 34 35 18.5 7.151 7.120 84.3 14.3 69.9 



00/02/12 16 39 04 35 27.5 7.112 7.119 86.4 14.3 71.1 
00/02/16 16 39 24 35 37.4 7.072 7.117 88.6 14.3 72.2 
00/02/20 16 39 33 35 48.0 7.033 7.116 90.8 14.3 73.3 
00/02/24 16 39 30 35 59.4 6.993 7.115 93.1 14.2 74.2 

C/1999 K8 (LINEAR) V-12 

00/01/19 22 31 47 13 32.8 4.838 4.277 50.3 13.7 37.1 
00/01/23 22 36 22 13 22.4 4.875 4.271 47.4 13.7 34.6 
00/01/27 22 40 59 13 13.4 4.911 4.265 44.5 13.8 31.9 
00/01/31 22 45 40 13 06.0 4.944 4.260 41.7 13.8 29.2 
00/02/04 22 50 23 13 00.0 4.976 4.254 38.9 13.8 26.5 

00/02/08 22 55 08 12 55.2 5.006 4.249 36.1 13.8 23.7 
00/02/12 22 59 54 12 51.7 5.033 4.244 33.4 13.8 20.9 
00/02/16 23 04 42 12 49.4 5.058 4.239 30.7 13.8 18.1 

. 
00/02/20 
00/02/24 

23 
23 

09 
14 

31 12 
21 12 

48.1 
47.7 

5.081 
5.102 

4.235 
4.231 

28.1 
25.6 

13.8 
13.8 

15.3 
12.5 

C/1999 L3 (LINEAR) 

00/01/19 10 40 48 8 27.6 1.142 1.996 139.7 11.8 
00/01/23 10 18 26 11 34.1 1.087 2.001 150.0 11.7 
00/01/27 9 53 05 14 51.6 1.050 2.007 160.9 11.6 
00/01/31 9 25 15 18 8.9 1.034 2.014 171.9 11.6 
00/02/04 8 55 54 21 12.4 1.038 2.022 174.5 11.6 

00/02/08 8 26 21 23 50.6 1.064 2.031 164.0 11.7 
00/02/12 7 57 56 25 57.0 1.110 2.041 153.3 11.8 
00/02/16 7 31 46 27 31.3 1.173 2.052 143.3 12.0 
00/02/20 7 08 31 28 37.5 1.251 2.065 134.1 12.1 
00/02/24 6 48 22 29 21.7 1.339 2.078 125.6 12.3 

C/1999 S3 (LINEAR) 

00/01/19 20 36 56 56 31.3 2.049 2.070 77.4 13.4 
00/01/23 20 39 34 57 25.6 2.074 2.089 77.2 13.5 
00/01/27 20 42 22 58 25.3 2.098 2.109 77.1 13.6 
00/01/31 20 45 18 59 30.3 2.120 2.130 77.1 13.6 
00/02/04 20 48 22 60 40.7 2.142 2.151 77.3 13.7 

00/02/08 20 51 31 61 56.3 2.162 2.173 77.5 13.7 
00/02/12 20 54 45 63 17.0 2.182 2.196 77.8 13.8 
00/02/16 20 58 02 64 42.6 2.201 2.219 78.1 13.9 
00/02/20- 21 01 21 66 12.9 2.220 2.243 78.5 13.9 

~ 00/02/24 21 04 41 67 47.7 2.238 2.267 79.0 14.0 

C/1999 54 (LINEAR) V-12 

00/01/19 1 50 13 29 31.8 2.751 3.043 97.7 13.5 69.5 
00/01/23 1 46 22 28 58.9 2.781 2.995 92.8 13.5 68.8 
00/01/27 1 43 02 28 28.4 2.810 2.946 88.0 13.4 67.1 
00/01/31 1 40 12 28 00.4 2.840 2.897 83.4 13.4 64.8 
00/02/04 1 37 50 27 35.1 2.869 2.848 78.8 13.3 61.9 

00/02/08 1 35 54 27 12.5 2.897 2.798 74.4 13.3 58.6 
00/02/12 1 34 22 26 52.6 2.924 2.749 70.1 13.2 55.2 
00/02/16 1 33 12 26 35.5 2.948 2.699 65.8 13.2 51.6 
00/02/20 1 32 22 26 20.9 2.970 2.648 61.7 13.1 48.0 
00/02/24 1 31 50 26 09.0 2.989 2.598 57.7 13.0 44.3 

lOP/Tempel 2 V-12 

00/01/19 0 15 18 -9 50.6 2.220 1.959 61.9 13.7 27.3 
00/01/23 0 23 41 -8 46.7 2.278 1.982 60.2 13.8 27.4 
00/01/27 0 31 56 -7 43.5 2.336 2.005 58.5 13.9 27.4 



00/01/31 0 40 06 -6 41.3 2.394 2.029 56.7 14.0 27.2 
00/02/04 0 48 10 -5 40.1 2.452 2.012 55.0 14.2 26.8 

00/02/08 0 56 09 -4 40.0 2.510 2.076 53.2 14.3 26.2 
00/02/12 1 04 04 -3 41.0 2.568 2.099 51.4 14.4 25.5 
00/02/16 1 11 53 -2 43.1 2.626 2.123 49.6 14.5 24.6 
00/02/20 1 19 38 -1 46.6 2.683 2.147 47.8 14.6 23.5 
00/02/24 1 27 19 -0 51.3 2.739 2.171 45.9 14.7 22.4 

59P/Kearns-Kwee 

00/01/19 8 18 26 23 08.7 1.545 2.526 175.2 14.0 
00/01/23 8 14 59 23 01.0 1.555 2.538 176.6 14.0 
00/01/27 8 11 37 22 52.5 1.569 2.549 173.1 14.1 
00/01/31 8 08 24 22 43.2 1.588 2.561 168.7 14.1 
00/02/04 8 05 23 22 33.1 1.611 2.573 164.1 14.2 

00/02/08 8 02 39 22 22.3 1.639 2.586 159.5 14.3 
00/02/12 8 00 15 22 10.7 1.670 2.598 155.0 14.3 
00/02/16 7 58 13 21 58.5 1.705 2.611 150.6 14.4 
00/02/20 7 56 36 21 45.7 1.744 2.624 146.2 14.5 . 
00/02/24 7 55 24 21 32.3 1.787 2.638 142.0 14.6 

63P/Vild 1 R-12 

00/01/19 13 41 08 -9 51.1 1.691 1.974 91.2 13.6 29.3 
00/01/23 13 46 03 -11 05.6 1.655 1.979 93.7 13.5 27.8 
00/01/27 13 50 39 -12 19.8 1.619 1.985 96.3 13.5 26.3 
00/01/31 13 54 55 -13 33.8 1.584 1.991 98.9 13.5 24.8 
00/02/04 13 58 49 -14 47.5 1.550 1.998 101.7 13.5 23.2 

00/02/08 14 02 18 -16 00.9 1.517 2.006 104.5 13.4 21.7 
00/02/12 14 05 22 -17 13.7 1.486 2.015 107.4 13.4 20.1 
00/02/16 14 07 58 -18 26.1 1.455 2.024 110.4 13.4 18.5 
00/02/20 14 10 05 -19 37.7 1.427 2.034 113.5 13.4 16.9 
00/02/24 14 11 40 -20 48.5 1.399 2.045 116.7 13.4 15.3 

106P/Schuster V-12 

00/01/19 1 34 13 17 51.4 1.247 1.590 90.2 13.4 57.8 
00/01/23 1 42 47 19 31.6 1.286 1.600 88.6 13.5 59.3 
00/01/27 1 51 38 21 07.9 1.326 1.611 87.1 13.6 60.5 
00/01/31 2 00 46 22 40.1 1.367 1.623 85.6 13.7 61.3 
00/02/04 2 10 12 24 08.3 1.409 1.636 84.2 13.8 61.9 

00/02/08 2 19 53 25 32.3 1.452 1.649 82.8 14.0 62.2 
00/02/12 2 29 50 26 52.2 1.496 1.664 81.3 14.1 62.1 
00/02/16 2 40 01 28 07.8 1.541 1.679 79.9 14.2 61.9 
00/02/20 2 50 26 29 19.2 1.587 1.695 78.6 14.3 61.4 
00/02/24 3 01 04 30 26.2 1.634 1.712 77.2 14.5 60.8 

114P/Viseman-Skiff V-12 

00/01/19 3 26 23 20 19.1 0.866 1.571 116.1 13.6 53.7 
00/01/23 3 34 37 19 20.1 0.894 1.574 113.7 13.7 54.2 
00/01/27 3 43 05 18 26.4 0.924 1.577 111.4 13.8 54.7 
00/01/31 3 51 47 17 37.6 0.956 1.582 109.2 13.9 55.0 
00/02/04 4 00 39 16 53.3 0.989 1.587 107.0 14.0 55.2 

00/02/08 4 09 42 16 13.2 1.023 1.594 104.9 14.1 55.2 
00/02/12 4 18 52 15 36.7 1.059 1.602 102.9 14.2 55.1 
00/02/16 4 28 10 15 03.3 1.097 1.610 101.0 14.3 54.9 
00/02/20 4 37 32 14 33.0 1.135 1.620 99.2 14.4 54.5 
00/02/24 4 46 59 14 05.0 1.175 1.630 97.4 14.5 54.0 



Kometa 

4P/Faye 
l0P/Tempel 2 
21P/Giacobini-Zinner 
29P/Schwassmann-Vachmann 1 
37P/Forbes 

Martin Lehký 

+ -01:11 1 
05:17- + 29 
+ -03:19 8 
+ - + 4 
07:17-12:09 21/1 

Maciej Reszelski 

05:16-08:19 14 

07:20-08:19 2 

Gabriel Okša 

05:17-07:20 

08:22-08:22 

4/2 

0/1 
50P/Arend 09:11-11:16 5 
52P/Harrington-Abell + -05:19 20 + -05:18 4 
59P/Kearns-Kwee 09:11- + 5 
60P/Tsuchinshan 2 03:06-03:14 4 
84P/Giclas 09:06- + 6 
88P/Howell + -01:11 1 
93P/Lovas 1 + -05:06 10 
106P/Schuster 11:15- + 5 
4P/Viseman-Skiff 11:15- + 6 
P/Bowell-Skiff 03:12-05:18 9 
1P/Machholz 2 - A 12:08- + 1 10:29- + 0/3 

141P/Machholz 2 - D 11:15- + 3 12:07- + 0/1 

P/1998 S1 (LINEAR-Mueller) + -03:07 2/1 
P/1998 U3 (Jager) + -05:19 24 + -05:18 3 + -03:13 1 
P/1998 V1 (Spahr) + -03:14 5 
P/1998 Y2 (Li) 01:06-03:14 5 

C/1998 MS (LINEAR) + -06:04 36 + -05:18 20 + -06:04 8 
C/1998 P1 (Villiams) + -05:18 18 + -05:18 3 
C/1998 T1 (LINEAR) + -01:11 2 
C/1998 US (LINEAR) + -05:23 6 + -05:18 2 
C/1998 V3 (LINEAR) + -03:14 6 
C/1999 El (Li) 03:17-04:20 4 
C/1999 F2 (Dalcanton) 07:04-08:03 4 
C/1999 H1 (Lee) 05:18- + 40 06:03-10:18 47 05:25-10:30 17/1 
C/1999 H3 (LINEAR) 05:05- + 34 05:16-08:19 10 06:04-06:04 0/1 
C/1999 J2 (Skiff) 05:16- + 29 
C/1999 J3 (LINEAR) 07:24-10:14 19 07:17-10:15 21 08:22-09:11 2 
C/1999 K2 (Ferris) 06:10-09:06 2/2 
C/1999 K3 (LINEAR) 06:04-06:10 2 
C/1999 KS (LINEAR) 06:09-07:20 3 
C/1999 K6 (LINEAR) 06:04-09:14 13 07:19-07:19 1 
C/1999 K8 (LINEAR) 06:09- + 31 08:19-08:19 1 
C/1999 L2 (LINEAR) 07:17-08:02 3 
C/1999 N2 (Lynn) 07:29- + 28 07:30-08:25 4 07:30-09:11 6/1 

1999 S3 (LINEAR) 09:27- + 15 10:14-10:14 1 
1999 S4 (LINEAR) 11:15- + 6 

C/1999 T2 (LINEAR) 11:15- + 4 
C/1999 U4 (CATALINA-Skiff) 11:15- + 3 

Celkem 42 komet 482/4 13 komet 132 10 komet 39/10 

Novinky o kometách 

Objevem téměř vánočním se stala kometa C/1999 Y1 (LINEAR), objevená 20.223 UT 
prosince systémem LINEAR jako objekt s neobvyklým pohybem, kometárniho vzhledu. Z. 
Moravec (Klet) hlásí difuzní vzhled s pravděpodobnou komou 10" (za velkého nekli-
du) 21. a 22. prosince. O den později oznámil G. Billings (Calgary) komu 12" a 27. 
ohon 20" v PA 70". Dále vesměs 27. prosince z Japonska (CCD): T. Kojima (Chiyoda, 
25-cm) 10" koma, krátký ohon k SV; T. Oribe (103-cm, Saji Obs.) 20" koma, 30" ohon 
v PA 60'; A. Nakamura (Kuma, 60-cm) 0.35' koma, slabý ohon v PA 60". Objevová po-
loha komety je 3 47m47s, +73"27.8'; dráha komety je v připojené tabulce (IAUC 



73381. Kometa ji v současné době o něco jasnější 16 mag, pokud je její dráha sprá-
vná, bude na podzim kolem 13 mag. 

Údaje o úzkopásmové fotometrii komety C/1999 S4 (LINEAR) ve dnech 5, 28 a 30 
prosince (r = 3.57-3.24 AU) uveřejnil D.G. Schleicher (1.07-m refl. Lowell Obser-
vatory). Z plyn"i byl spolehlivé detekován pouze CN s konstantní rychlostí produkce 
(dle Haserova modelu) log Q(CN) = 24.2 [molekul/sI , na konci prosince bzl pravdě-
podobně zjištěn i C . Horní limit produkce OH je log Q(OH) < 27. Produkce prachu 
mírně klesla: log (Af(ró)I = 2.4 (5/12) -> 2.2 (28-30/12). Tento pokles může být 
důsledkem předchozího výbuchu, nebo významné proměnnosti produkce v důsledku rota-
ce jádra. Toto snížení může poukazovat na dynamickou "novost" komety, podobné sní-
₹eni bylo pozorováno u C/1973 E1 (Kohoutek) jako důsledek pokračujícího rozptylu v 
mnohem větším objemu (IAUC 7342). 

Další zprávy se týkaly komet SOHO: nově objevenou kometou je C/1999 Y2, kte-
rou ohlásil A. Cernis (Litva) ze snímků 28.prosince. Kometa byla asi 5 mag a dle 
dráhy spočtené Marsdenem (měřeni D.A. Biesecker a D. Hammer) nepatří do Kreutzovy 
rodiny. Dle dalších měření jasnosti slábla od 6.1 (28.58 UT) do 6.8 mag (28.79 UT) 
dle koronografu C3. Další zpráva se týká komety C/1998 03, pro níž byl získán 
rekordní počet poloh; ani tato kometa nepatří dle nové dráhy ke Kreutzově skupině 
(IAUC 73431. Dráhy obou komet SOHO jsou v následující tabulce: 

Kometa T (TTI q (AUI Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/1998 03 1998:04:12.39 0.0354 288.03 322.51 53.88 -44.7 +29.3 58 00-A37 
C/1999 Y2 1999:12:28.71 0.0483 342.21 235.50 111.42 -10.3 +1.9 23 00-A36 

Mezi komety přibylo těleso C/1999 XSgZ (LINEAR), objevené 7.-8. prosince. To-
to těleso G.V. Villiams identifikoval s objektem pozorovaným 6.-7. ledna (LINEAR). 
Při pozorování 11.-12.ledna zjistili M. Tichý a Z. Moravec (Klel) komu o průměru 
15' (IAUC 73441. Byly nalezeny předobjevové snímky z 4.-5. listopadu, proto je 
dráha známa již dost dobře. Je spolu s drahou komety C/1999 Y1 v tabulce. 

Prvou kometu letošního roku objevil 12. ledna J. Montani 0.9-m Spacewatch te-
leskopem na Kitt Peaku. Měla komu 5"-6" protaženou v PA 245-250 . Protažení našel 
i S. Kern (2.3-m Steward tel.) a V. Shook našel nebodový objekt 18.1 mag s ohonem 
2.6' (13. ledna, 3.5-m VIYN tel.). V době objevu měla polohu 8h02m08s, +23'15.4'. 
Předobjevové snímky získal LINEAR a Spacewatch (IAUC 7346). Předběžná dráha (se 
zcela rekordní hodnotou q) je v tabulce. 

V prvé části tabulky jsou běžné údaje o dráze, v druhé části jsou uvedeny 
epochy (pro výpočty přesných drah s uvažováním poruch) u krátkoperiodických komet 
poloosa a perioda, u dlouhoperiodických hodnota z=1/a (je záporné u hyperbol). Na 
závěr je uveden počet pozorování a období, z něhož je dráha počítána. 

Kometa T [TTI q [AUI e Perihel Uzel Sklon MPEC 

C/1999 X587 1999:08:06.5518 2.771006 0.840979 151.3264 266.7267 14.8424 0-A43 
C/1999 Y1 2001:03:23.7977 3.199812 1.0 181.8450 188.4897 134.5881 9-Y28 
C/2000 Al 2000:02:28.619 9.78331 1.0 8.080 111.816 24.464 0-A46 

Kometa a jméno Epocha a\ P z+/-dz N Období od-do 

C/1999 X587 (LINEAR) 17.425430 \ 72.7 48 99:11:04-00:01:12 
C/1999 Y1 (LINEAR) 97 1999:12:20-12:27 
C/2000 Al (Montani) 32 2000:01:04-01:14 

Pozorování komet 

Poměrně mizerné počasí se "podepsalo" na pozorování komet. Svá 
pozorování zaslali: Kamil Hornoch (refl. 35cm, 92x - H1; 208x - H2; 
166x - H3); Martin Lehký (refl. 20cm, 106x - 11; refl. 42cm, 81x -
L2; 162x - 13); Jan Libich (1 starší neuvedeno); Gabriel Okša (20x80 
- 01). 



Výrazné zeslábla C/1999 HI (Lee): leden: 5.71: 13.7 mag, 1' 
(L3); 5.72: 13.8, 1.1' (H3); 6.72: 13.5, 1.3' (L3); 6.73: 13.8, 
1.2' (H2). V maximu jasu je C/1999 H3 (LINEAR): leden: 6.07: 13.1 
mag, 1.4' (L3); 6.15: 13.9, 1.0' (112); 12.16: 14.0, 1.0' (H2). Po 
konjunkci se Sluncem začne zjasňovat C/1999 J2 (Skiff): leden: 6.13: 
14.3 mag, 0.8' (13); 6.14: 14.3, 0.9' (H2); 12.15: 14.1, 1.0' (112). 
V největším jasu je také C/1999 K8 (LINEAR): leden: 5.72: 13.7 mag, 
1.2' (L3); 5.76: 14.1, 1.0' (112); 6.73: 13.7, 1.1' (13); 6.73: 13.9, 
1.0' (H2). Nejlépe je z komet současné doby vidět C/1999 L3 
(LINEAR): leden: 6.03: 12.1 mag, 2.4' (L2); 6.19: 12.6, 2.0' (H2); 
12.18: 12.2, 2.0' (H1). Z dosahu vizuálních pozorování mizí 
C/1999 N2 (Lynn): leden: 5.77: 14.4 mag, 0.8' (13); 6.15: 14.3, 
0.8' (L3); 6.19: [14.4, !0.8' (H2); 6.79: 14,2, 0.7' (13). Pomalu 
začíná slábnout C/1999 S3 (LINEAR): prosinec: 17.72: 12.3 mag, 0.8' 
(112); 28.80: 12.8, 1.4' (11); leden: 5.73: 13.4, 1.3' (13); 5.77: 
3.2, 0.9' (112); 6.75: 13.3, 0.8' (H2); 6.77: 13.5, 1.3' (L3); 
1.77: 13.2, 0.9' (112). Jasnost skoro nemění C/1999 S4 (LINEAR): 
prosinec: 28.83: 13.8 mag, 1.1' (11); 30.84: 13.7, 1.0' (H2); leden: 
5.78: 13.6, 1.3' (H2); 5.81: 13.1, 1.5' (13); 6.77: 13.5, 1.2' 
(H2); 6.82: 13.4, 1.3' (L3); 8.90: 13.1, 1.3' (13); 13.6, 1.0' (H2). 

Velice slábne 1OP/Tempel 2: leden: 5.73: 13.3 mag, 1.4' (113); 
5.75: 13.0, 1.5' (L3); 6.74: 13.2, 1.5' (13); 6.74: 13.2, 1.4' (H2). 
V maximu jasu je 59P/Kearns-Kwee: prosinec: 30.87: 13.7 mag, 1.0' 
(H2); leden: 5.85: 14.0, 1.3' (112); 5.99: 13.9, 1.1' (13); 6.86: 
13.8, 1.1' (112); 6.89: 13.8, 1' (L3); 11.85: 13.8, 1.1' (112). 
Nečekaně jasná je stále 63P/Vild 1: leden: 6.11: 13.5 mag, 1.2' 
(13); 6.16: 13.3, 1.3' (H2); 12.15: 13.1: , 1.4' (112). Velice 
zeslábla 84P/Ciclas: leden: 5.86: 14.8 mag, 0.6' (L3); 6.90: 14.8, 
0.6' (13). Stále stejná je také 106P/Schuster: prosinec: 28.82: 
13.6 mag, 1.1' (11); leden: 5.74: 13.6, 1.1' (112); 5.78: 13.5, 1.4' 
(13); 6.76: 13.6, 1.1' (H2); 6.80: 13.1, 1.5' (L3). Perihelem pro-
chází 114P/Viseman-Skiff: prosinec: 28.85: 13.5 mag, 1.3' (L1); 
30.86: 13.4: , 0.9' (H2); leden: 5.79: 13.8, 1.1' (H2); 5.83: 13.4, 
1.4' (13); 6.78: 13.8, 1.1' (H2); 6.83: 13.3, 1.4' (13); 11.84: 
13.6, 1.1' (H2). Zcela nepředvídatelná je 141P/Machholz 2, mnohá po-
zorování od nás jsou negativní. Výrazně jasnější je nyní komponenta 
A: prosinec: 6.70: [10.2 mag (01); 23.70: [10.9, !1.5' (H1); leden: 
5.71: 10.0, 3.5' (H1) - zjasnění!; 5.76: 10.7, 2.7' (L2); 6.72: 
10.0, 3.3' (111); 6.76: 10.7, 3.5' (L2). Z dohledu už skoro mizí kom-
ponenta D: prosinec: 6.70: [10.2 mag (01); 23.70: [10.9, !l.5' 
(H1); leden: 5.72: 11.6, 1.4' (H3); 6.72: 11.2, 2.3' (H1); 6.75: 
[12.0, !2.5' (13). 

Z "komet budoucnosti" byla poprvé "nadplán" sledována C/1999 T2 
LINEAR), jejíž pozorovací období začne na jaře: leden: 5.74: 14.3 
mag, 0.8' (L3); 6.78: 14.3, 0.8' (13). Kometa C/1999 U4 (Catalina-
Skiff) je dokonce kometou roku 2001: leden: 5.80: 14.9 mag, 0.5' 
(13); 6.85: 14.8, 0.5' (L3). V témže roce projde perihelem i C/1999 
Yl (LINEAR), kterou také asi budeme uvádět od jara: leden: 5.84: 
14.6 mag, 0.6' (L3); 6.86: 14.6, 0.6' (13). Z periodických komet bu-
de v příští oposici v maximu 74P/Smirnova-Chernykh: leden: 5.97: 
14.8 mag, 0.5' (L3); 8.92: 14.3 mag, 0.8' (L3). 

V minulém Zpravodaji se při přípravě "kometární stránky" do ni 
vloudilo několik chyb. Má být správně: u prvého uvedeného pozorováni 
C/1999 S4 (LINEAR): prosinec: 8.72: 12.8, 1.4' (13); C/1999 S4 (LI-
NEAR): prosinec: 11.82: 13.9, 1.4' (13); u lOP/Tempel 2: prosinec: 
8.76: 12.6, 1.4' (L3); u 37P/Forbes: prosinec: 8.80: [14.7 (13). 



Zprávy výboru pro členy SMPH 

Nový výbor SMPH přeje všem členům v novém roce hodně úspěchů a čisté oblohy. 
0 zájmu členů (a doufejme, že i o poměrně úspěšné práci výboru) svědči ostatně to, 
₹e naprostá většina členů zaplatila příspěvky na rok 2000. Těm, kteří zapoměli, 
nebo jejichž příspěvky se "zatoulaly" (každý rok máme alespoň jeden případ) posí-
láme složenku na jejich zaplacení. Pro ty nejzapomětlivější připomínáme výši přís-
pěvků: 200 Kč (členové ČAS 150 Kč), studenti a důchodci 160 Kč (členové ČAS 100 
Kč). Při posílání Zpravodaje do zahraničí je kvůli vysokému poštovnému příplatek 
50 Kč. Pokud jste členy ČAS a dosud jste nazaplatili příspěvky (jste-li registro-
vání u nás jako v kmenové složce, nebo se chcete přeregistrovat) můžete současně 
zaplatit i příspěvky ČAS: 150 Kč, studenti a důchodci nad 65 let 90 Kč (v čísle 
133 Zpravodaje byla uvedena ústně získaná chybná informace 100 Kč). Do doby 
zaplacení příspěvků, či dohody o úhradě nebudou zasílány další Zpravovodaje. 

Několik našich členů nám už psalo o novou složenku, těm, co napsali nedávno 
jsme ji již neposílali; mají ji také přiloženu k tomuto číslu. Připomínáme ještě 
adresu našeho hospodáře: 

Mgr. Miroslav Šulc, Velkopavlovická 19,'628 00 Brno. 
Připomínáme také, aby do rubriky "Zpráva pro příjemce" napsali přesně, které přís-
pěvky a v jaké částce platí. 

Jako každý rok i letos vydává SMPH svou výroční zprávu (i když některé údaje 
o pozorování jsou dosud předběžné) a "staronový" hospodář připravil vyúčtování ro-
ku 1999. Oba tyto dokumenty jsou obsaženy v tomto čisle. S definitivní pozorovací 
"bilancí" roku 1999 vás postupně seznámíme později, až po uzávěrce databází. 

Upozorňuje proto ještě jednou: pošlete svá pozorování z roku 1999 
nejpozději v pondělí 24.ledna! 

Zpráva o hospodaření SMPH v roce 1999 

SMPH musí vést odděleně dva účty: účet příspěvků a účet dotací (na němž je 
dotace od ČAS SMPH jako kolektivnímu členu; čerpání z účtu je omezeno na určité 
polo₹ky). 

Zůstatek účtu příspěvků z roku 1998: 19673.10 Kč 
(V této rubrice je čistý zůstatek 10419.10 Kč, příspěvky 1999 8059.- Kč a dary 
1195.- Kč; vesměs vybrané v roce 1998). 

Příjmy v roce 1999: 
příspěvky 1999: 
dary 1999: 
tržby (většinou Návody) 
příspěvky ČAS: 
příspěvky IMO: 
příspěvky 2000: 
dary 2000: 
příspěvky ČAS 2000: 
příspěvky IMO 2000: 

Příjmy celkem 
Zůstatek pro 

4735.- 
615.- 
310.- 
970.- 
350.- 

9300.- 
2440.- 
2150.- 
350.- 

21220.-
rok 2000: 

Výdaje v roce 1999: 
poštovné 9536.-
kanc. potřeby (obálky, úč. 

doklady) 
služby (tisk Zpravodaje a p.) 

552.-

5880.-
odvody příspěvků ČAS 3120.-
cestovné (referenti na semináři, 

člen. výboru) 
honoráře za přednášky (seminář) 

644.-

500. - 
odvody příspěvků IMO 700. - 

Výdaje celkem 20952.-
19941.10 Kč. 

Celkově dělaly příspěvky na rok 1999 12794 Kč, dary 1810.- Kč. Čistý zůstatek 
z roku 1999 (bez příspěvků na 2000) je 8201.10 Kč; hospodaření tedy skončilo se 
schodkem 2218.- Kč. Důvodem vzniku schodku byly neplánované náklady na seminář a 
zvýšené náklady na Zpravodaj. 

Účet dotací (zjednodučend evidence) - příjmy: 9000.- Kč 
Výdaje: služby (tisk Zpravodaje) 7501.- Tyto položky nelze převádět, zůstatek 

Poštovné (vrácení zůstatku) 18.- musí být 0. Dotace došla až na konci 
Vracení nevyčerpané částky 1391.- června, proto nemohla být vyčerpána. 



Dárci v 2.pololetí 1999 (včetně darů zaslaných s příspěvky na 2000): 
Jména jsou uváděna bez titulů v abecedním pořadí : L. Apfelthaler 
50.-, J. Brchel 40.-, M. Bura 100.-. J. Černč 140.-, E. Demenčík 
40.-, S. Jakoubek 100.-, L. kazik 5.- P. KuhtČ k 50.-, J. Kyselý 
30.-, M. Lehký 50.-, J. Libich 20.-, Z. Lubas 145.-, J. Mťílek 100.-, 
L. Mečíř 300.-, 1. Míček 200.-, M. Navrátil 50.-, V. Neliba 100.-, 
P. Pazour 200.-, P. Pecina 50.-, P. Pravec 50.-, I. Schotta 20.-, Z. 
Sláma 80.-, P. Svozil 20.-, M. Šolc 100.-, A. 1Vaksmundský 350.-, M. 
Weber 50.-, V. Znojil 50.-. Všem dárcům srdečně děkujeme. 

Zprávu zpracoval Mgr. Miroslav Šulc 

Výroční zpráva Společnosti pro MeziPlanetární Hmotu 
za období od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 

lenskd základnu, informovanost členů 

Na konci tohoto období měla společnost 85 členů, přírustek je 13 členů, ze 
společnosti 5 členů vystoupilo. Výbor měl v roce 1999 jednu schůzi (při setkání 
SMPH), většinou pracoval prostřednictvím písemného styku (převážně pomocí elektro-
nické pošty). Informovanost členů zajišťuje Zpravodaj SMPH vydávaný sice nepravi-
delně, ale často. V uvedeném období vyšlo 17 čísel (jako v roce 1998), o celkovém 
rozsahu 311 stran, což je o 23 stran více než v minulém období (též rekordním). 

Roku 1999 se na jaře 30.dubna - 2.května uskutečnilo setkání členů společnos-
ti ve Veselí n. M. spojené se seminářem. Během tohoto setkání se 2.května v 11 hod 
uskutečnila schůze výboru. 

Na podzim 1999 se uskutečnily také korespondenční volby nového výboru SMPH. 
Předsedou SMPH byl opět zvolen Vladimír Znojil, dalšimi členy výboru jsou Kamil 
Hornoch, Miroslav Šulc, Petr Pravec, Martin Lehký a Ivo Míček (výbor byl rozšiřen 
o jednoho člena). Členy revizní komise jsou Dalibor Hanžl, Jiří Dušek a Pavel Klá-
sek. Výbor v novém složení začne pracovat od 1.1.2000. 

Pozorovací programy 

Stejně jako v minulých letech byla i v ruce 1999 pozornost pozorovatelů mete-
orů pině zaměřena na programy IMO. Přes poměrně nepříznivé počasí v létě a špatné 
pozorovací podmínky Perseid a Leonid (k nimž byla upřena pozornost mnoha pozorova-
telů) získalo 51 pozorovatelů během 132 nocí (v roce 1998 66) 264 pozorování 
(v roce 1995 220) v trvání 658.02 hod (v roce 1995 550.10 hod) záznamy o 9373 me-
teorech (více jen v roce 1997, kdy "vyšly" mimořádně příznivě Perseidy - 11597). 
Kromě počtu meteorů (ovlivněného počasím o Perseidách a Leonidách) jsou tyto údaje 
rekordní. Naximum Leonid, jejinou mimořádnou meteorářskou událost roku 1999 se po-
edlo zachytit jen 3 pozorovatelům (stav k 28. prosinci). 

Aktivita pozorovatelů komet byla také vysoká; hlavně díky velkému počtu sle-
dovaných komet - rekordním 33 (dosud bylo nejvíc v roce 1998 - 31); z toho bylo 
15 krátkoperiodických. Počet pozorovatelů byl opět nízký, vyrovnal roky 1995 
a 1998, kdy do databáze přispělo 10 pozorovatelů. Tento "setrvalý stav" je dán ab-
sencí jasných komet: jen 2 dosáhly (krátkodobě) asi 7 mag, celkem 5 bylo po něja-
kou dobu jasnějších 10 mag. Celkový počet odhadů jasnosti 547 je vyšší než loni 
(505) a je poměrně vysoký. V ICQ bylo dosud (díky publikačnímu zpoždění) uvedeno 
248 z nich (stav k 28.prosinci). K těmto číslům je nutné poznamenat, že nezahrnují 
celou aktivitu členů společnosti; ta pozorování, která naši členové odesílají sa-
mi, nebo prostřednictvím jiných astronomických společností, jejichž jsou členy 
(BAA a podobně), nejsou do tohoto přehledu zahrnuta. Tato pozorování od 3 velmi 
aktivních pozorovatelů celkový počet zvýšují více než dvakrát. 

Zpracování dat a odborné konzultace 

Poslední léta jsou spíše než tvorbou nových programů charakteristická doplňo-
váním a zlepšováním programů stávajících. Byly v nich zjištěny (a odstraněny) dva 
problémy. Přechod programů a datových souborů do roku 2000 byl bez problémů. 



Naše datové soubory a programy jsou (stejně jako v minulých letech) využívány 
i pro EAI; pro zpracování mapek a efemerid. 

Publikace a propagační činnost 

Co se týká populárních článků, nebylo publikováno nic (Říše hvězd stále ne-
vychází). Byly zaslány dva příspěvky do vycházejících "Astronomických novin" na 
VWV stránkách. Hlavní vnější presentace SMPH probíhá cestou příspěvků členů do lo-
kálních zpravodajů poboček ČAS a příspěvků na astronomických seminářích. Hlavním 
forem, kde se SMPH presentovala byl "Astronomický festival"; SMPH na něm měla jed-
nak krátký příspěvek o své historii a činnosti, jednak poster s výsledky své čin-
nosti v posledním období . 

V záři 1999 si vzal Dr. M. Lošták na starost VVV stránku SMPH a od té doby je 
často inovována. 

Zpracování nového "Návodu na pozorování komet" pokračuje dosud velmi pomalu, 
paradoxně je jednou z příčin velký počet komet a s ním související nedostatek času 
na zpracováni déledobějších projektů. 

Spolupráce 

Velmi rozsáhlá a pravidelná spolupráce probíhá s IMO (International Meteor 
Organization), řada členů sekce je i členy této organisace. Petr Pravec je členem 
redakční rady jejího časopisu VGN. Pozorování komet jsou pravidelně odesílána do 
ICQ, od nichž dostáváme přírůstky světové databáze pozorování a efemeridy komet. 
Dobře funguje i výměna informací s EM (Expresní Astronomické Informace). 

Stále probíhá spolupráce s Hvězdárnou a planetáriem Mikuláše Koperníka v Br-
ně, kde je už tradičně věnována MPH značná pozornost. Spolupráce se sesterskou 
sekcí na Slovensku Se je oproti tomu dost nepravidelná, korespondenční styk s ko-
legy ze Slovenska vázne. Tento stav trvá ostatně již několik let (netýká se něko-
lika našich členů ze Slovenska). 

Prostřednictvím elektronické pošty je udržován styk s okolními státy, přede-
vším s Polskem (Maciej Reszelski je členem SMPH) a se Spanělskem (Pereira). 

Zprávo zpracoval 
doc. Vladimír Znojil 

předseda SMPH 

2000 Comet Handbook (ICQ, Special Issue, November 1999) 

Ročenka efemerid komet na rok 2000, obsahuje jich rekordních 136. Dle průcho-
dů perihelem jsou 2 do roku 1995, 3 v roce 1996, 8 v roce 1997, 24 v roce 1998, 30 
v roce 1999, 27 v roce 2000, 20 v roce 2001, 14 v roce 2002, 6 v roce 2003 a po 
jedné 2004 a 2007. Kometáři mohou být tedy bez starostí - k pozorování v dalším 
roce máme dost podkladů a budeme je průběžně aktualizovat. 

V příštím čísle: 

IMO vydalo podrobné zprávy o Leonidách 1998 a 1999. S jejich výtahem vás sez-
námíme (celý text má asi 30 Stran). 

V příštím čísle bude také podrobná závěrečná zpráva o visuálním pozorování 
meteorů v roce 1999. 

Jako příloha připravovaných čísel brzy vyjde jednak adresář SMPH (pokud došlo 
ke změnám, ještě je rychle sdělte - dost špatné zkušenosti máme hlavně s e-mailo-
vými adresami), jednak také seznam zákrytů hvězd planetkami od dubna do prosince 
2000. 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na SMPH: 
Předseda: doc. VLadimir Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno. 



Zpravodaj Společnosti pro 
MeziPlanetární Hmotu 

Číslo 2 (137) - 17. února 2000 

Meteory v březnové lunaci 

Březnová lunace začíná úplňkem 19. února a končí úplňkem 20. 
března. V posledních únorových dnech nastává maximum hlavního "úno-
rovvého" roje S-Leonidy. Existence tohoto velmi slabého roje s velmi 
rozptýleným radiantem (jeho průměr je větší než 10°) byla dlouho 
orná. Již v minulé lunaci začala aktivita svazku ekliptikálních 
jů Virginid, ostatně dost malá. Roje tvořící Virginidy náležejí 
ice kometám Jupiterovy rodiny, ale přesnější souvislosti, ani počet 

rojů tohoto svazku nejsou dosud známy. Střední polohy radiantů Vir-
ginid během březnové lunace jsou: 20/2: 172°, +6°; 28/2: 178°, +3°; 
5/3: 182°, +1°; 15/3: 189°, -2°; 25/3: 195°, -4°. Pozorování Virgi-
nid je velmi žádoucí spojit se zakreslováním. Hlavním (pravděpodob-
ným) rojem svazku aktivním v této lunaci jsou éta-Virginidy, určení 
pravděpodobné přislušnosti k této složce nelze provést bez zákresů. 

Skutečným březnovým rojem jsou jen a-Canesvenaticidy, zjištěné 
dosud hlavně jen z ojedinělých fotografických údajů. Jsou pravděpo-
dohně velmi slabé, v letošním roce však mají příznivé pozorovací 
podmínky. 

V připojené tabulce jsou u jmen rojů označeny ° ty, které jsou obsaženy 
v pracovním seznamu IMO. Pouze tyto roje lze sledovat statisticky (výjimkou jsou 
v tomto ohledu případné spršky nepravidelných rojů): 

Roj Aktivita Max. Radiant Drift Vm ZHR 
a S Da D8 

8-Leods ° 15. 2.-10. 3. 25. 2. 168° +16° 0.7° -0.2° 23 2 
a-CVnds 2. 3.-13. 3. 10. 3. 188° +36° 20 2 
Virds 25. 1.-16. 4. 24. 3. 195° - 4° 35 5 
eta-Virds 10. 2.-12. 4. 24. 3. 183° + 0° 0.9° -0.3° 30 <2 

Měsíční fáze datum Měsíční fáze datum 

úpiněk 19. 2. první čtvrt 13. 3. 
poslední čtvrt 27. 2. úpiněk 20. 3. 
novoluní 6. 3. poslední čtvrt 28. 3. 

- VZ-

Leonidy 1998 - závěrečná zpráva 
(Zpracováno dle "Bulletin 14 of the International Leonid Watch: 
Visual Results and Modelling of the 1998 Leonids"; R. Arit, P. 
Brown; WGN 27:6 (December 1999), 267-285) 

Zpracováno celkem 70800 Leonid od rekordního počtu 473 pozorovatelů ze 43 ze-
mí. V Leonidách byly rozlišeny 3 složky: mladá složka, složka s jasnými meteory a 
komponenta "starších" Le~nid. Hlavní maximum nastalo v délce Slunce L = 234.528° t 
0.006° (17.listopadu v 1 55m UT) se zenitovok frekvencí 357 t 11; maximum krátko-
dobé složky v L = 235.311° t 0..007° (17. v 20 33m UT), kdy Země procházela nejblí-
že kometární dráze; zenitová frekvence byla 136 t 5. Déledobé složky lze dobře 
popsat součtem dvou Gaussových distribucí: 



ZHR = C1.exp(-(L-L1)2/2'S12))+C2'exp(-(L-L2)2/2'S22)) 

kde frekvence jsou C1 = 225, C2 = 66 a polohy maxim L1 = 234.567', L2 = 234.841' a 
s rozptyly S1 = 0.216', S2 = 0.764'. Po korekci o vliv starších složek dosáhlo os-
tré maximum frekvence asi 70. Populační index r klesl v hlavním maximu na 1.28 
(mála slabých meteorů). Ostré maximum mělo mnohem vyšší hodnoty r; mezi 1.9-2.25, 
průběh r měl dvojité maximum: před a po maximu ostré složky. Celkově se průběh r 
poněkud předbíhal před ZHR. Na připojeném grafu je zobrazen průběh frekvencí, dob-
ře jsou patrná obě maxima. 
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Prostorový tok částic se od grafů frekvencí značně liší. Pr~ částice s hmot 
ností > 1 g (do -4.2 mag) je v hlavním maximu 0.0005 částic/km s, ostré maximum 
není patrné; pro částice > 1 mg (do 2.7 mag) je 0.0035 v ostrém maximu 0.0014. 
pro nejslabší meteory do 6.5 mag (hmotnost > 2.2.10- g) byl v hlavním maximu 
0.015 t 0.001 a v ostrém maximu 0.028 t 0.003 částic/km s, hlavní maximum tedy 
převýšil asi 2x. 

Při modelování bylo použito Yeomansových oskulačních elementů pro jednotlivé 
návraty; předpok'adů, že částice jsou uvolňpvány z osvětlené polokoule a že mají 
hustotu 0.8 g/cm v intervalu hmotností 10- - 10 g. Pro každý návrat komety bylo 
počítáno 70000 částic. Ostré maximum bylo asi vytvořeno meteory s velkými ejekčni-
mi rychlostmi (s tím může souviset nedostatek hmotnějších meteorů - ty prostě ne-
mohou získat dost velké rychlosti) z návratů 1965, 1932 a 1899. Na hlavním maximu 
se podílely meteory z návratů před rokem 1500, hlavně z období let 1250 až 1400. 
Dosti velké podíly na této složce mají i ostatní návraty po roce 850, v období 
před maximem zčásti i návraty starší. 

Obsah VON 27-6 (december 1999) 

237 238 239 

Oyssens N.: From the Editor-in-Chief; 263. Hlavně o Leonidách, poděkování Rai-
neru Arltovi za práci s daty Leonid 1999, omluva za zdržení čísla (způsobené 



pochopitelně Leonidami); přání do nového roku. 
Rendtel I.: Renew Your IMO Membership/VON Subscription Now!; 263-264. Příspěvky 

IMO a předplatné VON (různé kombinace, v zásadě zůstává 35 DEM/rok). 
Gyssens M.: Letters to VON; 264-265. Dopis R. Venable (USA) o pozorování impak-

tů Leonid na Měsíci (zdá se pochybné, Gyssens je také reservovaný). 
Gyssens M.: The 2000 International Meteor Conference, Pucioasa, Romania, Septe-

mber 21-24, 2000; 265-266. Prvá informace o každoroční konferenci; přihláška. Cena 
(konferenční poplatek) včetně stravy a ubytování 170 DEM, záloha 100 DEM. Způsob 
přihlašováni a platby. 

Arlt R., Brown P.: Bulletin 14 Óf the International Leonid Vatch: Visual Resul-
ts and Modelling of the 1998 Leonids; 267-28,5. Podrobná zpráva v čísle. 

Arlt R., Rubio L.B., Brown P., Gyssens SI.: Bulletin 15 of the International Le-
onid Vatch: First Global Analysis of the 1999 Leonid Storm; 286-295. Viz zprávu v 

ale. 
Molau S., Rendtel J., Nitschke M.: First Results of Video Observations During 

e 1999 Leonid Storm; 296-300. Předběžné výsledky byly ve Zpravodaji 134(16/1999) 
navíc je zde konstatován pokles absolutního počtu meteorů slabších 4 mag vůči jas-
nějším. 

P. Martin: The 1999 Leonida from Spain; 301-305. Americká expedice do Malagy 
(Španělsko), více méně jen organizace a zcela předběžná zpráva o pozorování. 

Jenniskens P., Butow S.: The 1999 Leonid Multi-Instrument Aircraft Campaign: 
The Storm from Altitude; 305-307. Předběžná zpráva o velké letecké pozorovací akci 
pořádané NASA (podobně jako o rok dříve). 

Richardson J.: A Detailed Analysis of the Geometric Shower Radiant Altitude Co-
rrection Factor; 308-317. Pokus o korekci na ZHR při velmi malých výškách nad ob-
zorem. Navazuje na Kresákovy práce (vliv zakřivení Země); vypadá ale spíš jako 
SVOČ (moc studentské). 

Black V.N.: Radio Meteors - On Your PC!; 318. Použití komerčního systému pro 
sledování meteorů (cena cca 400 USD). 

McBeath A.: Meteors, Comets, and Millennialism; 318-326. Milenialismus - křes-
lanské sektářství, které každých 1000 let očekává konec světa (tentokrát 2001 t 7 
let). Rozbor dlouhodobých periodicit v záznamech o meteorech a kometách. Výsledek: 
nic moc. 

McBeath A.: SPA Meteor Section Results: November-December 1998; 327-332. Výs-
ledky - hlavně Leonidy, jen zčásti vyhodnocená radiodata. 

Trigo-Rodriguez J.M., Castellano-Roig J., Castro-Tirado A.: Erratum on Activi-
ties of the Spanish Photographic Network in 1998; 332. Oprava celkem nezajímavé 
tabulky. 

McBeath A.: SPA Meteor Section Results: January-February 1999; 333-335. Velmi 
málo dat, něco málo visuálních Kvadrantid. Skoro se nepozorovalo. 

5  
Langbroek M.: The 1999 Draconids from the Netherlands and the Draconids of 1953 

5-338. Pár meteorů, dost nespolehlivé. Úvahy o aktivitě mimo roky návratu kome-
ty. 

Leonidy 1999 - prvé souhrnné zpracování 
(Zpracováno dle "Bulletin 15 of the International Leonid Watch: 
First Global Analysis of the 1999 Leonid Storm"; R. Arit, L.B. 
Rubio, P. Brown, M. Gyssens; WGN 27:6 (December 1999), 286-295) 

Dosud byly shromážděny výsledky od 434 pozorovatelů, kteří za 10806 intervalů 
zaznamenali celkem 277172 Leonid. Maximum nastalo při délce Slunce L = 235.285 t 
0.001' (18. listopadu 2h02m t 2m UT) a zenitová frekvence (ZHR) dosáhla 3700 t 00 
meteorů/hod (dle 2.8m intervalů). Tok částic do 6.5 mag byl 1.4 t 0.3 částic/km s. 
Tomu odpovídá hustota 5400 t 1200 částic/109km3. Shoda s předpovědí (235.29') je 
velmi dobrá, dle modelů šlo o meteory z návratu 1899. 

Velký problém při redukci vznikl z populačního indexu r, jeho hodnoty získané 
různými metodami se od sebe vzájemné velmi lišily. Důvodem byl nedostatek jak vel-
mi jasných, tak velmi slabých meteorů v roji. Průměrná hodnota r pro meteory -1 až 



3 mag byla kolem 2.3 (nejnižší hodnoty kolem 2.15 byly při L = 235.35'). Na připo-

jeném obrázku je průběh frekvencí v blízkosti maxima Leonid. 
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Kromě hlavního maxima je v grafu patrných několik dalších, méně výrazných maxim, z 
nich by mohla maxima v délkách 235.272 a 235.277' souviset s návraty komety v le-
tech 1932 a 1965. Další struktury jsou spíše artefakty a nejsou patrné při srovná-
ní křivek frekvencí získaných z míst vydálených od sebe několik tisíc km. Šířka 
maxima byla 45m, tedy 0.030 ; tomu odpovídá délka dráhy 80000 km a v řezu kolmém 

na dráhu komety 23000 km. Tato hodnota dobře souhlasí s údaji o prachových stopách 
komet získanými družicí TRAS. 

Částic s hmotností nad 1 mg bylo 230 t 50 (na 109 km3), nad 10 mg asi 30 (na 
rozdíl od Drakonid 1998, kdy jich bylo asi 3800). Rozdíl v rychlostech však způso-
bí jednak to, že Země "vychytá" u Leonid meteory z většího objemu, jednak se čás-
tice 10 mg projeví v Leonidách jako meteo 0 mag a v Drakonidách asi 6 mag. 

Mimo uvedené struktury bylo zachyceno ještě "pozdní" maximum u L = 235.87' t~ 
0.04' se ZHR 180 t 20 (v 16h t lh UT). Jeho šířka byla asi 0.28' (pološiřka 4.3h). 

Závěrečná zpráva o pozorování meteorů v roce 1999 

V roce 1999 se sešlo celkem 268 pozorování od 51 pozorovatelů (v roce 1998 od 
44 pozorovatelů). Vzrůst zájmu o pozorování jistě souvisí s bohatými návraty Leo-
nid, stejně jako s dalšími předloňskými sprškami meteorů (byly hlídány jak Bootidy 
a Drakonidy, tak také předpovídaný roj "Linearid"). V následující tabulce je závě-
rečný přehled činnosti jednotlivých pozorovatelů (v roce 1999 pozorujících) včetně 
jejich pozorování v minulých letech. Pro starší pozorování je uveden prvý rok, kdy 
pozoroval, počet let v nichž pozoroval a dále pak počet pozorovacích nocí, celkový 
čas pozorování a počet spatřených meteorů; poslední tři údaje jsou pak uvedeny pro 
rok 1999: 



Poz. Jméno 
Do roku 1998 včetně: Rok 1999 

Prvý Let Nocí T Met. Nocí T Met. 

BILMA Martin Bílý 1 1.60 11 
BREEM Emil Březina 1995 4 12 22.62 569 1 3.42 145 
BRNVL Vladan Brnka 3 5.75 35 
CERJA Jakub Černý 19 37.73 518 
DRLRA Radek Drlík 1996 2 6 15.80 151 1 2'.25 67 
DVOTO Tomáš Dvořák 9 16.42 220 
DVOVI Vít Dvořák 3 5.67 30 
FIAKA Karolína Fialová 1997 2 6 17.28 182 2 4.33 39 
GOZJA Jakub Gožďál 1 0.73 17 
GREJA Jan Grepl 1 1.83 14 
HALMI Michal Haltuf 1998 1 11 12.97 115 28 43.82 454 
HONMI Michaela Honková 1 1.58 15 
HORKM Kamil Hornoch 1995 3 10 43.53 1264 4 7.15 296 
HROZU Zuzana Hroteková 1997 2 6 16.00 163 1 1.83 24 
JANOT Otto Janoušek 1 1.75 50 
JEDNI Miroslav Jedlička 1995 4 6 15.35 436 1 3.42 141 
KACRI Richard Káčerek 4 6.33 47 
KALVA Václav Kalaš 1993 6 74 214.20 2227 4 7.00 60 
KARMA Martin Karač 1 2.00 18 
KASJA Jana Kašparová 1993 6 35 74.52 1136 1 1.00 16 
KLEJA Jakub Klein 1998 1 4 8.25 89 2 4.33 55 
KODRA Radek Koďousek 1 1.58 16 
KOLPE Petr Kolařík 1996 2 6 15.05 172 2 4.08 78 
KONJI Jiří Konečný 2 3.58 38 
KOUJA Jakub Koukal 1998 1 49 93.62 1785 118 393.13 5124 
KRAAL Aleš Kratochvíl 1994 5 17 34.97 333 1 1.33 35 
KRALU Lukáš Král 1997 2 4 8.95 141 1 2.40 29 
KYSJA Jan Kyselý 1993 2 5 17.95 551 1 1.57 132 
LISRO Robert Liška 1996 3 11 31.58 558 2 4.08 125 
MACSO Soňa Machátková 3 2.50 15 
MALRA Radek Malý 1995 1 1 0.55 11 1 1.25 68 
MATJA Jan Matoušek 3 2.78 17 
MECLU Lukáš Mečíř 1998 1 1 0.13 3 2 2.75 5 
MIKPA Pavel Mikulka 1996 3 12 32.32 538 4 8.17 165 
POPHA Hana Popelková 1 1.83 17 
POZLU Lukáš Pozdíšek 1996 3 8 21.65 224 1 2.50 16 
ROTMI Michal Rottenborn 1994 3 6 14.63 76 2 4.50 28 
SOSAN Antonín Sosík 1997 2 5 15.25 280 2 4.08 150 
SRBJI Jiří Srba 1995 4 5 13.08 443 1 3.33 160 
STAJA Jan Štancel 1996 3 12 31.93 433 4 8.17 138 
STÁNI Michal Štancel 1996 2 6 13.08 126 3 5.92 81 
STANJ Jaroslav Štancel 1996 2 5 10.08 110 3 6.58 125 
STOIV Ivana Stoklasová 1 2.00 17 
SVOPA Pavel Svozil 1994 5 13 24.05 702 1 3.42 180 
SYKRU Rudolf Sýkora 1993 4 8 14.83 380 1 1.00 16 
VAGJA Jan Vágner 1996 3 9 22.33 257 1 1.58 19 
VEBMI Miloš Veber 1993 3 8 11.80 77 10 20.13 182 
ZAJPE Petr Zajíček 1998 1 3 6.75 27 1 1.58 12 
ZAPEV Eva Zapletalová 1996 3 7 17.43 238 3 5.92 92 
ZAPNI Michal Zapletal 1996 3 5 16.40 266 2 3.83 99 
ZNOVL Vladimír Znojil 1993 1 1 6.15 396 1 2.62 47 

Z tabulky je vidět, že rok 1999 značné zamíchal pořadím "nejpilnějších pozo-
rovatelů". Na prvé místo se posunul Jakub Koukal (167 nocí/486.75 hod/6909 met.), 



následují pravidelní "víceletí" pozorovatelé Václav Kalaš (78/221.20/2287) Michal 

Bareš (31/101.17/1109), Miroslava Malá (34/96.17/1022), Jaroslav Kovařík (33/82.53 

/970). Přes 50 pozorovacích hodin mají ještě: Jana Kašparová (36/75.52/1152), Ale-

xander Kupčo (33/75.03/1232),. Petr Šmolík (18/58.47/614), Michal Haltuf (39/56.78/ 

569) - také od roku 1998, má nejvyšší podíl zákresů, Lukáš Šmahel (15/55.25/1300), 

Jiří Tomčík (23/51.15/1177) a Kamil Hornoch (14/50.68/1560). 
Náš nejstarší aktivní pozorovatel ing. M, Veber (meteory pozoruje již 64 let) 

prohlédl staré statistiky pozorování meteorů od začátku činnosti meteorické sekce 

ČAS. Dle těchto statistik Jakub Koukal převzal titul "nejpilnějšího pozorovatele 
ČR". Dosud nejvíce pozorování měl Alois Vrátník v roce 1935: za 110 nocí a 266.9 

hod pozorovacího času zaznamenal 789 meteorů (mnohem nižší frekvence jsou způsobe-

ny jednak zakreslováním, jednak dosti vysokým individuálním koeficientem percepce; 
pozoroval z Petřína). 

Ve srovnání s výsledky předchozích let lze rok 1999 označit za velice úspěšný 
(následující tabulka), i když počtem spatřených meteorů zůstal za rokem 1997, v~ 

kterém mimořádně dobře "vyšly" Perseidy. V řádku "Celkem" je přehled pozorování za 
celý rok, v řádku "Prázdniny" je uvedeno, kolik z celkového rozsahu pozorováni 
připadá na červenec a srpen a v řádku "Perseidy" je uvedeno pozorování během tří 
nocí kolem maxima Perseid. V řádku "Kresleno" je uveden podíl pozorováni se zak-
reslováním na celkovém počtu a v řádku "Neodesl." je uvedeno, kolik z pozorování 

se zakreslováním bylo jen vyhodnoceno na rojovou příslušnost meteorů a nebyly ur-
čovány souřadnice začátků a konců meteorů. Ve sloupcích je N počet noci, Poz počet 
pozorování, T celkový pozorovací čas a Met, počet meteorů: 

Rok 1994 1995 1996 

Třídění N Poz T Met. N Poz T Met. N Poz T Met. 

Celkem 20 97 236.63 2976 42 220 550.10 6362 28 151 425.65 4430 
Prázdniny 11 71 174.05 2645 18 154 413.60 4640 15 102 289.88 3706 
Perseidy 3 30 61.43 1246 2 46 112.15 1538 2 47 145.95 2446 

Kresleno 19 71 201.15 2141 35 118 311.35 2797 21 71 207.60 1445 
Neodesl. 8 42 131.73 1751 

Rok 1997 1998 1999 

Třídění N Poz T Met. N Poz T Met. N Poz T Met. 

Celkem 32 196 539.87 11597 66 194 392.52 4957 134 268 668.27 9498 
Prázdniny 17 173 494.57 11302 27 137 284.90 2711 44 123 297.10 4556 
Perseidy 3 91 290.18 8675 2 14 15.02 240 3 24 61.58 2041 

Kresleno 28 80 190.20 1786 28 50 84.23 693 51 62 108.78 803 
Neodesl. 3 3 5.75 35 

Potěšitelný je hlavně počet pozorování mimo prázdninové období (145 v 90 no-
cích se 371.17 hodinami pozorování a 4942 meteory); tento počet je dosud nejvyšší 
vůbec. Pozorování meteorů v mimoprázdninovém období je celosvětově relativně málo, 
je proto vhodné tyto mezery "zalepovat". Méně potěšující je však malý počet zak-
reslených meteorů. 

Komety v březnové lunaci 

Březnová lunace je na komety mnohem chudší než únorová. Mnoho periodických 
komet zesláblo (IOP/Tempel 2, 59P/Kearns-Kvee, 106P/Schuster, 114P/Viseman-Skiff), 
další komety klesly příliš k obzoru (C/1999 K8 (LINEAR), 63P/Vild 2). Nové je za-



00/03/19 7 01 02 3 19.2 1.089 1.671 106.5 16.5 43.3 
00/03/23 7 09 40 3 42.7 1.162 1.714 104.9 16.9 43.4 
00/03/27 7 17 58 4 02.7 1.236 1.757 103.2 17.3 43.3 

. 

Planetky - dnes už asi lavina 

Objevů planetek i údajů o nich přibývá čím dál, tím rychleji. Z počtu 100000 
poloh měsíčně (rekord v květnové lunaci 1998) se stal průměr a prvá letošní lunace 
vykázala 309858 posic! Tomu odpovídá i počet číslovaných planetek, který dosáhl 
24. ledna 13472 (za jedinou lunaci jich přibylo rekordních 501). V jediné oposici 
bylo sledováno 28134 planetek a ve více óposicích 20822 (Těchto skoro 50000 nemá 
dosud přidělena čísla). Právě skupina planetek sledovaných ve více oposicích roste 
nejrychleji (ještě v roce 1998 jich bylo méně než polovina pozorovaných v jediné 
oposici), to znamená, ₹e počet číslovaných planetek s dobře známými drahami poros-
te stále rychleji. Při tom ještě v roce 1995 bylo potřebí k takovému nárustu na-
šich údajů potřebí téměř rok... 

Při tom nároky na přesnost získávaných drah stále rostou a počet "špatně sle-
dovaných" planetek spíše klesá. Z 87 k 31. říjnu 1999 klesl na 79 k 19. prosinci; 
i po "zú₹ení okna" od posledního pozorování ze 7 na 5 let jich bylo k 28. lednu 
jen 90. Jde pochopitelně o číslované planetky, včetně ztracené planetky (719) Al-
bert a několika těles s výstřednými drahami, které jsou nyní v nevýhodné poloze. 

Během prosince a ledna bylo objeveno 20 těles typu Amor, 21 typu Apollo, nej-
řidšímu typu Aten přibylo 6 těles (do roku 1997 bývalo méně celoročně). Na účtu 
projektu LINEAR přibylo celkem 35 těles (včetně všech 6 Aten), Spacevatch objevil 
5 těles a LONEOS 4 tělesa (3 typu Apollo). Catalina Sky Sourvey zachytila 2 a na 
D.J. Tholena, R. Vhiteleyho (Mauna Kea) zbylo 1. 

V následující tabulce jsou dráhové elementy vybraných těles. Na začátku je 
označeni, následuje jasnost, epocha (RRMMDD) a dráhové elementy (střední anomálie, 
argument perihelu, délka uzlu, sklon dráhy, výstřednost a velká poloosa). Na závěr 
je uveden počet dnů sledování, případně počet oposic (následovaný znakem "). Na 
konci je uvedeno označeni !"PEC s poslední drahou (zkráceno na tvar: číslice roku, 
písmeno období a pořadové dvojčíslí): 

Těleso Mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a IAU] Obl MPEC 

99X035 16.8 000226 36.122 292.315 82.879 20.485 0.57284 2.53007 58 0C23 
99XS35 17.2 000226 1.643 333.159 49.024 19.474 0.94750 18.05133 43 0801 
99XK136 20.3 991228 16.833 301.508 64.183 2.662 0.70261 2.37896 36 0801 
99XL136 19.9 991208 328.089 274.155 271.066 8.913 0.64675 1.80889 28 0A35 
99XM141 19.6 991208 308.734 105.632 73.130 21.647 0.37003 1.23797 7 9Y18 

99XN141 22.8 991208 7.793 308.011 88.538 7.345 0.61717 2.50716 16 0A14 
99XA143 16.4 000226 345.687 103.919 116.842 38.523 0.58212 1.84364 53 0C47 
99YC 17.5 991208 319.986 156.296 64.875 38.198 0.83144 1.42227 20 0A24 
99YD 21.6 991228 5.773 61.504 9.835 1.386 0.59313 2.47199 23 0B35 
99Y03 19.1 000226 346.727 250.217 293.353 34.521 0.32940 1.28482 46 0C23 

99YK5 16.8 000226 226.464 292.692 349.717 16.740 0.55827 0.82940 36 0C32 
99YR14 19.1 000117 53.127 9.318 3.199 3.726 0.40110 1.65385 39 0C46 
OOAA6 21.9 000226 351.499 287.139 280.351 2.046 0.52105 1.28934 10 0B08 
OOAB6 22.2 000117 21.177 133.012 283.320 3.792 0.47739 1.78995 36 0C46 
OOAC6 21.0 000226 241.643 187.417 102.139 4.700 0.28614 0.85299 31 0C33 

OOAF6 20.1 000117 155.966 200.022 110.908 2.694 0.41144 0.87814 35 0C46 
OOA06 25.3 000226 336.004 275.538 283.734 2.475 0.19025 1.01534 7 0A44 
OOAZ93 20.7 000117 184.008 7.885 277.626 8.593 0.35961 0.74699 32 0C46 
OOAD205 18.6 000117 40.098 191.781 157.374 7.923 0.58596 1.69285 31 0C46 
OOAE205 23.3 000117 41.467 149.995 271.847 4.461 0.13668 1.16278 31 0C46 

OOAF205 21.5 000226 137.375 127.120 220.263 2.407 0.27695 1.03418 30 0C32 
OOAH2O5 22.4 991228 45.322 117.321 248.450 2.603 0.40682 1.14595 7 0815 



00BD19 17.0 000117 154.092 324.378 333.651 25.791 0.89626 0.87675 8 0C20 
OOBE19 17.8 000117 17.324 326.179 71.767 10.095 0.55890 1.86736 14 0C46 
OOBF19 19.3 000117 234.232 325.674 313.260 7.377 0.42875 1.49506 13 0C47 

OOBJ19 16.3 000117 197.802 175.365 131.238 29.999 0.75573 1.28857 9 0C46 
OOBK19 22.3 000117 351.665 200.659 310.740 14.765 0.57576 2.41276 9 0C46 
008119 20.4 000117 344.406 241.170 314.888 15.104 0.63773 2.71379 8 0046 
OOBM19 18.3 000117 114.443 247.283 70.711 6.919 0.35939 0.74103 5 0031 
008019 24.8 000117 300.446 272339 310.243 16.627 0.37918 1.19324 4 0C20 

008028 20.1 000117 295.798 302.370 320.345 6.119 0.58493 1.66573 11 0C47 
OOAB229 14.0 000226 0.198 171.745 313.967 68.720 0.95604 52.07526 34 0C47 

91DB 18.5 000226 338.021 51.108 158.432 11.429 0.40266 1.71620 2• 0033 
930M7• 17.6 000226 354.906 195.354 297.665 24.152 0.18977 1.28254 2" 0C46 
98VT24 17.7 000226 224.007 167.363 82.105 7.382 0.41842 0.71803 2• 0C46 
98XE12 18.9 000226 279.643 353.023 280.128 13.429 0.73913 0.87821 2. 0812 
99HF1 14.5 000226 162.913 253.338 155.966 25.659 0.46249 0.81908 2• 0A13 

99J8 16.9 000226 116.103 178.819 165.408 23.665 0.56631 1.42024 3• 0C23 
99JD6 16.8 000226 84.593 309.122 130.323 17.042 0.63294 0.88261 2• 0A09 
99R033 12.2 000226 19.453 273.973 23.764 35.039 0.77410 9.51324 3• 0A41 

Prvým tělesem v tabulce je velký Amor 1999 X035; zemské dráze se nepřibližuje 
a byl objeven asi 0.37 AU od nás. 1999 XS35 je spíš kometárnim jádrem (má dobu 
oběhu 76 let) na dráze protínající dráhu Země (vzdálenost drah je menší než 0.001 
AU) a teoreticky proto patří mezi nebezpečná tělesa. Byl objeven asi 0.3 AU od Ze-
mě a byl 14 mag v Žirafě, přešel do Vozky a koncem března zmizí z dosahu. Apollo 
1999 XK136 je drobným těsným křižičem objeveným po průletu 0.04 AU od Země (16.4 
mag), může se však přiblížit až na 0.012 AU a patří tak mezi nejmenší "nebezpečné" 
planetky. Podobným tělesem je i 1999 XL136, bylo však objeveno již před přiblí₹e-
ním 10. ledna (na 0.126 AU) ve vzdálenosti 0.31 AU od Země (může se ale přiblížit 
až na 0.001 AU). Mezi potenciálně nebezpečná tělesa patří i 1999 XM141, nalezený 
0.19 AU od Země (18.5 mag); minimální vzdálenost je ale 0.028 AU. Zcela miniaturní 
je 1999 XN141, 0.12 AU od Země byl v oposici jen 19 mag a zvolna se pohyboval 
z Blíženců do Vozky. Dosti zdaleka (0.07 AU) se vyhýbá Zemi 1999 XA143, největší 
Apollo v tabulce - na konci ledna bylo 0.28 AU od Země, jasnější 16 mag ve Drako-
vi, skoro na pólu ekliptiky. Velmi výstřednou dráhu (přísluní 0.24 AU od Slunce) 
má 1999 YC, při velikém sklonu dráhy se zemské dráze nepřibližuje. Na 0.021 AU se 
oproti tomu může přiblížit 1999 YD, k objevu došlo po velkém přiblížení (0.04 AU), 
i přes to, že patři k velice drobným tělískům dosáhl asi 16 mag. Mezi nebezpečná 
tělesa je počítán i 1999 Y03 (minimální vzdálenost 0.031 AU), objevený dlouho před 
lednovým přiblížením (19.42 UT na 0.1207 AU, asi 15.9 mag), při kterém proletí 
z Žirafy do Velryby. Prvým "Aten" je v seznamu 1999 YKS. Jak je u Aten běžné, vy• -
hýbá se dráze Země (na 0.133 AU), byl objeven krátce před průchodem afelem jako 
těleso 16 mag blízko pólu (v deklinaci 77). Posledním vybraným tělesem roku 1999 
je 1999 YR14 drobný křižič (přibližuje se a₹ na 0.006 AU), objevený při nepříliš 
příznivém průletu 0.42 AU od Země v Rysu. 

Výběr roku 2000 začíná několika drobnými tělesy, prvým je 2000 AA6 objevený 
před maximem jasu (12.ledna, 17.4 mag) a před přiblížením k Zemi (15.ledna, 0.039 
AU), má mimořádně malý sklon (může se proto přiblížit na 0.006 AU). Na 0.012 AU se 
může přiblížit 2000 AB6, letošní průlet byl téměř nejpříznivější možný a krátce po 
něm byla planetka objevena (16 mag, 0.05 AU od nás), v únoru však již zmizí z do-
sahu. 2000 AC6 je mimořádně slabý Aten (tato skupina obsahuje kvůli výběrovým efe-
ktům obvykle větší tělesa) s dosti malým sklonem dráhy. Byl objen před přiblížením 
na 0.112 AU (minimum je 0.045 AU), byl asi 18 mag (později v maximu 17 mag). Dal-
ším Aten je 2000 AF6 s drahou podobnou minulému, také nalezený před největším 
přiblížením (0.25 AU, 17.8 mag); protože má malý sklon, může se přiblížit na 0.023 
AU. Pouze 0.012 AU od Země prošel malinký 2000 AG6, byl 18 mag. Po průletu byl ob-
jeven 2000 AZ93, může se Zemi přiblížit na 0.010 AU. 2000 AE205 také prolétl 
blízko Země (18 mag). Patří spolu s 1999 XJ141, 2000 AG6, 2000 AF205 a 2000 BN19 



mezi tělesa o drahách s malou výstředností, která mohou souviset s některými prou-
dy meteorů. Jen o málo větší je zmíněný 2000 AF205, který se také může přiblížit 
na 0.02 AU. Trochu výstřednější dráhu má 2000 AH205, byl objeven po dosti těsném 
setkání (17 mag) a nejblíž může být 0.016 AU. Zcela rekordním Men je 2000 BD19, 
jeho přísluní leží jen 0.091 ad Slunce, blíž než přísluní všech krátkoperiodických 
komet (dosud měl nejméně 1995 CR - 0.119 AU, známý (3200) Phaethon má 0.140 AU). 
Zemi se přiblíží asi jen na 0.1 AU. Při nepříliš příznivém průletu byly objeveny 
dost velký 2000 BE19 a drobný 2000 BF19 (byl jen 20.5 mag, může se však přiblížit 
až na 0.014 AU). Velký 2000 BJ19 byl objeven dokonce v blízkosti afelu, v oposici 
se Sluncem (1.28 AU ad Země, 19 mag). Při jednom z nejpříznivějších možných průle-
tů byl nalezen 2000 BK19 (i přes malé rozměry byl 17 mag). K přiblížení 2000 BL19 
dojde teprve v březnu, bude jen 0.138 Ali.od Země na jižní obloze. Ve středně 
příznivé poloze byl 2000 BM19, Aten s dosti malou polosou a oběžnou dobou 233 dnů. 
Drobounký 2000 B019 prolétl jen 0.031 AU od Země (nejmíň 0.005 AU), i tak dosáhl 

S  18.5 mag při pohybu 11 za den. 2000 8028 byl i přes malé rozměry objeven 0.7 
od Země (20.5 mag) při dost nepříznivém průletu (nejmíň může být 0.045 AU). 
Planetka 2000 AB229 není křižičem. Má dráhu dlouhoperiodické komety (s dobou 

oběhu 401 let) a s přísluním 2.29 AU od Slunce. K tomu, aby byla kometou, ji chybí 
jen koma. Je poměrné velkým tělesem, perihelem prošla v prosinci a z dosahu dale-
kohledů zmizí v roce 2001. Středné velkým Amorem nalezeným po 9 letech je 1991 DB. 
Jeho letošní průlet bude příznivý a bude jasnější 15 mag. Proto nyní kousek efeme-
ridy (datum: AR-hms, 5, vzdálenost, jasnost): 3/2: 11:10:10, 11:40.5, 0.140, 14.7; 
3/7: 11:32:09, 19:40.1, 0.121, 14.7; 3/12: 12:03:37, 29:26.3, 0.108, 14.8; 3/17: 
12:48:47, 39:50.8, 0.102, 15.0. Příznivé polohy se ostatně po 9 letech opakují. 
Planetka 2000 BN19 byla dodatečně ztotožněna s tělesy 1993 0N7 a 1999 XJ141. Patří 
mezi nepříliš těsné krizice (0.045 AU), ani její letošní průlet není příliš příz-
nivý. 1998 VT24 je velmi těsný křižič (0.001 AU), k těsnému setkání se Zemí dojde 
již 16.prosince 2001 (na 0.012 AU) a pak zhruba po 14 letech (do těchto serií jsou 
vložena vzdálenější setkání). Drobný Men pozorovaný již v druhé oposici (nyní 
18.5 mag) 1998 XE12 se Zemi příliš nepřibližuje, k nejtěsnějším setkáním dochází 
koncem ledna (28.6 ledna 2010 na 0.113 AU). Největším dnes známým tělesem typu 
Aten je 1999 HF1. K Zemi se nepřibližuje, nejtěsnější setkání jsou asi na 0.18 AU, 
dochází k nim v březnu, po 20 letech, příště v roce 2002. Těleso 1999 JB je Apollo 
nepřibližující se Zemi. Je poměrně velké; bylo nalezeno na snímku z roku 1992 po-
řízeném na Mt.Palomaru, ve třetí oposici bylo sledováno koncem roku 1999 po kon-
junkci se Sluncem, nyní má 19 mag. Blíže se setkává se Zemí 1999 JD6 (na 0.046 AU) 
vyhledaný na snímku z roku 1990 (také z Mt.Palomaru). Po přiblížení v roce 2012 by 
mělo dojít k téměř nejtěsnějšímu setkání (0.048 AU) 25.července 2015. 

Poslední místo v tabulce patří tělesu 1999 R033, původně povařovanému za Ken-
taura, později za těleso s kometárn! drahou. Perihelem prošlo kolem 27. července 

S 998 (ve vzdálenosti 2.149 AU), nyní je 5.4 AU od Slunce. Bylo nalezeno na sním-
ích z let 1996 (opět Palomar) a 1997 (0.6-m Shmidtova komora Pekingské observato-

ře. Oběžná doba tohoto velkého tělesa je 29.34 let; dráha již nyní dosáhla třídy 
přesnosti U = 1. PŘIŠT> : asi bude nutné tyto řádky zkrátit a zpřísnit výběr těles, 
je jich totiž už moc. 

Novinky o kometách 

Druhou kometou letošního roku se stala kometa C/2000 B1 (SOHO). Její objev 
oznámil D.A. Biesecker, který také s D. Hammerem proměřil záznamy koronografu C3, 
objevil ji J.D. Shanklin a redukci měření provedl B.O. Marsden. Parabolická dráha 
v tabulce byla spočtena za předpokladu příslušnosti ke Kreutzově skupině a q = 
0.0052 AU. Kometa zjasňovala: 24.571 ledna V = 7.36 mag, 24.846 V = 5.67 [IAUC 
7349]. Její dráha je v tabulce: 

Kometa T [U] q (AU] Per!. Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/2000 B1 2000:01:25.83 0.0052 87.11 8.32 144.47 -34.6 -23.6 20 00-B22 



Další kometou roku 2000 se stala C/2000 B2 (LINEAR), objevená jako asteroi-
dální objekt 29.239 ledna v poloze 6h39m00s, +36"32.7' jako objekt 18 mag. Byla 
umístěna na NEO stránku a byl rozeznán kometární vzhled. Pozorování P. Kušniráka 
(Ondřejov) a M. Tichého a Z. Moravce (Klel) ukazují, že objekt je mírné difuzní 
(IAUC 7354). Dráha komety je v připojené tabulce; asi nebude vizuálně dosa₹itelná. 

Krátce poté byl oznámen objev další komety C/2000 B3 (LINEAR), se stejnou 
historií objevu a zachycené již 27.241 ledna (6h29m48s, +43'42.7') jako objekt 19 
mag. P. Kušnirák i.února zachytil komu 6" a slabý ohon v PA 120", F. Zoltowski 
(Edgewood, NM) hlásí hustou komu 10" a malý slabý ohon 30" v PA 100' (IAUC 7356). 
Kometa je krátkoperiodická a také její předběžná dráha je v tabulce. 

Počátkem února (na předobjevových snímcích již v lednu) přibyla do našeho se-
znamu C/2000 1 ~Hergenrother). Byla objevena v rámci programu Catalina (4.458 
února: AR = 12 10 39s, 6 = +4.53.1') ze 4 snímků (0.41-m Schmidt) a byl registro-
ván ohon 11" v PA 300". Krátce po umístění na NEO stránkách oznámilo mnoho pozoro-
vatelů kometární vzhled: 5.3: koma 12", jasný ohon 60" v PA 290', slabě do 180" 
(J.E. McGaha, 0.62-m refl.); 5.5: ohon 12" k SZ (G. Billings, 0.36-m refl.); 5.7: 
difusní objekt se slabým ohonem 10" k SZ (G.J. Garradd, 0.45-m refl.); 6.1: koma 
0.1', ohon 0.3' v PA 290' (P. Pravec a P. Kušnirák, 0.65-m refl.) a další. Předob-
jevová pozorování z 4. a 8. ledna získal LINEAR [IAUC 7357]. Kometa je krátkoperi-
odická a zůstane slabá; kolem 17 mag i když je její letošní průchod perihelem mi-
mořádně příznivý (téměř v oposici se Sluncem). 

Pro několik dlouhoperiodických komet byly odvozeny nové elementy; spolu s ele-
menty nově objevených komet jsou v následující tanulce: 

Kometa T (TT] g (AU) e Perihel Uzel Sklon MPC 

C/1998 MS 99:01:24.5712 1.742281 0.996040 101.2844 333.3768 82.2289 37478 
P/1998 S1 98:11:02.7655 2. 54 84 30 0.416768 26.3685 359.1835 10.5599 37478 
C/1998 Ti 99:06:25.2514 1.467725 0.999100 226.3531 153.3574 170.1599 37478 
C/1999 113 99:08:18.2453 3.500842 1.002753 101.9136 332.7238 115.8403 37478 
C/1999 J2 00:04:05.8876 7.109988 1.001114 127.1314 50.0430 86.4125 37478 

C/1999 L3 00:01:04.9080 1.988915 0.974313 353.2975 140.1610 166.0993 37478 
C/1999 S3 99:11:09.0095 1.894982 0.900053 44.1251 11.8789 70.5623 37478 
C/1999 S4 00:07:26.1666 0.765036 1.000019 151.0657 83.1913 149.3908 37478 
C/1999 T1 00:12:13.4628 1.171560 1.000028 344.7594 182.4839 79.9769 37479 
C/1999 T3 00:09:01.6922 5.365127 0.996962 211.3389 223.5119 104.7527 37479 

C/1999 U1 98:09:02.9334 4.136725 1.003288 291.0443 58.2585 105.7271 37479 
P/1999 U3 99:11:18.5055 1.846494 0.619272 111.3417 306.9715 20.3974 37479 
P/1999 V1 99:10:25.1222 2.944438 0.550599 186.7097 294.3124 15.5874 37479 
P/1999 XI 99:06:20.8337 1.936769 0.472735 296.9161 103.6511 10.9687 37479 
C/1999 XS87 99:08:06.5652 2.771150 0.840896 151.3325 266.7271 14.8429 37479 

C/1999 Y1 01:03:24.2030 3.092201 1.0 184.2465 188.8501 134.8092 37479 
C/2000 Al 00:06:15.9310 9.762925 1.0 12.9978 111.8401 24.5585 37479 
C/2000 B2 99:11:10.469 3.77737 1.0 154.674 284.988 93.659 0-004 
P/2000 B3 00:02:14.5332 1.698665 0.575897 130.7602 352.1283 11.1204 0-006 
P/2000 C1 00:03:18.7279 2.099992 0.410396 50.6637 127.1207 6.1192 0-C30 

Kometa a jméno Epocha a \ P I z+/-dz N Období 

C/1998 115 (LINEAR) 1999:01:22 +0.002273+/-.000000 1126 98:06:30-00:01:20 
P/1998 Si (LINEAR-Mueller) 1998:11:03 4.369495 \ 9.13 239 98:09:17-00:01:10 
C/1998 Ti (LINEAR) 1999:07:01 +0.000613+/-.000002 326 98:10:02-00:01:04 
C/1999 113 (LINEAR) 1999:08:10 -0.000786+/-.000003 360 99:04:22-00:01:20 
C/1999 J2 (Skiff) 2000:04:06 -0.000157+/-.000004 382 99:05:12-00:01:01 

C/1999 13 (LINEAR) 2000:01:17 +0.012915+/-.000009 138 99:06:09-00:01:20 
C/1999 S3 (LINEAR) 1999:10:29 18.959849 \ 82.6 593 99:09:24-00:01:08 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:08:04 -0.000024+/-.000014 605 99:09:27-00:01:22 
C/1999 T1 (McNaught-Hartley) 2000:12:02 -0.000024+/-.000072 163 99:10:07-00:01:11 
C/1999 T3 (LINEAR) 2000:09:13 +0.000566+/-.000039 156 99:10:03-00:01:12 



C/1999 U1 (Ferris) 1998:08:15 -0.000795+/-.000053 169 99:10:18-00:01:22 
P/1999 U3 (LINEAR) 4.849900 \ 10.7 179 99:10:30-00:01:21 
P/1999 Vl (Catalina) 6.551918 \ 16.8 68 99:11:05-00:01:18 
P/1999 X1 (Hug-Bell) 1999:07:01 3.673239 \ 7.04 77 99:10:10-00:01:16 
C/1999 X587 (LINEAR) 17.417216 \ 72.7 56 99:11:04-00:01:22 

C/1999 Y1 (LINEAR) 182 99:12:20-00:01:22 
C/2000 Al (Montani) 42 2000:01:04-01:18 
C/2000 B2 (LINEAR) 24 2000:01:29-02:01 
P/2000 B3 (LINEAR) 4.005309 \ 8.02 21 2000:01:27-02:02 
P/2000 Cl (Hergenrother) 3.561702 \ 6.72 32 2000:01:04-02:06 

V prvé části tabulky jsou uvedeny dráhové Ciementy (průchod perihelem, vzdálenost 
přísluní, výstřednost a pod.); v druhé části pak piné jméno, epocha k níž jsou 
elementy vztaženy (u přesných drah), velká poloosa a doba oběhu (nebo u dlouhope-

. odických komet z = 1/a, tedy převrácená hodnota velké poloosy včetně chyby; má 
změr AU"1); počet pozorování a období sledování. 

U námi sledovaných komet nevedou změny elementů k podstatnějším opravám polo-
hy: v období do 20. března jsou rozdíly u C/1999 H3 (LINEAR) do 2", u C/1999 J2 
(Skiff) do 3" a u C/1999 S3 (LINEAR) do 6". Poněkud větší jsou u C/1999 L3 (LINE-
AR): pro 11/2: 47", 26/2: 46", 12/3: 40" a pro 27/3: 36"; a dále u C/1999 S4 (LI-
NEAR): pro 11/2: 10", 26/2: 15", 12/3: 19" a pro 27/3: 24"; což je v obou přípa-
dech srovnatelné s rozměrem komy (polohy v mapkách jsou bez oprav). 

Jasnosti komet od listopadu: C/1995 01 (Hale-Bopp) velice pomalu slábne (její 
vzdálenost od Slunce je nyní asi 10 AU a roste jen velmi pomalu), počátkem listo-
padu byla 12.8 sag, počátkem února 13.1 sag. C/1997 BA6 (Spacewatch) byla začátkem 
listopadu 12.6 mag, zdá se, že v prosinci mírně zeslábla (13.0 mag) a poté začala 
její jasnost kolísat (začátkem února byla 12.2 mag); obé tyto komety nejsou od nás 
pozorovatelné. 0 něco jasnější než předpověď je C/1998 MS (LINEAR), mezi 14 a 15 
mag; od nás je ale dost nízko nad obzorem ráno. Kolem 16 sag je C/1999 E1 (Li). 
Velice rychle zeslábla C/1999 H1 (Lee): 2/11: 10.9 mag, 12/11: 11.7, 28/11: 12.6, 
8/12: 12.9, 6/1: 13.7 mag. Kometa C/1999 J3 (LINEAR) slábne také, ale na jižní ob-
loze: 2/11: 8.5 mag, 10/11: 8.8, 20/11: 9.7, 10/12: asi 11 mag, 2/1: pod 13 mag. 
C/1999 K8 (LINEAR) svoji jasnost příliš neměnila, byla 13.2 - 13.8 mag, v únoru 
ale asi již slábne. C/1999 L3 (LINEAR) je příjemným překvapením: 17/11: 13.6 mag, 
kolem 15/12 již 13.1, 2/1: 12.7 mag, 12/1: 12.0, 28/1: 11.5, 2/2: 11.2, 6/2: 10.9 
mag. Zmizela již C/1999 N2 (Lynn): 6/11: 12.6 mag, 6/1: 14.4 sag. Jen pomalu sláb-
ne C/1999 S3 (LINEAR): 3/11: 12.2 sag, 10/11: 12.4, 26/11: 12.1, 8/12: 12.6 mag, 
18/12: 12.8, 6/1: 13.3 a 2/2: 13.7 sag. Pomaleji než se čekalo zjasňuje C/1999 S4 
(LINEAR): 8/11: 14.1 mag, 17/11: 14.2, 29/11: 14.1, 15/12: 14.0, 7/1: 13.8 mag, 
27/1: 13.8, 4/2: 13.4 mag. Velmi slabá je jak C/1999 T2 (LINEAR), která zjasněla 

15 mag v listopadu po 14.2 mag koncem ledna, tak C/1999 U4 (Catalina-Skiff), 
ále kolem 15 sag, tutéž jasnost má i C/1999 Y1 (LINEAR). 

Z periodických komet je již skoro nepozorovatelná 1OP/Tempel 2: 2/11: 11.2 
mag, 10/11: 11.0, 29/11: 12.1, 8/12: 12.1, 30/12: 12.9 sag, 6/1: 13.2, 31/1: 13.8 
sag. 29P/Schwassmann-Vachmann I je na jižní obloze, poměrně špatně hlídaná, nezdá 
se ale, že by byla příliš aktivní a jasnější 13.5 mag. 50P/Arend byla v listopadu 
kolem 14.2 sag a poté asi zeslábla. 59P/Kearns-Kwee byla v listopadu asi 14.1 mag, 
v prosinci měla nejvyšší jasnost (13.9 sag) a od konce ledna je již opět slabší 14 

mag. Příjemným překvapením byla velmi slabá (v minulém návratu nenalezená) kometa 
63P/Vild 1: v listopadu byla kolem 13.8 mag, kolem 10/1 dosáhla dokonce 12.7 mag, 
počátkem února je asi 13 sag. Kometa 74P/Ssirnova-Chernykh dosáhla koncem ledna 

asi 14.2 sag (v oposici). Koncem roku bude zařazená do pozorovacího programu (pe-

rihelem projde v roce 2001). Kometa 84P/Giclas dosáhla maxima koncem listopadu 

(asi 14 mag), v lednu byla kolem 14.8 mag. Dost sledována byla 106P/Schuster: 

3/11: 13.3 mag, 13/11: 13.2, 29/11: 12.9, 13/12: 13.6, 6/1: 13.5, 27/1: 13.8, 3/2: 

14.0 sag. Další velmi sledovanou kometou byla 114P/Viseman-Skiff: 12/11: 14.4 sag. 

28/11: 13.8, 8/12: 13.7, 12/12: 12.9 sag, 30/12: 13.4, 6/1: 13.7, 24/1: 14.0, 4/2: 

14.0 sag. Nejdramatičtější průběh ovšem měla jasnost složek komety 141P/Machholz 2 

u které se stala neprognostikovatelnou. Složka "A" zjasňovala od počátku listopadu 



(14 mag) a 27/11 dosáhla 11.8 mag, poté s velkými výkyvy v jasnosti měla kolem 
11/12 11.3 mag a 25/12 9.9 mag. Maxima dosáhla kolem 3/1: 9.5 mag; ještě 12/l měla 
9.7 mag ale potom rychle zeslábla - 31/12: 12.2. Kolem 5/2 byla 12.0 mag. Složka 

se rozžehla rychleji: 8/11: 12.4 mag, 12/11: 12.0, 27/11: 12.0 mag, na této 
jasnosti byla asi do 8. prosince, na přelomu roku byla 13.5 mag a od 6, ledna je 
nepozorovatelná. 

Visuálních odhadů jasností komet je tentokrát v cirkulářích IAUC poměrně málo 
a naši pozorovatelé v nich nejsou zahrnuti. V IAUC 7345 jsou 3 odhady C/1995 01, a 
v 7348 3 odhady C/1999 H3. 

Pozorování komet 

Poměrně špatné počasí a nízká jasnost všech komet způsobuje, že 
se pozorování schází jen málo (a jen od některých pozorovatelů). Svá 
pozorování z letošního roku zaslali: Kamil Hornoch (refl. 35-em, 92x 
- H1; 166x - H2; 208x - 113; refl. 13-cm, 69x - H4); Martin Lehký 
(refl. 42-cm, 81x - L1; 162x - L2); Gabriel Okša (20x80 - 01). 

Pozorovací podmínky C/1999 K8 (LINEAR) se zhoršují, kometa brzy 
přestane být pozorovatelná: leden: 23.74: 13.9 mag, 1.0' (12); 
25.72: 13.7, 0.9' (H3); 30.73: 13.9, 1' (L2); 30.74: 13.8, 1.0' 
(H3); únor: 1.73: 13.8, 1.0' (H3). Nejjasnější kometou je C/1999 L3 
(LINEAR): leden: 25.87: 11.0 mag, 1.0' (H1); 30.80: 10.6, 2.8' (H1); 
únor: 1.80: 10.7, 3.3' (Hl); 5.78: 11.2, 2.7' (L1); 7.81: 10.8, 
2.7' (H4); 9.76: 10.9, 3' (H1); 10.74: 11.1, 2.8' (H1). Déle bude 
pozorovatelná C/1999 S3 (LINEAR): leden: 23.72: 13.6 mag, 1.1' (L2); 
25.73: 13.8, 0.7' (H3); 30.73: 13.3, 1.3' (L2); 30.73: 13.7, 1.0' 
(H3); únor: 1.74: 13.6, 0.9' (H3); 9.75: 13.6, 0.8' (H3); 10.73: 
13.6, 0.9' (H3). Brzy dočasně zmizí před letním průchodem perihelem 
C/1999 S4 (LINEAR); leden: 23.77: 13.4 mag, 1.2' (12); 24.75: 13.4, 
1.1' (L2); 25.77: 13.6, 1.2' (H3); 28.86: 13.4, 1.1' (H3); 30.76: 
13.5, 1.3' (L2); únor: 1.77: 13.4, 1.3' (H3); 5.74: 13.1, 1.4' (L2); 
9.77: 13.4, 1.4' (H3); 10.75: 13.4, 1.3' (H3). Na místo zmizelých 
komet nastupuje C/1999 T2 (LINEAR): leden: 23.73: 14.2 mag, 0.9' 
(L2); 30.75: 14.2, 0.8' (12). 

Rychle zeslábla 10P/Tempel 2: leden: 30.74: 13.8 mag, 1' (L2). 
Přišla ještě "pozdní nadplánová pozorování" 59P/Kearns-Kwee: leden: 
30.80: 14.3: mag, 0.9' (H3); únor: 1.80: 14.4, 0.9' (H3); 5.79: 
14.0, 0.8' (L2); 9.80: 14.3, 1.0' (H3); 10.76: 14.3, 0.9' (H3). Po-
malu slábne 106P/Schuster: leden: 23.78: 13.6 mag, 1.4' (L2); 25.76: 
14.0, 1.0' (H3); 30.75: 14.1, 1.0' (H3); únor: 1.76: 14.0, 1.0' 
(H3); 5.75: 13.9, 1' (12); 9.78: 14.0, 0.9' (H3); 10.76: 14.0, 1.0'* 
(H3). Také 114P/Viseman-Skiff se vzdaluje od Země; při tom brzy zmi-
zí: leden: 23.80: 14.0 mag, 0.9' (12); 25.77: 13.8, 0.9' (H3); 
30.79: 13.9, 1.1' (H3); únor: 1.79: 13.9, 1.1' (H3); 5.76: 14.0, 1' 
(L2); 9.78: 13.9, 1.0' (H3); 10.77: 13.8, 0.9' (H3). Z komponent ko-
mety 141P/Machhoiz 2 je již pozorovatelná jen A, i ta však asi brzy 
zmizí. Komponenta A: leden: 5.71: [9.7 mag (01); 23.76: 11.0, 2.5' 
(11); 25.75: 11.1, 3' (Hl); 30.78: 12.4, 2.6' (H2); únor: 1.78: 
12.2, 2.5' (H1); 9.79: 12.7, 2.3' (113). Komponenta D: leden: 5.71: 
[9.7 mag (01); 25.74: [11.5, !2.5' (111); 30.77: [12.4, !2' (H1). 

Na četné dotazy: Na VVV stránky SMPH se lze dostat přes server AÚ MU 
http://astro. set .muni .cz 

na tomto serveru je i řada dalších astronomických odkazů. 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na SMPH: 
Předseda: doc. Vladimír Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno. 



Zpravodaj Společnosti pro 
MeziPlanetární Hmotu 

Číslo 3 (138) - 15. března 2000 

Kuiperův pás - rok 1999 (stav k 25. únoru 2000) 

Víte již z dřívějších Zpravodajů, že novinky z Kuiperova pásu mají zpo₹dění, 
složitě algoritmy vyhledávání velmi slabýcť ťjles vyžaduji delší období od poříze-
ní CCD-snímků. Od posledního přehledu přibylo 33 objektů, pro 31 dalších byly spo-
čteny mové dráhy, z nich je 16 podstatné odlišných od starších drah. Tyto nové 
rohy jsou spolu s novými objevy v připojené tabulce. Všechny objevy nebyly tento-
át získány velkými teleskopy, 1999 TC36 byl objeven 0.9-m reflektorem na Kitt 
eaku (E.P. Rubenstein, C.R. Smith, L.-G. Strolger) a 1999 XY143 (spolu s kentau-

rem 1999 XX143) 1.2-m reflektoren Vhipple Observ. (Mt. Hopkins; C.Y. Hergenrot-
her). Většina objevů však padá na vrub tradičního 3.6-m Canada-France-Hawaii Tele-
scope na Mauna Kea. Jarní objev 7 enormě slabých těles 1999 DL8-DP8 oznámil tým: 
B. Gladman, J.J. Kavelaars, A. Morbidelli, M. Holman, J.-M. Petit. Jedno z těles 
bylo přiřazeno "hlubokému pásu", i když důvod není vzhledem k jednodennímu inter-
valu pozorováni jasný. Plných 23 těles (v tabulce 1999 RV214 až 1999 RZ215 kromě 
1999 RA215 objevili tímto dalekohledem D.C. Jewitt, J.X. Luu, S.S. Sheppard, D.J. 
Tho]en a C.A. Trujillo; 1999 RA215 našli D. Davis, B. Gladman, C. Neese 3.8-m ref-
lektorem na Kitt Peaku. Z nově objevených těles je nejjasnější 1999 TC36, asi 20 
sag; nejslabší jsou "jarní" tělesa, vesměs 25 - 25 sag, ostatní mají vesměs 22-24 
sag (v oboru R, v oboru V jsou asi o 0.6 sag slabší). Několik z nové objevených 
těles patři pravděpodobně k "hlubokému pásu", tři jsou "podezřívána" z resonanční 
dráhy 1:2 vůči Neptunu (jedno možná i z resonance 2:3). I u 16 připojených "star-
šich" těles se dráhy většinou "protáhly" a zdá se, ₹e hlavni část pásu je za dosa-
hem současných přístrojů. V následující tabulce jsou dráhy vybraných těles, tabul-
ka obsahuje zkrácené označeni tělesa, absolutní jasnost, epochu (rrmmdd), střední 
anomalii, argument perihelu, délku uzlu, sklon, výstřednost dráhy, poloosu, dobu 
sledování (ve dnech, s • v rocích) a číslo MPEC (9VO4 znamená 1999-VO4). Na závěr 
tabulky jsou připojeny dráhy 3 kentaurů (poslední z nich byl nedávno objeven): 

Těleso Nag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a (huj Obl. Zdr. 

98FS144 6.7 000226 90.118 205.924 228.773 9.879 0.04168 41.83695 3• 0A27 
98V024 6.8 000226 326.645 31.982 88.340 2.225 0.12956 45.90918 2• OCO1 
98VX31 6.6 000226 332.044 69.360 37.407 2.965 0.14238 46.13214 2" 0B35 
~(Y95 6.1 000226 338.123 88.759 47.289 6.654 0.42135 64.68484 2• 0056 

118 7.5 000226 16.449 148.820 305.621 5.467 0.28892 52.82586 2" OCO1 

99CY118 8.6 000226 357.890 13.521 163.125 25.614 0.61111 89.20383 2" 0A06 
99CZ118 7.8 000226 349.690 234.208 345.177 27.798 0.63627 105.63136 2" 0A42 
99CF119 7.3 000226 354.915 203.636 303:437 19.700 0.58203 91.70394 2" OCO1 
9900119 7.6 000226 317.562 257.457 304.264 16.656 0.33914 51.35701 2• OCO1 
99CH119 7.1 000226 210.747 156.415 122.349 19.968 0.08942 43.39088 2" 0A27 

99CJ119 7.4 000226 346.285 189.726 313.350 3.200 0.06934 45.42766 2" 0005 
99CL119 6.0 000226 76.274 284.096 125.157 23.292 0.02034 46.95343 2" 0A44 
99CN119 8.0 000226 180.915 323.092 347.227 0.997 0.01744 43.89874 2" 0A06 
99CX131 6.9 000226 269.788 114.269 127.984 9.760 0.18854 41.48466 2" 0A06 
9900133 7.0 000226 131.912 220.788 123.288 13.265 0.09152 41.38725 2" 0A27 

99TR11 8.5 991118 3.676 353.410 54.707 16.931 0.26319 40.44152 90 0B35 

99DL8 9.6 990303 0.000 25.940 114.481 5.764 0.0 42.51721 35 0B37 
99DM8 9.7 990211 0.000 40.879 99.257 3.901 0.0 42.88231 1 0005 
99DN8 9.8 990211 0.000 61.678 78.428 2.906 0.0 44.33840 1 0005 
99D08 10.0 990211 0.000 129.952 10.091 3.429 0.0 41.79149 1 0005 



99DP8 8.9 990211 13.890 283.451 136.922 38.407 0.69988 115.75445 1 OCOS 

99008 9.1 990211 0.000 10.232 130.317 14.186 0.0 45.31816 1 0005 
99DR8 9.3 990211 180.176 340.835 339.026 8.183 0.11254 45.52041 1 0005 
99RV214 7.9 990919 180.129 357.831 144.629 1.149 0.07981 45.03200 34 9Y20 
99RV214 7.4 990919 0.000 1.004 0.367 1.359 0.0 42.94720 64 0A03 
99RX214 6.9 991009 0.000 1.962 3.777 4.780 0.0 45.55240 65 0A03 

99RY214 7.4 991009 0.112 41.591 327.921 13.844 0.13357 43.74113 65 0A27 
99RZ214 7.9 991009 8.376 117.659 214.776 20.301 0.57385 87.18745 65 0A27 
99RA215 7.4 990830 0.063 182.588 132.631 25.136 0.0 43.00747 1 0A27 
99RB215 9.4 991009 0.096 1.548 4.997 7.814 0.34575 48.31520 66 0A39 
99RC215 6.8 990919 0.000 178.145 189.013 1.418 0.0 43.49678 64 0A39 

99RD215 7.5 991009 2.799 140.325 210.192 26.055 0.67644 117.08385 65 0A49 
99RE215 6.5 991009 327.467 259.212 149.286 1.336 0.46385 58.35347 64 0A49 
99RF215 7.4 991009 0.000 0.196 327.579 3.675 0.0 43.96413 65 OB10 
99R6215 7.4 990919 0.000 46.711 290.636 0.235 0.0 45.18296 34 OB10 
99RH215 8.1 991009 34.949 355.461 277.123 10.235 0.34817 47.88955 66 0B15 

99RJ215 7.3 991009 1.919 23.468 315.063 19.801 0.39616 58.04188 63 0B15 
99RK215 7.7 991009 110.966 103.443 137.761 11.499 0.16644 39.72913 65 0B18 
99RN215 6.7 991009 0.106 228.644 140.124 12.307 0.0 44.70267 64 0B37 
99RR215 8.1 991009 0.104 185.986 185.694 1.144 0.10067 44.91243 65 0005 
99RT215 7.1 991009 0.000 179.849 192.898 21.907 0.0 43.08942 63 0056 

99RU215 7.2 991009 0.000 359.593 14.277 8.096 0.0 40.69720 64 0056 
99RV215 8.3 991009 14.841 2.213 351.741 21.915 0.21071 45.53910 65 ODO1 
99RV215 8.0 991009 322.404 180.867 253.992 10.424 0.24625 39.63957 63 ODO1 
99RX215 7.6 990919 0.000 223.581 99.349 0.894 0.0 42.05898 32 0015 
99RY215 7.0 991009 35.382 290.540 326.609 22.500 0.34877 47.86438 66 0015 

99RZ215 7.8 991009 1.257 328.119 341.619 25.545 0.70570 104.63416 66 0015 
99TC36 5.3 991029 5.431 250.359 97.852 8.434 0.19145 38.99153 96 OB10 
99XY143 6.2 991228 0.046 181.931 255.364 6.941 0.03663 44.87624 47 0056 

98TF35 9.3 000226 27.355 301.860 51.956 12.613 0.38321 26.42366 2• 0B12 
99U05 9.9 000226 9.683 288.975 87.468 5.597 0.41473 12.75308 108 0A39 
99XX143 8.6 991228 73.403 244.512 102.306 6.033 0.49228 21.88530 48 0056 

Co se týká statistických údajů, kandidátů Kuiperova pásu je nyní 241 (včetně 
ztracených těles), z nich bylo 86 sledováno při alespoň 2 oposicích (letos jich 
bude přes 100). Celková tabulka sledováni vypadá takto: 

Počet lunací Rok Počet oposic 
1 2 3 >3 objevu 2 3 4 5 6 7 

1992 1 
1 1993 1 1 2 
2 2 1994 4 3 1 
5 2 1995 2 2 3 2 
5 1996 2 3 6 
4 2 1 1997 3 3 5 
4 3 5 1 1998 29 1 
32 39 39 8 1999 12 

Z tabulky je vidět, že ze starších objektů nebyly nalezeny především objekty 
sledované jen krátce, po jednu nebo 2 lunace (méně než 45 dnů). Z roku 1998 chybí 
i déle sledované objekty, hlavně z druhé poloviny (část z nich bude zjevné ještě 
nalezena). Je jasné, že ze záplavy objektů roku 1999 (130, tedy většina celkového 
počtu) mohly být zatím v druhé oposici nalezeny jen ty "nejjarnější". 



Meteory v dubnové lunaci 

Dubnová lunace začíná úplňkem 20. března a končí úplňkem 18. 
dubna. Většinu lunace je stále ještě aktivní svazek ekliptikálních 
rojů Virginid s nepatrnou frekvenci (o pár slov více bylo minule). 
Střední polohy radiantů Virginid během dubnové lunace jsou: 20/3: 
192°, -3'; 30/3: 198°, -5°; 10/4: 203', -7'; 15/4: 205°, -8°. Pozo-
rování Virginid je velmi žádoucí spojit se zakreslováním. Hlavními 
roji tohoto svazku aktivním v této lunaci jsou éta-Virginidy, mí-
Virginidy a a-Virginidy, pravděpodobnou přislušnost meteorů k jedno-
tlivým složkám (jejichž reálnost není ostatně do současné doby za-
jištěna) nelze určit bez zákresů. V~polovině dubna jsou Vigrinidy 
vystřídány dalším svazkem ekliptikálních rojů, známým pod názvem 
Skorpio-Sagitaridy. Platí o nich zhruba totéž co o Virginidách, jsou 
cc poněkud aktivnější, ale u nás velmi nízko nad obzorem. Střední 
lohy jejich radiantů jsou: 15/4: 224°, -17°; 20/4: 227°, -18°. 

Nejsilnějším rojem tohoto svazku jsou v dubnu a-Skorpionidy. Rozli-
šení jednotlivých proudů je od nás prakticky nemožné i se zakreslo-
váním. 15/4: 263', +34°; 20/4: 269', +34 . 

Roj a-Bootid patří mezi velmi slabé a jeho frekvence se rok od 
roku měni, není jasné zda je v těchto letech aktivní. Těsně před 
úplňkem začíná aktivita Lyrici, pro nás hlavního jarního roje. Jeho 
pozorovací podmínky jsou ale letos velmi špatné, je velice silně ru-
šen Měsícem. Totéž ostatně platí i o ostatních rojích lunace - mají 
nejvyšší aktivitu buď kolem březnového, nebo dubnového úplňku. 

V připojené tabulce jsou u jmen rojů označeny • ty, které jsou obsaženy 
v pracovním seznamu IMO. Pouze tyto roje lze sledovat statisticky (výjimkou jsou 
v tomto ohledu případné spršky nepravidelných rojů): 

Roj Aktivita Max. Radiant 
a S 

Drift 
Da DS 

V•o ZHR 

Virds • 25. 1.-16. 4. 24. 3. 195° - 4° 35 5 
eta-Virds 10. 2.-12. 4. 24. 3. 183° + 0' 0.9° -0.3° 30 <2 
Lyrds • 16. 4.-25. 4. 22. 4. 272° +33' 1.1° 0.0° 49 var 
mí-Virds 10. 4.-13. 5. 25. 4. 227° - 7° 0.6° -0.3° 23 2 
a-Boods 15. 4.-11. 5. 27. 4. 219° +18° 0.7° +0.2 23 3 
a-Virds 16. 4.-15.'5. 5. 5. 200' -11' 0.8° -0.3° 19 <1 
Sagds • 15. 4.-15. 7. 19. 5. 247° -22° 30 8 
a-Scods 25. 3.- 3. 6. 5. 5. 240° -21° 0.4' -0.2° 37 3 

'Měsíční fáze datum Měsíční fáze datum 

úpiněk 20. 3. první čtvrt 11. 4. 
poslední čtvrt 28. 3. úpiněk 18. 4. 
novoluní 4. 4. poslední čtvrt 26. 4. 

Komety v dubnové lunaci 

V dubnové lunaci komet dále ubylo. Kometa C/1999 H3 (LINEAR) se začala vzda-
lovat od Země i od Slunce a začne proto rychleji slábnout (13.5-14 mag, mapka má 
šířku 2.5'). C/1999 ]2 (Skiff) je nejlíp pozorovatelná ráno; prochází sice perihe-
lem, Zemi se však stále přibližuje (14-14.5 mag, mapka 1.6). Dost pomalu se již 
pohybuje C/1999 L3 (LINEAR), při tom rychle slábne (13.5 -> 14 mag, mapka má šířku 
1.2'). U Slunce mizí C/1999 S4 (LINEAR); měla by být opět pozorovatelná od 22. 
května do 2.srpna (snadno viditelná okem, asi 3.5 mag) a snad i koncem března 



2001 (mezitím bude na jižní obloze). Políčko této komety má 1.6 . Peslední kometou 
seznamu je nově zařazená C/1999 Y1 (LINEAR), asi 14 mag a mapku má 1 . Efemeridy 
zmíněných komet jsou V tabulce včetně podmínek viditelnosti: na závěr je uvedena 
výška nad obzorem večer (V) nebo ráno (R) při stanovené depresi Slunce (zde vesměs 
pro Slunce 12 

Datum 

pod obzorem): 

R.A. Dekl. 
h m s o ' 

C/1999 H3 (LINEAR) 

Dist. 
(AU) 

r 
(AU) 

elong. 
o 

mag Vidit 
o 

00/03/19 12 36 02 42 37.3 3.219 4.005 136.9 13.6 
00/03/23 12 26 09 42 38.5 3.243 4.022 136.1 13.6 
00/03/27 12 16 25 42 33.2 3.274 4.040 134.8 13.6 
00/03/31 12 06 55 42 21.6 3.311 4.057 132.9 13.7 
00/04/04 11 57 47 42 04.0 3.354 4.075 130.5 13.7 

00/04/08 11 49 06 41 40.9 3.402 4.094 127.8 13.8 
00/04/12 11 40 54 41 12.8 3.456 4.112 124.8 13.8 
00/04/16 11 33 17 40 40.6 3.515 4.131 121.6 13.9 
00/04/20 11 26 14 40 04.6 3.579 4.149 118.2 13.9 
00/04/24 11 19 47 39 25.7 3.646 4.168 114.7 14.0 

C/1999 J2 (Skiff) 

00/03/19 16 35 00 37 13.4 6.769 7.111 106.2 14.2 
00/03/23 16 33 31 37 25.2 6.736 7.111 108.2 14.2 
00/03/27 16 31 50 37 36.5 6.704 7.110 110.2 14.2 
00/03/31 16 29 56 37 47.0 6.674 7.110 112.1 14.1 
00/04/04 16 27 50 37 56.5 6.646 7.110 113.9 14.1 

00/04/08 16 25 33 38 04.8 6.621 7.110 115.5 14.1 
00/04/12 16 23 05 38 11.8 6.598 7.110 117.1 14.1 
00/04/16 16 20 26 38 17.2 6.577 7.110 118.5 14.1 
00/04/20 16 17 38 38 21.0 6.559 7.111 119.7 14.1 
00/04/24 16 14 42 38 23.0 6.544 7.111 120.7 14.1 

C/1999 L3 (LINEAR) V-12 

00/03/19 5 40 38 30 23.8 1.987 2.177 87.1 13.0 64.1 
00/03/23 5 35 21 30 23.7 2.100 2.196 82.0 13.1 60.5 
00/03/27 5 31 06 30 23.3 2.213 2.217 77.2 13.3 56.6 
00/03/31 5 27 46 30 23.1 2.324 2.238 72.5 13.4 52.6 
00/04/04 5 25 10 30 23.2 2.433 2.259 68.1 13.6 48.6 

00/04/08 5 23 13 30 23.8 2.540 2.282 63.8 13.7 44.6 
00/04/12 5 21 48 30 24.9 2.644 2.305 59.6 13.8 40.6 
00/04/16 5 20 51 30 26.5 2.745 2.329 55.5 14.0 36.7 
00/04/20 5 20 18 30 28.7 2.842 2.353 51.5 14.1 32.9 
00/04/24 5 20 05 30 31.4 2.936 2.378 47.7 14.2 29.1 

C/1999 S4 (LINEAR) V-12 

00/03/19 1 33 52 25 46.3 3.025 2.289 35.5 12.6 23.0 
00/03/23 1 34 52 25 50.0 3.016 2.236 32.1 12.5 19.7 
00/03/27 1 36 OS 25 55.7 3.002 2.183 29.0 12.4 16.5 
00/03/31 1 37 17 26 03.2 2.983 2.130 25.9 12.3 13.4 
00/04/04 1 38 41 26 12.5 2.958 2.076 23.1 12.1 10.4 

C/1999 T2 (LINEAR) R-12 

00/03/19 22 35 13 30 34.9 4.637 3.882 36.5 14.0 24.1 
00/03/23 22 36 40 31 16.6 4.603 3.859 37.4 14.0 25.4 
00/03/27 22 38 03 32 00.6 4.565 3.836 38.6 13.9 26.7 
00/03/31 22 39 22 32 46.8 4.525 3.813 40.0 13.9 28.0 
00/04/04 22 40 35 33 35.2 4.481 3.791 41.5 13.8 29.3 



V = 6.5-6.9 mag mezi 3.70 a 3.84 únorem UT. Kometu C/2000 C3 objevil Biesecker, 
zjasňovala od V = 6.7 (4.59 únor) do 5.9 (4.79 únor) a pak zeslábla na 7.0 mag 
(5.09 únor). Kometu C/2000 C4 objevil M. Mayer, její dráha je stejná jako komety 
C/2000 C3 s časovým posunem +0.60 dne. Zjasňovala od 5.9 (5.17) po 4.9 (5.30) a 
zeslábla na 6.7 mag (únor 5.67). Kometu C/2000 CS objevil M. Oates, byla 7.5 - 8.0 
mag. Také mezo kometami C/2000 C2 a C/2000 C5 může být vzájemný vztah (pro výpočet 
dráhy komety C/2000 CS byl použit předpoklad o stejném q jako u C/2000 C2). Tyto 
čtyři komety nenáležejí ke Kreutzově rodině. Kometu C/2000 C6 objevil T. Lovejoy, 
Biesecker určil její jasnost na V = 8.7 (únor 9.43) až na 7.7 mag (9.68); jako je-
diná z těchto 6 komet měla ohon na snímcích z C3 ve vzdálenosti 13 poloměrů Slun-
ce. Také C/1999 01 našel také Lovejoy a kometu C/1999 P3 D. Lewis. Tyto poslední 
tři komety patři ke Kreutzově rodině. 

D. Lewis objevil 28. února také kométú C/2000 D1, D.A. Biesecker proměřli 
snímky a oznámil její objev a Marsden provedl potřebné redukce. Kometa patří ke 
eutzově skupině a je o něco větší, než většina jejích běžných kometek. Jasnost 
a: 28.971 února V = 7.4 t .2 a 29.404 V = 5.8 t .1 mag [IAUC 7370]. 
Nová jména a zvětšený počet jmen objevitelů SOHO-komet je způsoben tím, že 

snímky koronografů ze SOHO jsou průběžně zpřístupňovány na internetu a tak se moh-
lo do jejich vyhledávání pustit i několik amatérů. Celkem sonda SOHO zachytila 
přes 100 komet a stala se tak nejúspěšnějším přístrojem pro hledání kometárních 
objektů. Můžete to zkusit i vy. Na dopiněni je ovšem nutné dodat, že jen jediná 
z komet nalezených z družice SOHO byla sledována i se Země, byla to C/1998 J1, 
která byla později pozorovatelná z jižní polokoule i pouhým okem (3 mag). Z komet 
SOHO při přiblížení ke Slunvi asi 95 zaniklo (asi všechna tělesa Kreutzovy rodiny) 
a jen asi 10 průlet "přežilo'. Rozměry většiny těchto těles jsou totiž velmi malé, 
jen v desítkách metrů a intenzivní zářeni zahřeje jejich povrch asi na 2000'C, 
takže se vypařuje i železo a nikl. Tepelný šok spolu se slapovými silami vede té-
měř vždy k zániku těchto těles (při průletu v 0.03 AU a více již nejsou účinky tak 
ničivé). Je ale nesporné, ₹e zásoba těchto tiles musí být stále doplňována z mno-
hem větších kometárních jader. 

Další zprávy o jedné nové a 8l starších kometách SOHO byly v IAUC 7376, zprá-
vy o nich podal opět D.A. Biesecker (redukce vesměs provedl B.G. Marsden). Novou 
je C/2000 E1, objevená na SOHO Vebu řadou lidi (mezi nimi byli M. Meyer, M. Bos-
chat, T. Harincar a M. Oates). Měla ohon 10' a zachytily ji koronografy C2 i C3. Z 
8 starších komet vytvořila krátký chvost C/1999 02, zřetelný krátký chvost měla 
C/1999 03, ohon měla C/1999 03 náznak měla C/1999 R4, zbylé byly bez ohonu. Komety 
C/1999 02 A C/1999 P4 objevil D. Lewis, C/1999 FS A. Vourlidas, C/1999 02 a C/1999 
R3 K. Schenk, C/1999 03 Biesecker; zbylé dvě komety C/1999 03 a C/1999 01 oznámil 
jako první přes www stránku T. Lovejoy. Tato skupina náleží vesměs Kreutzově rodi-
ně. Poslední aktuální kometu SOHO 1999 E2 objevil M. Oates (objev ohlásil opět Bi-
esecker), byla zachzcena koronografem C3 a patři ke Kreutzově rodině. Dráhy těles 

p jsou v následující tabulce; kromě dráhových elementů obsahuje počátek a ko-
ozorování vůči průchodu perihelem v hod, počet poloh a zkrácený odkaz v MPEC: 

Kometa T [TT] q [AU] Per . Uzel Sklon Zač. Kon. K MPEC 

C/2000 C2 2000:02:03.76 0.0344 44.41 41.27 113.92 -1.3 +1.9 10 00-050 
C/2000 C3 2000:02:04.84 0.0460 53.23 4.81 146.19 -6.6 +6.4 35 00-051 
C/2000 C4 2000:02:05.44 0.0460 53.23 4.81 146.19 -6.7 +5.4 54 00-052 
C/2000 CS 2000:02:07.88 0.0344 55.22 41.67 101.94 -2.2 -0.4 7 00-053 
C/2000 C6 2000:02:10.71 0.0051 88.46 10.17 144.12 -35.7 -24.7 12 00-054 

C/1999 01 1999:08:01.12 0.0051 78.96 359.34 144.42 -14.6 -7.2 14 00-059 
C/1999 P3 1999:08:04.06 0.0063 84.02 5.59 144.16 -19.7 -8.7 19 00-C60 
C/2000 D1 2000:03:01.07 0.0051 78.02 0.84 144.61 -36.0 -16.0 29 00-D38 
C/2000 E1 2000:03:05.55 0.0050 89.13 9.73 144.33 -27.5 -4.7 40 00-E27 
C/1999 02 1999:07:22.56 0.0079 62.39 338.37 139.26 -16.1 -7.1 14 00-E28 

C/1999 03 1999:08:01.36 0.0052 89.76 10.06 143.44 -21.9 -6.3 28 00-E29 
C/1999 P4 1999:08:10.14 0.0050 89.07 10.74 144.33 -17.1 -8.7 14 00-E30 
C/1999 P5 1999:08:12.99 0.0063 72.99 355.21 144.69 -20.5 -9.1 22 00-E31 



C/1999 01 1999:08:24.47 0.0053 96.26 15.74 142.16 -15.6 -7.6 13 00-E32 
C/1999 02 1999:08:25.10 0.0050 79.36 0.48 144.55 -15.1 -8.7 10 00-E33 

C/1999 03 1999:08:31.74 0.0052 86.52 7.55 144.42 -24.1 -7.1 29 00-E34 
C/1999 R3 1999:09:06.08 0.0053 79.73 1.53 144.37 -29.2 -7.2 35 00-E35 
C/1999 E1 2000:03:03.72 0.0051 82.50 4.27 145.42 -29.0 -21.6 12 00-E39 

Objevy hned tří komet (vesměs překlasifikovaných z planetek) byly ohlášeny v 
IAUC 7368. Prvou z nich byla P/1999 Vil (Korlevic), objevená Korado Korlevicem ja-
ko asteroidální objekt (0.41-m refl. + CCD, Visnjan) a na jeho prosincových sním-
cích popsána jako pravděpodobně 'fuzzy'. Kometární vzhled potvrdili C. Hergenrot-
her a S. Larson, kteří na složeném snímku v R 600 s (1.54-m Catalina refl.) našli 
komu 13' protaženou v PA 80'. Objevová poloha je 4h34m57s, +24'51.9', těleso je 
kolem 18 mag. Druhá kometa C/2000 B4 byla zjištěna systémem LINEAR, považována za 
Kentaura; teprve později byl zjištěn difuzní vzhled (P. Kušnirák, 0.65-m, Ondře-
jov, 10. února) a 'měkčí' a poněkud větší než hvězda (D. Balam, 1.82-m refl., Vic-
toria, 11. února). Objevová poloha byla 8h08m15s, +37'03.l', jasnost 19.4 mag. Ak-
tivita obou těchto komet je velice nízká, měly by již slábnout, takže zjevně nebu-
dou vizuálně pozorovatelné. Poslední z těchto komet je C/2000 CT54 procházející 
perihelem až v roce 2001. U tohoto objektu asteroidálního vzhledu zjisti J.G. 
Ries (0.76-m refl., McDonald) 15'-16' ohon k SSZ. Objevová poloha je 14 03m405, 
-21'20.5', jasnost 18.9 mag. Všechny tři objekty byly nalezeny na předobjevových 
záběrech. Jen C/2000 CT54 bude možná sledovalelná vizuálně, ovšem z jižní polokou-
le; zatím je však příliš daleko na to, aby byla možná prognóza jasnosti (jádro by 
mělo být asi 16.5 mag). 

Další dvě 'překlasifikované' komety byly ohlášeny v IAUC 7370; prvou z nich 
je P/1999 XB69 (LINEAR), původně klasifikovaná jako asteroidální objekt s kometár-
ní drahou, dle pozorování, které provedl C. Hergenrother (LPL) 1.54-m Catalina 
reflektorem ukazuje komu 5' a 10' ohon v PA 80'. Objevová poloha byla 7.29 prosin-
ce 5 06m13s, +22'55.O', jasnost jádra 17.9 mag. LINEAR získal předobjevové snímky 
16.28 listopadu. Také kometa P11999 XN120 (Catalina) byla překlasifikována z pla-
netky (téhož dne, stejným autorem i přístrojem j~ko minulá) když ukázala komu 12' 
(bez ohonu). Objevová poloha byla 5.19 prosince 3 28m475, +24'01.4', jasnost jádra 
16.9 mag. Také u této komety zachytil LINEAR předobjevové polohy. Dráhy komet jsou 
v tabulce. 

Další kometu, C/2000 D2, objevil LINEAR jako asteroidální objekt 25.191 UT 
února, po umístění na NEO stránku rozpoznali kometární vzhled F.B. Zoltowski 
(28.1 UT: velmi difuzní vzhled, 1.1 UT: ohon 12' v PA 270') a C. Hergenrother (Ca-
talina 1.54-m telesko~: 1.3 března: 8' koma, 15' velmi slabý ohon při PA 105'). 
Objevová poloha byla 6 48m19s, +52'53.9', jasnost 18.1 mag [IAUC 7372]. Dráha ko-
mety je v tabulce. 

V minulé lunaci byla do sledování (pokusné na březen) přibrána 74P; v tabulce 
jsou nyní uvedeny její elementy. Také pro několik dalších komet byly odvozeny nové 
elementy; spolu s elementy nové objevených komet jsou v následující tabulce: 

Kometa T (TT) q (AU] e Perihel Uzel Sklon MPC 

71P 00:12:02.0402 1.559153 0.500535 208.8473 59.6925 9.4952 38309 
74P 01:01:15.6452 3.545786 0.148326 86.6545 77.1565 6.6523 31662 

C/1999 S4 00:07:26.1674 0.765004 1.000002 151.0672 83.1907 149.3902 38308 
P/1999 VJ7 00:02:15.2582 3.167792 0.316312 154.4221 290.5303 2.9794 38308 
P/1999 XB69 00:02:17.0404 1.639261 0.631988 220.1818 256.1668 11.3363 0-D39 

P/1999 XN120 00:05:01.4066 3.286427 0.213115 161.8001 285.4532 5.0309 0-D40 
C/1999 Y1 01:03:24.2080 3.091513 1.0 184.2621 188.8522 134.8089 38308 
C/2000 Al 00:07:14.5824 9.754080 1.0 14.2959 111.8521 24.6066 38308 
C/2000 B2 99:11:09.2796 3.774661 1.0 154.4402 284.9888 93.6621 38308 
P/2000 B3 00:02:14.1320 1.699919 0.574671 130.4773 352.1669 11.1215 38308 

C/2000 B4 00:06:24.6212 6.818695 0.623763 126.8741 0.6207 15.9088 38308 
P/2000 Cl 00:03:19.7555 2.095972 0.406737 51.1166 127.0522 6.1067 38308 



C/2000 CT54 01:06:18.5513 3.129709 1.0 273.0740 18.9613 49.2184 38309 
C/2000 D2 00:03:02.291 2.32276 1.0 115.322 235.730 156.870 0-E04 

Kometa a jméno Epocha a \ P I z+/-dz N Období 

71P/Clark 2000:12:02 3.121646 \ 5.52 1989-2000 
74P/Smirnova-Chernykh 2001:01:11 4.163313 \ 8.49 1978-1998 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:08:04 -0.000003+/-.000007 721 99:09:27-00:02:19 
P/1999 VJ7 (Korlevic) 2000:02:26 4.633390 \ 9.97 77 99:11:03-00:02:11 
P/1999 XB69 (LINEAR) 2000:02:26 4.454373 \ 9.40 41 99:11:14-00:02:27 

P/1999 XN120 (Catalina) 2000:05:16 4.176504 \ 8:54 45 99:11:03-00:02:28 
C/1999 Y1 (LINEAR) 217 99:12:20-00:02:11 
C/2000 Al (Montani) 64 2000:01:04-02:12 
C/2000 B2 (LINEAR) 69 2000:01:29-02:11 

B3 (LINEAR) 3.996711 \ 7.99 46 2000:01:27-02:11 Ö000 

000 B4 (LINEAR) 18.123386 \ 77.2 67 2000:01:02-02:12 
P/2000 Cl (Hergenrother) 3.532957 \ 6.64 69 2000:01:04-02:16 
C/2000 Cľ54 (LINEAR) 24 2000:01:28-02:16 
C/2000 D2 (LINEAR) 66 2000:02:25-03:01 

V prvé části tabulky jsou uvedeny dráhové elementy (průchod perihelem, vzdálenost 
přísluní, výstřednost a pod.); v druhé části pak piné jméno, epocha k níž jsou 
elementy vztaženy (u přesných drah), velká poloosa a doba oběhu (nebo u dlouhope-
riodických komet z = 1/a, tedy převrácená hodnota velké poloosy včetně chyby; má 
rozměr AU- ); počet pozorování a období sledování. Polohy jasnějších komet se 
neměni (např. u C/1999 S4 jsou do konjunkce se Sluncem rozdíly poloh do 2"). 

Pozorování meteorů: 

O prvých pozorováních roku 2000 již byla ve Zpravodaji zpráva. Nové přišla 
ještě únorová pozorování (vesměs se zakreslováním). V tabulce vlevo nahoře je pře-
hled jednotlivých pozorování a rojové příslušnosti spatřených meteorů (DLE - 6-Le-
onidy, VIR - Virginidy, SPO - sporadické), M je místo a kód pozorování (v tabulce 
dole), T je celkový pozorovací, čas. V tabulce vlevo dole je prvý letošní celkový 
přehled pozorovatelů, v tabulce vpravo je přehled pozorovacích nocí (počet pozoro-
vatelů, celkový čas a počet meteorů Zcela dole je tabulka pozoeovacích míst a me-
tod pozorování (zakreslování, nebo jen statistika - poč.): 

Datum Poz. Zač. Kon. M T DLE VIR SPO Sum 

:05 CERJA 01:25 02:45 1 1.33 0 1 4 5 
:06 CERJA 17:40 01:00 1 5.20 0 0 9 9 
2:07 CERJA 17:45 19:30 1 1.75 0 0 3 3 

02:11 CERJA 01:50 02:30 1 0.67 0 0 2 2 
02:26 CERJA 23:40 02:10 1 1.50 1 1 8 10 

Poz. Jméno Nocí T Met. 

CERJA Jakub Černý 6 11.12 34 
KOUJA Jakub Koukal: 3 13.33 165 

Datum Poz. T Met. 

00:01:02 1 2.25 42 
00:01:03 1 0.67 5 
00:01:04 1 1.33 16 
00:01:05 1 9.75 107 
00:02:05 1 1.33 5 
00:02:06 1 5.20 9 
00:02:07 1 1.75 3 
00:02:11 1 0.67 2 
00:02:26 1 1.50 10 

9 nocí 9 24.45 199 

Kód Metoda Místo Délka Šířka 

1 Zak. Senohraby E 14°45' N 49°51' 



Pozorováni komet 

Poměrně špatné počasí a nízká jasnost všech komet způsobuje, že 
se pozorování schází jen málo (a jen od některých pozorovatelů). Svá 
pozorování z letošního roku zaslali: Jakub Černý (refr. 7.6-cm, 35x 
- Cl); Kamil Hornoch (ref1. 35-cm,. 92x.- H1; 166x - H2; 208x - H3); 
Martin Lehký (25x100 Li';'refl. 42-cm, 81x - 1.2; .162x - L3); Gabri-
el Okša (refr. 15-cm, 48x - O1; 60x'. ' O2),. 

Období viditelnosti C/1999 113 . (LINEAR) téměř konči: únor: 
27.90: 13.5 mag, 1.1' (H3); 29.15: .13.3„ 1.4' (H3) březen: 2.93: 
13.8, 1.4' (H3); 4.89: 13`6, 1.4' (113). Po delší, době byla opět sle-
dována C/1999 J2 (Skiff): únor: 29.16: 14.2 mag, 1.1' (H3). Nejjas-
nější kometou je C/1999 L3 (LINEAR): ú4or: 1.80: 11.6 mag, 1.5' 
(O2); 6.00: 10.7, 4' (C1); 6.94: . 10.`4, 3' 4(C1); .. 7.83: 10.7 ,2' (Cl); 
10.77: 10.9, 3' (L1); 10.90: 10.8 2' (O1); 11.96: 11.3, 2' (Cl);
21.78: 11.5, 2.5' (L2); 27.76: 13.x, 1.5i'.:(L3); 27.78: 12.0, 2.0' 
(O2); 27.78: 12.7, 1.9' (H1); `•28.79: 13.2, 1.5' (L3); březen: 2.76: 
13.0, 1.6' (L3); 2.90: 12.8, 1.5' (H1); 4.88: 13.0, 1.5' (H1). Velmi 
již zeslábla C/1999 S3 (LINEAR): únor: 27.76: 13.7 mag, 0.8' (112); 
29.17: 13.8, 0.8' (H3). Zvolna zjasňuje C/1999 S4 (LINEAR): únor: 
21.75: 13.2 mag, 1:4' (L3:); 27.74: 13.3, 1.4' (L3); 27.77: 13.5, 
1.5' (H2); 28.74: 13.3, 1.3' (L3); březen: 2.75: 13.3, 1.5' (L3); 
5.77: 13.2, 1.4' (H2). 

V příští oposici projde perihelem 74P/Smirnova-Chernykh: 'únór: 
27.77: 13.6 mag, 0.9' (L3); 27.83: 14.3, 0.9' (H3); 28.81: 13.9, 
0.8' (L3); březen: 2.78: 14.0, 0.9' (L3); 4.87: 14.3, 0.8' (H3). 
Jedno z posledních pozorováni 141P/Machholz 2, komponenty "A": únor: 
1.73: 11.3: mag, 2.5' (O1). 

Z ".nadplánových" komet lze najít C/1999 U4 (GATALINA-Skiff): 
únor: 28.76: 14.2 mag „ 0.$' :(L3). Dost zjasněla také C/1999 Y1 (LI-
NEAR): únor: 28.77: 13.9: mag, 1' (L3); březen: 2.79: 13.9, 1' 
(L3); 4.85: 14.5, 0.8' (H3). Mimo dosah i větších vizuálních dale-
kohledů je 59P/Kearns-Kwee: únor: 28.83: [14.5 mag, -- (L3). 

Diskusní skupina SMPH a upozornění pro členy 

Iniciativou členů výboru SMPH byla založena internetová diskužní skupina na 
téma meziplanetární hmoty. Adresa této diskuzní'skupiny je SMPH@onelist.com. Info-
rmace o ní se můžete dočíst také na URL http://www.onelist.com/community/SMPH. Ti 
z členů SMPH, kteří dali k dispozici svoji e-mailovou. adresu >do adresáře, dostali 
před pár týdny informativní mail od moderátora této diskuzní skupiny Petra Pravice
s pozvánkou k účasti. Pokud máte přístup k e-mailu, nedostali jste "zvací mail" 
s nabídkou účasti a máte o ni zájem,. můžete se přihlásit zasláním mailu na adresu 
SMPH-subscribe@onelist.com, nebo ňa URL http://vww.onelist.com/subscribe/SMPH. Mo-
hou se účastnit i zájemci, nečlenové SMPH. Můžete tam diskutovat věci jak pozoro-
vací, tak i teoretické, pokud se budou týkat MPH. Máte-li jakékoli otázky, na kte-
ré jste zatím nemohli najít odpověď nebo byste je rádi prodiskutovali s dalšími 
lidmi se zájmem o toté₹, jste v naší diskusní skupině vítáni. Výtahy ze zajímavěj-
ších diskusi v této skupině budeme zveřejňovat ve Zpravodaji. 

Několik členů zaplatilo letošní příspěvky velmi pozdě, dost nových zájemců se 
přihlásilo, vysoká korespondence a současný (doufáme ₹e jen do léta) velmi složitý 
systém přípravy Zpravodaje měly mimo značné zatížení členů výboru za následek 
vznik poněkud nepřehledné situace. Prosíme proto ty členy, jimž chybí některé z 
letošních čísel Zpravodaje, aby si o ně napsali na adresu: 

Kamil Hornoch, Paseky 393, 664 31 Lelekovice. 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na SMPH: 
Předseda: doc. Vladimir Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno. 



Zpravodaj Společnosti pro 
MeziPlanetární Hmotu 

Číslo 4 (139) - 11. dubna 2000 

Komety roku 1999 (dle stavu k 23. březnu 2000) 

V roce 1999 byl očekáván návrat 18 periodických komet, z nich 6 se od objevu 
vracelo poprvé. Z těchto komet nebyly nalezeny dvě, jednak 102P/Shoemaker 1, pro 
kterou měl být tento návrat 3-tím, jednak P/1991 V1 (Shoemaker-Levy 6), sledovaná 
dosun jen při objevovém návratu. Současné návraty obou těchto komet byly velice 
nepříznivé. Oproti tomu byla po jednom "vynechaném" nepříznivém návratu nalezana 

q r

meia 63P/Vild 1, která navíc příjemné překvapila tím, ₹e byla téměř o 3 mag jas-
Jši, než udávala předpověď a byla vidět i vizuálně. Pět komet očekávaných při 
uhém návratu dostalo svá definitivní označení: 135P/Shoemaker-Levy 8 =P/1992 61, 

136P/Mueller 3 =P/]990 Sl, 140P/Bowell-Skiff =P/1983 Cl (v roce 1998), dále 141P/ 
Machholz 2 (z 5-ti složek v roce 1994 byly vidět 2) = P/1994 P1 a 142P/Ge-Vang 
=P/1988 V1. Za rok 1999 bylo dosud ohlášeno 78 objevů komet (z toho je sice 35 ko-
met objevených koronografy družice SOHO, i zbývající číslo 43 objevů je úctyhodné. 
Drastické zvýšení počtu objevů padá především na vrub systému LINEAR, jímž bylo 
nalezeno 22 objektů (přes polovinu). Zkrátka nepřišli tentokrát dni amatéři, podí-
leli se na objevech 6 komet; 3 z nich byly (rekord po mnoha letech) objeveny 
vizuálně: C/1999 Al (J. Tilbrook), C/]999 H1 (S. Lee), C/1999 N2 (D.Lynn), všechny 
z Australie, poslední z nich dokonce triedrem 10x80. Jižní obloha je přece jen da-
leko hůře hlídaná, než severní. Ale amatéři byli úspěšní i na severu: K. Korlevic 
a M. Juric objevili P/1999 DN3 (prvý y nich ještě P/1999 VJ7), G. Hug a G.E. Bell 
objevili P/1999 X1. Nových periodických komet bylo označeno 9, 4 další mají oběžné 
doby mezi 30 a 200 lety (dle nových pravidel nedostávají při prvém pozorovaném 
návratu označení P). 

Není proto divu, ₹e i počet vizuálně sledovaných komet byl v roce ]999 rekor-
dní - bylo pozorováno 44 komet (v roce 1998 35). Z nich bylo 14 sledováno již 
v roce 1998, zhruba stejný počet komet roku ]999 zůstal i do roku 2000. Z těchto 
44 komet bylo 14 sledováno jen sporadicky (nejen u nás ale i ve světě), mezi sle-
dovanější komety patřila P/1998 S] (LINEAR-Mueller), byla kolem 15 mag a v roce 
1999 byla pozorována naposled (podobné jako 14 málo sledovaných komet není v gra-
fech). Ostatní málo sledované komety byly: C/1999 V3 (LINEAR), od níž bylo získáno 
(včetně roku 1998) jen 8 odhadů do 14. března, jasnost byla 14.7 -> 14.9 mag. Od 
ledna do března byla vidět P/1998 (Li), asi 14.3 mag (7 odhadů). Od března do dub-
a byla C/1999 El (Li) 14.6 mag (6 odhadů); v červenci C/1999 F2 (Dalcanton) měla 
7 mag (3 odhhady). Od června do srpna byla zachycena trojice komet: C/1999 K2 

erris), 14.8 mag (2x), C/1999 K3 (LINEAR), 14.4 mag (2x), C/1999 KS (LINEAR), 
14.2 mag (3x). Koncem července a v prvých dnech srpna byla vidět kometa C/1999 12 
(LINEAR), 14.4 mag (3x) a od poloviny listopadu jsou sledovány komety C/1999 T2 
(LINEAR) (14.6 -> 14.4 mag, 4 odhady) a C/1999 U4 (Catalina-Skiff) (14.8 mag, 3x). 
Z periodických komet byla do poloviny ledna vidět 4P/Faye při mimořádně nepřízni-
vém návratu (13.7 -> 13.4 mag, 2x), pětkrát byla sledována 29P/Schwassmann-Vach-
mann 1, která je blízko nejji₹nějšího úseku dráhy a nízko nad obzorem; v roce 1999 
byla méně aktivní než v 1998, vesměs >l3 mag. Od poloviny září do poloviny listo-
padu byla sledována 50P/Arend (14.4 mag, 5x), počátkem března 60P/Tsuchinshan 2 
(14.5 mag, 5x). Tato poslední kometa byla poněkud zklamáním, čekali jsme jasnost 
asi o 1 mag vyšší. 

Pro zbylých 29 komet bylo možné aspoň aproximativně určit fotometrické para-
metry a spočíst křivky změn jasnosti. Křivky změn jasností komet C/1998 MS (LINE-
AR), C/1998 P1 (Villiams), P/1998 S1 (LINEAR-Mueller), P/1998 U3 (Jflger), C/1998 
U5 (LINEAR), P/1998 V1 (Spahr), 21P/Giacobini-Zinner, 52P/Harrington-Abell, 88P/ 
Howell, 93P/Lovas 1 a 140P/Bowell-Skiff byly již ve Zpravodajích 128 a 134, pro 
ostatní komety jsou zcela předběžné a ještě se k nim ve Zpravodaji vrátíme. Letos 



jsou zpracovány do dvou grafů, záplava slabších komet v druhé polovině roku 1999 
způsobila, že tato část grafu je nepřehledná a bylo nutné období červenec=prosinec 
vykreslit pro jasnosti 9.7 - 14.7 mag ve zvětšeném měřítku. Křivky změn jasnosti 
jednotlivých jsou kresleny vesměs pro období jejich sledovatelnosti od nás, začí-
nají 1-2 dny před prvým pozorováním a konči 1-2 dny po posledním pozorováni (důvo-
dy mohou být pochopitelně různé: kometa přešla na jižní oblohu, blíží se konjunkci 
se Sluncem, zeslábla). Periodické komety jsou v grafech označeny čísly (37 = 37P/ 
Forbes), případně číslem a velkým písmenem (slo₹ky A, D komety 141P/Machholz 2: 
141A, 141D) nebo písmenem a číslicí (nově objevené komety), pokud je před písmenem 
ještě číslice 8 byla kometa objevena v roce 1998. Příklady: 8V1 = P/1998 V1, 8P1 = 
C/1998 P1, J3 = C/1999 J3. 

Na rozdíl od roku 1998 byly v roce 1999 od nás vidět tři poměrně jasné komety 
snadno viditelné i menšími triedry. Nejjasnější z nich byla C/1999 H1 (Lee), která 
byla sice objevena na jižní obloze, nejlepší pozorovací podmínky však měla a₹ 
přechodu na severní oblohu. Měla poměrné jasný antiohon až 20' a širší slabý oh 
až 9'. Z jižní oblohy přešla také C/1999 N2 (Lynn), její pozorovací podmínky však 
byly celkové horší (z geometrických důvodů) a z počátku rychle slábla. Kometa 
C/1999 33 (LINEAR) sice patřila mezi velmi slabé, měla však neobyčejně přiznivý 
návrat (prolétla v těsné blízkosti Země) a byla proto jasnější 8 mag. Počátkem ro-
ku dosáhly maxima jasnosti komety C/1998 MS (LINEAR) a C/1998 P1 (Villiams); prvá 
z nich měla velmi příznivou polohu, jako objekt asi 10 mag prošla pólu blíž, než 
Polárka, i u této komety zaznamenalo mnoho pozorovatelů přítomnost slabého ohonu. 
Počátkem roku byla ještě dost jasná 21P/Giacobini-Zinner, poměrně brzy však zmize-
la u Slunce. Ve "stínu" jasných letních komet probíhal návrat komety 10P/Tempel 2, 
její poloha dost hluboko pod rovníkem z ní nedělala příliš atraktivní objekt, měla 
však i krátký ohon. Zpočátku svého období viditelnosti byla dost slabá, k náhlému 
zvýšení její jasnosti došlo až necelý měsíc před průchodem perihelem. Poslední 
jasnější kometou roku byla "A" složka komety 141P/Machholz 2. Její zjasnění nasta-
lo těsně před Štědrým dnem, během ledna však opět rychle zeslábla. Návrat této ko-
mety byl ostatně největším zklamáním roku 1999. Z mohutné aktivity při minulém ná-
vratu (po oddělení 4 fragmentů od jádra) zbyl jen stín, byla asi o 2.5 mag slabší, 
než v minulém průletu a ze 4 fragmentů byl zachycen jen jeden který sice byl v li-
stopadu jasnější, než hlavni část, ale v lednu 2000 zcela zmizel (zřejmě se během 
listopadu a prosince zcela rozpadl). Pozorování této komety bylo ztíženo i jižní 
deklinací a špatným počasím. Příjemným překvapením roku byla pokračující aktivita 
komety 52P/Harrington-Abell, která se výbuchu blízko konjunkce se Sluncem (byla 
snad o 10 mag jasnější, než udávala předpověď) nevrátila k obvyklé jasnosti, ale 
zůstala asi o 6 mag jasnější (co z této aktivity zbude při příštím návratu?). 
Zjasnění na přelomu dubna a května není zcela zaručeno. Z komet objevených v roce 
1998 měly v roce 1999 maximum P/1998 U3 (Jager) a C/1998 T1 (LINEAR), která v lét` 
dosáhla asi 8.5 mag, byla v té době pozorovatelná z jižní polokoule. Počátkem ro 
dost rychle slábly C/1998 US (LINEAR), P/1998 V1 (Spahr) a z periodických konve 
88P/Howell (která navíc zmizela u Slunce). Dost dlouho se "udržela" 93P/Lovas 1, 
slábnoucí po průchodu perihelem jen nečekané zvolna. Asi o 2 mag jasnější, než při 
minulém (objevovém) návratu byla 140P/Bowell-Skiff. Od května byly sledovány dvě 
slabší komety s velkou vzdálenosti perihelu a proto s dlouhou dobou viditelnosti: 
C/1999 113 (LINEAR) s perihelem 3.50 AU a C/1999 32 (Skiff) s rekordní perihelovou 
vzdáleností mezi vizuálně sledovanými kometami - 7.11 AU. Jsou dosud sledovány, 
jasnost C/1999 113 se měnila mezi 13 a 14 mag, C/1999 J2 měla téměř stálou jasnost 
14.3 mag. Dost dlouho byla sledována také C/1999 K8 s perihelovou vzdáleností 
4.20 AU. Mezi jasnější komety objevené systémem LINEAR patřila C/1999 53, krátce 
po objevu dosáhla 12 mag. C/1999 K6 (LINEAR) byla sledována jen krátce. Až po kon-
junkci se Sluncem bylo možné vizuálně sledovat C/1999 L3 (LINEAR), jejíž nejlepší 
pozorovací podmínky nastaly až v roce 2000 (byla poblíž oposice na své retrográdní 
dráze asi 10.5-I1 mag). Také kometa C/1999 S4 bude mít období své "slávy" teprve 
v létě 2000, na rozdíl od původní předpovědi jasnosti (3.5 mag) se však zdá, že se 
její jasnost mění se vzdálenosti od Slunce jen velice pomalu, je tedy pravděpodob-
nější, že dosáhne jen asi kolem 6 mag. Koncem roku 1999 bylo možné sledovat také 
řadu krátkoperiodických komet, nejjasnější a prvou z nich byla 37P/Forbes, byla 
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asi o 0.5 mag jasnější, než udávala předpověď. Ze slabších byly pravidelněji sle-
dovány 59P/Kearns-Kwee, 84P/Giclas (byla asi o 1.5 mag jasnější, než udávala před-
pověď), 106P/Schuster, která však zjasněla a₹ v polovině listopadu a 114P/Viseman-
Skiff, jejich jasnosti a₹ na uvedené dvě dobře souhlasily s předpovědí. Zdá se, že 
rok 1999 nebude v počtu vizuálně pozorovatelných komet hned tak překonán. 

Období Aten (stav k 7.dubnu) 

Od poslední zprávy o objevech planetek uplynula sice velice krátká doba, ale 
objevů zajímavých těles přibylo nebývalým způsobem, prvou polovina března můžeme 
skutečně nazvat "obdobím Aten kterých přibylo za dva týdny 8 (tento údaj můžete 
snadno porovnat s tabulkou statistiky objevů), od počátku února celkem 10. Těles 
typu Amor přibylo 20, Apollo 26. Na těchto 56 objevech se podílí LINEAR 43, Cata-
ina Sky Survey 10 a JPL/NEAT, LONEOS a Spacewatch po 1. Z těchto 55 těles bylo 
3 zařazeno mezi potenciálně nebezpečná srážkou se Zemí (PHAs, mohou projít blíže, 
než 0.05 AU od Země a jsou dost velká). Kvůli rostoucímu počtu objevovaných těles 
byla pro presentaci vybrána z těles Amor jen ta, která mají perihel pod 1.1 AU, 
všechna PHAs a tělesa typu Aten, dále pak z Amor a Apollo ta, která mají alespoň 
18 absolutní mag a ta velmi drobná, která se mimořádně přiblížila Zemi. Jejich 
přehled je v následující tabulce (kromě elementů je na konci uveden sledovaný ob-
louk ve dnech a zkrácené označení MPEC): 

Těleso Mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a (AUJ ObI.MPEC 

OOCK33 18.4 00:02:06 102.428 215.560 124.956 18.114 0.41491 0.96833 26 0E17 
OOCM33 21.2 00:02:26 346.756 50.085 132.983 11.556 0.27205 1.32240 37 OD17 
O00033 21.1 00:02:26 5.651 178.834 319.732 18.219 0.56483 2.33491 25 OE05 
OOCE59 20.2 00:02:26 265.166 307.662 318.819 12.261 0.16718 1.13855 40 OFO8 
OOCF59 16.5 00:02:26 57.244 222.328 141.925 41.636 0.63991 1.67954 33 0E49 

OOCH59 19.5 00:02:06 157.696 108.779 214.409 3.272 0.42259 0.86222 22 0E05 
OOCK59 24.0 00:02:26 19.294 341.056 139.448 5.692 0.31261 1.47926 36 0L•60 
OOCN101 14.3 00:02:26 236.323 118.299 183.734 15.929 0.63487 1.59913 3. OF43 
OOCO101 18.8 00:02:26 97.072 65.193 353.191 15.328 0.08960 1.07533 51 OF43 
OOCP101 19.2 00:02:26 29.103 247.452 160.654 10.465 0.61895 1.77368 32 0E60 

OOCT101 20.5 00:02:26 50.969 292.279 135.684 23.288 0.35484 1.29962 21 0E36 
OODN1 19.9 00:02:26 353.795 146.157 42.402 7.771 0.67016 2.89404 18 0E60 
OO11J8 17.6 00:02:26 97.146 262.945 139.623 37.744 0.25289 1.41151 9 0E37 
001101 20.3 00:02:26 323.676 302.277 336.290 3.457 0.68115 1.42804 24 0001 
0011118 14.6 00:02:26 260.556 317.876 323.262 46.730 0.55457 1.48368 36 0019 

1108 24.8 00:02:26 352.972 92.240 98.958 0.297 0.61519 2.49447 5 0E36 
11K79 15.9 00:02:26 73.830 2.398 43.542 60.669 0.41505 1.77752 12 0E48 

OODP107 17.8 00:02:26 263.657 289.492 358.888 8.662 0.37651 1.36477 26 OF43 
OOEA14 20.9 00:02:26 84.670 205.954 204.034 3.551 0.20236 1.11675 12 OF08 
OOEB14 23.0 00:02:26 264.805 139.537 162.969 11.695 0.49882 0.89621 4 0E36 

OOED14 20.6 00:02:26 256.636 309.991 4.040 13.735 0.56619 0.83476 11 OF08 
OOEE14 17.1 00:02:26 161.535 197.776 155.832 26.496 0.53312 0.66177 21 OF39 
OOEH26 21.5 00:03:17 337.521 18.642 215.695 0.394 0.47814 1.85206 30 OG19 
OOEJ26 19.4 00:03:17 303.836 285.575 10.800 9.239 0.61494 1.38294 30 OG19 
OOEK26 18.1 00:02:26 24.665 305.394 126.695 15.593 0.65815 2.39927 10 0E60 

00E1126 22.4 00:02:26 107.364 23.884 345.367 3.877 0.46974 0.81580 9 OFO1 
OOET70 18.4 00:03:17 143.844 46.360 331.241 22.303 0.12346 0.94679 18 OF43 
OOEU70 18.6 00:02:26 19.806 253.058 166.439 12.997 0.76357 2.20528 6 OF08 
OOEV70 19.7 00:02:26 36.671 314.788 108.675 1.392 0.53057 1.20754 18 0012 
OOEV70 21.1 00:02:26 245.398 125.472 178.419 5.462 0.32046 0.93626 16 0001 

OOED104 17.0 00:03:17 120.655 218.271 190.097 40.800 0.26872 1.37049 26 0031 
OOEE104 20.5 00:03:17 261.035 281.090 26.258 5.233 0.29350 1.00344 25 0020 



OOEZ106 20.5 00:02:26 251.165 313.095 358.533 41.099 0.45031 0.93658 14 0F41 
OOEA107 16.2 00:03:17 184.055 277.978 53.017 28.575 0.45555 0.92937. 19 0G19 
00E2148 14.9 00:02:26 314.174 301.223 7.575 10.798 0.61417 2.58014 33 0G31 

OODG8 12.8 00:02:26 351.147 222.263 279.117 129.416 0.79340 10.79517 29 0F39 
OOBDI9 16.7 00:02:26 202.261 324.185 333.877 25.639 0.89513 0.87641 2' ODOl 

Nyní k jednotlivým tělesům. Těleso 2000 CK33 patří mezi středně velké planet-
ky typu Aten. Bylo objeveno 0.3 AU od Země, při vzdalování (17.5 mag), k Zemi se 
kvůli orientaci dráhy přibližuje jen na 0.136 AU. Mezi nejmenší PHAs patří 2000 
CM33, nejvíce se přibližuje na 0.042 AU, při podobném přiblížení byl i nalezen ja-
ko objekt 15.5 mag při rychlém průletu za Lva do Herkula. Ještě blíž (0.006 AU) 
může prolétnout 2000 C033, asi stejné drobné těleso, ale typu Amor, pohyboval se 
souhvězdím Boota a Panny k jihu, tentokrát ve vzdálenosti 0.054 AU. Mezi velmi 
těsné křižiče (0.004 AU) patří o něco větší Apollo 2000 CE59, tentokrát prolétlo 
ale 0.217 AU od Země. Jeho dráha se vyznačuje velmi malou výstředností a proto se~ 
se Zemí setkává dost často, v 6.74 srpna bude jen 0.0526 AU daleko (k podobné dvo-
jici setkání dojde v roce 2017). Velkým Apollem je 2000 CF59, má velký skon dráhy 
i výstřednost, bylo objeveno asi 0.6 AU od Země, blízko oposice a Zemi se (stejně 
jako vetšina známých velkých těles tohoto typu) nepřibli₹uje. 2000 0159 patří mezi 
Aten, má dost výstřednou dráhu a malý sklon, se Zemi se proto setkává dost často 
(nejblíže na 0.024 AU, i když bylo objeveno lOx dál, asi 18 mag), oběžná doba je 
však asi synchronizována se Zemí, takže tato setkání nejsou příliš těsná. Droboun-
ký Amor 2000 CK59 nepatři u₹ (svými rozměry) mezi mebezpečná tělesa, byl však ob-
jeven jen 0.04 AU od Země (18.5 mag) po velmi těsném přiblíženi, podobná poloha se 
opakuje po 5 obězích, tedy po 9 letech. Jedním ze skutečně velkých Apoll je 
2000 CN101, byl objeven blízko afelu své dráhy v oposici se Sluncem (18 mag). Zemi 
se může nejvíc přiblížit na 0.112 AU, podobná přiblížení jsou však vzácná. Velmi 
často se bude setkávat se Zemí 2000 CO101, k setkáním dochází po dvojicích, v září 
a březnu dalšího roku, těsná by měla být zářijová setkání v roce 2009 a 2028, jen 
málo přes 0.05 AU (teoreticky 0.028 AU). Velký počet setkání je dán velice malou 
výstředností a malým sklonem dráhy. Také s 2000 CP101 se budeme potkávat dost čas-
to, i když může být nejblíž jen 0.044 AU, po dosti blízkém přiblížení byl objeven 
(17.7 mag). 'Nejtěsnějším kři₹ičem' tohoto seznamu je 2000 CT101, s nejmenší vzdá-
leností jen 0.001 AU, patří mezi dosti drobná tělesa. Má ale dost velký sklon drá-
hy, takže jeho blízká setkání se Zemi jsou vzácná; při tomto byl objeven asi 0.2 
AU od Země jako rychle se vzdalující těleso 17.5 mag. 

V druhé polovině února byla objevena 3 tělesa typu Apollo, která jsme mohli 
sledovat při březnových těsných průletech kolem Země. Prvým z nich bylo 2000 DNI, 
objevené jako objekt asi 18 mag v maximu jasu. Kolem Země prolétlo 29. března ve 
vzdálenosti 0.087 AU, ale mělo dost velkou fázi a proto bylo jen asi 19 mag (pro-
cházelo právě perihelem 0.955 AU od Slunce). Velmi blízko může proletět 2000 1101, 
jen 0.013 AU; tentokrát prošlo 10.11 března 0.0262 AU od Země (rychlostí téměř 20' 
za den), o dva dny dříve bylo 14.8 mag. Při malém sklonu dráhy se se Zemí potkává 
dost často, v říjnu 2027 by opět mělo být 0.08 AU od Země. Středně velký Amor 2000 
DJ8 byl objeven 0.65 AU od Země, po průchodu afelem. Při velkém sklonu dráhy a je-
jí orientaci (délka perihelu blízká 270') se nepřibližuje na víc než 0.28 AU. Apo-
llo 2000 DM8 patří mezi velká, bylo také objeveno poblíž oposice po průchodu afe-
lem jako objekt 17.5 mag. Ani toto těleso se nepřiblíží Zemi víc, než na 0.26 AU. 
Mezi PHAs není zařazeno 2000 1108, na to je příliš malé; může se však přiblížit na 
0.005 AU, krátce po objevu prolétlo 4.94 března jen 0.0108 AU od Země (nejblíž ze 
zde uvedených těles), pohybovalo se rychlostí téměř 30' za den a o dva dny dřív 
bylo (i přes nepatrnou velikost) 16.5 mag v Kštici Bereniky. Velkým kři₹ičem je 
2000 DK79, náležející k typu Amor. Má neobvyklou orientaci dráhy: přímka apsid le-
ží i přes enormě velký sklon skoro v rovině ekliptiky (proto se může Zemi přiblí-
žit na 0.036 AU) - podobné dráhy jsou mezi planetkami AAA vzácné, jsou však obvyk-
lé mezi krátkoperiodickými kometami. Byl objeven daleko od Slunce, již blízko afe-
lu, se Zemí se v brzké době nepotká. Posledním vybraným únorovým tělesem je 2000 
DP107, dosti velký křiiič typu Apollo (min. vzdálenost 0.017 AU) objevený během 



oposice; při poměrně málo výstředné a málo skoněné dráze se potkává se Zemí sice 
poměrně často, v těchto desetiletích však k přiblížení nedojde. 

Hlavní nápor objevů však přišel až v březnu. V oposici se Sluncem byl objeven 
malý PHAs, Apollo s málo výstřednou dráhou a malým sklonem 2000 EA14 (minim. vzdá-
lenost 0.042 AU). Pak následují v tabulce tři tělesa typu Aten, prvým je 2000 EBI4 
nepočítaný pro malé rozměry mezi PHAs, který se však může přiblížit na 0.03 AU. 
Krátce po objevu byl jen o polovinu dál, kolem 18 mag. Mezi drobné PHAs je počítán 
2000 EDI4, který prolétl 16.50 března v nejmenší možné vzdálenosti 0.0385 AU od 
Země. S tímto drobným tělesem se Země potkává dost často (za příštích 30 let ještě 
3x), i když ne tak těsně. Mimořádně velkým tělesem je 2000 EE14, tento Aten má 
druhou nejkratší dosud známou oběžnou dobu = jen 0.54 roku. I když je jeho mini-
mální vzdálenost jen 0.038 AU, k setkáním se Zemí dochází poměrně zřídka. Při ob-
evu byl 0.16 AU od Země, v elongaci asi 95 a dosáhl 15.5 mag. Dlouho před velmi 
sným průletem byl objeven malý Apollo 2000 EH26 (v jednom z uzlů je jeho dráha 
n 0.001 AU od zemské), Zemi bude nejblíž počátkem května,' několik dnů před prů-

chodem perihelem a nebude proto pozorovatelný (asi 0.038 AU). Mezi PHAs patří Apo-
llo 2000 E326 (nejméně 0.007 AU) objevený poblíž oposice 0.52 AU od Země, v době 
objevu byl 19.5 mag. Krizicem typu Apollo je i 2000 EK26 objevený za podobných 
okolností, ale o něco dál (má již spíše kometární dráhu). I když se může přiblížit 
na 0.011 AU jsou (podobně jako u předchozího tělesa) blízká setkání se Zemí velice 
vzácná. Malinkým tělesem typu Aten je 2000 EM26, bylo objeveno poblíž oposice se 
Sluncem 0.12 AU od Země (19 mag). Není považováno za PHAs (i při min. vzdálenosti 
0.018 AU), je prostě příliš malé. Dosti velkým Aten je 2000 ET70, navíc se můýe 
přiblížit na 0.019 AU. Bylo objeveno 0.15 AU od Země a dosáhlo až 16 mag, těsnější 
setkání se Zemí jsou však vzácná. Mezi dosti velká PHAs patří Apollo 2000 BU70, 
které však má minimální vzdýlenost jen 0.043 AU. Podobně jako řada jiných velkých 
Apoll byl objeven blízko oposice se Sluncem, 0.45 AU od Země. Už z prvých pozoro-
vání velice nepravidelný tvar tělesa, který má za následek velice výrazné změny 
jasnosti v rozsahu asi 3 mag (pravděpodobně víc než u Erosu). Dost velké změny ja-
su se objevily také u drobného PHAs - 2000 EV70 (typu Apollo). Byl objeven krátce 
po blízkém průletu, 0.07 AU od Země, může se přiblížit na 0.012 AU. Mezi tělesa, 
která se budou v brzké budoucnosti se Zemí setkávat rekordně často patří droboučké 
PHAs, Aten 2000 EV70. Při těsném průletu 24.42 března ve vzdálenosti 0.0133 AU 
(minimálně 0.009 AU) bylo jasnější 14 mag, lOx dál bude v listopadu 2007, březnová 
"serie" však bude pokračovat v letech 2010 a 2020 (s rostoucí vzdáleností), naopak 
v "listopadové serii" (2017, 2027) vzdálenosti klesnou asi na 0.09 AU. Planetka 
2000 ED104 je dost velký Amor nepřibližující se příliš Zemi (má veliký sklon šikmo 
orientované dráhy, nejblíž může být 0.049 AU), byl objeven již 0.74 AU od Země, ve 
vzdálenosti 2/3 AU byl jasnější 18 mag. Malinké Apollo 2000 EE104 může projít jen 
008 AU od Země, letos v dubnu (měsíc po objevu) prochází 0.042 AU od Země, bude 

tom mírně jasnější 14 mag. Planetka je zajímavá tím, že její doba oběhu je jen 
o 2 dny delší než rok, je tedy velikostí podobná dráze naší Země (rekord drží 
v tomto ohledu Aten 1998 UP1, jehož doba oběhu je o pár hodin kratší než zemská). 
Dráhy dvou dalších Aten jsou si tvarem a velikosti (i velkým sklonem) velmi podob-
ně. Těleso 2000 EZ106 je velmi malé, které za 10 dnů po objevu prolétlo 0.071 AU 
od Země (nejpříznivější možný průlet) a bylo 15.5 mag (prolétlo asi 12' za den ZJZ 
směrem). 2000 EA107 je velkým objektem objeveným blízko afelu (0.74 AU od Země) ve 
vysokých šířkách (+77') s velmi pomalým pohybem. Zdá se také, že prochází dost 
velkými změnami jasnosti; mohlo by být asi 16-17 mag v dubnu. Se ynačným zpožděním 
byla uveřejněna dráha tělesa 2000 EZ148, velké planetky typu Apollo. Bylo objeveno 
asi 1.4 AU od Země, nejblíž však bude až za 7 měsíců, měsíc po průchodu perihelem 
(asi 0.5 AU). Bude jasnější 16 mag ale dosti daleko na jihu. 

Poslední dvě tělesa v tabulce nepatří mezi nyní objevené křížiče. Prvé z nich 
je třetím známým tělesem bez kometární aktivity s retrográdní drahou, po loňských 
objevech 1999 LD31 a 1999 LE31. Dráhy všech těchto těles mají dost velké výstřed-
nosti a oběžné doby nad 20 let (neznáme ani kometu v retrográdní dráze s periodou 
pod 20 let); je dost pravděpodobné, že jsou vyhaslými kometárními jádry. Je zají-
mavé, že všechy dráhy mají dost malý sklon k ekliptice (při náhodném rozdělení 
sklonů drah by byla třetina pod 70.5' a další třetina do 109.5'), zdá se, že sku-



pina drah téměř kolmých k ekliptice jich má deficit. Totéž ostatně platí i pro ko-
mety s oběžnými dobami 20 - 200 let. 

R.P. Binzel (NIT) oznámil výsledky získané spektrometrií planetky 1999 LD31 
4-m reflektorem na Kitt Peaku v oboru 0.5-1.0 pm 1.3 března UT. V tomto oboru 
naměřil stálý sklon odrazivosti 0.12 t .02 / 100 na, což odpovídá typické planetce 
typu "D". 

Pokračuje také hledání nově objevených planetek ve zpětném směru - na starých 
mediích, tato práce probíhá systematicky na Mt. Palomaru v nesmírné cenném materi-
álu snímků Palomarského atlasu. V uplynulém období byla opět publikována dlouhá 
řada takto zpřesněných drah; v tabulce je jako jejich příklad velký Aten 2000 BD19 
o jehož objevu byla zpráva minule. Byl nalezen na snímku z 10. února 1997 blízko 
pólu, za 1 hod urazil po obloze asi 20'. Má druhou nejmenší perihelovou vzdálenost 
- 0.0919 AU. 

Planetky v roce 1999 

V roce 1999 opět přibylo pozorování planetek a objevů nových těles. Do data-
báze IAU přibylo 1101853 poloh, nově nalezených těles bylo 33841. Mnoho těles bylo 
sledováno v druhé a v dalších oposicích, tento nárust je rychlejší, než nárust 
celkového počtu a bude mít za následek, že v dalších letech poroste počet číslova-
ných planetek s přesně známými drahami ještě rychleji, než nyní. S. Nakano sesta-
vil statistiku podílu jednotlivých hvězdáren na této práci. Co se týká počtu domi-
novaly velké vyhledávací programy, především LINEAR (Lincoln Lab. ETS) s 66% poloh 
i objevů, dále Catalina Sky Survey, LONEOS a Spacewatch (s 9%, 8% a 6%). Naše sta-
nice Klei a Ondřejov jsou na 6. a 8. místě, po Chorvatské stanici Visnjan, provo-
zované amatéry (tím se Chorvátsko dostalo mezi významné "planetkové země, hned za 
USA a před ČR, následovanou v "těsném závěsu" Japonskem, kde je sledování planetek 
také především amatérskou zále₹itostí, viz 9. místo Kobayashiho). Celkem se sešla 
pozorování planetek 265 stanic (od nás figuruje v seznamu ještě Úpice). Prvých 10 
hvězdáren je převzato do následující tabulky: 

No. Kód Observatoř Číslovaných Nečísl. Celkem Objevů 

1 704 Lincoln Lab. ETS, NM 258,192 464,498 722,690 22,313 
2 703 Catalina Sky Survey 34,138 62,758 96,896 1,576 
3 699 Lowell Obs. LONEOS 47,287 45,056 92,343 367 
4 691 Kitt Peak-Spacewatch 8,830 54,001 62,831 5,276 
5 120 Visnjan 4,400 11,326 15,726 894 

6 046 Klei Observatory 750 6,056 6,806 104 
7 106 Crni Vrh (Mikuz) 3,014 2,580 5,594 62 
8 557 Ondřejov 713 4,804 5,517 194 
9 411 Oizumi (Kobayashi] 181 4,030 4,211 406 
10 327 Peking Obs. Xinglong 1,086 2,849 3,935 181 

Je jasné, že čisté kvantitativní statistiky nezachytí mnoho podstatných stránek 
projektů: nevypovídají nic o přesnosti získaných poloh (u LINEARU spíše podprůměr-
né, což je cena za krátké ohnisko a použitý typ detektorů, u našich stanic špičko-
vé), o výběru sledovaných a objevovaných těles (všimněte si počtu objevů u "sta-
řičkého" projektu Spacewatch), které většinou patří méně zajímavým tělesům hlavní-
ho pásu. Například právě pro Ondřejov jsou polohy a objevy "vedlejším produktem" 
při přesné fotometrii planetek. Na mnoha "menších" stanicích včetně našich je sle-
dování zamě₹eno selektivně na zajímavější tělesa (jak jste si všimli ve zprávách o 
objevech a sledováni kři₹ičů zemské dráhy (planetek Amor, Apollo, Aten). 

Ještě jednou lfzači zemské dráhy - trochu statistiky 

Do této skupiny sdružujeme tělesa, jejichž dráhy zasahují hluboko dovnitř 
dráhy Marsu. Arbitrárně jsou dělena do tři skupin: skupiny Amor s perihely 1.0 
a 1.3 AU, skupiny Apollo s perihely do 1.0 AU a velkými poloosami přes 1.0 AU 
a skupiny Aten s velkými poloosami do 1.0 AU. Prvá planetka typu Amor byla objeve-
na již v minulém století, v roce 1898: (433) Eros s absolutní jasnosti 11.16 mag. 
Do dneška zůstal druhým nejjasnějším členem skupiny po planetce (1036) Canymed ob-



jevené v roce 1924 (9.45 mag, dosud sledován ve 46 oposicích), která se však pří-
liš Zemi nepřibližuje. Samotný (1221) Amor byl objeven až v roce 1932 a má abso-
lutní jasmnost jen 17.7 mag (byl dosud sledován v 8 oposicích). Do této skupiny 
patří i ztracený (719) Albert s absolutní jasností asi 16 mag (těles této jasnosti 
je dosud objevováno několik ročně). Skupina Apollo nemá tak dlouhou minulost - pr-
vým objeveným tělesem bylo roku 1932 právě (1862) Apollo s absolutní jasností 
16.25 mag, dosud sledované v 12 oposicích. Prvou číslovanou planetkou skupiny je 
však (1566) Icarus. objevený v roce 1949. Nejjasnějším tělesem skupiny je (1866) 
Sisyphus, absolutně 13.0 mag. Do této skupiny patří i planetka Hermes objevená 
i ztracená v roce 1937, asi 18 mag a sledovaná jen 4 dny; při těsném průletu kolem 
Země dosáhla až 8 mag. Prvým tělesem typu Aten bylo 1954 XA, 19.0 mag, sledované 
jen 6 drnů a ztracené. Druhým objeveným těléšém byla již planetka (2062) Aten, ob-
evená v roce 1976 o absolutní jasnosti 16.8 mag a sledovaná při 6 oposicích. Sil-

yběrové efekty mají za následek, že dosud známe asi jen menší část i jasných 

s této skupiny; nejjasnější (s abs. jasností 14.5 mag) je 1999 HF1, sledované 
dosud při dvou oposicích. 

Velké zvýšení intenzity studia planetek je markantně vidět na rostoucím počtu 
těles těchto skupin (údaje pro rok 2000 jsou do 23.března), prvý nárust počtu ob-
jevů je vidět koncem 80-tých let: 

Rok 1940 1960 1980 1985 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 čísl. 

Amor 6 11 25 44 76 100 149 166 186 209 299 405 435 85 
Apollo 3 10 26 37 72 107 145 159 183 210 305 412 449 85 
Aten 0 1 4 5 10 14 20 21 23 27 46 58 73 9 

Další výrazný růst nastal po roce 1997 s nasazením moderních hlídkových systémů 
a se snahou o předběžnou prognózu rizika srážek některých těles této skupiny se 
Zemí 

500 Zet za den ? 

lIPEC 2000-631 dosáhlo svébytného rekordu - délka zprávy o DENNÍ údržbě data-
báze drah planetek přesáhla 0.5 MB. Tabulky obsahují 6547 drah, z toho je 3995 od-
vozených z více oposic, dalších 1824 z delších sledovaných oblouků a 728 předběž-
ných drah. Prvé dvě kategorie jsou počítány s uvažováním gravitačního působení vi-
ce těles sluneční soustavy. Prvé výpočty drah uvažující gravitační působení planet 
byly prováděny již poměrné brzy po formulaci Newtonových zákonů; tehdy trval výpo-
čet jediné dráhy téměř rok. Tato doba se postupně zkracovala, jednak zavedením no-
vých a rychlejších algoritmů, jednak mechanických počítacích strojů. Před 50 lety 
podobný výpočet trval zkušenému počtáři 2 týdny až 2 měsíce. Těch 6000 drah by te-

yla práce na 500 let. Proto se ještě v době snímkování prvé palomarské přeh-
y oblohy nikdo slabými, stěží zachycenými planetkami nezabýval, dle odhadů by-
ehdy proměřeno jen 10-20 % zachycených těles. V současné době je zpětné vyhle-

dávání planetek úspěšným projektem, do počítačů se tak dostane alespoň část kdysi 
zaznamenané a časem v rostoucí hodnotě využitelné informace. 

Meteory v květmové lunaci 

Dubnová lunace začíná úplňke 18. dubna a konči úplňkem 18. 
května. Během této lunace je definitivně v posledních rojích dohasí-
ná nepatrná aktivita svazku ekliptikálních rojů Virginid (celkem asi 
do 2 meteorů za hodinu). Posledními roji tohoto svazku jsou éta-Vir-
ginidy, mí- Virginidy a a-Virginidy, tyto roje nelze zjistit bez za-
kreslování. V této lunaci jsou již Virginidy vystřídány dalším svaz-
kem ekliptikálních rojů, známým pod názvem Skorpio-Sagitaridy. Jsou 
sice poněkud aktivnější než Virginidy, ale u nás mají radianty velmi 
nízko nad obzorem. Střední polohy jejich radiantů jsou: 15/4: 224°, 
-17'; 20/4: 227 , -18°; 25/4: 230°, -19°; 30/4: 233 , -19'; 5/5: 
236°, -20°; 10/5: 240°, -21°; 20/5: 247°, -22'. Rozměr zabraný jed-



notlivými radianty je asi 20° v délce a 15° v šířce. Nejsilnějšími 
roji tohoto svazku jsou v květnu a-Skorpionidy a severní Ofiuchidy. 
Rozlišení jednotlivých proudů je od nás prakticky nemožné i se za-
kreslováním. 

Roj a-Bootid patří mezi velmi slabé a jeho frekvence se rok od 
roku mění, není jasné zda je v těchto letech aktivní. Krátce po 
úplňku nastává maximum Lyrid, pro nás hlavního jarního roje. Jeho 
pozorovací podmínky jsou letos mimořádné špatné, je silné rušen Mě-
sícem. Roj éta-Akvarid patří mezi mezi nejsilnější roje vůbec, je 
však dobře pozorovatelný jen z jižní polokoule; pro nás, obyvatele 
středních severních šířek je spíše denním rojem. Radiant roje vychá-
zí jen krátce před nautickým svítáním a vidět 10 meteorů roje za ce-
lé ráno je již dost slušný výkon. 

V připojené tabulce jsou u jmen rojů označeny • ty, které jsou obsaženy 
v pracovním seznamu 1M0. Pouze tyto roje lze sledovat statisticky (výjimkou jsou 
v tomto ohledu případné spršky nepravidelných rojů): 
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22. 4. 272' +33 1.1' 0.0° 49 var 
mí-Virds 25. 4. 227' - 7° 0.6' -0.3' 23 2 
a-Boods 27. 4. 219° +18' 0.7° +0.2' 23 3 
a-Virds 5. 5. 200' -11' 0.8' -0.3' 19 <1 
eta-Agrds • 5. 5. 338' - 1' 0.9° +0.4. 66 50 
Sagds • 19. 5. 247' -22' 30 8 
a-Scods 5. 5. 240' -21' 0.4' -0.2° 37 3 
Ophds S 17. 5. 253' -15° 0.9' -0.1' 38 3 
0phds J 18. 5. 255° -26' 0.9° -0.1° 39 1 

Měsíční fáze datum Měsíční fáze datum 

úpiněk 18. 4, první čtvrt 10. 5. 
poslední čtvrt 26. 4. úpiněk 18. 5. 
novoluní 4. 5. poslední čtvrt 26. 5. 

Komety v květnové lunaci 

VZ 

Květnová lunace začíná již v druhé polovimě dubna a bude zřejmé patřit mezi 
nejchudší v roce, během ní zmizí další komety. Zeslábne kometa C/1999 H3 (LINEAR), 
u Slunce zmizí C/1999 L3 (LINEAR); obě budou asi 14 -> 14.5 mag, jejich mapky mají 
šířky 2' a 0.8°. Stálou maximální jasnost (14 mag) má mít C/1999 J2 (Skiff), mapka 
má 1.7°. Zjasňují jen dvě nedávno zařazené komety: C/1999 T2 (LINEAR), která by 
měla být asi 13.5 mag (mapka 1.1 ) která se blíží Slunci i Zemi a C/1999 Y1 (LINE-
AR) asi 14 mag (mapka 1°), která je nyní sice v konjunkci se Sluncem, ale je cir-
kumpolární, takže je pozorovatelná večer i ráno. V tabulce jsou efemeridy těchto 
komet: 

Datum R.A. Dekl. Dist. r elong. mag Vidit 
h m s o (AU) (AU) o o 

C/1999 H3 (LINEAR) V-12 

00/04/20 11 26 14 40 04.6 3.579 4.149 118.2 13.9 74.1 
00/04/24 11 19 47 39 25.7 3.646 4.168 114.7 14.0 77.2 
00/04/28 11 13 55 38 44.3 3.718 4.188 111.2 14.1 78.6 
00/05/02 11 08 39 38 01.1 3.793 4.207 107.5 14.1 77.6 



lenost meteoru od radiantu. Pro odchylku dráhy meteoru (3. údaj za zkratkou roje) 
v závislosti na vzdálenosti od radiantu (poslední údaj) a pro rozdíl rychlostí 
(pozorovaná rychlost je dva sloupce před označením roje, spočtená sloupec za ozna-
čením) vydala IMO doporučení týkající se největších přípustných odchylek: 

Distance ('J 15 30 50 70 Spočtená v ['/sJ 5 10 15 20 30 

Odchylka ['J 7 8.5 10 11.5 Rozdíl v ['/si 3 5 6 7 8 

Obsah VGN 28 - 1 (february 2000) 

I VON již přišlo se zpožděním, koncem března. Uzávěrky databází, vyhodnocení 
.e roku 1999 i v IMO zřejmě vyvedly své. 
J. Rendtel: From the President; 1. Ohlédnutí za rokem 1999 - hlavně maximum Le-

onid a začátek video-programu sledování meteorů v Německu. 
V. Grigore, A.D. Gheorghe: The 2000 International Meteor Conference; Pucioasa, 

Romania, September 21-24, 2000; 1-4. Podrobné informace o cestě, ubytování, dopro-
vodném programu, místních pamětihodnostech. Přihláška (ke zkopírování), lze se 
přihlásit internetem. Cena 170 DEN (minimální záloha 100 DEM). Lze požádat o slevu 
na 100 DEN. V ceně je ubytováni ve dvoulůžkových pokojích, stravné a sborník. 

M. Gyssens: Letters to VON; 5. A. McBeath píše o možnosti vzniku "atmosféry" na 
Měsíci v důsledku impaktů během meteorického deětě (velmi jemný prach a sodík, ten 
je snadno registrovatelný (není to moc vtipné). 

R. Arlt: Solar Longitudes for 2000; 5-6. Ekliptikální délky Slunce pro jednot-
livé půlnoci 2000. 

A. McBeath, R. Arlt: Meteor Shower Calendar: April-September 2000; 7-13. Kalen-
dář meteorických rojů (hlavně nerušených Měsícem), doporučení INO pro velikost od-
chylky směru meteoru od radiantu v závislosti na vzdálenosti, doporučeni pro pří-
pustnou velikost chyby odhadnuté rychlosti (viz podrobněji jinde). Radiové roje. 

J. Rendtel, G.V. Gliba: Possible New Radiant in Early February; 13-18. Z pozo-
rování více pozorovatelů z let 1997-1999 ukázala možnou existenci radiantu v Bootu 
(a = 220', d = 15') aktivního počátkem února. V tomto období bylo připraveno video 
sledování meteorů kamerami AVIS a CARMEN. Z 256 videometeorů mezi 25/1 a 17/2 byl 
vyhodnocen radiant o poloze a = 236', á = 14', tedy více než 15' od visuálně sta-
novené polohy, v souhvězdí Hada. Další radiant byl registrován v Severní koruně, o 
souřadnicích a = 233', 6 = 30'. Při vyhodnocení programem RADIANT pomocí úhlových 
rychlosti se radiant v Hadu "zaostřil" za předpokladu geocentrické rychlosti kolem 

/s, radiant v Koruně až při 60 km/s. Při vyhodnocení 34 meteorů jen zpětným 
oužením byl získán radiant s a = 221', d = 18 , blízko původně uváděné polo-

hy. Při výpočtu radiantu týchž meteorů s uvážením vlivu rychlostí byly polohy ra-
diantů blízké uvedené dvojici. Uváděný radiant ksí-Bootid je zřejmě artefaktem da-
ným superpozicí dvou radiantů. 

J. Rendtel: First Analysis of Global Data of the 1999 Geminids; 19-21. O zcela 
předběžných výsledcích byla zpráva ve Zpravodaji 136. Nové údaje výsledky moc nez-
měnily, poloha maxima zůstala při délce Slunce 262.1' t .1', frekvence jsou po ko-
rekci poněkud nižší, 122 t 6 meteorů/hod. Také plató před maximem od délky 261.6' 
s frekvenci něco přes 80 met./hod zůstalo zachováno. Podobné průběhy byly nalezeny 
i v některých minulých návratech. 

A. McBeath: Daytime Taurid Complex Stream Activities, May-July 1999: A provisi-
onal Report; 21-29. Radarové skoro nepředžvýkané výsledky (Takhle by se to dělat 
nemělo). 

D. Mitrut: Meteors in Romanian Divination and Exorcism; 30-31. Dopis k rumunské 
meteorické mytologii (vztahuje se ke zprávě v Proceedings 1997 INC, 82-88). 

J.M. Trigo-Rodriguez, J. Castellano-Roig: A Northern Taurid Fireball over Spa-
in; 31-34. Dráha bolidu -4 mag (fotograf.) v 1999:11:17:00:56:54 t ls UT nad Špa-
nělskem a jeho identifikace s rojem severních Taurid. 

J.M. Trigo-Rodriguez, E. Coll, J. Castellano-Roig, J. Llorca: Impresive Shenz-



hou Re-Entry over the Mediterranean; 35-37. Zánik čínské družice byl pozorován ja-
ko "umělý bolid" -10 absolutní velikosti zachycený 27.11. ve 21:30 UT španělskou 
sítí. Začal asi 200 km východně od Gibraltaru a skončil asi po 3 minutách nad Ja-
derským mořem. Byl zaznamenán i na video, na Mallorce byl pravděpodobně nalezen 
jeho úlomek (složeni zbytku svědčí pro umělý původ). 

A. McBeath: SPA Meteor Section Results: March-April 1999; 37-40. Předběžné výs-
ledky činnosti, hlavní pozornost je věnována amatérským radiopozorováním. 

M. Gyssens: Call for photographs; 40. Výzva fotografům, technické požedavky na 
fotografie. 

N. Dhingra, K. Upadhyay, S.B. Pandey, J.C. Pandey, S. Lata: The 1999 Leonid Me-
teor Shower from NainiTal, India; 41-42. Začátek aktivity Leonid (nezajímavé). 

Prvé letošní objevy v Kuiperově pásu (stav k 7.dubnu) 

Letošní březen byl na zprávy z periferie soustavy dost bohatý, pro 16 těles 
byla zpřesněna dráha, změny v elementech jsou však většinou malé (1994 JS, 1994 
JQ1, 1994 JR1, 1995 DA2, 1995 DB2, 1995 HMS, 1996 KV1, 1997 CT29, 1998 HK151; 
k výraznější změně při upřesnění dráhy došlo pouze u 4 těles (dále v tabulce). Na 
objevech nových těles se tentokrát podílel hlavně tým R.L. Millis, M.V. Buje, R.M. 
Vagner, J.L. Elliot, D. Harmer, D.V. Villmarth, P. Smith, A. Saha, S.D. Kern (18 
letošních těles: 2000 CL104-2000 CY105) pomocí celé řady reflektorů na Kitt Peaku: 
3.8-m, 3.6-m VIYN reflektoru, 2.3-m Stewardova refl.; další skupinu 8 těles (2000 
FA8-2000 FH8) objevili J. Kavelaars, B. Gladman, J. Petit, M. Holman; 3 tělesa 
z loňského roku (1999 RA216-1999 RC216) C.A. Trujillo. D.C. Jewitt, J.X. Luu, S.S. 
Sheppard, D.J. Tholen. Obě tyto skupiny pracovaly pomocí 3.6-m Canada-France-Havaj 
teleskopu na Mauna Kea. 1998 BU48 byl znovuobjeven (identifikace L.H. Vasserman) 
na Anderson Mesa Station (Lowellova obs.), L.H. Vasserman a sledován z Cloudcroftu 
(amatér V. Offutt, refl. 60-cm). Zajímavé těleso (přechod od planetek ke kentau-
rům) 2000 EC98 objevili J.V. Scotti, A.E. Gleason, J.L. Montani a M.T. Read 0.9-m 
Spacewatch teleskopem. V následující tabulce jsou uvedena 3 tělesa se zpřesněnou 
drahou a tělesa nové objevená. Na závěr jsou připojena dvě tělesa s velmi neobvyk-
lými typy drah. Kromě absolutní jasnosti a dráhových elementů je uvedena délka 
sledovaného oblouku ve dnech (• v oposicích) a zkrácené označeni MPEC s poslední 
versí dráhy: 

Těleso mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a [AW Obl.Zdroj 

98BU48 7.1 00:02:26 41.615 282.277 132.756 14.254 .38905 33.43073 2. 0F43 
98KG62 6.6 00:02:26 110.160 210.098 336.652 0.794 .08399 43.82005 2• AE40 
99CZ118 7.8 00:02:26 350.265 235.542 345.177 27.804 .65629 110.36855 2. 0F43 
99HS11 6.7 00:02:26 273.392 188.307 105.542 2.601 .01498 43.78391 2. 0G31 
99RA216 7.1 99:10:09 0.000 161.019 191.776 0.802 .0 43.48848 62 AD37 

99RB216 7.3 99:10:09 334.584 231.661 175.690 13.043 .35441 48.48019 62 AD37 
99RC216 7.3 99:10:09 180.149 344.286 190.538 0.588 .08068 44.40277 62 AFO1 
99TD10 8.7 00:02:26 0.124 172.323 184.673 5.952 .87899 101.60608 90 AA39 
OOCL104 6.2 00:02:06 0.000 8.731 141.848 1.379 .0 42.74023 25 AFO1 
OOCM104 7.5 00:02:06 0.000 1.724 149.017 0.931 .0 42.58496 22 AFO1 

OOCN104 6.9 00:02:06 0.000 0.257 150.542 31.519 .0 42.92739 25 AFO1 
0000104 9.9 00:02:06 180.528 339.220 346.770 3.995 .25575 17.49679 21 AFO1 
OOCP104 6.4 00:02:06 0.000 19.287 129.905 9.155 .0 46.51993 21 AFO1 
OOCQ104 7.9 00:02:06 350.938 177.174 342.905 12.488 .10992 39.32988 21 AFO1 
OOCE105 7.2 00:02:06 0.000 29.117 78.835 0.584 .0 41.74018 21 AFO8 

OOCF105 7.0 00:02:06 0.000 62.362 58.474 0.535 .0 42.44437 25 AFO8 
OOCG105 6.3 00:02:06 0.000 179.608 314.060 27.902 .0 46.42180 22 AFO8 
OOCH105 6.2 00:02:06 0.000 201.165 320.073 1.162 .0 44.01274 25 AFO8 
OOCJ105 5.5 00:02:06 0.000 8.047 153.140 10.957 .0 47.16996 25 AFO8 
000(105 6.5 00:02:06 0.000 162.411 329.212 6.922 .0 47.37609 20 AFO8 



OOCL105 6.5 00:02:06 0.000 21.429 113.048 4.063 .0 44.81241 21 AFOS 
OOCM105 6.3 00:02:06 0.000 89.036 45.763 3.757 .0 41.72473 24 AF08 
OOCNI05 5.2 00:02:06 0.000 120.477 28.545 3.427 .0 45.56605 24 AF08 
OOC0105 5.8 00:02:06 179.977 352.714 307.049 19.782 .10274 44.92796 21 AF08 
OOCP105 7.7 00:02:06 359.688 1.852 133.140 19.425 .58543 83.16421 21 AF08 

OOC0105 6.2 00:02:26 183.514 182.432 130.825 20.298 .09933 46.52781 53 OF43 
OOCR105 6.1 00:02:26 0.741 309.455 128.309 22.846 .93964 675.26520 52 OF43 
OOCS105 7.3 00:02:06 359.999 141.292 19.006 5.039 .14338 44.71347 24 AF08 
OOCY105 6.6 00:02:06 180.067 175.770 132.824 10.022 .09131 45.53251 21 OGO1 
OOFAB 7.4 00:03:17 0.000 339.769 204.832 1.032 .0 42.87853 3 OGOI 

OOFB8 8.3 00:03:17 359.967 184.382 0314 3.311 .10424 44.85990 3 OG01 
OOFC8 8.0 00:03:17 0.000 347.436 197.842 1.780 .0 46.16890 2 OGOI 

D8 6.8 00:03:17 359.965 359.992 184.826 17.647 .08152 43.54745 3 OG01 
E8 6.6 00:03:17 359.959 181.714 4.076 6.434 .07894 39.24337 3 OGO1 
FF8 7.7 00:03:17 0.000 7.553 177.820 4.159 .0 45.87637 1 OGOI 

OOFG8 7.7 00:03:17 0.000 71.000 114.688 0.529 .0 44.13780 1 OGOI 
OOFH8 6.7 00:03:17 0.000 178.838 7.220 5.030 .0 44.57214 1 OGOI 

OOAB229 14.0 00:02:26 0.199 171.741 313.966 68.719 .95602 52.05531 64 AE48 
OOEC98 9.3 00:03:16 200.371 165.475 173.100 4.500 .47898 10.57236 32 OG19 

Zatím pár postřehů: vůči počáteční době sledování těchto těles přibylo přede 
vším těles hlavního pásu - v současné době tvoří většinu objevů, celkem 167 (45 ve 
dvou a více oposicích. Rychle začal růst počet těles "rozptýleného disku" (vhod-
nější termín je asi "hlubokého pásu", kterých je 19 (7), jsou nyní definována tak, 
že jejich velké poloosy dráhy jsou nad 50 AU. Počet "pluiat", tedy rezonancí 2:3 
je 53 (28), ostatních těles v rezonančních drahách je asi 12 (hlavně 1:2). Mezi 
Kentaury můžeme zařadit 15 těles, zbylá tělesa byla vesměs sledována jen velmi 
krátce a jejich možné zařazení je zcela nejasné. Výběrové efekty pochopitelně 
zkreslují reálné zastoupení, těles s velkými poloosami nad 50 AU musí být mnohem 
více, více budou zastoupena i "plu{ata", která mají vesměs dosti výstředné dráhy. 
Je při tom nutné si uvědomit, že jasnost klesá s rostoucí vzdáleností čtvrtou moc-
ninou (roste jak vzdálelenost od Slunce, tak od Země). 

Novinky o kometách, nové komety 

Zpřístupněni snímků SOHO koronografů má za následek, že objevy komet roku 
1999 nebudou asi tak hned uzavřeny. V IAUC 7383 oznámil D.A. Biesecker (měření D. 

mer a další, redukce B.G. 2larsden) objev čtyř komet v datech koronografu C3; na 
mcích je našel K. Schenk, C/1999 R4 prvý ohlásil T. Lovejoy. Jde vesměs o kome-
Kreutzovy rodiny, žádná neměla ohon (v tabulce R4, S5, 56, S7). 

Objev další skupiny 4 loňských komet SOHO (C/1999 36, C/1999 U5, C/1999 V1, 
C/1999 Y3) oznámil Biesecker v IAUC 7386 (měření opět Hammer a další, redukce Mar-
sden). Komety C/1999 J6 (v datech koronografů C2 i C3) a C/1999 U5 (jen v C3) byly 
bez ohonu, C/1999 Vl a C/1999 Y3 (pouze v C2) měly chvost. Vybrabá měření jasnosti 

komety C/1999 J6 (květen 1999, obor V): 10.750: 8.1, 10.833: 7.3, 10.935: 6.5, 
11.088: 5.9, 11.269: 5.5, 11.338: 4.9, 11.463: 5.1 mag. Kometu C/1999 36 prvý oh-

lásil M. Oates pomocí SOHO Veb stránky, C/1999 U5 a C/1999 V1 objevil Biesecker, 
C/1999 Y3 objevil A. Vourlidas ze SOHO týmu. Kometa C/1999 36 není členem Kreutzo-
vy rodiny. 

Další čtveřice komet SOHO patří již mezi letošní, C/2000 85 našel Biesecker, 
další komety našlo více lidi na stránkách SOHO: C/2000 86 - M. Meyer, T. Lovejoy, 

J. Shanklin a M. Oates; C/2000 B7 - Meyer a Lovejoy; C/2000 03 - Meyer a K. Cer-

nis. C/2000 03 byla zachycena oběma koronografy a měla krátký ohon, ostatní tři 

byly bez ohonu pouze v datech C3. Komety byly ohlášeny v témže cirkuláři jako mi-

nulá skupina a jejich dráhy jsou také v tabulce. 



D.A. Biesecker ohlásil objev komety SOHO C/2000 F1 nalezené na VEB-u M. Maye-
rem a ].D. Shanklinem, záznamy proměřil D. Hammer a redukoval B.G. Marsden. Kometa 
měla ohon a byla zachycena oběma koronografy, její dráha je v následující tabulce. 
Tabulka obsahuje elementy dráhy, dobu sledování v hod vůči průchodu perihelem, po-
čet měření a zkrácené oinačeni MPEC: 

Kometa T [TT] q (AU] Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/1999 36 1999:05:11.59 0.0492 22.47 81.69 26.53 -20.7 +19.1 76 00-F30 
C/1999 R4 1999:09:06.62 0.0051 83.00 3.17 143.91 -18.6 -8.2 18 00-F09 
C/1999 SS 1999:09:21.40 0.0050 86.17 4.08 143.59 -18.3 -12.3 11 00-FIO 
C/1999 S6 1999:09:21.81 0.0050 94.41 9.72 143.44 -15.1 -7.7 12 00-F11 
C/1999 S7 1999:09:24.95 0.0051 82.08 3.20 143.99 -18.1 -8.1 17 00-F12 

C/1999 U5 1999:11:01.40 0.0072 54.48 331.61 132.50 -21.7 -8.7 25 00-F31 
C/1999 V1 1999:11:23.64 0.0088 87.47 9.34 136.57 -10.9 -9.5 5 00-F32 
C/1999 Y3 1999:12:21.88 0.0056 85.05 6.49 144.43 -9.2 -4.6 14 00-F33 
C/2000 B5 2000:01:18.87 0.0054 82.17 2.86 144.21 -24.2 -6.2 29 00-F34 
C/2000 B6 2000:01:30.21 0.0052 84.28 359.24 140.89 -18.3 -5.7 21 00-F35 

C/2000 B7 2000:02:01.49 0.0050 79.36 0.45 144.63 -15.5 -8.1 14 00-F36 
C/2000 D3 2000:02:26.65 0.0066 68.93 339.90 139.71 -15.9 -5.5 12 00-F37 
C/2000 F1 2000:04:01.52 0.0060 88.92 7.52 144.40 -16.2 -5.0 14 00-G18 

Pro mnoho komet byly uveřejněny nové, většinou již velmi přesné elementy 
(například rozdíly v poloze vůči starším efemeridám jsou u C/1999 S3 kolem 1", pro 
C/1999 Y1 koncem dubna do 2"). Do tabulky byly dodány i elementy komety 2P/Encke, 
která bude zanedlouho pozorovatelná: 

Kometa T (Tf] a (AU] e Perihel Uzel Sklon MPC 

2P 00:09:09.6617 0.339537 0.846899 186.4829 334.6006 11.7556 29882 
73P 01:01:27.7284 0.937382 0.693815 198.7760 69.9208 11.4063 39024 

C/1999 E1 99:01:31.7121 3.919986 0.759792 329.7594 127.8327 46.8866 39021 
C/1999 F1 02:02:13.7476 5.787203 0.998834 255.1636 20.0126 92.0301 39021 
C/1999 F2 98:08:23.9846 4.718792 0.998603 352.3930 210.2960 56.4211 39021 

C/1999 N4 00:05:23.6093 5.505235 1.004229 90.4142 345.9017 156.9229 39021 
C/1999 S2 97:11:22.4887 6.466989 1.006713 223.4791 74.4317 65.8126 39022 
C/1999 S3 99:11:09.0096 1.894980 0.900048 44.1252 11.8788 70.5622 39022 
P/1999 U3 99:11:18.4668 1.846330 0.619145 111.3158 306.9784 20.3946 39022 
C/1999 U4 01:10:28.3558 4.914143 1.008144 77.5231 32.2883 51.9240 39022 

P/1999 V1 99:10:25.0500 2.944273 0.550506 186.6923 294.3111 15.5869 39022 
P/1999 X869 00:02:17.0403 1.639255 0.631984 220.1818 256.1667 11.3364 39023 
C/1999 XS87 99:08:06.6066 2.771791 0.841024 151.3507 266.7311 14.8443 39023 
P/1999 XN120 00:05:01.5442 3.286267 0.213181 161.8247 285.4553 5.0308 39023 
C/1999 Y1 01:03:24.2090 3.090940 1.0 184.2740 188.8527 134.8090 39023 

C/2000 Al 00:07:02.5482 9.755490 1.0 13.7543 111.8461 24.5823 39023 
C/2000 B2 99:11:09.9344 3.776036 1.0 154.5683 284.9897 93.6545 39023 
P/2000 B3 00:02:14.1682 1.700252 0.575248 130.5117 352.1470 11.1263 39023 
C/2000 B4 00:06:17.1520 6.828392 0.620816 126.3345 0.6081 15.9122 39023 
P/2000 Cl 00:03:19.8738 2.095573 0.406398 51.1680 127.0455 6.1055 39023 

C/2000 CT54 01:06:19.2703 3.152707 1.0 272.6893 18.9755 49.2184 39023 
C/2000 D2 00:03:02.6729 2.323051 1.0 115.5323 235.7915 156.8565 39023 
C/2000 GI 00:03:09.02 1.0112 1.0 341.44 194.56 13.77 I7396 

Kometa a jméno Epocha a\ P I z t dz N Období 

2P/Encke 2000:09:13 2.217724 \ 3.30 1984-1996 
73P/Schvassmann-Vachmann 3 2001:01:11 3.061484 \ 5.36 1989-2000 

C/1999 E1 (Li) 1999:01:22 16.319157 \ 65.9 240 99:01:22-0:03:14 
C/1999 F1 (Catalina) 2002:02:15 +0.000202 t .000014 69 99:03:13-0:03:13 



C/1999 F2 (Da]canton) 1998:08:15 +0.000296 t .000004 87 98:06:18-0:03:14 
C/1999 N4 (LINEAR) 2000:05:16 -0.000768 t .000004 119 99:07:12-0:03:14 
C/1999 52 (McNaught-Vatson) 1997:11:08 -0.001038 t .000028 70 99:09:19-0:03:05 
C/1999 53 (LINEAR) 1999:10:29 18.958971 \ 82.6 598 99:09:24-0:02:11 
P/1999 03 (LINEAR) 1999:12:08 4.847854 \ 10.7 199 99:10:30-0:02:29 
C/1999 04 (Catalina-Skiff) 2001:10:18 -0.001657 t .000035 124 99:09:18-0:03:01 
P/1999 V1 (Catalina) 1999:10:29 6.550199 \ 16.8 94 99:11:05-0:03:04 
P/1999 XB69 (LINEAR) 2000:02:26 4.454305 \ 9.40 49 99:11:14-0:03:01 
C/1999 XS87 (LINEAR) 1999:08:10 17.435274 \ 72.8 89 99:11:04-0:03:05 
P/1999 XN120 (Catalina) 2000:05:16 4176651 \ 8.54 66 99:11:03-0:03:18 
C/1999 Y1 (LINEAR) 234 99:12:20-0:03:09 
C/2000 Al (Montani) 75 2000:01:04-03:09 
/2000 82 (LINEAR) 78 2000:01:29-03:09 
/2000 B3 (LINEAR) 4.002928 \ 8.01 62 2000:01:27-03:12 

C/2000 B4 (LINEAR) 18.008112 \ 76.4 75 2000:01:02-03:02 
P/2000 Cl (Hergenrother) 3.530268 \ 6.63 100 2000:01:04-03:14 

C/2000 CT54 (LINEAR) 34 2000:01:28-03:14 
C/2000 02 (LINEAR) 72 2000:02:25-03:02 
C/2000 G1 (LINEAR) 9 2000:04:07-04:08 

Novým objevem je C/2000 GI (LINEAR) - zpráva o objevu v IAUC 7396 přišla krá-
tce před uzávěrkou. Oznámil jej P.Shelly za projekt LINEAR, Lisa Brown-Manguso 
uvedla, že tento rychle se pohybující objekt jeví jasnou kometární aktivitu (di-
fuzní ohon v PA 270'). Za 14 hodin pořídili další snímky Tachá a další z Kleti, 
koma měla průměr 13' a den po objevu C. Hug (Eskridge) zachytil komu 1' s ostrou 
kondensací a krátký ohon v PA 275'. Velmi předběžná dráha je v tabulce, kometa by-
la objevena jen 0.31 AU od Země (po průletu ve vzdálenosti 0.24 AU). Je velmi 
pravděpodobné, že jde o krátkoperiodickou kometu. Byla mezi 17.2 (Hog) a 18.3 mag 
(LINEAR). Jde zjevně o mimořádně málo aktivní těleso, které se nyní vzdaluje od 
Země i od Slunce (11. dubna je 0.338 AU od Země a 1. 55 AU od Slunce). Nachází se 
na ranní obloze (objevová poloha 7.454 dubna UT je 18 06m515, -7'26.6'). Pravděpo-
dobně nebude visuálně pozorovatelná a již v červnu asi zmizí z dosahu dalekohledů. 

Ke "stařičké" kometě C/1996 B2 (Hyakutake) se vrátili G.H. Jones, A. Balogh a 
T.S. Horbury zajímavou zprávoú v IAUC 7395. Ilagnetometry sondy ESA/NASA Ulysses 
zachytily změny v magnetickém poli slunečního větru odpovídající jejímu průchodu 
iontovým chvostem komety kolem 1.375 května 1996 UT (ke geomerickému kříženi došlo 
23.dubna), jev trval více hodin. Zpožděni 8 dnů odpovídá rychlosti kometárních 
iontů 750 km/s, vektor magnetického pole odpovídal poloze ohonu v oběžné rovině 

domety, jeho průměr byl > 7 milionů km, získané údaje souhlasí s odhadem produkce 
ynu kolem 23. dubna. Z polohy sondy a jádra vyplývá délka ohonu > 3.8 AU. Fázový 

uhel komety byl l.května 32 a pokud by byl ohon sledován se Země (při elongaci 
jádra od Slunce 7') byla by jeho zdánlivá délka > 80 . Toto zakřivení může vysvět-
lit hlášené délky ohonu koncem března 1996, které byly větší než by odpovídalo fá-
zovému úhlu. 

Yukonský meteorit - 18.ledna 2000 v 8:45 pacifického času 

Ráno 18.ledna prolétl nad Aljaškou a severní Kanadou mohutný bolid. Jeho 
rychlost převyšovala 27 km/s a ve výši 25 km došlo k poslednímu z minimálně dvou 
výbuchů, jehož energie byla asi 2-3 kilotuny TNT (malá jaderná bomba). Rázová vina 
byla zaznamenána v širokém okolí; stopa po přeletu byla pozorovatelná více než 2 
hodiny. Na místo byl poslán speciální letoun NASA ER2 s lapačem kosmického prachu. 
Původní hmotnost tělesa byla odhadnuta na 50 tun. Nezveřejněná osoba našla v ob-
lasti dopadu 2 kg meteorického materiálu, kterým je velmi vzácný uhlíkatý chondrid 
(k poslednímu pádu uhlíkatého chodritu došlo v roce 1969), nálezce meteorit odbor-
ně zajistil. 



Obsah IQ 113 (January 2000, Vol. 22, No. 1) 

ICO 113 přišlo dříve, než 112 (které se zřejmě ztratilo cestou). Většinu čís-
la zabírají přírůstky databáze odhadů jasností komet. 

G. Emerson: Letter to the Editor: The 'Deep Impact' Mission; 3. Výzva ke sledo-
váni komety 9P/Tempel 1 CCD kamerami při jejím příštím návratu od března 2005 po-
mocí standardních V a R filtrů s dobrou fotometrickou kalibrací. Cílem je 
zachycení dopadu části sondy (impaktoru) na povrch 4, července 2005. 

-: Tabulation of Comet Observations; 3-31. Obsahuje pozorování komet: C/1995 01 
(Hale-Bopp), C/1997 BA6 (Spacewatch), C/1998 K2 (LINEAR), C/1998 M1 (LINEAR), C/ 
1998 M5 (LINEAR), C/1998 P1 (Villiams), C/I998 TI (LINEAR), C/1998 V3 (LINEAR), C/ 
1999 E1 (Li), C/1999 F2 (Da]canton), C/1999 HI (Lee) (6 str.), C/1999 H3 (LINEAR), 
C/1999 32 (Skiff), C/1999 J3 (LINEAR) (1 str.), C/I999 K2 (Ferris), C/1999 KS (LI-
NEAR), C/1999 K6 (LINEAR), C/1999 K8 (LINEAR) (1 str.), C/1999 L2 (LINEAR), C/1999 
L3 (LINEAR), C/1999 N2 (Lynn) (1 str.), C/1999 S3 (LINEAR) (2 str), C/1999 S4 (LI-
NEAR) (I str.), C/1999 TI (McNaught-Hartley), C/1999 T2 (LINEAR), C/1999 T3 (LINE-
AR), C/1999 UI (Ferris), C/I999 U4 (Catalina-Skiff), C/1999 Y1 (LINEAR), 4P/Faye, 
10P/Tempel 2 (2 str.), 29P/Schwassmann-Vachmann 1, 37P/Forbes, 50P/Arend, 59P/Ke-
arns-Kwee, 63P/Vild 1, 65P/Gunn, 74P/Smirnova-Chernykh, 84P/Giclas, 106P/Schuster 
(I str.), 1O8P/Ciffréo, 114P/Viseman-Skiff, 117P/Helin-Roman-Alu 1, 136P/Mueller 
3, 137P/Shoemaker-Levy 2, 141P/Machholz 2, ]41P/Machholz 2 (sl. A, 1 str.), 141P/ 
Machholz 2 (sl. D, 1 str.), P/1998 U4 (Spahr), P/1999 R028 (LONEOS), P/1999 U3 
(LINEAR), P/1999 VI (Catalina), P/1999 X1 (Hug-Bell). 

-: 

New Tycho Source for Comparison-Star Magnitudes; 31. Označeni "TK" je přidě-
leno VT jasnostem katalogu "The Tycho-2 Catalogue". Používat ]ze pouze jasností z 
hlavního katalogu, nikoliv z doplňků, obsahujících směs údajů i z jiných zdrojů. 

-: Designations of Recent Comets; 32. Tabulka posledních 35 objevených komet, 
objevy sondou SOHO jsou vynechány. Zahrnuty komety C/1999 K4 (LINEAR) až C/2000 D2 
(LINEAR). 

Naše pozorování komet v ICO 113 (January 2000, Vol. 22, No. 1) 

Časový interval, který byl zahrnut do tohoto čísla byl krátký, obsahuje jen 
jednu "zásilku" našich pozorování, pouze 38 odhadů, z nich jeden negativní. Celkem 
se na odhadech podílí 5 pozorovatelů: CERO1 - Jakub Černý, HALOS - Michal Haltuf, 
HORO2 - Kamil Hornoch, KRAO4 - Lukáš Král, SVE - Milan Švehla. Sledováno však bylo 
13 komet: 99H1 - C/1999 H1 (Lee), 9932 - C/1999 32 (Skiff), 9933 - C/1999 33 (LI-
NEAR), 99K8 - C/1999 K8 (LINEAR), 99N2 - C/1999 N2 (LINEAR), 99S3 - C/1999 S3 (LI-
NEAR), 99S4 - C/I999 S4 (LINEAR), lOP - 1OP/Tempel 2, 59P - 59P/Kearns-Kwee, 84P - 
84P/Giclas, 106P - 106P/Schuster, 114P - 114P/Viseman-Skiff, 141P - 141P/Machholz 
2. Přehled činnosti jednotlivých pozorovatelů a sledovaných komet je v tabulce: 

Kom. 99111 9932 99J3 99K8 99N2 99S3 99S4 lop 59P 84P 106P 114P 141P Celk. 

CEROI 
HALOS 
HORO2 
KRAO4 
SVE 

2 
3 
4 
5 
1 

1 
1 

4 

1 

1 6 2 

1 

1 1 1 2 1/1 

4 
4 
24/1 
5 
1 

Celk. 15 1 1 4 2 6 2 1 1 1 1 2 1/1 38/1 

Eros a Shoemaker 

NASA přejmenovala velmi úspěšnou kosmickou sondu NEAR, která je nyní družicí 
planetky (433) Eros po Gene Shoemakerovi, známém geologu a astronomovi, který svůj 



život zasvětil problematice srážek planetek se Zemí (zemřel v roce 1997 při auto-
havarii během dovolené v Australii, kde se zabýval studiem australských impaktních 
kráterů). Byl hlavním průkopníkem "kosmické hlídky", objevil řadu zajímavých pla-
netek a slavnou kometu D/1993 F2, která o rok později zanikla v jupiterově atmos-
féře. Sonda s jeho jménem získala již řadu snímků planetky Eros, která má velmi 
nepravidelný tvar, je rozčlěna výraznou roklinou a dosti silně kráterována. Snímky 
svědčí pro to, že je tato planetka spíše kompaktním tělesem (mnoho menších plane-
tek má strukturu "pile", jsou spíše jen volně, slabou gravitací u sebe drženými 
balvany). Několik pěkných snímků tělesa je k disposici na internetu. 

Z diskuzí ve skupině SMPH 

Nejzajímavější diskuzní témata počátkem března se týkala meteoritů. Prvá 
otázka byla o vztahu mezi planetkami a meteority. Odpověď zpracoval Petrem Pravec: 

S tručně řečeno, prakticky ke všem základním typům meteoritů byly už nalezeny pla-
etky, které vykazujé zjevnou spektralní podobnost a mohou být tedy geneticky (ve 
významu "původem") spřízněny. Nekdy je ta příslušnost prakticky jistá (např. HED 
meteority s planetkou Vesta), jinde jen pravděpodobná či možná. To, že spektra 
planetek a meteoritů na sebe mnohdy "nepasují" přesně, je zpusobeno tím, že meteo-
rity nalezené na Zemi jsou podpovrchové části těles (povrchove části byly "odpaře-
ny" během letu atmosférou) a jsou tedy skoro medotčené "kosmickým počasím" (tedy 
hlavně slunečním zářením a větrem), kdežto povrchy planetek, jejichž spektra měří-
me, jsou vystaveny Slunci a ostatním kosmickým vlivům mnohdy již po stamiliony let 
a jejich vlastnosti (spektra) byly tím poněkud změněny. Takže i když jde o stejné 
minerály, v odraženém světle mají poněkud odlišné spektrum, neboť u meteoritu jde 
o "čerstvý", podpovrchový materiál, kdežto povrch planetky byl "kosmickým počasím" 
poněkud pozměněný. U meteoritů nalezených dlouho po pádu dochází také ke změnám, 
tyto změny jsou však lépe známy. 

Další otázky se týkaly meteoritů z Kuiperova pásu. Z tohoto pásu ale zjevně 
pochází většina komet Jupiterovy rodiny. Materiál z těchto komet je ale velmi 
křehký, neznáme meteority spojené s kometárními roji, snad kromě meteoritu Mozapil 
v Mexiku (je dáván do souvislosti s Andromedidami). Typický kometární materiál má 
zjevně velmi nízké výparné teplo a nemá prakticky šanci přežít průlet atmosférou. 

Hledání meteoritů ze Země na jiných tělesech se týkala další otázka. Zatím 
známe meteority z Měsíce a z Marsu. Problém je v tom, že energie potřebná k opuš-
tění Země je 4.5x vyšší, než v případě Marsu a že Země má ochranu v atmosféře. Je-
jí účinnost je daleko vyšší, než předpokládaly starší teorie průletu supersonic-
kých těles atmosférou. Ve Zpravodaji se již psalo o "superbolidech" a jejich exp-
lozích ve výškách 20-40 km (Tumguzský meteorit také skončil výbuchem asi v 8 km). 
Při výbuchu na povrchu (spíše již pod povrchem) je sice materiál vyvržen, ale 
ten, který opustí místo dopadu podkruhovou rychlostí je značně změněn - dle stá-

ajících názorů je přetaven na tektity - známé vltavíny jsou dávány do souvislosti 
s kráterem Riess v Bavorsku. Husté prostředí, srážející se supersonické viny 
a s tím související veliká disipace energie asi nedávají meteoritům ze Země téměř 
žádné šance na vznik. 

Z komet je aktuálním tématem C/1999 S4 (LINEAR), která je dle své dráhy (pů-
vodní dráha vychází téměř parabolická) dynamicky nová (IAUC 7383). S tím souvisí 
i velmi malá mocnina změny jasnosti se změnou vzdálenosti od Slunce. Pro graf jas-
ností komet byly spočteny její fotometrické parametry, po dalším zpřesnění vyšla 
absolutní jasnost M = 8.5 mag a n = 2.4. Při těchto fotometrických parametrech do-
sáhne v maximu asi 5.5 mag. 

Skutečmě "velkým" tematem se stal problém popularizace astronomie, hlavně vý-
sledků našich odborných pracovišť. Otázka jak a zda "prodávat" výsledky, které ma-
jí často charakter dílčích poznatků je skutečně dost složitá, hlavně za situace, 
když neexistuje adekvátní tribuna. Problémem také zůstává, co z dodaného materiálu 
udělají redaktoři a jak na tyto zprávy bude veřejnost reagovat. 



Polární záře 6.dubna 2000 

Ve večerních hodinách 6.dubna byla velká polární záře viditelná i ze střed-
ních zemepisných šířek (předpověď přišla jen pár hodin před začátkem). Začala asi 
kolem 20 hodin (krátce po soumraku), později zeslábla, ale největší jasnosti do-
sáhla asi ve 22:50 a potřetí zjasněla kolem 01:15 (údaje jsou vesměs v letním 
středoevropském čase). Měla podobu rudé záře (chvílemi oblouku) nad severem a byla 
protínána bílozelenými pruhy. Pod červeným obloukem se objevovala modrozelená ob-
last (pokud jde vůbec popsat něco tak proměnlivého). Již v pondělí bylo na inter-
netu několik velmi pěkných fotografií získaných z Brna, z Kleti a z Vlašimi. Nej-
krásnější seriál získal Jan Šafář z Brna, k fotografování použil krátkoohniskový 
objektiv (f = 20 mm, 1:2.8), který při velkém zorném poli "vyostřil" kontury slou-
pů a výborně proexponoval hvězdy v pozadí na film KODAK PROFOTO 400. Smímky jsou 
na serveru Astronomického ústavu Masarykovy university (mrkněte se na ně - bez ba-
rev je nemá cenu reprodukovat - a uznáte, že nejde o patriotismus). 

Do MPH to sice patří jen zčásti (jde také o částice v meziplanetárním prosto 
ru), tentokrát však nemá cenu být tak prudérní 

Zákryt hvězdy TYC 1389.00373 planetkou (791) Ani 

Na večerní hodiny 7. dubna byl předpovězen zákryt hvězdy TYC 1389.00373 (čís-
la v katalogu Tycho odpovídají číslům v GSC) planetkou (791) Ani. Na základě "last 
minute" zpřesněné předpovědi rozeslal Jan Mánek výzvu k jeho pozorování. Dle toho-
to upřesnění měl být zákryt pozorovatelný ze severní části republiky (pochopitelně 
i z jiných míst Evropy). Zákryt byl skutečně pozorován z Anglie. Dle pozorování 
došlo k zákrytu asi o 30s později (oproti upřesněné předpovědi) a pás stínu šel 
asi o půl své šířky jižněji (zhruba od Plzně a Valašské Mezirici a Poprad). Pro-
měnlivé počasí u nás ale odradilo (jak se zdá) včechny potenciální pozorovatele (i 
meteorologická předpověď byla špatná). Jak se ale zdá, místy by zákryt byl pozoro-
vatelný. Škoda, že jej asi nikdo od nás neviděl. 
Kdy se od nás skutečně podaří nějaký zákryt dobře odpozorovat? 

Pozorování komet 

V nedávném období převažovalo špatné počasí a žádná z komet ne-
byla jasnější 13.5 mag. Tyto vlivy se pochopitelně projevily na poč-
tu pozorování. Svá pozorování zaslali: Kamil Hornoch (refl. 35cm, 
166x - H1; 208x - H2 ); Martin Lehký (refl. 42cm, 162x - L1); Maciej 
Reszelski (refl. 40.6cm, 72x - R1) - konečně má svůj nový reflektor. 

Kometa C/1999 H3 (LINEAR) slábne: březen: 22.81: 13.5 mag, 1.3 
(L1); 23.82: 13.6, 1.3' (Li); 25.89: 13.7, 1.2' (Li); duben: 2.83: 
13.9, 1.0' (Li); 3.80: 13.9, 0.9' (Li), 4.88: 13.6, 1.3' (Ri); 6.01: 
13.7, 1.2' (R1); 6.85: 14.1, 1' (Li); 6.88: 13.7:, 1.0' (R1); 7.14: 
13.4, 1.5' (H1); 7.85: 14.1, 0.9' (Ri); 8.87: 14.1, 1' (L1); 8.96: 
14.1, 0.9' (R1). V maximu jasnosti je asi C/1999 32 (Skiff): duben: 
2.89: 13.9 mag, 1.1' (L1); 4.89: 14.0, 0.7' (R1); 6.01: 14.0, 0.8' 
(R1); 6.88: 14.0: , 0.5' (R1); 6.91: 14.1, 1.1' (L1); 7.15: 14.3, 
1.1' (H2); 7.87: 14.0, 0.7' (Ri); 8.89: 14.0, 1' (L1); 8.96: 14.2, 
0.5' (R1). Zhoršují se pozorovací podmínky C/1999 L3 (LINEAR): bře-
zen: 22.79: 13.5 mag, 1.2' (Li); 23.79: 13.5 (L1); 25.87: 13.5, 1.1' 
(L1); duben: 2.80: 13.9, 1' (L1); 4.82: 13.3, 1.7' (R1); 6.81: 13.8, 
1.2' (Li); 6.85: 13.5, 1.2' (R1); 7.84: 14.0, 1.0' (Ri). Z dosahu už 
zmizela C/1999 S3 (LINEAR): duben: 7.16: [13.8 mag, !0.9' (H2). Spí-
še ráno je pozorovatelná C/1999 T2 (LINEAR): duben: 6.10: 13.3 mag, 
1.8' (R1); 8.08: 13.6, 1.0' (R1). Nízko nad obzorem je C/1999 Y1 
(LINEAR): březen: 23.78: 13.6 mag, 1.1' (L1); duben: 2.79: 13.3, 
1.3' (Li); 3.79: 13.4, 1.2' (Li); 4.82: 13.8, 0.7' (R1); 6.80: 13.7, 



1.1' (L1); 6.85: 13.7, 0.6' (R1); 7.84: 14.0, 0.8' (R1). Po oposici 
se Sluncem začala slábnout 74P/Smir.nova-Chernych (per.ihelem projde 
za rok): březen: 23.81: 14.2 mag, 0.8' (L1); 25.88: 14.3, 0.7' (L1); 
duben: 2.82: 14.2, 0.8' (L1); 6.82: 14.3, 0.8' (L1); 6.85: 14.0, 
0.8' (R1); 7.85: 13.5, 1.2' (R1). 

V příštím čísle 

Pokračování diskuzí. Termín podzimního setkání S?IPH (pravděpodobně v polovino; 
října 2000). Pozorování meteorů (zatím jejich trochu málo). 

Plenární schůze České Astronomické Společnosti 

Dne 18.3. se uskutečnila plenární schůze ČAS v pražském planetáriu, které se 
zúčastnila téměř desítka členů SMPH. 

Na úvod schůze byla slavnostně udělena Cena Zdeňka Kvíze pro tento rok, kte-
rou obdržela Lenka šarounová. Před velmi zajímavou přednáškou držitelky Ceny zú-
častněné seznámil Dr. Jiří Grygar s okolnostmi vzniku této Ceny v návaznosti na 
osobu Zdeňka Kvize. 

Druhou část plenární schůze zahájil předseda ČAS Dr. Jiří Borovička přehledo-
vým referátem o činnosti ČAS (co ČAS dělá a co by mohla dělat). Z uvedeného vyply-
nulo, že Společnost nemá svůj vlastní časopis (pouze věstník Kosmické Rozhledy), 
jako úspěšná se jeví tisková prohlášení k významným astronomickým událostem (loni 
zatmění Slunce a meteorický déši Leonid). Výkonný výbor je ochoten podpořit novu-
obnovení činnosti přístrojové sekce a má zájem na založení severomoravské pobočky. 

Na závěr schůze sdělil Pavel Suchan, že ČAS dostala z rozpočtu částku o niž 
na letošní rok žádala v piné výši, což jí umožní přerozdělit dotace složkám v piné 
výši o niž žádaly. 

Po ukončení plenární schůze bylo zahájeno pracovní setkání zájemců o CCD 
techniku, které probíhalo až do nedělního odpoledne. - ti H.-



Změny a doplňky adresáře: 

Jirka Čer-máková, prodavačka. J.P. Servis s.r.o. , Hybernská 13, 
110 00 Praha 1, tel. : -2-24916662, e-mail : worvžk@hotmail.com. Astro-
nomie, cestování . 

Radek Dřevěný, Ing. , 24.7.1966, Vinohrady 57, 669 02 Znojmo, tel. 
0624/2'_3382; stav. projektant, Aqua projekt Práče, tel. 0624/223672. 

Michal Haltuf, 4.3.1985, Hluboký Důl 90, 282 02 Kolín; tel. -321-
21556. Student, Gymnázium Kolín, Žižkova 162, tel. -321-22544, fax 
(ředit. ) -321-23430; e-mail: michal.halruf@gkolin.cz. Astronomie 
(meteory, komety, proměnné) ‚počítače (programování, internet). 

Vladimír Homola, Ing. , 22.2.1956, Dole₹slova 5, 616 00 Brno, tel. 
-5-48539260, -5-41215003; inženýr VS, Ústav výpočetní techniky MU, 
Brno, e-mail:homola@ics.muni.cz. 

Michaela Honková, 2.8.1984, Uničovská 82, 785 01 Šternberk; tel. : 
-643-412216. Studentka; e-mail: honkova0@usa.net. Zájmy: fyzika (la-
sery), astronomie. . 

Václav Kalaš, administrátor inform. technologie. česká spořitelna 
a.s. Plzeň, nám. Republiky 36; tel. -19-7171215,. . fax: 7171510; e-
mail : eaclav.kalas@seznam.cz. Visuální meteory, výpočetní technika. 

Alexander Kupčo, e-mail: kupco@hp02..troja.mff.cuni.cz. 

Martin Ndvrátil`, 3.8.1972, Škroupova 7,24, 500 02 Hradec Králové, 
tel. : -49-613495; stuďent; e-mail`:: MNAV6400@milada.troja.mjf.cuni.cz. 

Jan Novák, 6.9.1974 v 'Jungmannova 28, 612 00 Brno; SOUS Královo-
polská A, Křižíkova 15, 612 00'Brno. Astronomie, tenis, šachy. 

Gabriel Okša, Ing. _;.C'S%' , Výsk. prac. , Matematický ústav SAV, 
Dept. Informatiky, P.0.Box'56, 840 00 Bratislava; e-sail: ga bo(áifi. 
savba.sk. . 

Ivo Schotra, Ing. , :5..3 1956,;Preciosa`a.s. , Opletalova 17, 466 67 
Jablonec, tel. -4.28-41511l . fax -428-X11761; e-mail: ivo. schot ta@ras. 

prer'iosu.cz. Fotografování. 1 

František Straka, 25.2.1976 'Michov. 9; 592 44 Věcov; tel' . : -505-
562075; Dovatron Czech Republic s.r.o. , Brno. 

Martin Šindelář, 4.11.1972, Čechova 18, 320 28 Plzeň; student ge-
ologie, PřF UK, Praha. Geologie, astronomie. 

Marie Větrovcová, 18..4.1977, p.p.107, 306 99' Plžeň-l; studentka. 
Západočeská univerzita:, Fakulta aplik. věd; Universita Karlova,'kom-
binované studium: MFF+Filos. fak. ; e-mail: verrovc5@students.zcu.cz. 
Meteory, proměnné hvězdy, komety, historie. 

Lucie Zburníková, 26.6.1983, Habrůvka 44, 679 05; tel: -506-439651 
studentka, Gymnázium Blansko, Seifertova 13, '678 01 Blansko, tel. : 
-506-418636. Astronomie, četba, malování, sport. ' 

Jiří Žáček, 4.3.1980, černčín 135, 68501' Bučovice. Turistika 
včetně vodní, práce na PC. ' 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na SMPH: 
Předseda: doc. Vladimir Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno. 



Zpravodaj Společnosti pro 
MeziPlanetární Hmotu 

Číslo 5 (140) - 10. květba 2000 

Meteory v červnové lunaci 

Červnová lunace začíná úplňke 18. května a končí úplňkem 16. 
Června. V této lunaci můžeme ještě vidět poslední meteory roje éta-
Akvarid, jejich pozorování však bude silně rušeno Měsícem, který se 
bude blížit radiantu. Jak bylo uvedéno již v minulém čísle je tento 

od nás velmi špatně pozorovatelný, jeho radiant vychází až ráno, 
átce před východem Slunce. 

Během této lunace vrcholí aktivita svazku ekliptikálních rojů 
Skorpio-Sagitarid. Bohužel jsou radianty rojů tohoto svazku od nás 
příliš nízko nad obzorem, rozlišeni jednotlivých proudů (podobně ja-
ko u Virginid se počet proudů a jejich aktivita udávaná různými au-
tory od sebe dost liší) je velmi obtížné i při zakreslování. Střední 
polohy jejich radiantů jsou: 10/5: 240', -21'; 20/5: 247', -22'; 
30/5: 256', -23'; 10/6: 265', -23'; 20/6: 275', -23 . Rozměr zabraný 
jednotlivými radianty je asi 20' v délce a 15' v šířce. Nejsilnější-
mi roji tohoto svazku jsou počátkem lunace a-Skorpionidy a severní 
Ofiuchidy, později omega-Skorpionidy (asi nejsilnější roj svazku vů-
bec). Roj gama-Sagitaarid je mnohem slabší. 

Roje epsilon-Ursamajorid a tau-Herkulid jsou velice slabé a ma-
jí asi spojitost s kometami jupiterovy rodiny (jejich dráhy se pří-
liš neliší od dráhy Bootid). Mají ale letos velmi příznivé pozorova-
cí podmínky, jejich pozorování je však nezbytné spojit se zakreslo-
váním. Na posledním místě v tabulce je roj -Lyrid; o aktivitě toho-
to roje se v posledních 2-3 letech pochybuje, zakreslování je proto 
nezbytné. Letos má však tento roj velmi zlé pozorovací podmínky (ma-
ximum za úplňku). 

V připojené tabulce jsou u jmen rojů označeny • ty, které jsou obsaženy 
v pracovním seznamu IMO. Pouze tyto roje lze sledovat statisticky (výjimkou jsou 
v tomto ohledu případné spršky nepravidelných rojů): 

Roj Aktivita Max. Radiant 
a S 

Drift 
Da DS 

Vm ZHR 

eta-Agrds • 19. 4.-28. 5. 5. 5. 338' - 1° 0.9' +0.4' 66 50 
Sagds • 15. 4.-15. 7. 19. 5. 247' -22' 30 8 
a-Scods 25. 3.- 3. 6. 5. 5. 240' -21' 0.4' -0.2' 37 3 
Ophds S 26. 4.- 2. 6. 17. 5. 253' -15' 0.9' -0.1' 38 3 
Ophds J 24. 4.- 4. 6. 18. 5. 255' -26' 0.9' -0.1' 39 1 
eps-UMads 22. 5.- 9. 6. 187' +58' 16 <2 
tau-Herds 19. 5.-15. 6. 2. 6. 231° +40' 0.9' -0.1' 18 2 
ome-Scods 23. 5.-15. 6. 2. 6. 239° -21 0.9' -0.1' 23 5 
gam-Sgrds 29. 5.-11. 7. 20. 6. 271' -26' 1.1' +0.1' 29 3 
p-Lyrds 10. 6.-22. 6. 16. 6. 278' +35' 0.8' 0.0' 31 6 

Měsíční fáze datum Měsíční fáze datum 

úpiněk 18. 5. první čtvrt 9. 6. 
poslední čtvrt 26. 5. úpiněk 16. 6. 
novoluní 2. 6. poslední čtvrt 25. 6. 



Zemřel dlouholetý pozorovatel meteorů Mgr. Jindřich Šilhám 

Dne l0.dubna 2000 nás opustil ve věku pouhých nedožitých 
56 let známý pozorovatel meteorů a proměnných hvězd a populari-
zátor astronomie Mgr. Jindřich Šilhán. 

Astronomii se věnoval, celý svůj život; již jako student 
matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze začal v roce 1962 pozo-
rovat meteory a tomuto pozorování se věnoval řadu let, mnozí ze 
starších pozorovatelů jej znají z pozorovacích expedic, kterých 
se zúčastnil od počátku 60-tých let do let 80-tých. Po ukončení 
studia na MFF UK se s malými přestávkami věnoval astronomii pro-
fesionálně, jednak na Kleti, jednak ve Ždánicích a na hvězdárně 
v Brně, kde působil v posledních letech svého života. Bohužel 
jeho zhoršující se zdravotní stav (již v 25 letech trpěl chro-
nickým revmatizmem) začal postupně omezovat jeho pozorovací ak-
tivity a Jindra se proto zaměřil na pomoc jiným. Pracoval jako 
funkcionář sekce pozorovatelů proměnných hvězd, napsal mnoho 
příspěvků do Persea, zajistil mnoho zahraničních kontaktů pro-
měnnářům. Na hvězdárně se věnoval tamní dost rozsáhlé knihovně. 
Astronomii se věnoval i v posledních hodinách svého života. 

Jeho náhlá smrt byla pro mnoho jeho známých a přátel neče-
kanou ranou, nikdo z nás, kteří jsme jej léta znali a věděli o 
jeho potížích netušil, že se tak brzy s ním rozloučíme. 

Na přání pozůstalých proběhlo poslední rozloučení s Jindrou 
Šilhánem v užším rodinném kruhu v sobotu 15.dubna 2000. 

- VZ-
Dr. Petr Pravec se na návrhy členů SMPH došlé koncem dubna roz-

hodl pojmenovat jednu jím objevenou planetku jménem Jindry Šilhána. 

• 

Pozorování meteorů na jaře 2000 

Začátek letošního roku se až do poloviny dubna představil velmi špatným poča-
sím, takže získaných pozorování bylo málo. Zlepšení počasí před Lyridami vylákalo 
některé pozorovatele pod oblohu i přes to, že Lyridy silně rušil Měsíc (dle zpráv 
z IM0 se zdá, ₹e zájem o Lyridy nebyl jen u nás). Bohužel byla letošní frekvence 
Lyrid.nízká, mohutný návrat se dostaví asi až mezi lety 2004-2007. Pžedpověd je 
však velmi obtížná, dráha mateřské komety Thatcher je známa jen dost špatně (byl 
sledován jen jediný návrat v roce 1861) a situace je opačná, než u Leonid: dráha 
komety míjí Zemi a výraznejší jev pozorujeme poté, co se část vlákna poruchami 
dostane poblíž zemské dráhy, takže výpočty jsou dost nejisté (dle zaznamenaných 
návratů se zdá, že rozhodující roli mají slabé poruchy od Saturna a snad i od 
Jupitera). 

Přehled získaných nových pozorování je v následujících tabulkách. V prvé ta-
bulce je přehled jednotlivých pozorování a rojové příslušnosti spatřených meteorů 
(DLE - S-Leonidy, VIR - Virginidy, SA0 - Sagitaridy, AB0 - a-Bootidy, LYR - Lyri-
dy, ETA - éta-Akvaridy, SP0 - sporadické), M je místo a kód pozorováni (v tabulce 
vpravo dole), T je celkový pozorovací čas. V tabulce vpravo nahoře je celkový 
přehled pozorování jednotlivých pozorovatelů od počátku roku, v tabulce vlevo je 
přehled pozorovacích nocí (počet pozorovatelů, celkový čas a počet meteorů. Vpravo 
dole je tabulka pozoeovacích míst a metod pozorování (zakreslování, nebo jen sta-
tistika - poč.). Zahrnuta jsou pozorování došlá do 5.května: 

Datum Poz. Zač. Kon. M T DLE VIR SAC ABO LYR ETA SPO Sum 

03:05 NEDMA 20:00 20:44 1 0.73 0 0 1 1 



03:06 NEDMA 03:45 04:35 1 0.83 0 2 0 2 
03:22 SVOPA 18:45 19:45 2 1.00 1 3 4 
04:06 NEDMA 21:02 22:00 3 0.98 1 2 3 
04:21 CERJA 20:10 02:20 4 6.00 0 2 1 10 2 15 
04:21 LEHMA 21:50 23:50 6 1.50 6 5 11 
04:21 NEDMA 19:32 20:25 7 0.88 2 0 0 0 0 0 2 
04:22 KUJJO 21:20 22:05 6 0.75 0 4 4 
04:22 LEHMA 21:15 00:37 6 2.78 7 15 22 
04:22 NEDMA 21:15 22:40 7 1.42 1 0 1 2 0 3 7 
04:23 NEDMA 19:55 21:17 7 1.37 0 1 0 0 0 7 8 
04:25 CERJA 21:10 02:10 5 2.58 1 0 1 1 9 12 
04:26 CERJA 19:45 02:15 5 6.50 4 2 3 1 25 35 
04:28 NEDMA 20:15 21:15 7 1.00 0 0 0 5 5 
04:29 NEDMA 22:10 23:12 7 1.03 0 1 1 5 7 
04:30 NEDMA 20:54 22:34 8 1.67 3 0 0 4 7 
05:02 NEDMA 20:20 21:47 3 1.45 0 0 2 3 5 

Poz. Jméno Nocí T Met. 

CERJA Jakub Černý 9 26.20 96 
KUJJO Josef Kujál 1 0,75 4 
LEHMA Martin Lehký 2 4.28 33 
NEDMA Martin Nedvěd 10 11.37 47 
SVOPA Pavel Svozil 1 1.00 4 

Kód Metoda Místo Délka Šířka 

1 Zak. Praha-Smíchov E 1425' N 5004' 
2 Zak. Vsetín E 1800' N 4921' 
3 Zak. Praha-Radlice E 14°23' N 5003' 
4 Poč. Senohraby E 14'45' N 4951' 
5 Zak. Senohraby E 14'45' N 4951' 
6 Poč. Hradec Králové E 1550' N 50'11' 
7 Zak. Lohenice E 15'17' N 4935' 
8 Zak. Humpolec E 15°21' N 4934' 

Datum Poz. T Met. 

00:03:05 1 0.73 1 
00:03:06 1 0.83 2 
00:03:22 1 1.00 4 
00:04:06 1 0.98 3 
00:04:21 3 8.38 28 
00:04:22 3 4.95 33 
00:04:23 1 1.37 8 
00:04:25 1 2.58 12 
00:04:26 1 6.50 35 
00:04:28 1 1.00 5 
00:04:29 1 1.03 7 
00:04:30 1 1.67 7 
00:05:02 1 1.45 5 

22 nocí 26 56.93 349 

Celkem je letos 6 pozorovatelů. 

piety v květnu/červnu 2000 

V této lunaci nás "opustily" další dvě komety: C/1999 H3 (LINEAR) se rychle 
vzdálila od Země a zeslábla, C/1999 L3 (LINEAR) jednak zeslábla, jednak je blízko 
Slunce. Dvě z dříve sledovaných komet se však vracejí na ranní oblohu: C/1999 K8 
(LINEAR) - počátkem června a C/1999 S4 (LINEAR) již v květnu. V této lunaci jsou 
proto 4 z 5-ti sledovatelných komet dobře viditelné jen ráno (což většinou moc ne-
potěší). Celou noc je pozorovatelná C/1999 32 (Skiff), která by měla být stále 
ještě v maximu jasnosti (mapka má šířku 2'). Až ke konci lunace bude vidět 
C/1999 K8 (LINEAR), je dosud velmi nízko nad obzorem (mapka má 1'). Jako dost 
jasná kometa by se měla vynořit ze slunečního svitu C/1999 S4 (LINEAR). Původně 
očekávané jasnosti sice asi nedosáhne (její jasnost roste při přibližován[ ke 
Slunci jen velmi pomalu), dost zjasňovat by ale měla i tak, rychle se totiž blíží 
Zemi (mapka má 3'); předpověď jesnosti je již upravena dle pozorování před konjun-
kcí se Sluncem. Zvolna zvyšovat jasnost by měly dvě další komety: C/1999 T2 (LINE-
AR) právě prolétá mléčnou drahou v Ještěrce (mapka je proto ze tří částí, prvá má 
šířku 1.1', dvě zbývající jen 0.9') a stane se cirkumpolární. Další, C/1999 Y1 
(LINEAR) má mapku 1.1' a je v Perseu. 



Datum R.A. 
h m s' 

C/1999 J2 

Dekl. 
o ' 

(Skiff) 

Dist. 
(AU) 

r 
(AU) 

elong. 
o 

nag Vidit 
o 

00/05/18 15 55 18 37 49.9 6.520 7.115 122.5 14.0 
00/05/22 15 51 59 37 36.2 6.528 7.116 122.0 14.0 
00/05/26 15 48 41 37 20.2 6.539 7.117 121.3 14.0 
00/05/30 15 45 27 37 01.9 6.553 7.119 120.3 14.0 
00/06/03 15 42 17 36 41.3 6.570 7.120 119.2 14.0 

00/06/07 15 39 14 36 18.6 6.591 7.121 117.8 14.0 
00/06/li 15 36 17 35 53.7 6.615 7.123 116.3 14.0 
00/06/15 15 33 28 35 26.8 6.641 7.124 114.6 14.0 
00/06/19 15 30 48 34 58.2 6.671 7.126 112.8 14.0 
00/06/23 15 28 17 34 27.8 6.703 7.128 110.8 14.0 

C/1999 K8 (LINEAR) R-12 

00/06/07 1 11 21 13 57.2 4.715 4.216 55.0 13.6 10.4 
00/06/il 1 14 59 13 53.3 4.669 4.219 58.0 13.6 11.8 
00/06/15 1 18 30 13 48.1 4.620 4.223 61.0 13.5 13.4 
00/06/19 1 21 54 13 41.6 4.570 4.226 64.1 13.5 15.3 
00/06/23 1 25 11 13 33.8 4.519 4.230 67.2 13.5 17.3 

C/1999 54 (LINEAR) R-12 

00/05/18 1 58 31 30 00.1 2.322 1.472 25.3 11.3 8.8 
00/05/22 2 00 34 30 34.8 2.229 1.416 27.9 11.1 10.1 
00/05/26 2 02 40 31 13.1 2.130 1.361 30.7 10.9 11.5 
00/05/30 2 04 49 31 55.6 2.026 1.306 33.5 10.7 13.0 
00/06/03 2 07 05 32 43.1 1.915 1.251 36.3 10.5 14.7 

00/06/07 2 09 28 33 36.7 1.799 1.198 39.2 10.2 16.7 
00/06/11 2 12 05 34 37.9 1.677 1.145 42.0 9.9 18.8 
00/06/15 2 15 01 35 48.8 1.549 1.093 44.7 9.7 21.2 
00/06/19 2 18 29 37 12.4 1.416 1.043 47.3 9.3 23.9 
00/06/23 2 22 48 38 53.2 1.279 0.995 49.8 9.0 26.8 

C/1999 T2 (LINEAR) R-12 

00/05/18 22 41 43 45 05.0 3.856 3.559 65.6 13.4 47.1 
00/05/22 22 39 52 46 21.8 3.791 3.539 68.0 13.4 49.3 
00/05/26 22 37 30 47 40.7 3.727 3.520 70.4 13.3 51.6 
00/05/30 22 34 31 49 01.3 3.664 3.501 72.8 13.3 54.1 
00/06/03 22 30 50 50 23.5 3.601 3.482 75.2 13.2 56.7 

00/06/07 22 26 21 51 46.8 3.538 3.463 77.5 13.1 59.6 
00/06/11 22 20 58 53 10.7 3.478 3.445 79.8 13.1 62.6 
00/06/15 22 14 34 54 34.5 3.419 3.427 82.0 13.0 65.8 
00/06/19 22 07 00 55 57.4 3.362 3.410 84.1 13.0 69.1 
00/06/23 21 58 09 57 18.5 3.307 3.392 86.1 12.9 72.4 

C/1999 Y1 (LINEAR) R-12 

00/05/18 3 03 47 49 13.9 5.105 4.265 30.6 13.8 17.8 
00/05/22 3 06 22 49 07.3 5.082 4.240 30.4 13.8 18.2 
00/05/26 3 08 53 49 01.8 5.056 4.216 30.6 13.8 18.7 
00/05/30 3 11 21 48 57.5 5.025 4.191 31.2 13.7 19.3 
00/06/03 3 13 45 48 54.2 4.991 4.167 32.2 13.7 20.0 

00/06/07 3 16 04 48 51.9 4.952 4.143 33.4 13.6 20.8 
00/06/11 3 18 17 48 50.6 4.910 4.119 34.9 13.6 21.9 
00/06/15 3 20 23 48 50.2 4.864 4.095 36.7 13.6 23.1 
00/06/19 3 22 22 48 50.6 4.814 4.071 38.7 13.5 24.5 
00/06/23 3 24 12 48 51.9 4.760 4.048 40.9 13.5 26.1 



Objevem druhé poloviny dubna byla kometa C/2000 H1 (LINEAR), nalezená 26.388 
dubna týmem ve složeni: M. Blythe, F. Shelly. M. Bezpalko, M. Elowitz, R. Huber. 
Po umístění na stránku NEO byla o pár hodin později sledována z Ondřejova a Kleti. 
Kleť (27.0), Ondřejov (27.1) i Modrá (29.0) oznámily difuzní vzhled objektu. M. 
Hicks (Stolová hora) 29.4 dubna ohlásil kondenzaci 7" a 20" ohon v PA 120' [IAUC 
7410]. Kometa slábne a asi nebude visuálně pozorovatelná (stejně jako C/2000 02). 

Krátce poté byl ohlášen objev další komety C/2000 02 (LINEAR) objevené ale 
již 4.386 dubna a považované za asteroidální objekt. Další pozorovatelé upozornili 
na kometární vzhled objektu: G. Hug (0.3-m refl.) zaznamenal difuzní vzhled na ví-
ce snímcích mezi 21.-29. dubnem; J. Tichá, M. Tichý a Z. Moravec (0.57-m, Kleť) 
komu 6" 22.9 dubna. Na Stevard Obs. 2.3-m reflektorem získal 30.4. C. Hergerother 
300 s snímek v oboru R, na něm má koma 6" a ohon 20" v PA 117". Kometa je krátko-
periodická (Halley-ho typu), dráha je v tabulce [IAUC 7411]. 

Další planetkový objekt 19.0 mag, který se později ukázal být kometou objevil 
ámci projektu LONEOS V.D. Ferris (promeřil B.V. Koehn) 4.323 května v poloze 

15 0230 , +38"29.1'. Na CCD-snímcích z 2.13-m reflektoru na Kitt Peak získaných 
M. Hicksem je zachycen slabý ohon 10" v PA 150'. Předběžná parabolická dráha 
komety je v tabulce; kometa zřejmě nebude vizuálně pozorovatelná. 

Pro několik komet (většinou již déle sledovaných) byly spočteny zpřesněné 
dráhy. Další pozorování komety P/2000 01 (LINEAR) prokázala, že dráha komety je 
eliptická (zpráva o objevu byla v minulém Zpravodaji), jak bylo očekáváno: 

Kometa T [TT] 4 [AU] e Perihel Uzel Sklon MPC 

P/1984 H1 84:06:08.3272 1.949042 0.484237 338.3150 249.3254 2.9538 I7403 
P/2000 ET90 00:07:01.8035 2.546791 0.409022 320.5886 245.5014 4.6837 17403 
C/1999 H3 99:08:18.2411 3.500853 1.002773 101.9127 332.7237 115.8403 39790 
C/1999 J2 00:04:05.8935 7.109953 1.001061 127.1317 50.0430 86.4126 39791 
C/1999 S4 00:07:26.1664 0.764970 0.999992 151.0685 83.1902 149.3897 39791 

C/1999 T2 00:11:24.4686 3.037129 1.002078 104.6737 14.8790 111.0004 39791 
C/1999 Y1 01:03:24.1212 3.091070 1.000570 184.2879 188.8831 134.7872 39791 
P/2000 Cl 00:03:19.8684 2.095559 0.406433 51.1665 127.0450 6.1055 39791 
C/2000 CT54 01:06:19.3651 3.155067 1.0 272.6509 18.9785 49.2234 39792 
P/2000 01 00:03:09.7957 1.002933 0.673970 343.2782 191.0478 10.4012 39792 

C/2000 02 00:02:06.1492 2.716706 0.808869 101.7506 320.3880 170.4791 0-J02 
C/2000 111 00:04:23.851 3.69718 1.0 96.960 358.683 118.068 0-H40 
C/2000 J1 00:05:17.789 2.54548 1.0 149.421 28.416 98.792 0-J 30 

Kometa a jméno Epocha a\ P I z t dz N Období 

1984 H1 (Kowal-Mrkos) 1984:05:20 3.778947 7.346 8 84:04:23-84:05:19 
000 ET90 (Kowal-Mrkos) 2000:06:25 4.309452 I 8.946 51 84:04:23-00:04:14 
1999 H3 (LINEAR) 1999:08:10 -0.000792 t .000001 541 99:04:22-00:04:16 

C/1999 J2 (Skiff) 2000:04:06 -0.000149 t .000002 428 99:05:13-00:04:14 
C/1999 54 (LINEAR) 2000:08:04 +0.000011 t .000004 753 99:09:27-00:03:25 

C/1999 T2 (LINEAR) 2000:12:02 -0.000684 t .000006 215 99:07:22-00:03:24 
C/1999 Y1 (LINEAR) 2001:04:01 -0.000184 t .000013 249 99:12:20-00:03:30 
P/2000 Cl (Hergenrother) 2000:04:06 3.530452 I 6.63 148 2000:01:04-04:08 
C/2000 CT54 (LINEAR) 45 2000:01:28-04:11 
P/2000 G1 (LINEAR) 3.076199 5.40 51 2000:04:07-04:16 

C/2000 02 (LINEAR) 14.213863 I 53.6 120 2000:04:04-04:30 
C/2000 H1 (LINEAR) 41 2000:04:26-04:29 
C/2000 J1 (Ferris) 17 2000:05:04-05:08 

U sledovaných komet nejsou odchylky v efemeridách mezi starými a novými ele-
menty velké; do konce června nepřerostou u C/1999 H3 (LINEAR) 2" a u C/1999 J2 
(Skiff) 1". Jen málo větší jsou u C/1999 S4 (LINEAR) a C/1999 T2 (LINEAR) - do 
konce května 2", resp. 3", o měsíc později 7" a 6". Původní elementy C/1999 Y1 
(LINEAR) byly dobré (i v červnu do 2"), kometa však nyní bude procházet dost vý-



raznými poruchami a její dráha se mění v hyperbolu, na podzim již nebude starší 
efemerida vyhovovat. 

Objev další komety Kreutzovy rodiny ohlásil D.A. Biesecker, na snímcích z ko-
ronografů C2 a C3 sondy SOHO ji našli T. Lovejoy, M. Boschat, M. Oates a R. Gorel-
li po jejich přenosu na www. Měla ohon aspoň 0.5' a musela být jasnější 1 sag, 
protože zahltila v maximu CCD detektor [IAUC 7412]. 

Další kometu SOHO v datech koronografu C2 našel M. Oates na VVV. Nebyla 
zachycena v datech C3 a zjasňovala od 7.254 května (V = 7.8) do 7.368 (V = 7.1). 
Poté rychle zeslábla, 7.452 byla 8.3 mag. Kometa nepatří mezi komety Kreutzovy ro-
diny a nejevila ohon. Astrometrii obou komet provedl D. Hammer a Biesecker, reduk-
ce B.G. Marsden. Jejich dráhy spolu s obdobím pozorování (v hodinách vůči průchodu 
perihelem) jsou v připojené tabulce: 

Kometa T [TT] q (AU] Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/2000 112 2000:04:30.19 0.0055 82.11 2.94 144.17 -40.3 -4.5 59 00-JOS 
C/2000 J2 2000:05:08.02 0.0335 272.21 32.19 146.61 -18.6 -14.0 13 00-J32 

T. Fukushima, T. Nakajima a J. Vatanabe, National Astronomical Observatory of 
Japan (NAOJ), oznámili zjištění prachového antichvostu v I-pásu na CCD snímcích 
komety C/1999 J2 (Skiff) získaných NAOJ 0.50-m teleskopem ve veliké heliocentrické 
vzdálenosti (7 AU; kometa prošla perihellem 5.dubna). Ohon měl polohu: Apr. 
26.687 UT dubna: délka 2'.60, PA 12'; 2.576 května: 3'.31 PA 18'. Rovina dráhy ko-
mety kříží rovinu dráhy Země 10.41 května (v té době jsou nejlepší podmínky ke 
sledování plochých protichvostů); průměr kosy byl v obou dnech 0.4', 29 dubna bylo 
V = 15.6, I = 14.9 mag [IAUC 7415]. 

Jarní objevy v Kuiperově pásu a mezi Kentaury (uzávěrka 5.5.2000) 

Od poslední "zprávy o stavu Kuiperova pásu" ve Zpravodaji 139 byla objevena 
řada dalších těles a mnohá tělesa mají zpřesněnou dráhu. Na přelomu března a dubna 
pracovala velmi intenzivně skupina D. Jewitt, S.S. Sheppard, C.A. Trujillo pozoru-
jící 3.6-m dalekohledem na Mauna Kea, která našla 20 těles: kentaury 2000 FZ53, 
2000 0M137; pro tělesa 2000 FR53, 2000 FS53, 2000 FT53, 2000 0V146, 2000 0V146, 
2000 GX146, 2000 0Y146 a 2000 0Z146 byla předběžně předpokládána kruhová dráha; 
rezonance 2:3 s Neptunem byla předpokládána pro 2000 FV53 (minimální vzdálenost 
v průběhu 14000 let - udáno i u dalších těles - 16 AU od Neptuna), 2000 FX53 (12 
AU), 2000 FY53 (20 AU), 2000 0E147 (14 AU), 2000 0K147 (15 AU), 2000 0L147 (14 
AU), 2000 GM147 (15 AU). Pro dráhu 2000 FU53 byla předpokládána poloha poblíž pe-
rihelu, pro 2000 FV53 poblíž afelu. Je možné, i když nepravděpodobné, že 1999 KS16 
= 2000 GF147; neúspěšnost současného hledání uvádí v pochybnost navrhovanou iden-
tifikaci 1995 GA7 = 1999 K516 [MPEC 99-036]. 

V následující tabulce jsou elementy drah těles, u kterých došlo k jejich výz-
namnému zpřesnění a výše uvedených nově objevených objektů (je použito standardní-
ho značení, mag je absolutní jasnost a MPEC zkrácený odkaz na číslo cirkuláře: 

Těleso mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a [AU] Obl.MPEC 

95TL8 5.3 95:10:10 20.530 37.116 276.894 0.216 0.54002 70.45489 62 OH2O 
98VH24 4.8 00:02:26 322.672 54.306 49.953 12.000 0.10930 46.14917 3. 01135 
99CM119 7.9 00:02:26 61.472 294.453 118.490 2.744 0.13382 44.41239 2. OH07 
99CV131 7.9 00:02:26 150.003 209.869 174.627 7.952 0.01577 43.19444 2. 0H07 
99CP153 7.7 00:02:26 100.913 247.176 122.823 3.038 0.16213 45.15557 2. 01107 

99CS153 8.1 00:02:26 293.035 223.233 343.336 0.983 0.11926 44.51143 2. 0H07 
99CU153 7.3 00:02:26 329.621 25.598 139.275 2.698 0.04544 44.09712 2. 0H07 
99C0154 7.4 00:02:26 219.095 176.323 100.205 0.766 0.08599 43.04996 2. 01107 
99CH154 7.8 00:02:26 282.282 54.980 164.676 0.843 0.08425 43.36260 2. 01107 
990546 6.8 00:02:26 273.733 275.117 24.348 5.184 0.05807 43.89650 2. 0H12 

9911511 6.7 00:02:26 273.392 188.307 105.542 2.601 0.01498 43.78391 2. 0031 



99HT11 7.5 00:02:26 57.230 52.944 87.969 5.051 0.08519 43.40162 2. 01112 
9911U11 6.9 00:02:26 274.767 246.437 51.793 0.362 0.06752 43.83628 2. 01112 
99HV11 7.6 00:02:26 103.070 294.713 161.080 3.167 0.06455 42.82518 2" 01112 
99HV11 6.9 00:02:26 26.151 301.948 198.447 17.262 0.44696 61.42216 2. 01112 

99HB12 7.5 00:02:26 344.308 61.437 166.486 13.177 0.38012 53.67044 2. 01112 
99U05 9.9 00:02:26 9.688 288.967 87.463 5.598 0.41476 12.75334 108 0031 
0000105 6.0 00:02:26 189.976 343.588 307.311 19.117 0.05705 46.66128 54 0040 

OOFRS3 7.4 00:03:17 0.000 26.277 180.586 1.230 0.00000 43.81075 2 01112 
OOFS53 7.9 00:03:17 0.000 180.629 26.037 2.116 0.00000 42.12996 6 01112 
OOFT53 8.4 00:03:17 0.000 178.872 35.265 12.634 0.00000 41.74221 4 0H12 
OOFU53 8.8 00:03:17 359.955 174.652 32.257 5.083 0.15751 46.22231 6 01131 
OOFV53 8.0 00:03:17 359.942 358.912 207.526 17.746 0.16066 39.19744 5 01133 

V53 7.2 00:03:17 179.144 336.976 50.283 6.662 0.14669 47.19969 6 01131 
X53 8.0 00:03:17 281.643 102.956 175.688 5.760 0.19291 39.28490 4 01131 

OOFY53 8.9 00:03:17 297.872 269.478 28.713 18.377 0.25917 39.29942 6 01131 
OOFZ53 11.8 00:03:17 359.874 5.229 201.313 28.347 0.35473 23.44171 7 01131 
000M137 14.5 00:04:06 345.881 102.921 90.488 15.854 0.11102 7.86680 11 01112 

000V146 7.8 00:03:17 0.000 110.327 94.382 3.790 0.00000 41.78578 3 01112 
000V146 8.1 00:03:17 0.000 179.957 8.913 28.975 0.00000 41.20546 1 01112 
000X146 7.9 00:03:17 0.000 308.425 240.811 0.359 0.00000 44.63209 2 01112 
000Y146 8.0 00:03:17 0.000 175.576 13.915 2.436 0.00000 44.74976 2 01112 
000Z146 7.8 00:03:17 0.000 357.395 215.697 1.999 0.00000 43.87783 2 01112 

000E147 8.6 00:03:17 359.935 41.965 154.546 4.974 0.22954 39.34391 5 01131 
000F147 8.2 00:04:06 0.002 179.635 27.089 4.579 0.04270 42.08089 1 01131 
000K147 8.9 00:03:17 317.325 243.545 1.643 6.646 0.21560 39.29420 3 01131 
000L147 8.9 00:03:17 299.533 262.182 25.456 12.870 0.20195 39.33377 5 01131 
000M147 7.7 00:03:17 293.405 170.697 99.468 18.192 0.19666 39.30005 1 01131 

Prvou ze zpřesněných drah je dráha tělesa 1995 TL8. Nové identifikace, které 
prodloužily oblouk z 41 na 62 dnů sledování, umožnily pokus o zpřesněný výpočet 
dráhy, která "přesunula" těleso mezi objekty "rozptýleného disku". I tak je však 
jeho nalezení po 5 letech téměř beznadějné. Změny elementů u těles nalezených ve 
třetí nebo v dalších opozicích (například 1994 0V9, 1994 TB, 1995 SM55, 1997 CS29, 
1997 CV29, 1998 SM165) nejsou obvykle velké (v tisícinách AU, což je sice podstat-
né pro pozorovatele, ale nezajímavé pro analyzu celkového vzhledu pásu), výjimkou 
je 1998 VH24. U těles znovunalezených v druhé opozici je ovšem situace jiná, pů-
vodní předpoklady bud kruhové, nebo jednoduše rezonanční dráhy (obvykle 2:3) muse-
ly být ve většině případů opuštěny, například tělesa 1999 HV11 a 1999 HB12 jsou 

S ležejí dle nových pozorování "rozptýlenému disku" (nověji používaný termín odpo-
dající dříve užívanému "tělesa hlubokého pásu"). Podobné změna ovšem znamená 

změnu oběžné doby o stovky let. Pro zajímavost je možné poznamenat, že na pozoro-
vání 1999 HB12 se podílel i známý amatér V. Offutt z Cloudcroftu se svým 60-cm 
Ritchey-Chretien reflektorem. Jasnost tělesa změřil na 22.0 - 23.1 mag (v oboru R, 
dolní mez odpovídá jasnostem získaným .3.6-m reflektorem na Mauna Kea). Přesnost 
měření má asi 1.8" (asi 3x-4x nižší, než 3.6-m reflektor) ve 3x kratším ohnisku 
při 36x menší ploše optiky (jak to asi dělá?). Dokončení příště. 

Nalezen (719) Albert ! 

Asteroidální objekt s neobvyklým vlastním pohybem poprvé detekovaný 1. května 
J.A. Larsenem a dále pozorovaný 3. a 6. května R.S. McMillanem a J.V. Scottim 
(program Spacewatch) na Kitt Peaku (odkud jej 9. sledovali M. Hicks a R. Fewig 
2.1 m reflektorem), označený 2000 JV8 zidentifikoval G.V. Villiams (MPC) s posled-
ní "ztracenou" číslovanou planetkou (719) Albert. 

Ukázalo se, že analyza v práci Kristensen and Vest (1989, A.Ap. 218, 317; a = 
2.645 AU, e = 0.550, i = 11.0") je mnohem lepší, než předchozí odhady. Crossley-ho 



hledání (1913) bylo zaměřeno na oblast 2' od aktuální pozice a předpověď na 1915 
měla dT = +47 dnů. Těsná (iářijová) přiblížení nastala v letech 1911, 1941, 1971 a 
další bude 2001, postupně na 0.205, 0.206, 0.316 a 0.286 AU; jasnosti planetky 
jsou V = 13.7, 13.7, 15.5 a 15.2 mag. Jasnost planetky v době objevu byla 20.8 -
22.3 mag (při vzdálenosti od Slunce 3.63 AU a 2.8 AU od Země). 

Bude mít SMPH vlastni dalekohled? 

Ti z vás, kteří sledují diskusní skupinu SMPH, již vědí, o čem je řeč. Jde 
o skutečně velký a velmi obtížný cíl, stojí však za to se o něj pokusit. Jedná se 
o projekt vybudování 1.2-1.5 m dalekohledu pro přímé CCD snímkování se zaměřením 
na výzkum MPH. Dosah dalekohledu by měl být asi 23. velikost, bylo by s ním tedy 
možné sledovat mj. např. i jasnější objekty Kuiperova pásu. Měl by být umístěn nad 
900 m nadmořské výšky v oblasti v současnosti i budoucnosti příliš nezatížené ru-
šivým světlením. V současné době je sestavován přípravný výbor, jehož úkolem by 
mělo být vypracování ideového projektu: upřesnění vhodného typu přístroje, před-
bě₹ný výběr vhodných variant jeho umístění včetně možností napojení na informační 
sítě a další vybaveni, předběžný odhad finančních nákladů a zpracování těchto pod-
kladů do formy grantového návrhu. Pokud myslíte, že můžete do tohoto projektu ně-
čím přispět, podejte zprávu na adresu ppravec@asu.cas.cz, nebo prostřednictvím 
diskusní skupiny http://www.onelist.com/community/SMPH (přihlásit se můžete zaslá-
ním mailu na SMPH-subscribeí groups.com). 

Pozorování komet 

Protože jsou všechny komety současné doby dost slabé, je pozo-
rování málo. Svá pozorování zaslali jen: Kamil Hornoch (ref1. 35cm, 
158x - H1; 237x - H2); Martin Lehký (ref1. 42cm, 162x - L1). Nejniž-
ší počet pozorování za mnoho let oznamuje i Ch.S. Morris, který 
zpravuje databázi jasností komet při NASA; nemá do ní co dát! 

Sledována byla (jde o jedny z posledních pozorování) C/1999 H3 
(LINEAR): duben: 6.87: 13.8 mag, 1.3' (H1); 8.80: 13.7, 1.3' (H1); 
21.84: 14.3, 0.9' (L1); 22.81: 14.2, 0.8' (L1); 26.82: 14.3, 1.0' 
(L1); 28.83: 14.2, 0.9' (L1); květen: 1.03: 14.4, 0.8' (L1); 2.83: 
14.4, 0.8' (L1). Blízko maxima jasnosti je nyní C/1999 J2 (Skiff): 
duben: 6.91: 14.1 mag, 0.9' (H2); 21.88: 14.2, 0.9' (Li); 22.86: 
14.2, 0.9' (Li); 26.83: 14.2, 1' (Li); 28.85: 14.0:, 0.9' (L1); kvě-
ten: 1.04: 14.3, 0.9' (Li); 2.85: 14.2, 0.9' (Li). Z viditelné části 
oblohy mizí a slábne C/1999 L3 (LINEAR): duben: 6.85: 13.3 mag, 1.5' 
(H1); 8.80: 13.3, 1.5' (H1). Bez větších změn jasnosti je dosud 
C/1999 Y1 (LINEAR): duben: 6.86: 13.8 mag, 0.8' (H2). 

Denní bolid 6.května 2000 

V sobotu 6.května 2000 byl z mnoha míst naší republiky a Slovenska ~pravděpo-
do~ně i z Polska) pozorován jasný denní bolid. Přeletěl v 13h52m25s t 5 (SELČ) = 
11 52m25s UT. Zatím jsou k dispozici pozorování z mnoha míst, hlavně z Brna, Kar-
lových Var, Ostravy, Modrové a Rimavskej Soboty. Dle udávané doby letu (pod Ss, 
ale také jen něco víc jak ls) se zdá, že měl dosti velkou rychlost a dle výšek za-
čátku a konce nad obzorem z různých míst skončil asi dost vysoko (dle Dr. J. Hol-
lana asi 30 t 5 km). Pravděpodobmý směr letu byl od zhruba severu, koncový bod byl 
pravděpodobně v oblasti Moravskoslezkých Beskyd. Řada pozorovatelů hlásí chvost 
bezprostředně za tělesem, někteří udávají i zvukové efekty (bohužel většinou během 
přeletu, tedy ty "sporné" - snad vyvolané indukcí, snad jen sluchovým klamem). Zdá 
se, že dvě z hlášení o akustických efektech by mohly být pravdivé (z Ostravska). 
Pokud se vám něco podaří zjistit, sdělte to IHNED Odd. MPH, AU ČV, Ondřejov. 



Zpravodaj Společnosti pro 
MeziPlanetární Hmotu 

Číslo 6 (141) - 8. června 2000 

Jarní objevy v Kuiperově pásu a mezi Kentaury (uzávěrka 5.5.2000) 

Y současné době bylo sledováno 21 Kentaurů, z toho 11 ve více oposicích (6 má 
definitivní označeni). Za drahou Neptuna známe (nepočítaje Pluta) 291 těles (z to-
ho 101 ve více oposicích - BYLA TEDY PŘEKROČENA JUBILEJNÍ" HRANICE). Z těchto 291 
(101) těles je svými drahami v současné době 64 (29) zařazeno mezi rezonance 2:3 
s Neptunem (plutata), 8 (3) mezi rezonance 1:2 a 4 (3) jsou asi jiné typy rezonan-

ční
ch drah. Mezi tělesa "hlavního pásu" je řazeno 194 (57) objektů a do "rozptýle-

ného disku" 21 (9). Je nutné si ale uvědomit, že klasifikace těles sledovaných po 
dobu jediné oposice je zcela nejistá, o charakteru dráhy rozhodnou často až pozo-
rování ze 3-4 oposic a takových těles je dosud dost málo. Ze 190 těles sledovaných 
dosud jen v jediné oposici je zhruba 1/4 - 1/3 možné považovat za ztracené (mohou 
být spíše znovunalezeny při náhodném hledání). Právě mezi těmito tělesy může být 
dost zajímavých drah, neodpovídajících původním předpokladům rezonance 2:3 nebo 
kruhové dráhy s nimiž jsou první elementy obvykle počítány. 

Meteory v červencové lunaci 

Červencová l.unace začíná úplňkem 16. června a končí úplňkem 16. 
července. Během této l.unace končí aktivita svazku ekliptikálních ro-
jů Sko.r.pio-Sagitari.d. Radianty rojů tohoto svazku jsou od nás nízko 
nad obzorem, rozlišení jednotlivých proudů je velmi obtížné i při 
zakreslování. Střední polohy jejich radiantů jsou: 10/6: 265", -23" ; 
20/6: 275', -23"; 30/6: 284"., -23°; 10/7: 293", -22": 15/7: 298`, 
-21°. Rozměr zabraný jednotlivými radianty je asi 20° v délce a 15° 
v šířce. Posledním význačnějším rojem svazku jsou dosti slabé gama-
Sagittar.i.dy. Právě za úplňku mají maximum -Lyr.idy; o aktivitě toho-
to roje se v posledních 2-3 letech pochybuje, zakreslování je proto 
nezbytné. 

Roj Bootid patří mezi nepravidelné roje. Části prstence jeho 
neteorů potkáváme nyní již jen náhodně, bez výrazného vztahu k náv-
ratům mateřské komety 7P/Pons-Viennecke, naposled dosáhly 100 met./ 
hod v roce 1998, dva roky po návratu komety. Roj je pod enormně vel-

~ým rušivým vlivem Jupitera. Pegasidy jsou velmi slabým rojem, téměř 
neznámým pro naše pozorovatele, zdá se, že se jejich aktivita začala 
projevovat zcela nedávno. 

Léto s obvykle příznivým počasím, teplými nocemi, prázdninami a 
dovolenými, je obdobím, ve kterém je aktivita meteorických rojů 
prostudována nejlíp z celého roku. To ovšem neznamená, že by v této 
době nebyly u mnoha rojů otazníky, jde však většinou o velmi slabé 
a špatně definované proudy s nepatrnou aktivitou jejíž vyhodnocení 
je obtížné i z pozorovacích materiálů zahrnujících tisíce meteorů. 
Takovými těžko sledovatelnými roji jsou tau-Akvarídy, pozorovatelné 
jen k ránu (lépe jsou vidět z jižní polokoule) a dosud identifikova-
né především radarem; omikron-Cygnidy, roj sledovaný dost často v 
prvé polovině tohoto století, jehož aktivita asi téměř vymizela; a 
omikr.on-D.rakonidy, dost výrazné v materiálech výkonnějších radarů, 
opticky však obvykle na hranici zachytitelnosti. Rojem minulých de-
setiletí jsou možná i -Kasiopeidy, dříve považované za pra-perseidy 
(jejich dráha má také charakter dráhy komety s dobou oběhu přes 100 
let), tento názor však není udržitelný. Je ale možné, že z meteoric-
kých dcš(ů starověku připisovaných Perseidám (a odchylujících se da-
tem od návratu Perseid) patří tomuto roji.. 



Kolem poloviny července začíná velmi výrazná aktivita letních 
ekliptikálních rojů. prvým z nich jsou Piscisaustrinidy, téměř nez-
námý roj, jehož aktivita se v 80-tých letech podstatně zvýšila. Od 
poloviny 90-tých let asi opět rychle klesá, ostatně jsou od nás kvů-
li deklinaci radiantu těžko sledovatelné. Dalším rojem jsou a-Kapri-
kornidy, z našich šířek dost slabý roj, známý ale mnoha jasnými me-
teory a bolidy. Polohy jejich radiantu jsou: 5/7: 285° , -16° ; 10/7: 
289° , -15° ; 15/7: 294°, -14 ° . Hlavní roje této oblasti; tedy jižní 
a severmí 8-Akvaridy a jižní . jota-Akvaridy začínají být aktivní te-
prve v posledních dnech lunace, kdy Měsíc již téměř znemožňuje pozo-
rování; polohy jejich radiantů pro 15.července jsou: ó-Agr(J): 329° , 
-19° ; ó-Agr(S) : 316°, -10°; jota-Agr(J): 311°, -18°. 0 těchto rojích 
ale víc v příští lunaei. 

V připojené tabulce jsou u jmen rojů označeny • ty, které jsou obsaženy 
v pracovním seznamu IMO. Pouze tyto roje lze sledovat statisticky (výjimkou jsou 
v tomto ohledu případné spršky nepravidelných rojů): 
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247° -22° 30 8 
gam-Sgrds 29. 5.-11. 7. 271° -26° 1.1° +0.1° 29 3 
p-Lyrds • 10. 6.-22. 6. 278° +35° 0.8° 0.0° 31 6 
Boods • 15. 6.- 6. 7. 220° +48° 18 var 
tau-Agrds 27. 6.- 3. 7. 342° -15° 1.0° +0.4° 43 <5 
Pegds • 7. 7.-13. 7. 340° +15° 0.8° +0.2° 70 3 
omi-Cygds 8. 7.-29. 7. 305° +47° 0.6° +0.2' 26 2 
omi-Dyads 6. 7.- 1. 8. 271° +59° 26 <1 
PsAds • 9. 7.-17. 8. 341° -28° 1.0° +0.2° 42 8 
(3-Casds 14. 7.-15. 8. 8' +56° 1.1° +0.2° 60 <3 
S-Agrds J • 15. 7.-29. 8. 336° -16° 0.8° +0.2° 43 12 
a-Capds • 4. 7.-24. 8. 308' -10' 0.9° +0.3' 25 6 
iot-Agrds J. 14. 7.-25. 8. 334' -15' 1.1° +0.2° 36 3 
á-Agrds S • 14. 7.-26. 8. 340° - 5° 1.0° +0.2' 44 5 

Měsíční fáze datum Měsíční fáze datum 

úpiněk 16. 6. první čtvrt 8. 7. 
poslední čtvrt 25. 6. úpiněk 16. 7. 
novoluní 1. 7. poslední čtvrt 24. 7. 

Druhý denní bolid a meteority z prvého 

Je to zcela neuvěřitelné: událost pozorovatelná z jednoho místa obvykle jed-
nou za několk let nastala znovu po pouhých 4 dnech! Večer před západem Slunce 10. 
května v 171i15m255 UT přelétl nad jižní Moravou další denní bolid, téměř stejné 
jasnosti. Tento bolid skončil nad severovýchodní částí Rakouska a byl dle předběž-
ných zpráv pozorován z jižní poloviny Moravy, ze Slovenska a z SV Maďarska. Dle 
předběžné zprávy Dr. J. Borovičky je dosud dráha tohoto druhého bolidu dost nejis-
tá, poměrně spolehlivě spočetl zatím konec dráhy, který byl ve výšce asi 35 km po-
bliž města Gaveinstal, asi 30 km SV od Vídně. Dosud je dostupná jedna fotografie 
stopy (obláčku) pořízená delší dobu po přeletu. Dle nepotvrzených zpráv existuje 
fotografie z Gyoru. V Rakousku, jak se zdá, nevzbudil tento bolid větší pozornost. 
Při tom byly z JV Slovenska zaznamenány i zvukové efekty. 

0 to více je dobrých zprávo bolidu ze 6.května. Čas přeletu byl upřesněn na 
71h51m25s UT. Mimo mnoha zpráv očitých svědků (bolid zřejmě vidělo více než 10 ti-
síc lidí) , existují 3 dobré videozáznamy zachycující závěrečnou část dráhy letu, 
bude tedy možné věrohodně určit nejen geocentrickou, ale i heliocentrickou dráhu 



původního tělesa. Dle předběžného vyhodnocení bolid začal nad Polskem a letěl od 
SSZ; skočil poblíž obce Morávka v Beskydech. V mnoha místech SV Moravy byly zazna-
menány i zvukové efekty. Jasnost bolidu byla srovnávána se Sluncem (pravděpodobné 
by] jasnější než -20 mag). Krátpe po přeletu byl nalezen meteorit rozměru asi 6.5x 
5x4.5 cm a hmotnosti 214 g. Po určitých průtazích byl předán k výzkumu, který za-
počal studiem koncentrace krátcežijících kosmogenních radioisotopů (do laboratoře 
v Apeninách, kde pracují známí němečtí vědci zabývající se touto problematikou), 
který by měl odpovědět na otázku, jak dlouho putoval meteorit sluneční soustavou 
jako samostatné těleso (po fragmentaci mateřské planetky). Necelý 1 g byl použit 
na morfologická studia, která provedl Dr. P. Jakeš (přírodovědecká fak. KU) a kte-
rý zařadil meteorit mezi obyčejné chondrity typu H6 s vysokým obsahem Fe a Ni (je-
den z nejběžnějších typů). Zvláštností meteoritu je jen mimořádně malá velikost 
chonder. Blízko nálezu prvého kusu (v Obci Morávka) byl nalezen i další, o nčco 
větší kus o hmotnosti 340 g. 

Dle předběžných výsledků letěl meteorit pod poměrné malým úhlem k zemskému 
povrchu, jeho heliocentrická dráha je velmi zajímavá tím, že měla velký sklon, by-
la téměř kolmá k rovině ekliptiky. Meteorit měl proto dosti velkou geocentrickou 
rychlost a je skoro zázrak, že alespoň menší části původního tělesa (dle jasnosti 
mohlo mít původní hmotnost řádově 100 tun) dopadly na Zem. Dopadová elipsa by kvů-
li malému sklonu dráhy k zemi měla být poměrně dlouhá, asi od obce Hnojník po vrch 
Malý polom (asi 20 km), ale dost úzká. Morávka leží přibližně uprostřed této ob-
lasti většinou pokryté ]esy s dosti hustým podrostem, takže hledání dalších úlomků 
v terénu bude obtížné. 

Meteorit Morávka (soudím, že dostane tento název) je pátým nebo šestým meteo-
ritem s dokumentací postačující k dobrému určení jeho heliocentrické dráhy. Prvým 
vůbec byl meteorit Příbram, 7.dubna 1959, zachycený hlídkovými kamerami oddělení 
MPH, druhým by] Lost City (USA) zachycený 3.ledna ]970 kamerami Prérijní sítě 
(zřizené podle vzoru naši bolidové sítě). Třetím úspěchem byl meteorit ]nnisfrce 
(Kanada) zachycený automatickou kanadskou sítí 12 stanic 5.února 1977. 0 čtvrtý 
úspěch (podobné jako o současný) se zasloužili majitelé videokamer, kteří natočili 
mnoho záznamů přeletu (došlo k němu během fotbalového zápasu) který nastal večer 
9.října 1992. Meteorit o hmotnosti 12 kg byl nalezen velmi rychle - dopadl do kuf-
ru zaparkovaného automobilu v městečku Peekskill. 

Yukonský meteorit z 18.ledna 2000 (nyní má oficiální název Tadish Lake) spíše 
do této skupiny patřit nebude, jeho dráha (není dosud uveřejněno jak přesná) byla 
získána kombinací hlavně družicových a zčásti visuálních dat, fotograficky je 
zachycena jen stopa PO výbuchu a jen z jednoho místa; podrobnější informace o jeho 
dráze nebyly dosud oznámeny (viz zvláštní přispěvek). 

Podrobnější informace o dráze, fyzikálních a chemických vlastnostech tělesa 
meteoritu Morávka budou známy později, možná až za několik měsíců (například i vý-

S očet dráhy naráží na problém proměření videozáznamů a spolehlivé - 3D - navázání 
oloh na pozemské objekty, navíc poměrně blízké; na řešení tohoto problému je nut-
né vytvořit vhodné programy). K meteoritu Morávka se proto určité ještě vrátíme. 

Yukonský meteorit 

0 tomto meteoritu již byla zpráva ve Zpravodaji 139, od té doby ovšem infor-
mací přibylo. Světelný a tepelný jev byl pozorován z družic náležejících US minis-
terstvu obrany; z jejich záznamů byla vyhodnocena rychlost tělesa, energie exploze 
(asi 2-3 kT TNT) a jeho původní hmotnost (200 tun, průměr asi Sm). Die místa dopa-
du byl nazván Tadish Lake. Kanaďané měli totiž neuvěřitelné štěstí: v centru dopa-
dové elipsy leží dosti velké jezero, které bylo v době pádu a dosti dlouho po něm 
zamrzlé (dobře se jim sbíraly skoro černé meteority na bílém sněhu a ledu - najít 
94 meteoritů za den se jen tak hned nepovede, celkem bylo hledáno 234 'Čiověkod-
ni"). Meteorit je skutečně uhlíkatým chondritem velmi vzácné skupiny (6% uhlíku), 
tčch asi 10 kg sebraných úlomků (celkové je jich asi 500, nejtěžší mají 200-300 g) 
je napatrným zbytkem z původního tělesa. Je ovšem jasné, že se našla jen část do-
padlého materiálu. Mnoho ú]omků muselo dopadnout mimo prohledanou oblast; délka 
dopadové elipsy byla asi 16 km a šířka 3 km. Hledání v okolních lesích a horách je 
beznadějné (na rozdíl od železných meteoritů, případně i. obyčejných chondritů je 



odolnost uhlíkatých chondritů vůči vlivům počasí velmi špatná; rychle se rozpada-
jí). I tak ovšem představuje těch 10 kg materiálu obrovský příspěvek ke studiu to-
hoto typu meteoritů (kterých je asi 2% z dopadajících meteoritů). 

Poslední pád uhlíkatého chondritu byl pozorován 28.září 1969 u Murchisonu v 
Australii. V tomto meteoritu byly po roce 1970 nalezeny organické (ale abiogenni) 
sloučeniny uhlíku. 

Albert, Hermes a ti druzí 

Znovunalezení planetky (719) Albert patří jistě k významným okamžikům výzkumu 
planetek. Proto se k němu ještě jednou v našem Zpravodaji vracíme. 

Planetku našel rakouský astronom (pravděpodobně českého původu) Johann Palisa 
(1848-1925), poslední velký vizuální pozorovatel planetek pracující na Císařské 
hvězdárně ve Vídni 3.října 1911 pomocí hlavního přístroje observatoře, 69-cm ref-
raktoru (vyrobil H. Grubb, 1880; pár let byl největším refraktorem světa). Jméno 
dostala nikoliv po A. Einsteinovi, ale po baronu Albertovi, mecenáši (dnes bysme 
řekli sponzorovi) vídeňské hvězdárny. Sledoval ji ještě 4.října; o den později by-
la pozorována z Kodaně. Další pozorování jsou z Greenwiche, Johannesburgu a před-
i poobjevová pozorováni z Heidelbergu (od 16.záři). Sledovaný oblouk měl 32 dny, 
část pozorováni však byla málo kvalitní (planetka byla dost slabá), k výpočtu sou-
časné dráhy bylo použito 8 tehdejších pozorování (z 12). 

Je jasné, že sledování tohoto tělesa bylo mimo možnosti tehdejší techniky; 
i spolu se současnými pozorováními je třída přesnosti dráhy planetky U = 4 (dle 
současných požadavků by dosud neměl číslo, to se totiž přiděluje tě]esům s drahami 
třídy přesnosti 0-2). Dráha Alberta je také dost rušena Jupiterem a mezi jednotU -
vými příznivými oposicemi (po 7 obězích Alberta, resp. 30 Země) se může dost změ-
nit, jak je ostatně patrné z tabulky drah v příznivých návratech: 

Epocha (TT) M a [AU) e P [r] Perihel Uzel Sklon 

1911:12:30 28.16735 2.6383225 0.5489732 4.29 151.91127 186.80706 10.94293 
1941:07:25 351.50696 2.6399065 0.5471599 4.29 151.95234 186.59557 10.95300 
1971:09:06 3.91426 2.6417456 0.5453872 4.29 154.08764 185.26864 11.25105 
2000:02:26 235.16761 2.6366670 0.5482734 4.28 154.28850 184.93048 11.30945 

Graff" (Gareth Williams) se o nalezení Alberta snažil asi 15 let, konečně 
měl tedy úspěch a svůj "Svatý Grál" našel. V letošní, poměrně nepříznivé poloze 
byl Albert planetkou na mezi dosahu teleskopu Spacewatch (systémy LINEAR, LONEOS, 
Catalina Sky Survey jej měly pod mezí detekovatelnosti - mají příliš krátká ohnis-
ka). Lépe sledovatelný bude v příštím roce, kdy dosáhne 15.2 mag. Rozměr Albert 
je mezi 2 a 4 km (dle albeda, o kterém dosud nic nevíme). K objevu došlo v "jubi 
lejním roce", před 20 lety byl zahájen projekt Spacewatch. Historie objevu Alberta 
je silným argumentem pro použití větších teleskopů ke sledování zajímavých plane-
tek, prodloužení sledovaných úseků dráhy má pro jejich znovuobjevení velký význam. 

Která zajímavá ztracená tělesa jsou na řadě dál? Omezíme-li své úvahy na sku-
piny dlouho ztracených planetek AAA (do skupiny Amor patří i Albert, po Erosu je 
druhou objevenou planetkou této skupiny), je z těles objevených do 70-tých let do-
sud nezvěstných 6: 

Planetka q Q mag Epocha M Per . Uzel Sklon e a 

1937 UB (Hermes) 0.616 2.662 18.0 37:10:28 335.6 91.9 34.7 6.1 .624 1.639 
1950 DA 0.838 2.528 15.9 50:03:05 340.4 223.6 357.5 12.2 .502 1.683 
1954 XA 0.509 1.046 19.0 54:12:04 192.4 57.3 191.0 3.9 .345 0.777 
4788 P-L 1.152 4.071 16.9 60:09:23 28.8 95.5 179.2 10.9 .559 2.612 
6344 P-L 0.940 4.297 21.6 60:09:23 349.0 232.6 185.0 4.6 .641 2.619 
5025 P-L 0.439 7.962 15.9 60:09:23 346.5 149.9 356.6 6.2 .895 4.201 

Planetka 4788 P-L patří mezi Amor, 1954 XA mezi Aten, ostatní mezi Apollo. 
Tři poslední byly objeveny při prvém systematičtějším "lovu" těchto těles podnik-
nutém v září a říjnu 1960 Schmidtovou komorou na Nt. Palomaru (C.J. van Houten, I . 
van Houten-Grroeneveld, T. Gehrels), při němž byla objevena i planetka (5011) Ptah. 



Prvá planetka seznamu je mimořádná již tím, že dostala jméno. Objevil ji 28. října 
1937 K. Reinmuth z Heidelbergu. Hermes prolétl 30.7 října jen 0.0049 AU od Země, 
do průletu (4581) Asclepia v roce 1989 byl po Měsíci nejbližším sledovaným tělesem 
(i dnes je v prvé desítce). Je víc než o 2 mag jasnější, než kterékoliv z dalších 
těles prolétnivších blíž než 0.01 AU od Země. Tomu odpovídala i jasnost, dosáhl 
snad až 8 mag. Na tehdejší dobu byl bohužel příliš rychlý - byl sledován jen 4 dny 
ne proto, že by příliš zeslábl, ale dík tomu, že byl prostě hledán jinde. Byl tře-
tím objeveným Apollem. Osmým, a dost velkým Apollem je 1950 DA, které objevil C.A. 
Virtanen na Lickově observatoři; bylo tehdy sledováno 17 dnů. Těleso 1954 XA je 
prvým objeveným (ale po 6 dnech sledování dosud ztraceným) tělesem skupiny Aten. 
Našel je G. Abell na Palomarské observatoři 5.prosince 1954, více než 21 let před 
objevem (2062) Aten, druhého tělesa této skupiny. Historicky zajímavých planetek 
tedy dosud chybí dost. 

Q statistik Minor Planet Center 
Již jsme psali o tom (Zpravodaj 137), že centrum malých planetek musí "pras-

kat ve švech". Růst počtu přesných poloh a počtu sledovaných těles je rychlejší, 
než exponenciální, datové toky před rokem zcela mimořádné jsou dnes hluboce pod-
průměrné. K 23. květnu bylo v archivu MPC 4530870 poloh planetek: při tom by] 
překročen 1. milion až 7.listopadu 1995, 2. milion 8. prosince 1998, 3. milion 22. 
prosince 1999 a 4, milion 18. dubna 2000 (data jsou uvedena dle měsíčních přehledů 
MPC, mají proto za reálným stavem zpoždění). Dosud nejvíc přibylo mezi 20.březnem 
a 18.dubnem 2000: 366 tisíc poloh. Tomuto rychlému vývoji odpovídá i růst počtu 
těles se známými drahami: k 23.květnu je katalogizováno 78427 drah, ve více oposi-
cích bylo sledováno 44353 planetek, drah z jediné oposice je 34074 (od 18.dubna 
přibylo 6226 drah - opět dosud nejvyšší počet). 

Teď k "jubi]eům": k 23.květnu je 15197 číslovaných planetek: od 18.dubna bylo 
přiděleno 407 nových čísel. Planetkou s číslem 15000 se stala 1997 VZ16, objevená 
23. listopadu 1997 na Kitt Peaku teleskopem Spacewatch. 

Ze statistik není patrno jiné a -_okrouhlejší jubileum, o kterém však již vědí 
ti, kteří sledují diskusní skupinu naší SMPH, na které na ně upozornil Petr Pra-
vic. Počet drah planetek skupin AAA (Amor-Apollo-Aten) překročil 1000 (od objevu 
prvé z nich, (433) Eros uplynulo mecelých 102 let, druhou byl nedávno znovuobjeve-
ný (719) Albert). V současných seznamech je 463 planetek s drahami typu Amor (pe-
rihel blíže jak 1.3 AU od Slunce), 474 Apollo (perihel pod 1.0 AU) a 77 s drahami 
typu Aten (poloosa dráhy menší než 1.0 AU), celkem tedy 1014 drah. Do těchto sez-
namů jsou zahrnuta jen ta tělesa, jejichž dráhy nemají jen zcela předběžný charak-
ter. Některé z mích (hlavně velmi drobné krizice o rozměrech do desítek metrů) bu-

ovšem možné znovu sledovat jen náhodou, pro několik desítek dalších těles neza-
utých do této statistiky jsou oproti tomu známy jen zcela předběžné dráhy, dle 

erých by sice mohly mezi AAA patřit, přesnost jejich drah je však příliš malá na 
to, aby byly použitelné do statistických studii. Přesnou "identifikaci" 1000-ho 
tělesa uvádí Petr Pravec (který při své práci sleduje tyto údaje denně: "bylo to 
Apollo 2000 JH5 o velikosti zhruba 1 km, objevené dne 2. 5. systémem LINEAR z No-
vého lexika. V době objevu se nacházelo 0,45 AU od Země a bylo 18. velikosti. Ješ-
tě téže noci ho sledovaly české stanice Kle{ a Ondřejov a slovenská stanice Modra. 
Dne 6. 5. byla stanovena jeho dráha, zpráva o něm byla v MPEC 2000-J26.". Kdy do-
sáhne počet těchto těles 2000? Rozhodně to nebude trvat 100 let - z datové analýzy 
plyne, že se toho dočkáme dosti brzy, nejspíš mezi podzimem 2002 a jarem 2004. 

Celkový vývoj růstu počtu sledovaných těles nejlépe zachycují grafy. V prvém 
je zachycen vývoj celkového počtu sledovaných planetek ve třech kategoriích: čís-
lovaná tělesa, ostatní tělesa sledovaná ve více oposicích a tělesa sledovaná jen 
v jedné oposici. Z grafu je vidět stále se zrychlující růst počtů těles ve všech 
kategoriích, zvláště nečíslovaných těles sledovaných ve více oposicích (původně 
jich bylo méně, než číslovaných planetek, nyní se jejich počet blíží počtu plane-
tek zachycených jen v jedné oposici). Změny v zastoupení jednotlivých skupin jsou 
ještě výraznější v druhém grafu, zachycujícím zastoupení jednotlivých kategorií 
v procentech. Počet číslovaných planetek stagnoval kolem 22% (v posledním půlroce 
klesl na 19%), zatímco počet planetek sledovaných jen v jediné oposici zača] ,ad 
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roku 1998 výrazně klesat. Hlavní příčinou tohoto přesunu jsou zlepšené možnosti nalezení planetek v dalších oposicích dané jednak vyšší přesností určovaných drah (i z jediné oposice), jednak zlepšené možnosti opětného vyhledání dříve sledova-ných těles. Na rychém růstu skupiny nečíslovaných těles se projevují také přísné 



podmínky, při jejichž spinění jsou čísla přidělována, takže růst této skupiny 
předbíhá růst počtu číslovaných planetek o několik let. Nezdá se při tom, že by se 
počet těles sledovatelných současnými prostřed blížil "vyčerpání", je pravděpodob-
né, že počtu 100000 evidovaných drah bude dosaženo ještě letos a 20000 číslovaných 
planetek v prvém roce příštího Milénia (2001), pravděpodobně již v jeho prvé polo-
vině. Na nedostatek práce si pozorovatelé planetek nebudou moci stěžovat ještě 
dlouho. A na závěr poznámku: Krátce po závěrce, z níž byly zpracovány statistiky, 
pracovníci NPC identifikovali během 6-ti dnů 1557 nových drah z více oposic, opra-
vili dalších 224 identifikací. 

Komety v červnu/červenci 2000 

Počátek prázdnin přece jen trochu zlepší možnosti pozorování komet. Ke kome-
tám minulé lunace přibývá 2P/Encke, při tomto návratu bude však její sledování 

kome-
tám 

obtížné. Pozorovací podmínky komeť C/1999 K8 a C/1999 S4 se zlepší, takže si 
snad přijdou na své i ti, kteří nejsou "majiteli nejtlustších skel". Většina komet 
však zůstává viditelná ráno. Kometa C/1999 J2 (Skiff) nebude výrazněji měnit jas-
nost a měla by být jen nepatrně slabší 14 mag (šířka mapky 1.8'). Další kometou po 
konjunkci se Sluncem je C/1999 K8 (LINEAR), bude asi 13.5 mag (mapka 2'). Rychle 
by měla růst jasnost komety C/1999 S4 (LINEAR), hlavně díky tomu, že se přibližuje 
Zemi (jako více velmi mladých komet měni svou jasnost se vzdáleností od Slunce jen 
zvolna, její jasnost je počítána při mocnině n = 2.4). Vzhledem ke změnám jasnosti 
a rychlosti pohybu je mapka rozdělena do 3 částí o šířkách 3.8', 8.4' a 12.6'. 
Orientační mapka zachycuje jen počátek období pozorování, dále je zbytečná (i když 
orientace v Žirafě nebude moc snadná). Prolétá totiž z Persea (v prvé dekádě čer-
vence) přes Žirafu (kolem 15. je mezi hvězdami a a p) do Velké Medvědice Koncem 
července zamíří rychle k jihu; večer 7. srpna hude asi vidět naposled, protože 
možnost jejího nalezení v listopadu nebo prosinci je jen teoretická: hude 12.5-13 
mag, nejvýš 6' nad obzorem. Komety C/1999 T2 (LINEAR) a C/1999 Y1 (LINEAR) by měly 
již zjasňovat, prvá z nich by měla být již jasnější 13 mag (mapky prvé mají šířku 
1.4' a 1.8', mění se hustota hvězd; políčko druhé má 0.8'). Nově přibyla kometa 
2P/Encke, jejíž mapka je rozdělena na 2 úseky (zjasňuje a zrychluje pohyb) o šíř-
kách pásů 1.4' a 2.4'. "Pokusně" byla zařazena dosud nejjasnější kometa objevená 
v tomto roce - C/2000 K1 (LINEAR), o její visuální jasnosti toho mnoho nevíme, 
mohla by snad být kolem 14.5 mag (viz prvá pozorování, mapka 1.6'). Efemeridy uve-
dených komet jsou v tabulce: 

Datum R.A. Dekl. Dist. r elong mag Vidi.t 
h m s o (AU) (AU) o o 

C/1999 J2 (Skiff) V-12 

00/06/19 15 30 48 34 58.2 6.671 7.126 112.8 14.0 74.3 
00/06/23 15 28 17 34 27.8 6.703 7.128 110.8 14.0 72.6 
00/06/27 15 25 57 33 55.8 6.738 7.130 108.7 14.1 70.5 
00/07/01 15 23 46 33 22.5 6.775 7.132 106.5 14.1 68.2 
00/07/05 15 21 46 32 47.8 6.815 7.134 104.2 14.1 66.0 

00/07/09 15 19 58 32 12.0 6.857 7.136 101.9 14.1 63.8 
00/07/13 15 18 21 31 35.3 6.900 7.138 99.4 14.1 61.7 
00/07/17 15 16 54 30 57.8 6.946 7.140 97.0 14.1 59.7 
00/07/21 15 15 40 30 19.6 6.992 7.143 94.4 14.2 57.8 
00/07/25 15 14 36 29 40.9 7.041 7.145 91.8 14.2 55.9 

C/1999 K8 (LINEAR) R-12 

00/06/19 1 21 54 13 41.6 4.570 4.226 64.1 13.5 15.3 
00/06/23 1 25 11 13 33.8 4.519 4.230 67.2 13.5 17.3 
00/06/27 1 28 19 13 24.5 4.467 4.234 70.3 13.5 19.6 
00/07/O1 1 31 19 13 13.8 4.414 4.239 73.5 13.5 22.1 
00/07/05 1 34 10 13 01.4 4.360 4.243 76.7 13.4 24.8 

00/07/09 1 36 51 12 47.4 4.305 4.248 80.0 13.4 27.6 



00/06/23 2 22 48 38 53.2 1.279 0.995 49.8 9.0 26.8 
00/06/27 2 28 33 40 57.9 1.137 0.949 51.9 8.6 29.9 
00/07/01 2 36 47 43 36.9 0.992 0.907 53.7 8.2 33.2 
00/07/05 2 49 41 47 06.6 0.845 0.869 54.7 7.8 36.5 

00/07/09 3 12 15 51 51.0 0.701 0.835 54.5 7.2 39.1 
00/07/13 3 58 25 58 12.0 0.565 0.807 52.4 6.7 39.8 
00/07/17 5 49 30 64 34.1 0.450 0.786 47.5 6.1 
00/07/21 9 03 00 60 15.1 0.380 0.772 41.2 5.7 V-12 
00/07/25 11 01 01 41 05.3 0.385 0.765 40.6 5.7 24.9 

C/1999 T2 (L1NEAR) 

00/06/19 22 07 00 55 57.4 3.362 3.410 84.1 13.0 
00/06/23 21 58 09 57 18.5 3.307 3.392 86.1 12.9 
00/06/27 21 47 51 58 36.6 3.255 3.375 88.0 12.8 
00/07/01 21 35 58 59 50.1 3.206 3.359 89.7 12.8 
00/07/05 21 22 25 60 57.4 3.161 3.343 91.3 12.7 

00/07/09 21 07 10 61 56.6 3.119 3.327 92.7 12.7 
00/07/13 20 50 15 62 45.7 3.082 3.311 94.0 12.6 
00/07/17 20 3.1 51 63 22.8 3.048 3.296 95.0 12.6 
00/07/21 20 12 15 63 46.2 3.019 3.281 95.8 12.6 
00/07/25 19 51 54 63 54.4 2.995 3.267 96.3 12.5 

C/1999 Y1 (LINEAR) R-12 

00/06/19 3 22 22 48 50.6 4.814 4.071 38.7 14.0 24.5 
00/06/23 3 24 12 48 51.9 4.760 4.048 40.9 14.0 26.1 
00/06/27 3 25 53 48 53.9 4.703 4.024 43.3 13.9 28.0 
00/07/01 3 27 24 48 56.8 4.642 4.001 45.9 13.9 30.2 
00/07/05 3 28 44 49 00.3 4.578 3.978 48.5 13.8 32.6 

00/07/09 3 29 50 49 04.4 4.510 3.955 51.3 13.7 35.2 
00/07/13 3 30 43 49 09.2 4.440 3.932 54.2 13.7 38.0 
00/07/17 3 31 19 49 14.4 4,366 3.910 57.2 13.6 41.1 
00/07/21 3 31 39 49 20.1 4.290 3.887 60.2 13.6 44.3 
00/07/25 3 31 40 49 26.2 4.211 3.865 63.4 13.5 47.7 

C/2000 K1 (LINEAR) V-12 

00/06/19 16 16 14 12 06.2 5.620 6.406 137.5 15.8 51.8 
00/06/23 16 13 09 12 23.7 5.658 6.412 134.5 15.8 52.4 
00/06/27 16 10 11 12 39.2 5.701 6.417 131.3 15.9 52.5 
00/07/01 16 07 21 12 52.8 5.748 6.423 127.9 15.9 52.3 
00/07/05 16 04 40 13 04.6 5.798 6.429 124.5 15.9 51.8 

00/07/09 16 02 09 13 14.7 5.852 6.435 121.0 15.9 51.1 
00/07/13 15 59 48 13 23.2 5.908 6.441 117.5 15.9 50.4 
00/07/17 15 57 37 13 30.1 5.967 6.447 114.0 16.0 49.5 
00/07/21 15 55 37 13 35.6 6.028 6.453 110.4 16.0 48.6 
00/07/25 15 53 48 13 39.8 6.091 6.460 106.9 16.0 47.7 

2P/Encke R-12 

00/06/19 2 58 30 23 39.8 2.234 1.587 39.5 14.8 8.0 
00/06/23 3 09 57 24 32.9 2.158 1.535 40.5 14.4 9.5 
00/06/27 3 22 10 25 25.7 2.083 1.482 41.4 14.0 11.0 
00/07/01 3 35 14 26 17.9 2.007 1.427 42.1 13.6 12.6 
00/07/05 3 49 16 27 08.9 1.933 1.371 42.7 13.1 14.2 

00/07/09 4 04 23 27 57.7 1.859 1.314 43.0 12.7 15.7 
00/07/13 4 20 44 28 43.4 1.787 1.255 43.2 12.3 17.1 
00/07/17 4 38 27 29 24.4 1.717 1.195 43.0 11.9 18.4 
00/07/21 4 57 43 29 58.3 1.649 1.134 42.6 11.5 19.4 
00/07/25 5 18 39 30 24.3 1.585 1.070 41.9 11.1 20.1 



Planetky: křiži.či zemské dráhy i ostatní (dopiněno 2.6.) 

I přes velmi rychlý růst počtu číslovaných těles je přehled přes ně dobrý, 
měsíční zprávy z databáze ukazují na poměrně "ustálený stav". Ztracená planetka 
(719) Albert byla znovunalezena (minulý a tento Zpravodaj). 0 ni se zvětšil počet 
těles sledovaných jen ve dvou oposicích (na 15), jde většinou o planetky, které 
mají příznivé pozorovací podmínky jen jednou za více let. Počet planetek sledova-
ných jen ve 3 oposicích se zvětšil o dvě (nové číslované planetky 14222 a 14827) 
na 22. V ostatních skupinách (planetky nesledované v posledních 5 letech, planetky 
sledované za posledních 5 let jen jednou, případně kategorie ostatních špatně sle-
dovaných planetek) jsou ve srovnání se stavem před rokem přesuny také již malé 
(12->13, 15->10, 28->32), v následném seznamu "aktuálně sledovatelných těles" bývá 
již jen několik málo objektů. Na pozorování některých z nich si však budeme muset 
počkat ještě několik let [zpracováno dle MPEC 2000, čísla B26, 021, F19, H15 

!a K15 z 28/1, 25/2, 23/3. 21/4 a 25/5]. 
Mezi planetkami se stále těší největšímu zájmu planetky s drahami typu AAA 

(Amor-Apollo-Atem), mezi nimi pak PHA's (potenciálně nebezpečná tělesa, tedy ta, 
která se mohou v budoucnosti srazit se Zemí). Počet těchto těles od poloviny břez-
na do konce dubna vzrostl o 55 (z toho 28 typu Amor, 23 Apollo a 4 Aten). V obje-
vech nebyl tentokrát podíl LINEARu tak dominantní jako obvykle (35 těles), 9 bylo 
v projektu LONEOS, 6 objevil Spacewatch, 3 pak D.J. Tholen, R. Vhiteley se spolu-
pracovníky (2.2-m, případně 3.6-m refl. na Mauna Kea, Hawaii) a po 1 v projektu 
Catalina Sky Survey a JPL/NEAT. Pokračuje i zpřesňování drah oběma směry: vyhledá-
váním starých záznamů, většinou na snímcích z Mount Palomaru (například program 
DANEOPS zaměřený na snímky 1.22-m Schmidtovy komory). Na palomarských snímcích by-
lo nalezeno 7 planetek, z toho 2 v projektu DANEOPS. Řada dalších planetek byla 
nalezena v dalších oposicích, někdy po mnoha letech. Z nich jsem jako ukázku sou-
časných možností vybral 6 (jsou zařazeny v úvodu tabulky). 

Ani z nově objevených těles není účelné psát o všech a proto jsem provedl asi 
tento výběr: z těles typu Amor ta, která mají perihel pod 1.1 AU, dále všechna 
PHAs a tělesa typu Aten, v druhém kroku z Amorů a Apoll tělesa, která mají alespoň 
18 absolutní mag, nebo která se mimořádně přibližují zemské dráze. Jejich přehled 
je v následující tabulce (kromě elementů je na konci uveden sledovaný oblouk ve 
dnech a zkrácené označení MPEC): 

Těleso Nag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a [AU] Ob1.MPL•C 

98XN17 22.4 00:02:26 194.954 226.302 86.175 7.240 .20980 0.98216 2• OEO1 
863K 18.3 00:02:26 330.298 232.611 62.685 2.140 .67994 2.79955 3. 0K12 
99R036 20.9 00:02:26 81.032 65.666 2.177 6.026 .20463 1.12888 2• 0031 
99KV4 16.7 00:09:13 7.656 192.592 244.945 38.895 .68840 0.64230 2. OL05 

‚ 9UM3 16.3 00:02:26 13.761 36.350 113.889 10.677 .66773 2.38214 3• 0306 
OB028 20.0 00:02:26 315.661 302.685 320.320 6.326 .59959 1.69812 2• 0318 

00EX106 17.8 00:02:26 236.265 186.401 136.614 9.842 .27606 1.10426 2• OK06 
OOFL10 16.7 00:02:26 28.414 258.721 187.077 29.018 .42672 1.46289 46 OKOi 
OOFN10 17.1 00:02:26 329.706 235.113 8.451 27.085 .45464 1.93189 32 0341 
OOFO10 17.4 00:09:13 6.068 172.374 208.428 14.283 .59475 0.85925 2• 0101 
00002 17.7 00:09:13 32.248 16.955 358.179 32.152 .47655 0.75790 46 OK38 

006E2 20.2 00:02:26 308.757 297.212 352.092 2.212 .55607 1.59481 19 OH31 
OOOF2 20.1 00:04:06 316.894 107.785 176.299 9.683 .38036 1.34677 12 OHOZ 
000082 15.9 00:09:13 16.324 164.239 173.513 25.568 .80454 2.16422 55 OK30 
OOOP82 16.9 00:02:26 47.579 332.871 114.973 13.221 .39344 1.39681 2. 0355 
000X127 17.8 00:09:13 273.533 4.609 44.083 20.241 .36198 1.14247 48 OK30 

OOOK137 16.7 00:09:13 15.934 150.062 165.1.28 18.040 .50545 1.99621 45 OK32 
0000146 17.6 00:02:26 4.900 128.188 36.437 23.444 .19739 1.32925 2. 0341 
OOGR146 16.4 00:09:13 130.927 31.171 78.639 14.395 .57479 1.46280 2. OK33 
0003147 19.5 00:02:26 252.657 240.933 57.965 24.998 .23607 1.16116 34 0K06 
OOOV147 19.4 00:04:26 336.923 215.721 68.854 10.594 .45719 1.75106 28 0349 

00HA24 19.0 00:09:13 208.818 141.653 309.876 2.173 .31875 1.13939 32 01(38 
00HB24 23.3 00:02:26 25.491 17.538 55.660 2.650 .42992 0.81647 10 (1331 



0011024 17.7 00:04:26 43.986 214.649 231.195 9.480 .61851 1.34134 28 OK33 
00H040 22.1 00:04:26 169.870 6.059 30.286 6.206 .53455 0.74098 10 0i29 
OOJF5 21.9 00:04:26 344.443 216.888 58.127 13.743 .55735 2.05775 5 0J31 

00J05 18.3 00:04:26 31.096 233.187 213.334 31.466 .79486 1.33793 13 OKO1 
OOJHS 17.2 00:09:13 236.098 353.323 80.286 22.214 .23769 1.14497 43 OK33 
OOJXS 25.4 00:04:26 352.518 188.943 41.899 6.007 .33346 1.53833 3 0i41 
OOJ1'8 17.0 00:05:16 25.589 41.326 109.082 16.554 .60507 2.78455 23 OK33 
00JS66 17.6 00:05:16 280.356 84.827 230.696 14.418 .18943 1.19592 18 OK28 

OOJT66 18.0 00:05:16 54.917 359.565 120.516 25.370 .48446 1.22846 17 OK25 

Prvé z uvedených těles je dost "rekordní". Je mimořádně slabým tělesem typu 
Aten a i přes svoji enormně malou absolutní jasnost (má průměr jen 90-200 metrů, 
dle albeda 0.25-0.05) bylo z Kleti a z Catalina Station nalezeno již v druhé opo-
sici (je vůbec nejslabším tělesem takto vyhledaným). Bylo 0.3-0.4 AU od Země na 
večerní obloze, necelých 10' od očekávané polohy. Apollo 1986 JK je dost těsným 
křižičem, dráhu Země míjí o 0.007 AU a bylo znovuobjeveno po téměř 14 letech (také 
z Kleti). Po tak dlouhé době bylo již 2.9° od očekávané polohy (+2.4 dne podél 
dráhy), pouze 18.5-19 mag. Nejlépe bude pozorovatelné večer v květnu a červnu, 
v červenci a srpnu bude prolétat mezi Zemí a Sluncem, asi jen 0.11 AU od nás. Vel-
mi těsným krtzlcem (0.002 AU) je Apollo 1999 RQ36, nalezené po konjunkci se Slun-
cem. Je sice také slabé; za poměrné krátkou dobu od posledního pozorování se však 
nevzdálilo víc než ]7" od očekávané polohy, takže jeho vyhledání nebylo příliš ob-
tížné (bylo kolem 19.5 mag, nyní již rychle slábne). Dost se může přibližit Zemi 
(na 0.03 AU) i velký Aten 1999 KV4, lá nejkratší dosud známou dobu oběhu 188 dnů 
a byl loni po objevu sledován 56 dnů; naposled 15.července. Její znovunalezení 
v druhé oposici (20" od očekávané polohy) se zdařilo P.R.Holvorcem-ovi ve Valinhos 
(amatéru pozorujícímu poblíž Sao Paula v Brazilii) 0.36-m Schmidt-Cassegrainovým 
refl . , ohnisko 1.3-m). Planetka 1999 UM3 byla nalezena v dosti vzdálené minulosti, 
na dvou snímcích ze Schmidtovy komory na It. Palomaru z října a z listopadu roku 
1955. Je dosti velkým tělesem typu Apollo, odchylka starých poloh od efemeridy dle 
tohoto návratu byla 1%° (též Zpravodaj 133). Schmidtova komora na Siding Spring 
přispěla starým snímkem planetky 2000 B028 z února 1989 (náhodou také asi 14° od 
očekávané polohy, o objevu je zpráva ve Zpravodaji 137). 

Ještě do prvé poloviny března patří 2000 EX106, Apollo s málo výstřednou dra-
hou a relativně malým sklonem. Přesto se diky orientaci dráhy Zemi nepřibližuje; 
nejvíce asi na 0.17 AU. Z druhé strany jsou díky orientaci dráhy tělesa podobná 
setkání dost častá, dojde k nim 21.12 května 2000, 23.12 října 2008 a 6.17 června 
2029. V druhé polovině března byl objeven dosti velký Apollo 2000 FI.10; protože má 
velký sklon a příčně orientovanou dráhu nemůže se Zemi příliš přiblížit (na 0.104 
AU), byl objeven 0.29 AU od Země a dosáhl asi 15.5 mag v Hydře. Dosti velký Amor 
2000 FN10 se ani v perihelu Zemi nepřibližuje. Stejně tak Zemi nepotkává ani 
středné velký Aten 2000 FO10. Jeho dráha je zajímavě orientovaná: rovinou eklipti-
ky prochází poblíž perihelu a afelu. K větším přiblížením k Zemi bude docházet 
v březnu (2019: 3.28 a 2023: 2.78 na 0.19 AU) a později v květnu (2024: 15.89, 
2028: 18.80 a 2032: 18.92; vzdálenost klesá od 0.20 po 0.135 AU, což je minimum). 
Při největším přiblížení může být jasnější 14 mag. Tělesa 2000 EX106 a 2000 FO10 
byla zpětně identifikována ve starších záznamech Palomaru a Siding Spring, takže 
nynější oposice jsou druhé pozorované. 

Hlavní nápor nových objevů přišel v prvé polovině dubna. Dosti malým tělesem 
typu Aten je 2000 002, objevené ve vzdálenosti 0.25 AU od Země. Dle toho, že jed-
notlivé údaj é jasnosti se od sebe liší až o 2.5 mag má asi dost nepravidelný tvar, 
Zemi se může přiblížit jen asi na 0.08 AU, k podobnému přiblížení však v nejbližší 
době nedojde: dráha planetky je skoro v rezonanci se Zemí 3:2. Častá přiblížení. má 
malé Apollo 2000 GE2 s oběžnou dobou jen nepatrné kratší než 2 roky. Letos prolé-
tává (20.84 dubna) jen 0.0361 AU od Země a dosáhlo v Hydře 15.5 mag. K dalšímu 
průletu dojde za dva roky, o deset dní později (0.131 AU). V letech 2020 až 2026 
by mělo dojit k serii průletů v blízkosti druhého uzlu dráhy planetky (v září až 
říjnu), nejtěsnější by měl být průlet 2.2 října 2024, jen 0.013 AU (teoretické mi-
nimum je 0.011 AU). Tyto údaje ovšem může ještě korigovat další zpřesnění dráhy. 
Dosti těsným kr ztcem je i Apollo 2000 GF2 (0.017 AU); letos prolétlo 18.dubna 



0.11 AU od Země. Velkým tělesem s dost nepravidelným tvarem je Apollo 2000 0082; 
má velký sklon dráhy a Zemi se proto nepřibližuje (tvarem dráhy připomíná kometu 
2P/Encke). Bylo objeveno 0.87 AU od Země a v květnu a červnu bude dobře pozorova-
telné v Honících Psech a Velké Medvědici. Dráha tělesa 2000 0P82 byla upřesněna 
identifikací na palomarském snímku z roku 1995 již krátce po objevu. Větší přiblí-
žení nastane 25.2 ledna 2428, na 0.096 AU. Letos bylo objeveno již během vzdalová-
ní od Země, asi ve vzdálenosti 0.54 AU (dosáhlo asi 17.5 mag). Příznivé podmínky 
se opakují přibližně po 5 letech. Apollo 2000 0X127 se Zemi nepřiblíží, ale patří 
mezi tělesa střední velikosti. Dost jasným Apollem je 2000 0K137. Do seznamu ne-
bezpečných těles se dostalo dost pozdě, až po identifikaci s 2000 JT10; může se 
teoreticky přiblížit na 0.039 AU, letos však prolétá 0.16 AU od Země. Od nás bude 
cirkumpolárni, asi 15.5-16 mag. Jediným jasnějším Amorem prvé poloviny dubna byl 
2000 00146, dosáhl asi 16 mag 0.27 AU od Země. V současné době je pozorovatelný 
z jižní polokoule, počátkem června bude za -75 deklinací (nejblíž může být 0.14 

. U). Apollo 2000 0R146 je největším v dubnu objeveným tělesem. Zemi se nepřibližu-
e, v době po objevu bylo 0.55 AU od nás, o měsíc později dosáhlo asi 16.5 mag. 
Obě tato tělesa byla nalezena na starších snímcích, takže jejich dráhy jsou známy 
již dost přesně. Mezi dosti blízké křižiče s nejmenší vzdálenosti 0.017 AU patří 
2000 0J147, velké přiblížení v nejbližší době nenastane; 21. května bude sice jen 
0.069 AU od Země, uvidíme však osvětlenou jen malou část povrchu, takže bude slab-
ší 17 mag a bude se na večerní obloze pohybovat Rakem asi 6' za den k jihozápadu. 
Planetku bude možné sledovat neobvykle dlouho, a₹ do března 2001, po krátkém in-
termezu na jihu se bude celé měsíce pohybovat Vozkou a Perseem (od listopadu 
2000). Stejně velkým a velmi blízkým křižičem je 2000 0V147, může se Zemi přiblí-
žit na 0.010 AU. Byl objeven 0.28 AU od Země a 15.května se přiblíží ma 0.139 AU; 
krátce před tím dosáhl 17.5 mag. 

V druhé polovině dubna byl počet objevů opět o něco nižší; v tabulce jsou 
uvedeny 4 z nich. K zemské dráze se přibližuje pouze 2000 HA24; na 0.028 AU, 
k většímu přiblížení však v brzkých letech nedojde, při objevu byl tento Apollo 
0.29 AU od Země. Drobounkým tělesem typu Aten je 2000 HB24, i když se Zemské dráze 
přibližuje na 0.017 AU není řazeno mezi nebezpečná tělesa - je příliš malé. Letos 
prolétlo 26.3 dubna jen 0.030 AU od Země, k serii tří přiblížení (po 3 letech) 
dochází zhruba za 14 let; prvé z' nich bývá nejtěsnější, podobné letošnímu). 
Středně velký Apollo 2000 HD24 se nepřiblíží dráze Země ani na 0.1 AU, objeven byl 
při rychém slábnutí, jak se vzdaloval od Slunce i od Země. 2000 H040 je dalším 
drobným tělesem Aten, Zemi se přibližuje na 0.041 AU, při objevu bylo však letos 
asi až 0.14 AU od Země. Kvůli malým rozměrům bylo stále slabší 19 mag. 

Počátkem května opět objevů přibylo, na 0.051 AU se k Zemi přiblížil 2000 JFS 
10.května, protože je drobným tělesem byl jen 18 mag. V době největšího přiblížení 
letěl asi 11° za den k JZ (může však prolétnout jen 0.018 AU od Země). Krátce po 
těsném průletu byl objeven i 2000 J05, při objevu 2.května měl asi 16 mag; před 
bjevem kolem 25. dubna (0.08 AU od Země) však měl být jasnější 15 mag. Zemi se 
ůže přiblížit na 0.026 AU, je zajímavý i malou vzdáleností perihelu (0.2725 AU od 

Slunce) a velkým sklonem a výstředností dráhy. Dosti velké Apollo 2000 JHS bylo 
objeveno 0.49 AU od Země, již před přiblížením (ostatně nevelkým, na 0.44 AU - ani 
při největším přiblížení není blíž než 1/8 AU). Nejdrobnějším tělískem seznamu je 
2000 JX8. Bylo objeveno jen díky velmi těsnému průletu kolem Země (0.019 AU, asi 
18 mag). Patří do skupiny Amor, podobně jako podstatně větší 2000 JZ8, objevený 
0.8 AU od Země, který se však Zemi nepřibližuje. Také 2000 JT66 se Zemi zdaleka 
vyhýbá, je však asi rekordmanem v jiném ohledu: byl objeven u 69' deklinace 
a krátce po objevu prolétl necelý I' od pólu ekliptiky (dosáhl asi 18 mag). 

Pravděpodobná podoba planetky (216) Kleopatra 

Planetku (216) Kleopatra objevil 10.dubna 1880 J. Palisa (obj~vitel Alberta). 
Patří mezi planetky vykazující výrazné světelné změny s periodou 5 23m, vznikající 
rotaci tělesa velmi protáhlého tvaru, v 80-tých letech byla dle spektroskopických 
studií zařazena k typu "M", tedy mezi metalické planetky. V říjnu 1999 bylo pomocí 
adaptivní optiky na 3.6-m reflektoru v La Silla (Chile) zjištěno, že by mohla být 
binární; zhruba stejně velké složky byly od sebe vzdáleny 1/8" (při maximální roz-



lišivosti 1/14"). K upřesnění tvaru bylo použito největšího radioteleskopu světa v 
4recibu. Analýza odraženého signálu vedla k modelu planetky podobnému nejspíše 
čince (S. Ostro získaný tvar charakterizoval jako "psí kost") o rozměru asi 217x94 
x81 km. Současná představa je asi taková, že by mohlo jít o dvojici těles "slepe-
ných" dohromady "mostem" z úlomků po katastrofické kolisi. [dle .1PL a bází] 

Tento vzhled je v souladu i s pozorováním zákrytu hvězdy CSC 673.01438 pla-
netkou. Z pozorování na Pic du Midi vyplynul rozdíl mezi největším přiblížení op-
tocentra a středem téměř tečného zákrytu asi 25, daný tím, že hvězdu zakrýval jen 
jeden z laloků planetky a to téměř tečně. 

Letošní Lyridy a éta-Akvaridy 

IMO vydalo předběžné zprávy o letošních Lyridách a éta-Akvaridách, obě zpra-
coval Rainer Arlt. Pozorování s požadovanou hodnotou mhv a s radiantem dost vysoko 
nad obzorem (aby byly postačující jednoduché redukce se sešlo velice málo, pro Ly-
ridy bd 16 pozorovatelů, pro éta-Akvaridy od 24 (z našich pozorovatelů je sledoval 
Jen Jakub černý). Následuje tabulka časů pozorování (měsíc:den:hod:min UT), délky 
Slunce ve stupních, počtu rojových meteorů, počtu pozorovatelů v intervalu a frek-
vence a její chyby (vlevo Lyridy, vpravo Akvaridy): 

Datum[UT] Ls Nroj Poz ZHR +/- 04:30:17:40 40.67 18 4 18 4.1 
05:01:22:10 41.82 34 5 28 4.6 

Lyridy 05:03:00:50 42.90 33 4 36 6.1 
05:04:05:20 44.05 15 4 36 8.9 

04:21:02:00 31.28 3 1 5.4 3.1 05:04:18:20 44.58 17 5 54 13 
04:21:20:00 32.01 55 9 17 9 05:05:00:40 44.84 64 8 65 8.0 
04:22:01:20 32.23 31 5 12 5 05:05:13:30 45.35 86 6 48 5.2 
04:22:08:30 32.52 16 5 20 10 05:06:01:40 45.84 105 11 56 5.4 
04:22:21:00 33.02 29 11 7.0 5.0 05:06:08:40 46.13 35 7 35 5.9 
04:22:22:50 33.10 17 6 8.3 3.7 05:06:16:10 46.43 119 6 51 4.7 

05:07:06:30 47.01 61 8 38 4.8 
éta-Akvaridy 05:08:06:30 47.98 57 4 60 7.8 

05:10:02:10 49.73 23 4 24 5.0 
04:29:18:00 39.71 1 2 2.4 1.7 05:11:01:20 50.67 4 2 26 12 

Lyridy byly korigovány za předpokladu populačního indexu 2.9. Jejich maximál-
ní frekvence byla průměrná (mezi 15 a 20 met./hod). Maximum nastalo mezi délkou 
Slunce 32.1" a 32.5", celkem ve shodě s předpovědí. 

Akvaridy měly zvýšenou frekvenci od 30.dubna do ll.května (nejméně). Mezera 
(pokles) ráno 6.května a malý počet pozorování komplikuje určení polohy maxima. 
Více než 3 dny byly frekvence okolo 50 met./hod. Soubor dat nedostačuje k závěru 
o existenci flukktuací frekvencí během širokého maxima, nejvyšší frekvence se blí-
žily 60 met./hod. Ve srovnání s jinými roky se zdá, že letošní frekvence byly niž-
ší (typicky bývají 60- 70 met./hod). 

Poznámka: u Lyrid mám dojem, že došlo k "překorigovdnf" a že fre-
kvence byly nižší. [VZ] 

Zákryt hvězdy planetkou (3) Juno 

Dne 24.května 2000 ve 23h39mlls nastal zákryt hvězdy TYC 5212.00753 planetkou 
(3) Juno. Zákryt byl pozorován z Prahy (J. Mánek) a Rokycan (K. Halíř a J. Jíra, 
vesměs TV technikou), dále jej sledovali L. Šmíd (Háje u Koterova), H. Marx (Stut-
tgard), skupina pozorovatelů kolem Rimavskej Soboty a J. Kubánek. Přesná pozorová-
ní se podařila jen pozorovatelům s TV technikou. Malá výška nad obzorem (necelých 
10"), mohutná scintilace a v neposlední řadě i pokles celkové jasnosti jen o 1.2 
mag měly za následek, že pozorování tohoto zákrytu bylo mimořádně obtížné (proto 
nebyl zařazen do našeho výběru). Zákryt trval v Praze 19.01 s. 



Novinky o kometách 

Těsně po uzávěrce minulého Zpravodaje ohlásil D.A. Biesecker (Goddard Space 
Flight Center) objev dvou nových komet SOHO. Prvou z nich, C/1999 C2, našel sám, 
druhou, C/2000 33 objevili K.•Cernis a M. Boschat na VW SOHO stránce. Obě patří 
ke kometám Kreutzovy rodiny, byly zachyceny koronografem C3, druhá i C2. Měření 
obou provedli Biesecker a D. Hammer, redukce B.G. Marsden. Prvá byla bez ohonu, 
druhá měla zřetelný ohon a její jasnost Cernis odhadl na 7 mag v 9.9 května UT 
[IAUC 7422]. 

Další kometu SOHO - C/2000 34 objevili M. Oates a X. Leprette v datech koro-
nografu C2 družice z 14.90 května na VW. Byla viditelná i v datech C3 a měla vel-
mi krátký ohon. Zprávu podal, měření a výpočty provedla táž skupina pracovníků ja-
ko u minulých komet SOHO [IAUC 7426]. 

Dá se říct, že se v květnu s kometami. Kreutzovy skupiny "roztrhl pytel". V 
IAUC 7433 jsou další 4, které ohlásil Biesecker; všechny byly objeveny v datech 
oronografu C2 na SOHO VW-stránkách. Komety C/2000 35, C/2000 K4, C/2000 KS našel 

.. Oates, komety C/2000 KS a C/2000 K5 M. Boschat. Proměřeni poloh provedl Biesec-
ker, redukce Marsden. Kromě C/2000 KS měly ohon, u C/2000 K3 a C/2000 K4 byl krát-
ký. Další dvojice SOHO-komet byla ohlášena již v IAUC 7435, opět Bieseckerem. Prvý 
Z objevů je velmi starý, již z dat 1998 a našli ji D. Hammer a Biesecker, pomocí 
programu automatizovaného vyhledávání od Bieseckera (provedli také astrometrii 
obou komet, redukce spočetl opět Marsden). Kometa C/1998 V1 byla zachycena oběma 
koronografy (C2 i C3) a měla ohon. Kometu C/2000 K6 našli na WV stránce M. Oates, 
X. Leprette a M. Boschat, byla zachycena pouze koronografem C2 a byla bez ohonu. 
Dráhy všech nových komet SOHO spolu s obdobím pozorování (v hodinách vůči prů-
chodu perihelem) jsou v připojené tabulce: 

Kometa T [TT] y [AU] Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/1999 C2 1999:02:06.74 0.0068 72.41 354.19 144.16 -15.4 -11.0 7 00-J43 
C/2000 33 2000:05:10.48 0.0057 85.51 10.01 142.96 -18.1 -6.1 24 00-344 
C/2000 34 2000:05:15.54 0.0065 84,92 8.91 142.56 -15.3 -6.9 19 00-KOS 
C/2000 35 2000:05:12.16 0.0081 64.05 341.35 138.42 -8.4 -6.4 6 00-K34 
C/2000 K3 2000:05:20.31 0.0051 74.99 353.01 145.47 -10.0 -5.6 11 00-1(35 

C/2000 K4 2000:05:23.02 0.0055 81.93 2.79 145.78 -10.6 -5.6 16 00-1(36 
C/2000 K5 2000:05:26.41 0.0055 81.87 2.78 144.24 -10.3 -6.3 12 b0-K37 
C/1998 V1 1998:11:04.92 0.0049 80.75 0.80 143.69 -18.6 -5.8 8 00-L07 
C/2000 K6 2000:05:27.52 0.0051 84.45 6.27 143.17 -10.4 -6.0 8 00-L08 

Pro 16 komet byly odvozeny nové elementy, z jasnějších komet je mezi nimi jen 
C/1999 S4 (LINEAR); vedou ke změně její polohy v největším přiblížení nanejvýš I1" 
což je zcela bezvýznamné. Nově spočtené elementy jsou v následující tabulce: 

Kometa 

36P 
116P 
118P 

T [TT] 

03:07:06.6522 
03:01:21.7803 
03:07:16.8270 

a [AU] 

3.088262 
2.169793 
2.011056 

e 

0.259041 
0.375570 
0.422202 

Perihel 

202.2131 
173.4160 
302.0915 

Uzel 

182.3991 
21.0752 

152.0391 

Sklon 

9.9329 
3.6160 
8.4822 

MPC 

40670 
40670 
40670 

C/1997 BAG 99:11:27.5845 3.436343 0.998867 285.9392 317.6638 72.7149 40668 
C/1998 MS 99:01:24.5711 1.742281 0.996041 101.2844 333.3767 82.2289 40668 

C/1998 Ti 99:06:25.2513 1.467721 0.999072 226.3550 153.3595 170.1601 40668 
C/1999 S4 00:07:26.1669 0.764979 0.999993 151.0681 83.1902 149.3897 40668 
C/2000 Al 00:07:20.6179 9.738851 1.004858 14.6152 111.8334 24.5341 40668 
P/2000 B3 00:02:14.1605 1.700246 0.575202 130.5069 352.1476 11.1262 40668 
P/2000 Cl 00:03:19.8701 2.095543 0.406428 51.1679 127.0442 6.1054 40669 

C/2000 CT54 01:06:19.5210 3.156322 0.998707 272.6469 18.9655 49.2077 40669 
C/2000 D2 00:03:08.6123 2.297627 0.867110 117.6825 235.8874 156.9918 40669 
P/2000 61 00:03:09.8081 1.002888 0.671934 343.2946 191.0244 10.3756 40669 
C/2000 62 00:02:06.1533 2.716730 0.809007 101.7505 328.3872 170.4791 40669 
C/2000 HI 00:01:28.4569 3.635717 1.0 78.7095 356.4376 118.2401 40669 



C/2000 J1 00:05:12.7995 
C/2000 K1 99:12:14.8301 
C/2000 K2 00:10:12.024 

Kometa a jméno 

2.552732 
6.275916 
2.43102 

Epocha 

1.0 147.6384 
1.002173 15.8171 
1.0 107.183 

a P \ z t dz 

28.2255 
260.1945 
195.247 

N 

99.0293 40669 
116.7826 0-K29 
25.634 17431 

Období 

36P/Vhipple 2003:07:20 4.167928 8.51 1933-1996 
116P/Vild 4 2003:02:10 3.474835 6.48 1990-1998 
118P/Shoemaker-Levy 4 2003:07:20 3.480551 6.49 1991-1998 
C/1997 BA6 (Spaceaatch) 1999:12:08 +0.000330 t .000001 273 97:01:11-00:05:01 
C/1998 MS (LINEAR) 1999:01:22 +0.002272 t .000000 1145 98:06:30-00:05:08 

C/1998 T1 (LINEAR) 1999:07:01 +0.000632 431 98:10:02-00:05:08 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:08:04 +0.000009 t .000002 763 99:09:27-00:05:18 
C/2000 Al (Montani.) 2000:06:25 -0.000499 t .000031 85 2000:01:04-05:01 
P/2000 B3 (LINEAR) 2000:02:26 4.002482 I 8.01 81 2000:01:27-05:08 
P/2000 Cl (Hergenrother) 2000:04:06 3.530395 I 6.63 162 2000:01:04-05:08 

C/2000 CTS4 (LINEAR) 2001:06:20 +0.000410 t .000075 51 2000:01:28-04:28 
C/2000 D2 (LINEAR) 17.289717 I 71.9 79 2000:02:25-03:30 
P/2000 01 (LINEAR) 3.056967 I 5.34 115 2000:04:07-05:14 
C/2000 02 (LINEAR) 14.224212 I 53.6 126 2000:04:04-05:03 
C/2000 H1 (LINEAR) 81 2000:04:26-05:13 

C/2000 J1 (Ferris) 20 2000:05:04-05:09 
C/2000 K1 (LINEAR) 1999:12:08 -0.000346 t .000010 69 99:05:18-00:05:28 
C/2000 K2 (LINEAR) 24 2000:05:04-05:27 

Krátce po ukončení údržby databází MPC (vydání nových MPC cirku]ái-ů) ohlásil 
F. Shelly (Lincoln Laboratory, MIT) bjev dvou květnových komet systémem LINEAR: 
prvou (K1) v 26.313 UT asi 18 mag; 16 36m005, +9°43.6'; druhou (K2), stejně jasnou 
v 26.379 UT: 17h25m09s, +10°15.5'. Obě komety byly již po asi 12 hod pozorovány od 
nás z Kleti (J. Tichá a M. Tichý), z Ondřejova (P. Kušnirák) a na Slovensku z Mod-
re (A. Galad a J. Toth). Kometa 2000 K1 měla dle objevitelů ohon v PA 160°, pozo-
rovatelé z Kleti hlásí komu 12" a ohon 20" v PA 205°, z Ondřejova byl pozorován 
široký ohon délky 2' v PA 140 a z Modre ohon v PA 160°. Jasnost byla 16 mag 
(Tichá), příp. 14.9 (Galad). Kometa 2000 K2 ohon v PA 240°, dle Tiché byla difuzní 
a Ondřejov ohon 20" v PA 220°. U obou komet jsou předobjevová pozorování (z LINEA-
RU) ze 3. , resp. 4. května. Kometa C/2000 K1 byla dodatečně identifikována s pla-
netkami 1999 LV24 a 1999 NFI3 objevenými a sledovanými systémem LINEAR mezi 18. 
květnem a 16. červencem 1999, ještě před průchodem perihelem (v té době asi neměla 
ještě kometárni aktivitu). Díky ročnímu oblouku je dráha této komety známa již 
dosti přesně. Dráha C/2000 K2 je předběžná [IAUC 7430, 7431; MPEC 2000-K26, K27, 
K29). Při velkém rozptylu jasnosti určených CCD kamerami je možné, že by 
C/2000 KI bylo možné sledovat i vizuálně (asi 14.5 - 15 mag), má však již sláb-
nout. Kometa C/2000 K2 visuálně pravděpodobně viditelná nebude, od července do zá 
ři by měla mít maximální jasnost, asi 16.5 mag. 

Údaje o jasnostech komet se v poslední době v IAUC téměř nevyskytují, chybí 
jasné komety. Odhady jasností byly dosud publikovány jen ke kometě C/1999 S4 (LI-
NEAR); v číslech 7373 (4 odhady) a 7434 (2). Od našich pozorovatelů žádný. 

Pozorování meteorů 

Pozorování meteorů nepřichází sice mnoho, ale alespoň některý z pozorovatelů 
ve vhodných nocích kolem novoluní pozoruje. Je však jasné, že "hlavní nápor" tepr-
ve o prázdninách přijde. V prvé tabulce je přehled jednotlivých pozorování, obsa-
hující večerní datum, zkratku pozorovatele, začátek a konec pozorování (UT), kód 
označující pozorovací místo a metodu pozorování (dle seznamu pozorovacích míst), 
pozorovací čas. V další části tabulky jsou uvedeny počty meteorů od jednotlivých 
rojů (VIR - komplex Virginid; SAG - komplex Skorpio-Sagitarid; ABO - a-Bootidy, 
ET.A - éta-Akvar.idy) a celkový počet meteorů. V druhé tabulce (vlevo) je celkový 
přehled letošních pozorování jednotlivých pozorovatelů u nichž přibyla nová pozo-
rování, v třetí tabulce (vpravo) je přehled dopiněných pozorovacích nocí: 



Datum Poz. Zač. Kon. M T VIR SAG ABO ETA SPO Sum 

05:04 CERJA 23:00 02:00 1 3.00 0 1 0 3 8 12 
05:05 NEDMA 20:35 21:44 2 1.15 0 0 0 9 9 
05:06 NEDMA 21:35 23:55 2 1.78 1 1 1 8 11 
05:06 ROTMI 21:00 22:00 3 1.00 0 1 0 3 4 
05:07 NEDMA 22:20 23:23 2 1.05 2 0 0 6 8 
05:13 KALVA 21:25 23:55 4 2.50 1 2 4 7 
05:13 POLDI 21:25 23:55 4 2.50 0 0 5 5 
05:31 NEDMA 20:50 22:15 5 1.42 0 5 5 
06:01 NEDMA 23:45 01:20 6 1.28 0 6 6 
06:02 NEDMA 23:55 01:16 2 0.82 0 6 6 

Poz. Jméno Nocí T Met. 

CERJA Jakub Černý 10 29.20 108 
KALVA Václav Kalaš 1 2.50 7 
NEDMA Martin Nedvěd 16 18.87 92 
POLDI Jiří Polák 1 2..50 5 
ROTMI Michal Rottenborn 1 1.00 4 

Kód Metoda Místo Délka Šířka 

1 Zak. Senohraby E 14°45' N 49'51' 
2 Zak. Lohenice E 15'17' N 49'35' 
3 Zak. Podmokly E 13'10' N 49°53' 
4 Zak. Plzen Valcha E 1320' N 49'42' 
5 Zak. Praha Radlice E 14°24' N 50°03' 
6 Zak. Praha Lochkov E 14°20' N 50'01' 

Datum Poz. T Met.. 

00:05:04 1 3.00 12 
00:05:05 1 1.15 9 
00:05:06 2 2.78 15 
00:05:07 1 1.05 8 
00:05:13 2 5.00 12 
00:05:31 1 1.42 5 
00:06:01 1 1.28 6 
00:06:02 1 0.82 6 

30 nocí 36 73.43 422 

Celkem pozorovalo letos 9 pozo-
rovatelu. 

V dolní tabulce je přehled 
pozorovacích míst a metod pozo-

rování (Zak. = zakreslování). 
Jak je patrno, ve všech pozorovacích obdobích byla rojová aktivita velmi níz-

ká, jen při pozorování 4/5 května bylo ráno zaznamenáno několik Akvarid. Ale 
o nich jinde. 

Mimořádné halo nad Moravou večer 30.května 

Při cirrovité oblačnosti bylo možné nad značnou částí střední Moravy (Brno, 
omouc, Kroměříž) vidět mimořádně jasné halové jevy. Mimo výrazmá vedlejší Slunce 

zaujal pozorovatele barevný cirkumzenitální kruh. Samotné halové jevy nejsou sice 
vzácné (odhadl bych jejich četnost skoro na 100 úkazů ročně), málokdy však bývají 
tak výrazné. Cirkumzenitální kruh je sice řidší, než běžné 22' kolo, případně svě-
telný sloup, není však zase až tak mimořádným jevem; barvy v něm bývají výraznější 
než v jiných složkách hal (jsou postřehnutelné téměř vždy). - VZ - 

Změny a doplňky adresáře: 

Jaroslav .Tašek 
719; OSVČ. Komety 

Martin Rybdř, 
student; e-mail: 

27.5.1962, Drozdí 1, 621 00 Brno-Ořešín; -5-41237 
planetky, fyzika plynů, elektronika. 

9.4.1985, Lesní 6, 678 01 Blansko; tel: -506-416777 
mar.ryQ4W0RDONLINE.cz. Chemie, tenis, basketbal. 

Martin Šiovtček, tel./fax: -314-522330. Sandvik cz, s.r.o. , 
Slezská 7, 120 00 Praha 2, e-mail: martin.stovicek@sandvik.com. 
Astronomie, stavba dalekohledů. 

Vladimír Znojil; nový telefon do práce: -5-42126568 (7) . ! ! ! 



Upozornění pro členy !!! 

Staly se již bohužel případy, že se e-maily jaksi na cestě "ztratily". V pos-
lední době se zdá, že těchto případů přibývá. Pokud jde o něco velmi důležitého, 
asi se vyplatí poslat zprávu 2x s odstupem více hodin. Do e-mail.ových zpráv pište 
na konec svou e-mailovou adresu, při třídění a ukládání zpráv se adresa ztrácí. 

Pokud vám chybí nějaký letošní Zpravodaj, napište o něj na adresu: 
Kamil Hornoch, Paseky 393, 664 31 Lelekovice. 

Dle posledních zpráv (6.června) je kometa C/1999 S4 (LINEAR) o něco jasnější, 
než udává naše poslední předpověď, dosáhla již asi 10.0 mag, dle toho by mohla být 
v maximu mezi 4.5 a 5 mag (kolem 23.července). 

Pozorování komet 

Pozorování komet jsou veškerá skoro žádná. Do nedávných dnů by-
ly všechny komety dosti slabé a pozorovatelné ráno (což je v tul 
roční dobu pro amatéry nepříjemné). Visuální pozorování zaslal Jen 
Martin Lehký (25x100 - Li; refl. 42cm, 81x - L2; 162x - L3). 

Stále je sledovatelná C/1999 J2 (Skiff): květen: 26.90: 14.1, 
0.9' (L3); červen: 1.92: 14.2, 1' (L3); 2.89: 14.3, 0.9' (L3); 3.88: 
14.3, 0.8' (L3). Ráno je už pár dnů vidět rychle jasnící C/1999 S4 
(LINEAR): červen: 3.02: 10.9 mag, 3' (L1); 4.02: 10.9, 2.5' (L1). 
Výrazně zvýšila (více než jsme čekali) jasnost také C/1999 T2 (LINE-
AR): červen: 3.00: 13.1 mag, 1.5' (L2); 4.00: 12.9, 1.7' (L2). Ze 
zcela nových komet se podařilo najít (die očekávání v efemeridách) 
C/2000 K1 (LINEAR): červen: 1.93: 14.7 mag, 0.5' (L3); 2.90: 14.4, 
0.9' (L3); 3.89: 14.4, 0.9' (L3). Podařilo se najít i C/2000 K2 (LI-
NEAR), je však velice slabá: červen: 1.95: 14.8 mag, 0.4' (L3); 
2.91: 14.8, 0.5' (L3); 3.90: 14.9, 0.4' (L3). 

Kamil Hornoch začal pozorovat komety zapůjčenou CCD-kamerou ST6 
a zde je prvá "várka" jeho pozorování (údaj u jasnosti C - bez fil-
tru = blízko V-jasnosti, trochu k R; R - jasnost v Cousinsově R-fil-
tru); v závorce je celková exposice v sekundách, následuje průměr 
komy a případné údaje o antiohonu (A - u komety C/1999 J2); všechna 
pozorování byla provedena reflektorem 35 cm, 1:5. 

C/1999 H3 (LINEAR): duben: 2.95: 14.7 C (120), 0.5'; 21.82: 
14.9 R (180), 0.5'; 22.85: 14.9 R (240), 0.5'; 23.85: 15.0 R (360), 
0.45'; 28.83: 14.9 R (180), 0.4'; 29.84: 15.2 R (240), 0.45'; 30.92: 
14.6 R (300), 0.5'; květem: 2.91: 15.0 R (240), 0.4'; 3.86: 14,6 R 
(240), 0.45'; 5.85: 14.6 R (300), 0.6'; 6.84: 15.1 R (240), 0.5'; 
7.87: 15.2 R (420), 0.45'. C/1999 J2 (Skiff): březen: 28.99: 15.5 C 
(210), 0.5'; duben: 2.97: 15.3 C (120), 0.5'; 22.90: 15.0 R (300) 
0.4', A 0.7' v PA 10°; 23.91: 14.9 R (300), 0.4', A 0.4' v PA 15°; 
28.85: 15.2 R (180), 0.35', A 0.3' v PA 15°; 29.86: 14,8 R (240), 
0.35', A 0.55' v PA 15°; 30.93: 14.7 R (300), 0.3', A 1.0' v PA 20°; 
květen: 2.98: 14.9 R (210), 0.35', A 0.4' v PA 20°; 3.97: 14.9 R 
(360), 0.4', A 0.8' v PA 15°; 5.87: 14.3 R (240), 0.4', A 1.1' v PA 
17° ; 6.87: 14.1 R (420), 0.35', A 1' v PA 22°; 7.92: 14.1 R (420), 
0.4', A 3.5' v PA 15°; 9.99: 14.2 R (540), 0.35', A 3' v PA 25°; 
10.91: 14.8 R (660), 0.3', A 1' v PA 25° ; 12.89: 14.5 R (240), 
0.35', A 1' v PA 23°; 13.89: 14.4 R (420), 0.4', A 2' v PA 28° ; 
14.92: 14.2 R (480), 0.35', A 2' v PA 27° (délky antiohonu jsou od 6 
května pi=edběžné). C/1999 L3 (LINEAR): duben: 21.84: 15.6 R (240), 
0.6'; 22.83: 15.7 R (300), 0.6'. C/1999 S3 (LINEAR): duben: 23.79: 
16.2: R (480), 0.5'. 74P/Smi.rnova-Clier.nykh: duben: 23.81: 15.6 R 
(420), 0.5'. 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na 5MPH: 
Předseda: doc. Vladimír Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno. 



Zpravodaj Společnosti pro 
MeziPlanetární Hmotu 

Číslo 7 (142) - 3. července 2000 

Meteory v červencové/srpnové lunaci 

Červencová lunace začíná úplňkem 16. července a končí úplňkem 
15.srpna. Celé lunaci dominuje mohutná skupina antihelionových rojů; 
jejich radianty jsou blízko ekliptiky (často mají severní a jižní 
větev) a dosti výstředné (i když krátkoperiodické) dráhy. Meteory 
S-Akvarid prolétají blízko Slunce, v perihelu jsou od něj vzdáleny 
jen asi 0.06 AU. Prvým z těchto rojů jsou Piscisaustrinidy, téměř 
neznámý roj, jehož aktivita se v 80-tých letech podstatné zvýšila. 
O oloviny 90-tých let asi opět klesá, od nás jsou kvůli deklinaci 

antu těžko sledovatelné; poloha jejich radiantu je asi: 15/7: 
3 -34°; 20/7: 334', -33'; 25/7: 338', -31°; 30/7: 343', -29°; 
5/8: 348°, -27°; 10/8: 352°, -26°; 15/8: 357', -25'. Dalším rojem 
jsou a-Kaprikornidy, z našich šířek dost slabý roj, známý ale mnoha 
jasnými meteory a bolidy. Polohy jejich radiantu jsou: 15/7: 294°, 
-14'; 20/7: 299', -12°; 25/7: 303', -11'; 30/7: 308°, -10'; 5/8: 
313°, -8°; 10/8: 318', -6'. Hlavními roji této oblasti jsou jižní a 
severmí 8-Akvaridy, jižní větev patří pro pozorovatele mezi hlavní 
roje roku. Obě větve mají dost plochá maxima, slabé meteory mají ma-
ximum později, než jasné (až o několik dnů); souvisejí s podivuhod-
nou kometou 96P/Machholz 1. Polohy jejich radiantů jsou (nejdříve 
hlavní jižní větev): 15/7: 329°, -19°; 316°, -10'; 20/7: 333', -18°; 
319°, -6'; 25/7: 337', -17°; 323', -9'; 30/7: 340','-16°; 327', -8°; 
5/8: 345', -14°; 332', -6'; 10/8: 349', -13'; 335', -5°; 15/8: 352', 
-12°; 339', -4'. O něco později jsou aktivní jižní jota-Akvaridy; ke 
konci lunace roste aktivita i severní větve tohoto roje (zpočátku je 
dlouho extrémně nízká, IMO uvádí počátek aktivity až kolem 10. srp-
na). Polohy radiantů obou větví (nejdříve jižní, severní je uvedena 
až od l0.srpna) jsou: 25/7: 322°, -17'; 30/7: 328°, -16°; 5/8: 334°, 
-15°; 10/8: 339°, -14'; 317', -7°; 15/8: 345°, -13°; 322', -7°. Také 
tento roj je pravděpodobně kometární, dle dráhy patří neznámé kometě 
Jupiterovy rodiny. Rozlišení jednotlivých rojů je bez zakreslování 
skoro nemožné, problémy s identifikaci nastávají i při zakreslování 
dál od poloh radiantů (v příslušné době - poslední dny července, pr-
vá dekáda června - je pozornost obvykle zaměřena hlavně na Perseidy, 
jejichž radiant je od Vodnáře velmi daleko). 

Roj Aktivita Max. Radiant 
a S 

Drift 
Da DS 

V•o ZHR 

omi-Cygds 8. 7.-29. 7. 18. 7. 305' +47° 0.6° +0.2' 26 2 
omi-Dyads 6. 7.- 1. 8. 19. 7. 271° +59' 26 <1 
PsAds 9. 7.-17. 8. 29. 7. 341° -28° 1.0' +0.2° 42 8 
-Casds 14. 7.-15. 8. 28. 7. 8' +56' 1.1° +0.2° 60 <3 

8-Agrds J • 15. 7.-29. 8. 29. 7. 336° -16' 0.8° +0.2° 43 12 
a-Capds 4. 7.-24. 8. 30. 7. 308' -10' 0.9° +0.3° 25 6 
p-Lacds 23. 7.- 4. 8. 31. 7. 337 +53' 0.6' +0.2° 45 var 
kap-Casds 23. 7.-10. 8. 31. 7. 9' +65' 1.2' +0.1' 42 <5 
iot-Agrds J• 14. 7.-25. 8. 1. 8. 334' -15' 1.1' +0.2' 36 3 
8-Agrds S • 14. 7.-26. 8. 12. 8. 340' - 5' 1.0° +0.2° 44 5 
Perds • 18. 7.-26. 8. 12. 8. 45' +58° 1.4' +0.2' 61 120 
zet-Drads 7. 8.-22. 8. 271° +66° 26 <2 
kap-Cygds • 4. 8.-27. 8. 18. 8. 286' +59' 0.6° +0.1° 26 2 
iot-Agrds S. 23. 7.-31. 8. 19. 8. 326' - 4' 1.0' +0.1' 33 3 



Měsíční fáze datum Měsíční fáze datum 

úpiněk 
poslední čtvrt 
novoluní 

16. 7. 
24. 7. 
31. 7. 

první čtvrt 
úpiněk 
poslední čtvrt 

7. 8. 
15. 8. 
22. 8. 

Mimo mohutné aktivity z oblasti antihelionu vrcholí na přelomu 
července a srpna aktivita severní toroidální složky; radianty tohoto 
systému se nacházejí v rozlehlé oblasti od Draka po Persea a Žirafu. 
V této oblast je více radiantů slabých rojů (a dost silně sporadické 
pozadí). Většinu těchto rojů IMO nezahrnula do svého seznamu, byly 
nalezeny většinou radary a obsahují obvykle mnoho slabých meteorů; 
visuálně byly nejčastěji zjištěny teleskopicky. Jejich dráhy jsou 
krátkoperiodické s dost malou výstředností a velkým sklonem. Mezi 
roje tohoto typu patří omikron-Cygnidy, omikron-Drakonidy (oboje ma-
jí velice nízké frekvence, často pod mezí zachytitelnosti), -Lacer-
tidy jsou zřejmě nepravidelným rojem, jejich frekvence rok od roku 
bdíce kolísá, v ojedinělých případech se blížila 5 meteorům za ho-
dinu. Nejtypičtějšími zástupci této skupiny jsou kapa-Kasiopeidy a 
zeta-Drakonidy s drahami téměř kolmými k ekliptice. Do téže oblasti 
se promítají i dva další roje: -Kasiopeidy - slabý roj (v minulosti 
býval známější, než nyní) s drahou trochu podobnou dráze Perseid (to 
vedlo k názorům o souvislosti mezi těmito roji, dle současných zna-
lostí neudržitelným) a kapa-Cygnidy, jejichž dráha je podobná drahám 
komet Jupiterovy rodiny, jen sklon má dost velký (ne však "rekordní" 
vzhledem ke známým kometám). I přes velmi nízké frekvence (nižší než 
mají některé z dalších rojů tohoto odstavce) jsou v seznamu IMO, po-
lohy radiantu jsou uváděny takto: 5/8: 283°, 58° ; 10/8: 284', 58'; 
15/8: 285°, 59'. 

Hlavním rojem tohoto období a jedním z trojice nejsilnějších 
rojů roku jsou Perseidy. Letos nemají příznivé pozorovací podmínky, 
jsou silně rušeny Měsícem jen 3 dny před úplňkem. Pro pozorování bu-
dou tedy vhodnější ranní hodiny, kdy zapadá, nebo bude jen nízko nad 
obzorem na jihozápadě. Polohy radiantu Perseid jsou: 15/7: 12°, 
51`; 20/7: 18°, 52'; 25/7: 23', 54'; 30/7: 29`, 55'; 5/8: 37', 57'; 
10/8: 43', 58°; 15/8: 50', 59'. Maximum by mělo nastat ráno 12. srp-
na kolem 8 hod, výskyt nového maxima, které dávalo v minulých letech 
výrazné spršky meteorů (až 300 met./hod), již není letos příliš pra-
vděpodobné (kolem 2-3 hod ráno 12.srpna). 

V připojené tabulce jsou u jmen rojů označeny ty, které jsou obsaženy 
v pracovním seznamu Dia. Pouze tyto roje lze sledovat statisticky (výjimkou jsou 
v tomto ohledu případné spršky nepravidelných rojů): -VZ-

Komety na přelomu července a srpna 

Druhá polovina července bude opět po dlouhé době kometářským "svátkem", kome-
ta C/1999 S4 (LINEAR) dosáhne maxima své jasnosti. Nezapomínejte ale ani na ty os-
tatní, trochu slabší komety (jejich pozorování je dost málo, a nejen u nás). Prvou 
z předpovídaných komet je C/1999 J2 (Skiff), která je po celé období dobře pozoro-
vatelná večer, i když je možná nepatrně (o 0.2 mag) slabší, než uvádí předpověď 
spočtená z období před průchodem perihelem (mapka komety má šířku 2.0' a sahá do 
14.8 mag). Po průchodu perihelem a ráno již dobře viditelná je C/1999 K8 (LINEAR), 
mohla by být mezi 13-13.5 mag (mapka má 2.0', do 14.0 mag). Dominantou oblohy bude 
ovšem C/1999 S4 (LINEAR); měla by být viditelná i okem, asi 5.5 mag. Dosud její 
jasnost dobře sleduje (t0.3 mag) předpověď počítanou pro n = 2.4. Vzhledem k rych-
lému pohybu a jasnosti je šířka prvé mapky 20' (do 8.4 mag); 20. projde poblíž 
omikron UMa, 24. poblíž psí UMa a poté vsoupí do malého Lva; 31. bude blízko Dene-
boly a počátkem srpna zmizí u Slunce blízko éta Vir (mapka má 14' a sahá po 9.4 
mag). Po celou voc, ve vysokých deklinacích je pozorovatelná C/1999 T2 (LINEAR), 



asi jen nepatrně slabší, než udává předpověď (mapky 1.6° a 1.9° v "husté" oblasti 
oblohy do 13.5 mag). Kometa C/1999 YI (LINEAR) je jasnější 14 mag a zjasňuje (map-
ka 0.76° do 14.4). Nově zařazená C/2000 Kl (LINEAR) by měla slábnout; její chování 
je však stěží předvídatelné a v příznivém případě by mohla být 14-14.5 mag (mapka 
1.56° do 14.8 mag). Jedinou periodickou kometou v "nabídce" je 2P/Encke; během to-
hoto pozorovacího období vrcholí v ranní elongaci a zjasňuje, mapka má šířku 2.9° 
(do 12.3 mag), později 4.2° 

Datum R.A. 
h m s 

C/1999 J2 

(do 11.3) a 8° (do 10.3 mag). Efemeridy komet jsou: 

Dekl. Dist. r elong. mag Vidit 
o ' (AU) (AU) o o 

(Skiff) V-12 

00/07/17 15 16 54 30 57.8 6.946 7.140 97.0 14.1 59.7 
00/07/21 15 15 40 30 19.6 6.992 7.143 94.4 14.2 57.8 
00/07/25 15 14 36 29 40.9 7.041 7.145 91.8 14.2 55.9 

15 13 43 29 01.7 7.090 7.148 89.2 14.2 54.2 ~0/07/29 
/O8/02 15 13 01 28 22.3 7.140 7.151 86.6 14.2 52.5 

00/08/06 15 12 29 27 42.8 7.190 7.153 83.9 14.2 50.9 
00/08/10 15 12 08 27 03.2 7.241 7.156 81.2 14.2 49.4 
00/08/14 15 11 56 26 23.7 7.292 7.159 78.5 14.3 47.9 
00/08/18 15 11 54 25 44.4 7.343 7.162 75.8 14.3 46.5 
00/08/22 15 12 01 25 05.3 7.394 7.166 73.1 14.3 45.1 

C/1999 K8 (LINEAR) R-12 

00/07/17 1 41 44 12 14.1 4.194 4.259 86.7 13.4 33.3 
00/07/21 1 43 54 11 54.6 4.139 4.264 90.2 13.4 36.1 
00/07/25 1 45 53 11 33.2 4.083 4.270 93.6 13.3 38.8 
00/07/29 1 47 40 11 09.9 4.029 4.276 97.2 13.3 41.3 
00/08/02 1 49 15 10 44.4 3.975 4.283 100.8 13.3 43.5 

00/08/06 1 50 37 10 16.8 3.922 4.289 104.5 13.3 45.4 
00/08/10 1 51 47 9 47.1 3.870 4.296 108.2 13.2 46.8 
00/08/14 1 52 43 9 15.3 3.820 4.303 112.0 13.2 47.8 
00/08/18 1 53 26 8 41.3 3.772 4.311 115.9 13.2 48.2 
00/08/22 1 53 56 8 05.3 3.725 4.318 119.8 13.2 48.1 

C/1999 S4 (LINEAR) V-12 
00/07/17 5 49 19 64 34.4 0.450 0.786 47.5 6.1 24.7 
00/07/21 9 02 52 60 16.4 0.380 0.772 41.2 5.7 28.2 
00/07/25 11 01 00 41 06.9 0.385 0.765 40.6 5.7 24.9 
00/07/29 11 49 17 22 20.4 0.461 0.767 45.6 6.1 17.1 
00/08/02 12 11 55 9 41.4 0.580 0.777 49.6 6.7 10.1 
00/08/06 12 24 03 1 38.9 0.718 0.794 51.1 7.2 4.8 

•0/08/10 12 31 08 -3 39.7 0.863 0.818 50.9 7.6 .8 

C/1999 T2 (LINEAR) 

00/07/17 20 31 51 63 22.8 3.048 3.296 95.0 12.6 
00/07/21 20 12 15 63 46.2 3.019 3.281 95.8 12.6 
00/07/25 19 51 54 63 54.4 2.995 3.267 96.3 12.5 
00/07/29 19 31 19 63 46.8 2.976 3.252 96.6 12.5 
00/08/02 19 11 05 63 23.1 2.961 3.239 96.6 12.5 

00/08/06 18 51 42 62 44.1 2.951 3.225 96.4 12.4 
00/08/10 18 33 36 61 51.1 2.946 3.213 95.9 12.4 
00/08/14 18 17 03 60 45.9 2.945 3.200 95.2 12.4 
00/08/18 18 02 11 59 30.4 2.949 3.188 94.2 12.4 
00/08/22 17 49 02 58 06.7 2.958 3.176 93.0 12.4 

C/1999 YI (LINEAR) R-12 

00/07/17 3 31 19 49 14.4 4.366 3.910 57.2 13.6 41.1 
00/07/21 3 31 39 49 20.1 4.290 3.887 60.2 13.6 44.3 
00/07/25 3 31 40 49 26.2 4.211 3.865 63.4 13.5 47.7 
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6h30., 16h15. 16h00w ISh45. 15h30. 15h15, 

00/07/29 3 31 21 49 32.5 4.130 3.843 66.7 13.4 51.3 
00/08/02 3 30 31 49 39.0 4.046 3.821 70.0 13.4 55.0 

00/08/06 3 29 32 49 45.4 3.961 3.799 73.5 13.3 58.8 
00/08/10 3 27 58 49 51.6 3.875 3.778 77.0 13.2 62.7 
00/08/14 3 25 55 49 57.4 3.787 3.757 80.6 13.1 66.8 
00/08/18 3 23 20 50 02.5 3.698 3.736 84.3 13.1 70.9 
00/08/22 3 20 11 50 06.6 3.608 3.715 88.1 13.0 75.1 
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C/2000 K1 (LINEAR) V-12 

00/07/17 15 57 37 13 30.1 5.967 6.447 114.0 16.0 49.5 
00/07/21 15 55 37 13 35.6 6.028 6.453 110.4 16.0 48.6 
00/07/25 15 53 48 13 39.8 6.091 6.460 106.9 16.0 47.7 
00/07/29 15 52 11 13 42.9 6.156 6.466 103.3 16.1 46.7 
00/08/02 15 50 45 13 44.8 6.222 6.473 99.8 16.1 45.8 

00/08/06 15 49 30 13 45.8 6.289 6.480 96.3 16.1 44.8 
00/08/10 15 48 26 13 45.9 6.356 6.487 92.9 16.1 43.9 
00/08/14 15 47 34 13 45.3 6.424 6.493 89.4 16.2 43.0 
00/08/18 15 46 52 13 44.1 6.491 6.501 86.1 16.2 42.1 
00/08/22 15 46 20 13 42.4 6.558 6.508 82.7 16.2 41.1 

2P/Encke R-12 

00/07/17 4 38 27 29 24.4 1.717 1.195 43.0 11.9 18.4 
00/07/21 4 57 43 29 58.3 1.649 1.134 42.6 11.5 19.4 
00/07/25 5 18 39 30 24.3 1.585 1.070 41.9 11.1 20.1 
00/07/29 5 41 22 30 37.8 1.525 1.005 40.8 10.7 20.5 
00/08/02 6 05 57 30 35.7 1.470 0.938 39.3 10.4 20.3 

00/08/06 6 32 21 30 13.8 1.421 0.870 37.4 10.0 19.7 
00/08/10 7 00 30 29 27.7 1.379 0.799 35.0 9.7 18.5 
00/08/14 7 30 10 28 13.1 1.345 0.728 32:2 9.4 16.7 
00/08/18 8 01 04 26 26.0 1.321 0.654 28.9 9.1 14.3 
00/08/22 8 32 50 24 03.7 1.306 0.581 25.1 8.8 11.3 

Obsah VGN 28, No. 2/3 (April-June 2000) 

Další číslo VGN vyšlo jako dvojčíslo (viditelně musejí také šetřit) a je za-
měřeno hlavně na Leonidy. Na obálce je obrázek meteoritu Morávka. 

M. Gyssens: From the Editor-in Chief; 43. "Chudoba" čísla je omlouvána přípra-
vou výsledků Leonid 1998 a 1999. 

M. Gyssens: Letters to VGN; 43-45. Kompilát z dopisů: A. McBean k millenialismu 
(slint), a dalšího ke ksí Bootidám, které dává do vztahu k severnímu toroidálnímu 
zdroji. Diskutuje také vztah pozorovaných radiantů ke slabým rojům v kritických 
kompilátech Terentěvové. Nesporně bude zapotřebí získat mnohem více dobrých pozo-
rovacích dat. Poslední dopis je od P. Spurného s předběžnou zprávou o bolidu a me-
teoritu Morávka (obálka a tři záběry z videofilmu přeletu). 

V. Grigore, A.D. Gheorghe: The 2000 International Meteor Conference; Pucioasa, 
Romania, September 21-24, 2000; 46-47. Zpráva o konferenci , registrační přihláška 
(záloha 100 DEM, celkem 170 DEM). Program dosud není. 

D. Vinkovic, Ž. Andreic, S. Garaj, D. Kovačic, M. Mladinov, G. Zgrablic: Global 
Electrophonic Fireball Survey; 48-53. Databáze anomálních akustických efektů během 
přeletu velmi jsných bolidů (pravděpodobně vyvolaných indukcí elmag pole o frek-
venci blízké 300 Hz). Schena údajů a třístránkový dotazník. O problematice bude ve 
Zpravodaji samostatný příspěvek. 

C. Sigismondi, G. Imponente: The Observation of Lunar Impacts; 54-57. Statisti-
cké dedukce o počtu sledovatelných impaktů na měsíční povrch. Konfrontováno s po-
zorováním Leonid 1999; vychází 0.2 impaktu za hodinu (při "pozemské" frekvenci Le-
onid 4000/hod), pro "jádro" proudu (kterému byl Měsíc blízko) pak 8/hod, v souhla-
su s pozorovanými 5 impakty. Pravděpodobnost pozorování impaktu sporadického mete-
oru bělem 2 hod zatmění Měsíce vychází 1/24000. 

P. Jenniskens, C. Crawford, S. Butow: Successful Hybrid Approach to Visual and 
Video Observations of the 1999 Leonid Storm; 58-63. Výsledky pozorování přes video 
-konvertor získané během letecké kampaně Leonid 1999. Bylo zaznamenáno 33000 video 
Leonid (3/4 všech Leonid zachycených pomocí videa), při Laplace-ově rozdělení vy-
chází frekvence 4100/hod a strmost B = 25 t 1 dle vzorce F = FM•10~(LS-LSM), kde 
JSOU LS a LSM ekliptikální délky Slunce v dané době a pro okamžik maxima roje. 
Plošší komponenta (před délkou 235.2° a po 235.38° měla B = 3.0 * .3, mírně nižší 



než z 60=tých let. Pro další popis roje je navržen Lorentzův profil. Také z tohoto 
článku bude ve Zpravodaji samostatný příspěvek. 

A. McBeath: SPA Meteor Section: 1999 Leonids-Radio Results; 64-69. Výsledky ra-
diových pozorování (metodou dopředného rozptylu). Řada pozorování z různých míst 
světa, po korekcích vyšlo něco téměř identického s vizuální křivkou. Jednotlivé 
výsledky však vypadají dost neprůkazně. 

A. McBeath: SPA Meteor Section: 1999 Leonids-Visual and Imaging Results; 69-76. 
Nic nového, hlavně vykládání o tom, jak bylo v Anglii škaredé. 

M. Toda, M. Oka, T. Hashimoto, H. Serizawa, K. Osada, K. Maeda, T. Sekiguchi, 
R. Morita, M. Takanashi, Y. Shigeno: Daytime Leonids Observed from Japan; 77. Po-
kus o pozorování Leonid ve dne. Vzhledem k podmínkám byly sledovány meteory asi -6 
mag a jasnější. Mezi 2-3 hod UT bylo ze Shizuoky vidět 10 meteorů, pravděpodobné 
Leonid (podobné z Miyazaki). Oproti tomu byl ze Španělska pozorován jen 1 meteor 
této jasnosti, stejné tak z Egypta. Autoři uvažují o možném rozdílu mezi denní a 
noční ionosférou a o případném odrazu slunečního záření na vznikajících stopách. 

' se být trochu duchařina, jasnosti nebyly určovány (nebylo s čím je srovnat). 
. Shigeno, H. Shioi, S. Tanaka: Leonid Radiants Determined by Double-station 

TV Meteor Observations; 78-81. Je zde toho víc: Perseidy 1996, Geminidy 1998 a Le-
onidy 1995, 1998 a 1999 (postupně 19, 7, 3, 6 a 9 meteorů). Rozptyl drah Leonid je 
vesměs velmi malý, menší než Perseid nebo Geminid a zvláště klesl v roce 1999. 

A. McBeath: SPA Meteor Section Results: May-June 1999; 81-84. Éta Akvaridy měly 
delší maximum, asi se 2-3 submaximy (obvyklé u Orionid). Červnové Lyridy (pozoro-
vané v 1996 poprvé výrazněji od 70-tých let) se neprojevily (frekvence 1.3 met./h 
v maximu). Nebyl také zjištěn oblak Bootid. 

A. McBeath: SPA Meteor Section Results: July-August 1999; 84-87. Perseidy neby-
ly mimořádné (98 t 9), a-Aurigidy nepozorovány. 

A. Olech: The 1999 Perseid Meteor Shower in Poland; 88-90. ZHR 77 t 5 met./hod, 
krátkodobé maximum 115 t 18 při délce Slunce 139.80 , v souhlasu s analýzou R. 
Arita (viz Zpravodaj), jinak nic zajímavého. 

Novinky o kometách 

V IAUC 7439 oznámil D.A. Biesecker celou lavinu objevů komet zachycených son-
dou SOHO. Deset z nich jsou ještě květnovými kometami z roku 1999 (mají písmenná 
označení C/1999 J7 a₹ C/1999 J11 a C/1999 Kil a₹ C/1999 K15), tři jsou současné 
(C/2000 L1 až C/2000 L3). Všech 13 komet bylo zachyceno koronografem S2, posiční 
měření provedli D. Hammer a Biesecker, polohy redukoval a spočetl elementy B.G. 
Marsden. Žádná z komet neměla ohon, všechny komety byly nalezeny na SOHO-webu; M. 
Oates jich našel 12 a to všechny mimo C/2000 L2, kterou objevil M. Boschat; týž 
našel spolu s X. Leprette-m také C/2000 L3. Dráhy všech nových komet SOHO spolu s 
obdobím pozorování (v hodinách vůči průchodu perihelem) jsou v připojené tabulce:

ta T [TT] q [AU] Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/1999 J7 1999:05:05.79 0.0070 86.23 11.90 143.00 -11.1 -7.5 11 00-L46 
C/1999 J8 1999:05:08.13 0.0056 84.11 7.60 141.95 -9.7 -7.6 8 00-L47 
C/1999 J9 1999:05:09.61 0.0050 79.96 0.53 143.92 -9.2 -7.2 6 00-L48 
C/1999 J10 1999:05:11.44 0.0072 85.40 10.20 142.38 -11.1 -8.5 8 00-L49 
C/1999 J11 1999:05:14.93 0.0051 83.78 4.02 144.48 -10.2 -7.5 8 00-L50 

C/1999 Kil 1999:05:20.32 0.0050 84.85 7.16 143.07 -8.6 -6.8 6 00-L51 
C/1999 K12 1999:05:23.98 0.0065 39.88 311.54 145.92 -10.0 -5.2 27 00-L52 
C/1999 K13 1999:05:24.68 0.0075 52.37 323.08 138.40 -8.5 -5.7 13 00-L53 
C/1999 K14 1999:05:28.46 0.0064 86.73 9.08 143.36 -11.6 -6.6 14 00-L54 
C/1999 K15 1999:05:29.25 0.0051 78.55 358.08 144.79 -10.6 -5.9 10 00-L55 

C/2000 L1 2000:06:03.97 0.0053 89.94 12.66 144.03 -11.8 -6.2 17 00-L56 
C/2000 L2 2000:06:10.30 0.0056 83.74 4.67 143.42 -11.7 -6.7 14 00-L57 
C/2000 L3 2000:06:10.57 0.0054 61.59 340.31 145.41 -9.7 -5.6 9 00-L58 

Pro několik komet byly odvozeny zpřesněné dráhy, z komet u nás alespoň pokus-
ně sledovaných je pro C/2000 H1 (LINEAR) a C/2000 K2 (LINEAR) rozdíl efemerid 15/6 



0.1' a 0.2' ; 15/7: 0.3' 
lem 1". U komety C/1999 
co víc jak 1'; vzhledem 

a 1.0' a 14/8: 0.5' a 1.3'; u C/2000 Ki (LINEAR) jsou ko-
S4 (LINEAR) sice dosáhne oprava v největším přiblížení ně-
k jasnosti a rychlosti komety je však bezvýznamná: 

Kometa T [TT] a [AU] e 

C/1999 N4 00:05:23.7509 5.504764 1.004248 
C/1999 S4 00:07:26.1723 0.765051 0.999998 
C/2000 B4 00:06:16.5086 6.828736 0.621134 
P/2000 01 00:03:09.8079 1.002889 0.671997 
C/2000 H1 00:01:28.8754 3.636630 1.0 

C/2000 Ji 00:05:11.3590 2.542674 0.954791 
C/2000 K1 99:12:14.8242 6.275969 1.002241 
C/2000 K2 00:10:11.3557 2.437730 0.995572 

Kometa a jméno Epocha z t dz \ a P N Období 

C/1999 N4 (LINEAR) 2000:05:16 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:08:04 
C/2000 B4 (LINEAR) 2000:06:25 
P/2000 01 (LINEAR) 
C/2000 Hl (LINEAR) 

C/2000 J1 (Ferris) 2000:05:16 
C/2000 Ki (LINEAR) 1999:12:08 
C/2000 K2 (LINEAR) 2000:10:23 

Pozorování komet 

Perihel Uzel Sklon MPC 

90.4310 
151.0660 
126.2788 
343.2943 
78.7991 

147.2388 
15.8167 

106.7963 

345.9016 
83.1908 
0.6191 

191.0250 
356.4441 

28.4397 
260.1944 
195.2752 

156.9229 
149.3904 
15.9105 
10.3763 

118.2393 

98.7946 
116.7824 

25.6379 

40823 
40823 
40823 
40823 
40823 

40823 
40823 
40823 

-0.000772 t 0.000003 166 1999:07:12-00:06:12 
+0.000003 t 0.000002 808 1999:09:27-00:06:18 
18.024123 I 76.5 78 2000:01:02-04:30 

3.057563 5.35 123 2000:04:07-06:07 
85 2000:04:26-06:08 

+0.017780 t 0.000000 24 2000:05:04-06:01 
-0.000357 t 0.000007 129 1999:05:18-00:06:17 
+0.001816 t 0.000038 85 2000:05:04-06:18 

Konečné máme na obloze jasnější kometu. I když C/1999 S4 (LINE-
AR) zřejmě nespiní nejoptimističtější odhady viditelná pouhým okem 
bude. Svá pozorování dosud poslali: Jakub Černý (refl. 7.6cm, 35x -
Cl); Kamil Hornoch (10x80 - Hl; refl. 13cm, 69x - 112; refl. 30cm, 
237x - 113); Martin Lehký (25x100 - L1; refl. 20cm, 42x - L2; 106x -
L3; refl. 42cm, 81x - L4); Gabriel Okša (refr. 15cm, 48x - 01). 

Nejdříve pozorovaní nyní "zapomínané" komety C/1999 J2 (Skiff): 
květen: 20.86: 14.4 mag, 0.9' (H3). Hlavním sledovaným objektem byla 
samozřejmě C/1999 S4 (LINEAR): červen: 8.03: 10.1 mag, 3.5' (L1); 
9.00: 9.6, 2.3' (01); 9.03: 10.3, 2.5' (L2); 10.01: 9.9, 3' (L1); 
10.01: 9.7, 3.5' (H2); 10.02: 10.3, 4' (Cl); 11.01: 9.3, 3.5' (L2); 
11.01: 9.5, 4' (H2); 18.01: 8.5, 5' (H1); 19.99: 8.8, 4' (L2); 
20.01: 8.3, 6' (H1); 20.99: 8.4, 5' (L2); 21.01: 8.3, 6' (H1); 
21.99: 8.3, 5' (H2). Dosti byla sledována také zjasňující C/1999 T2 
(LINEAR): červen: 9.02: 12.8 mag, 1.5' (L3); 10.01: 12.8, 1.6' (L4); 
10.98: 12.4, 1.8' (L3). 

Na závěr další CCD pozorování Kamila Hornocha, refl. 35cm, ST6; 
jasnosti jsou: C - bez filtru, blízko V, R - jasnost v Cousinsově R-
filtru; v závorce je exposice v s, následuje průměr kómy a u komety 
C/1999 J2 údaje o antiohonu - A: 

Kometa C/1999 113 (LINEAR): květen: 23.89: 15.0 R (420), 0.55' ; 
26.92: 15.4 R (420), 0.3' ; červen: 1.89: 15.6 R (420), 0.35' . C/1999 
J2 (Skiff): květen: 15.95: 14.6 R (600), 0.4' , A 1.4' v PA 29'; 
23.94: 14.8 R (420), 0.35' , A 1.0' v PA 27"; 26.97: 14.9 R (360), 
0.35', A 0.8' v PA 28"; 29.96: 14.9 R (300), 0.35' , A 0.6' v PA 30"; 
červen: 1.92: 15.5 R (300) 0.35' , A 0.6' v PA 31'. C/1999 T2 (LINE-
AR): květen: 24.01: 14.1 R (720), 0.35' ; 27.01: 14.8 R (360), 0.4'; 
červen: 1.99: 14.7 R (420), 0.3' . 2000/H1 (LINEAR): květen: 1.06: 
17.9 R (600), 0.15' ; 3.02: 18.2 R (600), 0.15'; 7.01: 18.0 R (240), 
0.15' ; 8.00: 17.5 R (360). 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na SMPH: 
Předseda: doc. Vladimír Znoj i l , Elpl ova 22, 628 00 Brno. 

. 



Zpravodaj Společnosti pro 
MeziPlanetární Hmotu 

Číslo 8 (143) - 25. července 2000 

Meteory v srpnové/záříjové lunaci 

Tato lunace začíná úplňkem 15. srpna a končí úplňkem 13. září. 
Prvým z uvedených rojů jsou Pise.isaustri.ni.dy, jejichž =činnost těsně 
po úplňku definitivně doznívá. Také další roje antihel.i.onového svaz-
ku skončí svoji aktivitu ještě před novem; prvými jsou a-Kaprikorni-
dy, známé mnoha jasnými meteory a bolidy. Jen o několik dnů později 
končí aktivita jižních a severmích S-Akvarid, polohy jejich radiantů 
jsou (nejdříve hlavní jižní větev): 15/8: 352°, -12°; 339°, -4 
20/8: 356°, -11°; 343°, -3°; 25/8: 0°, -9°; 347°, -2°. Současně 
s nimi končí i aktivita jižních jota-Akvarid; poloha jejich radiantu 
je 15/8: 345°, -13°; 20/8: 350°, -12°. Maximum severních jota-Akva-
rid~nastává mnohem později, až před poslední čtvrtí, radiant má po-
lohu 15/8: 322°, -7°; 20/8: 327°, -6°; 25/8: 332°, -5°; 30/8: 337° , 
-5°; 5/9: 342°, -4°. Roj jota-Akvarid je asi kometární, dle dráhy 
patří neznámé kometě Jupiterovy rodiny. Rozlišení jednotlivých rojů 
Akvarid je bez zakreslování skoro nemožné, problémy s identifikací 
nastávají i při zakreslováni dál od poloh radiantů. Poblíž antiheli-
onu začíná koncem srpna aktivita jižních Piscid, vrcholící v druhé 
polovině září. Jsou slabým rojem náležejícím již do soustavy rojů 
komety 2P/Encke. Mají i velice slaboú severní složku aktivní pozdě-
ji, Jejich radiant je: 5/9: 354°, -6°; 10/9: 357°, -5°; 15/9: 1° , 
-3°. Vzhledem k jejich obtížné rozlišitelnosti od jota-Akvarid je 
doporučeno, aby srpnové meteory byly počítány k Akvaridám, zářijové 
k Piscidám. Roj kapa-Akvarid byl zjištěn fotograficky, vizúalní po-
zorování téměř chybějí (není ani jasné, zda jsou nyní aktivní). 

Roj Aktivita Max. Radiant 
a 8 

Drift 
De D8 

Voo ZHR 

PsAds s 9. 7.-17. 8. 29. 7. 341° -28° 1.0° +0.2° 42 8 
5-Agrds J 15. 7.-29. 8. 29. 7. 336° -16° 0.8° +0.2° 43 12 
a-Capds ° 4. 7.-24. 8. 30. 7. 308° -10° 0.9° +0.3° 25 6 
iot-Agrds J* 14. 7.-25. 8. 1. 8. 334° -15° 1.1° +0.2° 36• 3 
8-Agrds S * 14. 7.-26. 8. 12. 8. 340° - 5° 1.0° +0.2° 44. 5 
Perds ► 18. 7.-26. 8.. 12. 8. 45° +58° 1.4° +0.2° 61 120 
zet-Drads 7. 8.-22. 8. 271° +66° 26 <2 
kap-Cygds * 4. 8.-27. 8. 18. 8. 286° +59° 0.6° +0.1° 26 2 
iot-Agrds S* 23. 7.-31. 8. 19. 8.'326° - 4° 1.0° +0.1° 33 3 
pí-Erids 20. 8.- 4. 9. 29. 8. 52° -15° 0.8° +0.2° 58 <5 
a-Aurds * 24. 8.- 5. 9. 31. 8. 84° +42° 1.1° 0.0° 66 var 
8-Aurds * 4. 9.- 9.10. 9. 9. 69° +47° 1.0° +0.1° 64 4 
Pscds J ° 16. 8.-14.10. 19. 9. 6° 0° 0.9° +0.2° 29 3 
kap-Agrds 8. 9.-30. 9. 21. 9. 339° - 3° 1.0° +0.2° 19 3 
s.ig-Orids 9. 9.-14.10. 14:10. 88° - 3° 1.2° 0.0° 65 2 

Měsíční fáze datum Měsíční fáze datum 

úpiněk 15. 8. první čtvrt 5. 9. 
poslední čtvrt 22. 8. úpiněk 13. 9. 
novoluní 29. 8. poslední čtvrt 21. 9. 



Spolu s aktivitou rojů v oblasti antihelionu doznívá v tomto 
období i aktivita rojů severní toroidální složky; zeta-Drakonidy už 
se po úplňku asi těžko podaří sledovat při zjistitelné aktivitě. Jen 
kapa-Cygnidy mají maximum až v této lunaci, bohužel jen krátce po 
úplňku. Jejich dráha je podobná drahám komet Jupiterovy rodiny, jen 
sklon má dost velký a zdá se, že v těchto letech je jejich aktivita 
téměř nulová. Poloha jejich radiantu je: 15/8: 285°, 59°; 20/8: 
286° , 59°; 5/8: 288°, 60°; 30/8: 289°, 60°. Nejvyšší frekvence budou 
mít počátkem tohoto období (a to i přesto, že maximum nastalo již 
před úplňkem) Perseidy. Po celé hlavní období aktivity jsou letos 
silně rušeny Měsícem. Polohy radiantu Perseid jsou: 15/8: 50°, 59°; 
20/8: 57°, 59°; 25/8: 65°, 60°. 

V této lunaci si zaslouží nejvíce pozornosti a-Aurigidy, které 
mají velmi proměnlivé frekvence, od asi 1 meteoru/hod po desítky. 
Využijte pro jejich pozorování letošních mimořádně příznivých podmí-
nek! Mimořádný návrat není sice letos očekáván, nelze jej však za 
současného stavu našich vědomostí vyloučit. Další roj ve Vozkovi, S-
Au.r.igidy je slabý a má radiant západněji, jeho maximum je velmi p o-
ché. Polohy radiantu a-Aurigid jsou: 25/8: 76°, 42°; 30/8: 82°, 42°; 
5/9: 88°, 42°; S-Aurigid 5/8: 55°, 46°; 10/8: 60°, 47°; 15/8: 66°, 
48° 

V připojené tabulce jsou u jmen rojů označeny ° ty, které jsou obsaženy 
v pracovním seznamu IMO. Pouze tyto roje lze sledovat statisticky (výjimkou jsou 
v tomto ohledu případné spršky nepravidelných rojů): -VZ-

Pozorování meteorů 

Tentokrát se od uzávěrky minulého čísla sešlo pozorování "požehnané", hlavně 
starších. Po delší odmlce se se svými výsledky ozvali Vladan Brnka a Jakub Koukal, 
který letos v prvé polovině roku končil studium a i když si občas nějaký čas na 
pozorování našel, vyhodnocení nestihl. Přehled nově došlých pozorování ukazuje 
následující tabulka obsahující večerní datum, zkratku pozorovatele, začátek a ko-
nec pozorování, kód způsobu pozorování a místa, celkový pozorovací čas, počty me-
teorů jednotlivých rojů (QUA - Kvadrantidy, DCA - S-Kancridy, CO`1 - Komaberenici-
dy, VIR - Virginidy, DLE - S-Leonidy, LR - Lyridy, ETA - eta-Akvaridy, SAG - Sagi-' 
taridy, ABO - a-Bootidy, JBO - Bootidy, JLY - červnové Lyridy, CAP - a-Kapri.korni-
dy, SPO - sporadické meteory) a celkový pocet spatřených meteorů: 

Datum Poz. Zač. Kon. M T QUA DCA COM VIR DLE LYR ETA SPO Sum 

01:05 BRNVL 18:00 19:00 5 1.00 0 0 3 3 
01:06 KOUJA 17:30 23:45 2 5.25 1 2 42 45 
01:11 KOUJA 19:00 02:30 2 6.00 4 5 52 61 
01:14 BRNVL 18:15 19:45 5 1.50 1 0 5 6 
01:15 KOUJA 01:00 04:00 2 3.00 4 3 22 29 
01:24 KOUJA 17:00 19:30 2 2.50 1 0 0 14 15 
01:30 KOUJA 17:00 02:00 2 7.00 3 55 58 
02:01 KOUJA 18:00 04:30 2 7.00 5 46 51 
02:02 KOUJA 01:00 04:30 2 3.50 5 28 33 
02:10 BRNVL 21:00 22:30 5 1.50 0 1 4 5 
02:27 KOUJA 18:00 04:30 2 9.00 7 11 59 77 
02:28 KOUJA 21:00 01:15 3 3.75 SAG 2 3 22 27 
03:23 BRNVL 19:30 20:30 5 1.00 ABO 0 4 4 
04:21 KOUJA 20:00 02:15 2 6.00 4 2 19 37 62 
04:23 BRNVL 20:30 21:45 5 1.25 0 0 0 2 2 
05:04 KOUJA 22:00 02:00 2 2.75 2 1 4 14 23 
06:02 BRNVL 00:30 01:20 5 0.83 0 2 2 



Datum Poz. Zač. Kon. M T CAP SAG JBO JLY PAU SDA SPO Sum 

06:20 
06:20 
06:20 
06:21 
06:22 
07:03 
07:05 
07:06 
07:11 

KOCRA 
KOUJA 
SVOLE 
NEDMA 
NEDMA 
KOUJA 
KOUJA 
KOUJA 
NEDMA 

21:35 
21:35 
21:35 
21:17 
21:07 
21:00 
21:00 
20:45 
22:17 

22:35 
22:35 
22:35 
23:04 
22:05 
01:00 
01:15 
01:15 
23:30 

2 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
6 

1.00 
1.00 
1.00 
1.78 
0.97 
3.75 
3.50 
4.25 
1.22 

2 
4 
4 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
1 
0 

0 0 
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8 
9 
2 
7 
7 
29 
26 
30 
2 

V dalších dvou tabulkách jsou celkové přehledy pozorování od počátku roku, 
jednak pozorování jednotlivých pozorovatelů (zkratka, jméno, počet pozorovacích 
nocí, celkový čas pozorování a počet zachycených meteorů), jednak přehled pozoro-
vacích nocí (počet pozorování, čas a počet meteorů). Uvedeni jsou jen ti pozorova-
telé a noci, kde došlo ke změnám. V poslední tabulce je seznam kódů pozorování 
(zda bylo zakreslováno nebo zda byly zaznamenávány jen údaje pro statistiku), po-
zorovacích míst a jejich poloh: 

Poz. Jméno Nocí T Met. 

BRNVL Vladan Brnka 6 7.08 22 
KOCRA Radim Kočár 1 1.00 8 
KOUJA Jakub Koukal 18 81.58 740 
NEDMA Martin Nedvěd 19 22.83 108 
SVOLE Leona Svobodová 1 1.00 2 

12 Celkem 62 154.73 1044 

Datum Poz. T Met. 

00:01:05 2 10.75 110 
00:01:06 1 5.25 45 
00:01:11 1 6.00 61 
00:01:14 1 1.50 6 
00:01:15 1 3.00 29 
00:01:24 1 2.50 15 
00:01:30 1 7.00 58 
00:02:01 1 7.00 51 
00:02:02 1 3.50 33 
00:02:10 1 1.50 5 
00:02:27 1 9.00 77 
00:02:28 1 3.75 27 
00:03:23 1 1.00 4 

Datum Poz. T Met. 

00:04:21 4 14.38 90 
00:04:23 2 2.62 10 
00:05:04 2 5.75 35 
00:06:02 2 1.65 8 
00:06:20 3 3.00 19 
00:06:21 1 1.78 7 
00:06:22 1 0.97 7 
00:07:03 1 3.75 29 
00:07:05 1 3.50 26 
00:07:06 1 4.25 30 
00:07:11 1 1.22 2 

49 nocí 62 154.73 1044 

Kód Metoda Místo Délka Šířka 

1 Zak. Lohenice E 15°17' N 49°35' 
2 Poč. Kroměříž E 17°24' N 49°18' 
3 Poč. Brno E 16°31' N 49°13' 
4 Poč. Plumlov E 17°02' N 49°28' 
5 Zak. Jeseník E 17°12' N 50°14' 
6 Zak. Praha-Radlice E 14'24' N 50°03' 

Z presentovaných pozorování je patrné, že během pozorování k žádným mimořád-
ným událostem nedošlo, jen počet 8-Leonid je poněkud vyšší, než bývá v jiných le-
tech. Lyridy byly ve shodě s jinými údaji letos dosti slabé, oproti tomu se zdá, 
že vzhledem k ranému datu byly dost aktivní. a-Kaprikornidy. 

Zprávu o bolidu 20.února v 19h20m15s UT zaslal Vladan Brnka, meteor byl spat-
řen z Jeseníku (viz výše). Jeho počátek měl polohu a = 88.3°, S = 46.2°; konec byl 
a = 64.0°, S = -3.9°; kolem a = 65.7°, S = 9.5° nastal výbuch a rozpad na 4 frag-
menty; stopa trvala asi 3s. Polohy byly určeny ze zákresu do gnomonické mapy. 

Apelujeme na všechny pozorovatele: posílejte svá pozorování co 
nejdříve, Perseidy z okolí maxima pokud možno do dvou dnů. Zvýšíte 
tím jejich hodnotu - budou použita již do předběžných zpráv. 



Cena Edgara Vilsona 

Již podruhé byla udělována cena Edgara Vilsona za amatérské objevy komet. Ce-
nu uděluje Smithsonian Astrophysical Observatory amatérům, kteří během roku obje-
vili kometu (respektive pokud nebyla objevena žádná kometa vyhovující statutu ceny 
je cena udělena za jiné zásluhy o amatérskou kometární astronomii). Letos se stali 
nositeli ceny Daniel V. Lynn, Kinglake Vest, Victoria, Australia, za objev C/1999 
N2; Korado Korlevic, Visnjan (amatérská planetková stanice), Croatia, za P/1999 
VJ7 a Gary Hug a Graham E. Bell, Eskridge, KS, U.S.A. , za objev P/1999 X1. 

Bootidy 2000 

Rainer Arlt (IMO) uveřejnil předběžné výsledky pozorování Bootid v letošním 
roce získané z dat zaslaných 22 pozorovateli (hlavně z Bulharska, kde byla na ten-
to roj zaměřena expedice), od nás do uzávěrky žádná pozorování nedošla. Následuje 
zjednodušená tabulka výsledků (LS je délka Slunce, Oba je počet intervalů, JBO po-
čet Bootid): 

Datum a čas LS Obs JBO ZHR Datum a čas LS Obs JBO ZHR 

06:26:02:50 94.81 6 2 1.3±0.8 06:27:23:40 96.59 9 2 0.6±0.3 
06:26:22:00 95.57 5 2 0.8±0.5 06:28:05:20 96.82 6 4 1.2±0.6 
06:27:00:40 95.68 9 4 1.3±0.6 06:28:22:40 97.51 8 1 0.4±0.3 
06:27:07:30 95.95 5 8 3.6±1.2 06:29:21:50 98.43 4 0 0.4±0.4 
06:27:21:35 96.51 10 14 1.9±0.5 

Jak je z tabulky patrno, mimořádné aktivity roj Bootid letos nedosáhl. Sprška roku 
1998 nastala u délky Slunce 95.7° při frekvenci 80 met./hod (a možná až 200), le-
tošní maximum nastalo později o 0.3°-0.8° (tedy o 7 - 19 hodin). Pozorovaná 
aktivita je jen málo vyšší, než detekkční limit slabých rojů (1 met./hod) a blízká 
3 meteorům za hodinu (na tuto hodnotu bude asi vhodné upravit úroveň aktivity roje 
v letech bez spršek). 

K vyhodnocení bylo použito korekce na Poissonovo rozdělení (tedy k celkovému 
pozorovanému počtu meteorů byla připočtena 1), tedy 

ZHR = (1 + E JBO) / E (Teff / C) , 
z tohoto vzorce vychází také výraz pro očekávanou chybu frekvence (tato chyba je 
ovšem vnitřní, chyby korekcí a narušení nezávislosti pozorování - projeví se zde 
nejen vzájemné "domlouvání" pozorovatelů, ale i to, že vidí v zásadě stejné meteo-
ry z téhož místa - ji mohou podstatně zvětšit). Populační index byl uvažován 2.2 
(dle roku 1998). 

Poloha radiantu byla určena ze zákresů 7 bulharských pozorovatelů, byl dobře 
definován s jádrem na západě a "ohonem" konvergencí k východu. Po korekci na denní 
aberaci a zenitovou atrakce byla poloha radiantu a = 215°, S = 47". Poloha radian-
tu Bootid je velmi citlivá na malé změny dráhy roje vyvolané planetárními porucha-
mi (jako u všech rojů dohánějících malou relativní rychlostí) a proto jsou 
jednotlivé údaje získané od roku 1916 tak rozdílné. 

Elektrofonní bolidy 

Elektrofonní bolidy představují jeden z okrajových dosud otevřených problémů 
teorie meteorických jevů v současné době. Jsou tak nazývány bolidy, během jejichž 
přeletu byly zaznamenány akustické jevy. Nemůže jít o zvuky primárně vyvolané prů-
letem meteoru atmosférou (zvuk může přijít až po několika minutách) a často byly 
pokládány za sluchový klam (nejsme zvyklí na to, aby se tak nápadný jev odehrával 
za naprostého ticha). Pozorování těchto zvuků je však příliš mnoho a popisované 
zvuky mají dost společných charakteristických rysů: jsou popisovány obvykle jako 
šum nebo svist. Jedno ze současných možných vysvětlení je v tom, že zvuky vznikají 



vlivem indukce elektromagnetického pole doprovázejícího přelet meteoru působícíhó 
na velmi lehké předměty v bezprostředním okolí pozorovatele (například spadané 
suché listí, ale prý také pozorovatelovy dlouhé vlasy, nebo lehké kovové předmě-
ty). Projekt amerických pozorovatelů počítá se shromážděním údajů o těchto poněkud 
kontroversních jevech. Celý dotazník má 3 stránky a je k disposici ve výboru SMPH. 

Důležité údaje jsou hlavně tyto: meteorologické podmínky (teplota, vlhkost, 
vítr, oblačnost...); popis okolí (vegetace, budovy, kovové předměty v okolí - nap-
říklad vedení); oděv a doplňky pozorovatele (střih vlasů, brýle, kovové předměty); 
podrobný popis zvuku (co připomínal, trvání, směr odkud zazněl); zda byl zvuk bez-
prostředně spojován s prolétnuvším meteorem, případné zda se projevily i jiné ne-
obvyklé jevy (elektrické či magnetické, změny chování zvířat a podobně). Mělo by 
být vždy uvedeno pozorovací místo (zeměpisná poloha), přesný čas pozorování, zku-
šenost pozorovatele v pozorování meteorů, pokud možno také co nejpřesnější popis 
meteorického jevu. 

Profil Leonid a prostorová struktura vláken meteorických rojů 
Vybráno z WGN 28, 58-63; P. Jenniskens, Ch. Crawfort, S. Butow. 

Pro vyjádření frekvencí mnoha rojů se dosti osvědčila hustota Lalaceova roz-
dělení (F frekvence, L délka Slunce; index M značí maximum, °• mocnění): 

F = FMxl0•°(-BxIL-LMI) . 

Pro popis Leonid použili autoři Lorentzova profilu, známého z teorie oscilátorů; 
velmi dobře vystihujícího průběh frekvencí včetně části rozptýleného pozadí: 

F = FMx(V/2)'/((L-LM)'+(V/2)') , 

kde V je klasická šířka profilu. Pokud přejdeme k prostorovým vzdálenostem od cen-
tra vlákna roje X (podél dráhy Země) a YM (minimální vzdálenost Země od středu 
vlákna) a k šířce D (analogické V) můžeme psat: 

F = FCx(DM/2)'/((X-XM)'+YM'+(DM/2)') , 

kde Fr je centrální hustota vlákna, XM je hodnota X v místě maxima. Pro vztah mezi 
FC a FM (a pro pozorovanou hodnotu D s hodnotou DM) platí: 

FC = FMX(D/2)'/((D/2)'-YM') (DM/2)' = (D/2)'-YM' . 

V souvislosti s tímto efektem by se měla šířka roje měnit se vzdáleností od centra 
vlákna. Pozorovací data z let 1866, 1867, 1966, 1969 a 1999 tomu velmi dobře vyho-
vují, rozdíly jsou v profilech z let 1965, 1998 a v sekudárním maximu 1999 (asi 
vyvolaných jinými částmi roje). Pokud přijmeme (ostatně velmi jednoduchý) předpo-
klad o lineárním poklesu hustoty roje s časem (který můžeme vyjádřit jako rozdíl 
mezi střední anomalií roje a komety) vzniklý graf hustot Fr z uvedených návratů 
ukazuje jen dosti malý rozptyl a velmi dobře navazuje na hustoty částic v jádru 
vlákna získané v infračerveném oboru družicí IRAS. 

Pro oblak z roku 1866 (kterým se autoři zabývají) plynou pro roky 2000 a 2001 
očekávané frekvence Leonid 50 meteorů/hod, pro rok 2002 pak 40 meteorů/hod. 

Poznámky: návratu v roce 2000 by mohl dominovat oblak z roku 1932, v letech 
2001 a 2002 také oblaka z roku 1767, případně i jiná (loni uvedené předpovědi více 
maxim v těchto letech). V této předpovědi jde o pokus stanovit hustotu alespoň 
jedné z komponet Leonid analysou struktury vlákna. 

Komety v srpnu/září 2000 

Po zmizení komety C/1999 S4 (LINEAR) je opět nabídka komet trochu chudší a na 
své si přijdou zase jen majitelé "tlustších skel". Večer je pozorovatelná kometa 
C/1999 32 (Skiff), ale protože je slabší , než udává předpověď z pozorování před 
průchodem perihelem její období pozorovatelnosti asi pomalu konči (mapka 2.16°, do 
14.8 mag). Ráno (bohužel málo sledovaná) je C/1999 K8 (LINEAR) (mapka 2.4°, do 



14.0 mag). Jasnosti C/1999 T2 (LINEAR) jsou velmi nejisté a údaje různých pozoro-
vatelů se od sebe vzájemně velice liší (mapka 2.3", do 13.5 mag), pravděpodobně je 
kolem 13 mag. Nové je zařazena C/1999 U4 (Catalina-Skiff), která projde perihelem 
v říjnu příštího roku, je také jednou z "velkých" komet s velkou vzdáleností peri-
helu, jasnosti jsou z prvých CCD dat, visuálně je snad dle jednoho pozorování o 2 
mag jasnější (mapka 1", do 14.8 mag). Málo sledovaná je nyní také C/1999 Y1 (LINE-
AR), která by měla začít výrazné zjasňovat (mapka 1.2", do 14.4 mag). Zcela na 
hranici pozorovatelnosti se dostala 2/Encke, mizící po své západní elongaci opět 
u Slunce (políčko 8", do 10.3 mag). Efemeridy těchto komet jsou v následující 
tabulce: 

Datum R.A. Dekl. Dist. r elong. mag Vidit 
h m s o (AU) (AU) o 

C/1999 J2 (Skiff) V-12 

00/08/18 15 11 54 25 44.4 7.343 7.162 75.8 14.3 46.5 
00/08/22 15 12 01 25 05.3 7.394 7.166 73.1 14.3 45.1 
00/08/26 15 12 17 24 26.6 7.444 7.169 70.4 14.3 43.7 
00/08/30 15 12 41 23 48.3 7.494 7.172 67.7 14.3 42.3 
00/09/03 15 13 13 23 10.4 7.543 7.176 65.0 14.3 41.0 

00/09/07 15 13 53 22 33.1 7.590 7.179 62.4 14.4 39.7 
00/09/11 15 14 39 21 56.5 7.636 7.183 59.8 14.4 38.4 
00/09/15 15 15 33 21 20.5 7.681 7.186 57.2 14.4 37.2 
00/09/19 15 16 33 20 45.2 7.724 7.190 54.7 14.4 35.9 
00/09/23 15 17 38 20 10.6 7.766 7.194 52.2 14.4 34.6 

C/1999 K8 (LINEAR) R-12 

00/08/18 1 53 26 8 41.4 3.772 4.311 115.9 13.2 48.2 
00/08/22 1 53 56 8 05.3 3.725 4.318 119.8 13.2 48.1 
00/08/26 1 54 12 7 27.2 3.682 4.326 123.8 13.2 47.3 
00/08/30 1 54 14 6 47.1 3.641 4.334 127.8 13.2 46.0 
00/09/03 1 54 04 6 05.2 3.603 4.343 131.9 13.2 44.2 

00/09/07 1 53 40 5 21.4 3.569 4.351 136.0 13.1 
00/09/11 1 53 04 4 36.2 3.539 4.360 140.2 13.1 
00/09/15 1 52 16 3 49.5 3.512 4.369 144.4 13.1 
00/09/19 1 51 17 3 01.7 3.490 4.378 148.5 13.1 
00/09/23 1 50 08 2 13.0 3.472 4.388 152.6 13.1 

C/1999 T2 (LINEAR) V-12 

00/08/18 18 02 11 59 30.4 2.949 3.188 94.2 12.4 80.1 
00/08/22 17 49 02 58 06.7 2.958 3.176 93.0 12.4 80.1 
00/08/26 17 37 32 56 36.6 2.970 3.165 91.7 12.4 79.4 
00/08/30 17 27 37 55 02.1 2.986 3.154 90.1 12.4 78.0 
00/09/03 17 19 07 53 24.6 3.006 3.144 88.4 12.4 76.2 

00/09/07 17 11 54 51 45.7 3.029 3.134 86.5 12.4 74.2 
00/09/11 17 05 49 50 06.6 3.055 3.125 84.6 12.4 72.1 
00/09/15 17 00 45 48 28.1 3.082 3.116 82.5 12.4 70.0 
00/09/19 16 56 34 46 51.1 3.112 3.107 80.4 12.4 67.8 
00/09/23 16 53 09 45 16.2 3.144 3.099 78.2 12.4 65.6 

C/1999 U4 (Catalina-Skiff) R-12 

00/ 8/18 3 33 13 41 50.2 5.953 5.942 84.5 16.1 66.2 
00/ 8/22 3 34 12 42 23.8 5.878 5.925 87.7 16.1 70.1 
00/ 8/26 3 34 58 42 57.5 5.804 5.909 91.0 16.0 73.9 
00/ 8/30 3 35 32 43 31.4 5.730 5.892 94.3 16.0 77.6 
00/ 9/ 3 3 35 52 44 5.4 5.657 5.876 97.6 16.0 81.1 
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00/ 9/ 7 3 35 58 44 
00/ 9/11 3 35 49 45 
00/ 9/15 3 35 24 45 
00/ 9/19 3 34 44 46 
00/ 9/23 3 33 47 46 

C/1999 Y1 (LINEAR) 

00/08/18 3 23 20 50 02.5 
00/08/22, 3 20 11 50 06.6 
00/08/26 3 16 26 50 09.2 
00/08/30 3 12 01 50 10.0 
00/09/03 3 06 56 50 08.3 

00/09/07 3 01 07 50 03.6 
00/09/11 2 54 35 49 55.1 
00/09/15 2 47 20 49 42.0 
00/09/19 2 39 22 49 23.5 
00/09/23 2 30 42 48 58.7 

2P/Encke 

00/08/18 8 01 04 26 26.0 
00/08/22 8 32 50 24 03.7 
00/08/26 9 05 11 21 04.8 
00/08/30 9 37 55 17 29.2 

39.3 5.584 
13.2 5.514 
46.8 5.444 
20.2 5.377 
53.1 5.311 

3.698 
3.608 
3.519 
3.429 
3.341 

3.254 
3.168 
3.085 
3.005 
2.928 

1.321 
1.306 
1.303 
1.309 

• ~•• r ~•  . 
J " 
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~ ., e 7 ~ 
~ • i 0 .~ 

. ~ ~ ~ •&; 
. j
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''o • • 
; ' 1.. 
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c , 
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~ 
8 ~ 

ó 

ó 
'L 

5.860 100.9 15.9 83.9 
5.844 104.3 15.9 85.1 
5.828 107.6 15.8 83.6 
5.812 110.9 15.8 80.6 
5.796 114.2 15.8 77.2 

R-12 

3.736 84.3 14.1 70.9 
3.715 88.1 14.0 75.1 
3.694 92.0 13.9 79.4 
3.674 95.9 13.8 83.8 
3.654 100.0 13.7 88.3 

3.634 104.2 13.7 87.1 
3.614 108.4 13.6 82.4 
3.595 112.7 13.5 77.6 
3.576 117.1 13.4 72.7 
3.557 121.5 13.3 67.7 

R-12 

0.654 28.9 9.1 14.3 
0.581 25.1 8.8 11.3 
0.509 20.9 8.6 7.7 
0.441 16.2 8.5 3.4 

Biízkozemní planetky od poloviny května do poloviny července 

Krátké noci na přelomu jara a léta příliš nepřejí pozorování (všechny velké 
"hlídkové" systémy pracují ve středních šířkách severní polokoule), proto je "no-
vých" planetek méně. Mnoho pozornosti bylo však věnováno zpětnému vyhledávání tě-
les a znovunalezeni starších. Z těchto prací uvádím jen výběr. Planetka 2000 DM8 
byla nalezena na snímcích 1.2-m Schmidtovou komorou ESO z roku 1984, 20' od před-
povězené polohy (časová korekce +0.17 dne), stejně tak 2000 ET70 v roce 1977 byla 
50' od předpovědi (+0.15 dne). Planetka 2000 LE2 byla krátce po objevu ztotožněna 



s 1999 L57 (její oběžná doba je jen o 3 dny delší naž rok), v tabulce. Na starších 
snímcích Haleakala-NEAT/GEODSS (1-m komora) z 29. 3. 1998 byla nalezena 2000 GD2. 
Apollo 2000 HA24 bylo nalezeno jednak na snímku ze Siding Spring (1.2-m Schmidt) 
z roku 1982, jednak na snímku z Mt.Palomar (0.46-m Schmidt) z roku 1993. Na snímku 
ze Siding Spring z roku 1983 byla i planetka 2000 HD24. Krizic 1999 JT6 (sledovaný 
loni. od února - předobjevové snímky, do června) byl nalezen letos poblíž afelu 3.6 
m reflektorem na Mauna Kea jen 10" od předpovezené polohy (korekce -0.056 dne). 
Ještě líp "seděla" předpověď polohy těsného (0.005 AU) křižiče 1997 US2: 9.června 
byl jen 3" od efemeridy (+0.006 dne). Byl nalezen jednak 0.9-m Specewatch telesko-
pem (Kitt Peak), jednak 1.0-m reflektorem na Siding Spring (19.5-21 mag). Svébyt-
ného "rekordu" poslední doby dosáhl asi Amor 2000 L016: byl nalezen hned na třech 
snímcích schmidtovy komory 1.2-m na Mt.Palomar: ze 23.října a ll.listopadu 1955 
a z 5.října 1991 (příznivé polohy tělesa se při oběžné době 4.53 roku opakují po 
9 letech). Perihel leží 1.23 AU od Slunce a drahou se poněkud podobá Albertovi. 

Za uvedené dva měsíce přibyla v seznamu 2 tělesa typu Aten, 12 Apollo a 14 
typu Amor (celkem 28, což je ve srovnání s minulými 2 měsíci polovina). Z tohoto 
počtu bylo nalezeno systémem LINEAR 13 těles (po velmi dlouhém období klesl podíl 
LINEARu pod polovinu, i když zřetelný pokles převahy tohoto systému trvá již od 
počátku roku), LONEOS 11 těles, "stařičký" Spacewatch našel 2, 1 nalezli v projek-
tu JPL/NEAT a 1 objevil amatér (viz dále). 

Z objevu krizicu byl opět proveden užší výběr. Zajímavější z nově objevených 
a ze znovuobjevených těles jsou v následující tabulce (uvedena je absolutní jas-
nost, dráhové parametry, délka sledovaného oblouku ve dnech - s hvězdičkou počet 
sledovaných oposic a zkrácený odkaz na dráhové údaje v MPEC): 

Těleso Nag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a [AU] 0b1 MPEC 

54XA 18.5 54:12:04 192.388 41.428 209.740 6.992 .48162 0.72560 6 0008 
98BB10 20.4 00:09:13 354.397 259.044 124.437 11.536 .42499 1.27239 2. 0N32 
99KV4 16.7 00:09:13 273.137 85.793 50.742 14.332 .37079 1.54059 2. 0009 
99KV4 16.5 00:09:13 7.656 192.592 244.945 38.895 .68840 0.64230 2. 0N14 
99LS7 20.7 00:09:13 0.809 123.735 252.511 13.057 .30083 1.00978 2. 0L21 
99Y03 19.1 00:09:13 122.105 250.208 293.352 34.521 .32937 1.28469 208 0005 
00D045. 13.1 00:09:13 61.672 214.214 175.055 5.518 .75244 3.73028 2. 0M26 
OODK79 15.4 00:09:13 157.220 2.391 43.505 60.689 .41412 1.77660 2. 0M14 
OOED104 16.6 00:09:13 231.247 218.271 190.094 40.792 .26873 1.37036 2. 0M17 

OOKA 21.6 00:05:16 37.668 82.989 62.697 6.707 .46265 1.33345 24 0M14 
OOKB 16.3 00:09:13 12.847 184.954 185.496 56.292 .79792 2.33410 32 0M17 
OOKE41 17.4 00:09:13 31.525 56.840 65.207 50.449 .86523 2.99941 51 0009 
OOKX43 19.2 00:06:05 69.168 31.694 83.820 35.278 .55268 1..11256 14 0159 

OOLK 18.2 00:06:05 350.220 192.670 201.631 17.655 .94939 2.31565 7 0133 
OOLF3 21.6 00:09:13 13.841 220.802 84.726 15.218 .64663 2.54651 12 0N19 
00106 29.0 00:09:13 285.032 7.568 72.802 2.839 .11262 0.91609 3 0L29 
001B16 18.7 00:09:13 7.802 285.543 80.905 50.617 .35687 1.23768 32 0N24 
OOLY27 16.7 00:09:13 214.779 184.705 264.610 9.023 .21280 1.30867 3. 0N24 

OOMU1 20.0 00:06:25 44.320 63.487 130.212 13.055 .38178 1.37135 23 0009 
OONM 15.7 00:09:13 4.204 69.882 274.896 22.559 .66339 2.71761 17 0009 
OONL10 15.8 00:06:25 104.265 281.628 237.394 32.462 .81537 0.91389 7 0005 

Prvým tělesem v tabulce je nejstarší a ztracený Aten 1954XA jehož pozorováni 
byla přehodnocena a byla spočtena nová dráha (výpočty provedl Villiams, není toto 
těleso po Albertovi dalším cílem hledání? 

Apollo 1998 BBl0 je dosti malým krizicem (PHA = potentially hazardous astero-
id), přesto však byl nalezen již v druhé oposici, stejné jako 1999 Y03. Zemi se 
může přiblížit na 0.018 AU, letos 27.6 července prolétá 0.089 AU od Země; k větší-
mu přiblížení by však mělo dojít 22.35 července 2033, na 0.027 AU. K Zemi se opro-
ti tomu příliš nepřibližuje 1999 KV4, 12.prosince 2002 by měl být 0.19 AU daleko, 
tedy téměř nejblíže. Letos byl objeven dlouho před říjnovou oposici, ve které bude 
asi 17 mag. Nejmenší velkou poloosu ze všech Aten má v druhé oposici nalezené 



1999 KV4 (patří mezi největší tělesa této skupiny). V příštím roce by mělo projít 
25.98 května (kolem tohoto dne dochází ke velkým přiblížením) jen 0.032 AU od Ze-
mě, o rok později 0.089 AU. Těsná přiblížení by se měla opakovat v letech 2019 
(0.035 AU) a 2020. Apollo 1999 LS7 je jedním z nejmenších těles tohoto typu sledo-
vavých při více oposicích. Zemi se může přiblížit jen na 0.07 AU (letos prochází 
0.156 AU od Země), je však zajímavý svou drahou střídající dlouhá období každoroč-
ní pozorovatelnosti s obdobími, kdy bude dlouho téměř nepozorovatelný u Slunce. 
PHA je i 1999 YG3, blížící se letos k afelu své dráhy. Do "oficiálního" seznamu 
těles AAA 2000 OO45 nepatří, bylo sledováno jen krátkou dobu a jeho dráha je veli-
ce nejistá. V rámci projektu A.U.Tomatic však bylo identifikováno s objektem (také 
sledovaným jen krátkodobě) 1998 KS64 (MPEC 2000-N26). Pokud je tako identifikace 
správná, je největším Apollem vůbec. Obíhá po spíše kometární dráze s periodou 7.2 
roku. Také 2000 DK79 bylo nalezeno v druhé oposici; Zemi bude nejblíž 9.93 listo-
padu 2013 (0.119 AU). Metodou "zpětného hledání" bylo nalezeno PHA typu Amor 2000 
ED104 na snímku z Mt. Palomar již ze září 1955. Letos není v příznivé poloze, 9.42 
října 2002 však projde 0.167 AU od Země. 

Vybraná tělesa druhé poloviny května patří vesměs mezi Apolla. 2000 KA je 
velmi malé, může se však velmi přiblížit Zemi (na 0.002 AU). Bylo nalezeno již bě-
hem vzdalování, blízko oposice se Sluncem necelých 0.1 AU od Země ve Vahách a po-
hybovalo se dost pomalu k ZJZ (i přes nízkou jasnost dosáhlo asi 18 mag). Oproti 
tomu 2000 KB patří mezi velká tělesa a Zemi se nepřibližuje. Bylo objeveno více 
než 1 AU od Země; během léta se přiblíží na 0.81 AU a i přes blízkost Slunci bude 
asi 18 mag. Celou prvou polovinu června bylo severně 82" deklinace, při objevu by-
lo v Draku. Mezi dosti velká tělesa patří i 2000 KE41 objevený v Hadu, kde byl asi 
16 mag. Také se již rychle vzdaloval od Země po téměř ideálním přiblížení (může se 
přiblížit na 0.226 AU). Má mimořádně velký sklon i výstřednost dráhy, která je ve-
lice podobná dráze komety Jupiterovy rodiny (vzhledem k délce perihelu 57" se však 
k Jupiteru moc nepřibližuje). Oběžnou dobu blízkou zemské má ještě 2000 KX43, 
středně velká planetka s dost velkým sklonem dráhy (nepřibližuje se proto k Zemi). 
Byla objevena v Herkulu při velmi rychlém pohybu k JV (0.267 AU od Země). 

"Kometární" dráhu má také prvé z červnových těles 2000 LK, při vzdálenosti 
přísluní 0.117 AU se Slunci přibližuje víc, než kterákoliv z krátkoperiodických 
komet a z planetek ji předčí pouze letos objevený Aten 2000 BD19 (0.092 AU) - do-
nedávna "rekordní (3200) Phaethon je až čtvrtý. Zemi se může přiblížit na 0.118 AU 
a letos byla počátkem června při objevu asi 0.25 AU daleko, mezi Drakem a Herkulem 
s rychlým pohybem k SZ (byla asi 17.5 mag). Velmi těsným (na 0.005 AU, ale drob-
ným) křižičem je 2000 LF3. Kolem 20.června prolétl jen 0.052 AU od Země mezi Hyd-
rou a Jednoro₹cem; byl asi 20 mag (v maximu 18.5 mag). Od nás byl doře pozorova-
telný (a sledován z Ondřejova) jen krátce po objevu. Zcela mimořádně drobným těle-
sem je Aten 2000 W6. Byl sledován jen 3 dny 0.9-m Spacewatch teleskopem. Prolétl 
jen 0.0033 AU od Země (0.5 milionu km), za den urazil přes 20". Jasností je spolu 
s 1993 KA2 (sledovaným jen 1 den) dosud nejslabším objeveným tělesem (dle albeda 
0.25-0-05 má průměr jen 4-9 m). Byl by tedy docela pěkným bolidem. 2000 LB16 je 
velice těsným křižičem (může se přiblížit na 0.001 AU), bylo pozorována na jižní 
obloze (v polovině června bylo 0.16 AU od Země, 21.června dosáhla -87" deklinace); 
i přes malé rozměry bylo až 17 mag. Kři₹ičem (0.031 AU) je i Amor 2000 LY27 obje-
vený v jižní části Vah. Byl asi 18 mag 0.6 AU od Země. Je dost velký, ale jeho le-
tošní přiblížení nebylo příliš příznivé. Byl dodatečné nalezen na dvou snímcích 
z roku 1976 (1.2-m Schmidt na Siding Spring), jeho dráha je tedy již známa dost 
slušné, další zpřesnění pak přinesla identifikace ve třetí oposici. 

Druhá polovina června a prvá července byly na objevy nových těles ještě chud-
ší, než minulý měsíc. Mezi Apolla patří velmi drobný 2000 MU1, může se však při-
blížit na 0.001 AU. Letos však prošel jen asi 0.21 AU od Země; díky příznivé polo-
ze blízko oposice však byl skoro 18 mag. Další Apollo 2000 NM je dost velkým těle-
sem a byl dost blízko Země (0.18 AU), při objevu byl proto 13 mag; je tedy nejjas-
nějším objeveným NEA v posledních letech. Objevil jej americký amatér Leonard L. 
Amburgey z Fitchburgu (nedaleko Bostonu) svým 21.2-cm reflektorem se CCD kamerou 
2. července poblíž zéty Štítu. Planetka se velmi rychle pohybovala k severu, až 
přes 5" za den; kolem 9. srpna měla deklinaci +81". Svůj objev komentuje slovy: 



"byla to náhodná událost mít dalekohled zaměřený na správné místo ve správnou do-
bu". Těleso 2000 NL10 je druhým Aten v nových objevech, patří mezi největší tělesa 
této skupiny a má velmi výstřednou dráhu s velkým sklonem; od Země proto zůstává 
dál než 0.2 AU, byl objeven blízko oposíce v afelu dráhy. 

Pokladní zpráva SMPH za l.pololetí roku 2000 

Stručný přehled našeho hospodaření vypadá k l.červenci takto: 
Zůstatek z r. 1999: 19941.10 Kč 
Z toho: příspěvky na r. 2000 9300.-

dary na r. 2000 2440.-

Příjmy v. r. 2000: 
Z toho: členské příspěvky 

dary 
tržby 
přísp. do ČAS + jiné 

6820.-
4590.-
1160.-
30.-

1040.-

Kč 

Výdaje v r. 2000: 12418.40 Kč 
Z toho: známky a poštovné 4591.80 

kancel. potřeby 465.40 
služby (tisk) 5987.20 
odvody přisp. 1040.-
cestovné na ČAS 334.-

Zůstatek na účtu k 
30. 6. 2000 14342.70 Kč 

Jak je patrno, hlavní položkou našich výdajů zůstává Zpravodaj (viz rubriky 
služby a známky a poštovné); příspěvky do ČAS se objevují pochopitelně jak na 
stránce příjmů, tak i výdajů (projdou pokladnou); největší část položky kancelářs-
kých potřeb tvoří obálky. Schválená dotace ČAS dosud nedošla (dle salších informa-
cí však již byla odeslána). Celkově lze vyhodnotit rozpočet jako mírně nevyrovna-
ný, výdaje v 2.pololetí budou zjevně vyšší, než v prvním. 

Na závěr seznam dárců (kteří přispěli více, než činí jejich příspěv-
ky) v chronologickém pořadí (bez titulů v celých Kč) od 1. ledna: 
E. Škrabal (180); L. Školař (20) J. Novák (20) M. Šindelář (40); 
V. Homola (500); J. Jašek (150); L. Šarounová (50); zbylých 200.- Kč 
bylo zahrnuto do seznamu v čísle 136 Zpravodaje. Všem srdečnš děku-
j eme . 

Dalekohled, finance a právo 

Ve 140. a 141. Č. Zpravodaje se objevily pozoruhodné texty zabývající se zá-
měrem postavit pozorovatelnu s dálkově ovládaným dalekohledem pro účely sledování 
MPH. Plenum SMPH bylo v 141. Č. vyzváno k hlasování o tomto projektu a o složení 
pracovní skupiny, která by se měla pokusit projekt realizovat. Vzhledem k závaž-
nosti této záležitosti se cítím nucen tuto akci již v této fázi "připomínkovat". 
1. Již dříve proběhla v "diskusní skupině SMPH" (což je nedefinovaná podmnožina 

členů SMPH s přístupem na internet), jejíž existence mi (členu výboru SMPH) bohu-
žel unikla, diskuse na dané téma. Hodilo by se v této souvislosti výsledky této 
diskuse (pokud byly) zveřejnit. 
2. V SMPH ovšem může vzniknout jakákoliv pracovní skupina. Poněvadž však tento 

pojem stanovy neznají, nemůže být nositelkou jakýchkoliv práv a povinností, není 
schopna právních úkonů a zejména nemůže v žádném ohledu na veřejnosti zastupovat 
SMPH s výjimkou těchto případů: 

2.1. Členové skupiny obdrží pinou moc od osoby, která podle stanov může SMPH 
zastupovat. Ta ovšem ponese všechny důsledky aktivity pracovní skupiny. 

2.2. Skupina bude ustanovena orgánem SMPH, který má právo takové věci dělat 
(výbor, členská schůze) - pak ponese důsledky orgán, který skupinu ustanovil, což 
může být případně i SMPH - tedy členové. Oněmi důsledky mám na mysli zejména mate-
riální závazky. 

3. Ke složení skupiny se lze kompetentně vyjadřovat až přednese veřejně návrh na 
realizaci projektu. Samotná jména osob nezaručují, že projekt bude vypracován kva-
litně i po stránkách, které se netýkají astronomické odbornosti, což jsou m.j. zá-
ležitosti právní a finanční. 



4. Mám apriorní obavy z nedostatku smyslu pro komunikaci mezi členy a komunikaci 
jakýchkoliv členů skupiny ze státními institucemi, dále z nedostatku smyslu pro 
nutnou administrativu, zejména v oblasti hospodaření a účetnictví. 
5. Členové SMPH byli vyzváni k diskusi, avšak údaje pro spojení se týkají pouze 

komunikace "elektronické", v čemž je implicitně obsažena diskriminace, a to v tom 
smyslu, ₹e s diskutérem nebude komunikováno, není-li na něj "elektronické" spoje-
ní. 
6. Poněvadž projekt je nastíněn v rysech více než hrubých, pochybuji, že se 

k němu může kompetentně vyjádřit kterýkoliv člen SMPH, který nad věcí nepřemýšlel 
pár hodin. Předkládám proto mou představu o fázích realizace projektu a některých 
věcí souvisejících s provozem a tudíž i o problémech souvisejících. 

Projekt 

1. Nalezení vhodného pozorovacího místa (nad 900 m nadm. výšky) 
1.1. Výběr podle mapy zeměpisné a klimatologické (bez nákladů) 
1.2. Rekognoskace terénu (osvětlení, voda, možnost připojení na elektr. síť) 

(náklady - cestovné - z prostředků SMPH). 
2. Získání grantu (náklady - cestovné - z prostředků SMPH) 
3. Získání stavebního povolení (t.j. jednání s několika odbory obecních úřadů 

a krajských úřadů - okresní úřady už nebudou) (náklady - cestovné - z prostředků 
SMPH). 
4. Zakoupení pozemku 
4.1. Jednání s majitelem (cestovné) 
4.2. Jednáni na notářství (notářské poplatky, cestovné) 
4.3. Trvalý závazek - placení dané z nemovitosti 
5. Stavba pozorovatelny 
5.1. Projekt stavby 
5.1.1. Získáni projektanta a dodavatele 
5.1.1.1. Vypsání veřejné soutěže 
5.1.1.2. Odborné posouzení nabídek po stránce funkčnosti a nákladů. 
5.2. Stavba 
5.2.1. Stavební dozor a ostraha pracoviště (náklady!). 
5.2.1.1. Získání vhodné osoby, navázání pracovněprávního vztahu. 
5.2.1.2. Proplácení mzdy, odvody různých dávek do státního rozpočtu (Budeme mít 

funkcionáře, který by to odborně zvládl?). 
5.2.2. Kontrola a proplácení faktur. Zajištění proti úniku investičních prost-

ředků (Budeme mít na to funkcionáře?) 
5.3. Připojení na inženýrské sítě ( tj. vodovod, el, sít', telekomunikační síť. 
5.3.1. Projekce (náklady) 
5.3.2. Realizace (náklady - asi z grantu) 
5.3.3. Stálé platby (vodné, stočné, elektřina, telefonní linka,...- z rozpočtu 

SMPH?) 
6. Dalekohled 
6.1. Výběr dodavatele a výběr typu. 
6.2. Zakoupení (grant) Náklady (cestovné z rozp. SMPH) 
6.3. Instalace (náklady - grant) 
6.4. Připojení na telekom, síť nebo instalace telekom. zařízení (náklady- grant) 
7. Provoz dalekohledu a observatoře 
7.1. Zajištění dalekohledu s ohledem na změny počasí - nelze provádět dálkově: 

Obsluha - náklady, administrativa. 
7.2. Ochrana pozorovatelny před poškozením lidmi: Obsluha - náklady - administ-

rativa. 
7.3. Udržba dalekohledu, přidružených zařízení, budovy: Obsluha - náklady ad-

ministrativa. 
7.4. Očekává se, že SMPH bude mít člena ochotného zabývat se mzdovou agendou 

související s problémy sub 7.1. - 7.3? 
7.5. Jak bude zajištěna komunikace pozorovatelů s dalekohledem a jak bude zajiš-

těno, že nedojde ke kolizím? Pojem "dálkové ovládání" je v této souvislosti neur-
čitý. 
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Tělesa Kuiperova pásu - nové objevy a pár zajímavostí 
(stav k 24.červnu 2000) 

Jak bylo uvedeno již minule (Zpravodaje 140 a 141), překročil počet těles Ku-
iperova pásu sledovaných při více oposicích stovku a to si jistě zaslouží malé oh-
lédnutí (spolu s pokusem o pár dedukcí). Napřed ale k novinkám:' po čtyřleté pauze 
bylo nalezeno těleso 1996 0021, piných 106' od očekávané polohy (zasloužila se 
o to skupina pracující s 0.9-m teleskopem Spacewatch). Toto dost velké těleso to-
ti₹ místo původně předpokládané dráhy náleží rozptýlenému disku a vzdálenost jeho 
afelu je asi 147 AU od Slunce, odchylky vůči původní efemeridě jsou proto značné. 
Pro řadu těles hlavní části Kuiperova pásu byly velmi zpřesněny dráhy, zvláště se 
to týká těles 1999 HR11, 1999 HC12, 1999 11012, 1999 HJ12, 1999 KR16 (jeho dráha má 
velký sklon, nepřibližuje se tedy Neptunu) a 1999 0D4. Byly znovunalezeny vesměs 
pomocí 3.6-m Canada-France-Hawaii teleskopu na Mauna Kea (už "standardního" dale-
kohledu pro studium pásu) dvěma pracovními týmy, jednak týmem C. Veillet, A. Do-
ressoundiram a další, jednak týmem S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, C.A. Trujillo a D. 
J. Tholen. Nové dráhy těchto těles (spolu s několka dalšími) jsou v tabulce. 

Od posledního přehledu bylo ohlášeno dalších 12 objevů, u těles 2000 CP104, 
2000 C0104, 2000 FD8, 2000 FE8, 2000 FR53, 2000 FU53, 2000 FV53, 2000 FX53, 2000 
GX146, 2000 0Y146, 2000 0E147, 2000 GK147, 2000 011147 a 2000 0N171 byla získána 
nová pozorování, která značně prodlouži la velmi krátký původně oznámený interval 
pozorování. Na nových objevech se tentokrát podílí skupina R.L. Millis, M.V. Buie, 
R.M. Vagner, J.L. Elliot, P. Smith, J. Christensen, D. Villmarth, J.V. Parker a 
L.H. Vasserman (3.6-m VIYN reflektor a 3.8-m reflektor na Kitt Peaku) tělesy 2000 
CM114, 2000 CN114, 2000 C0114, 2000 CP114 a 2000 C0114; dále pak I. Ferrin, J. 
Snyder, P. Andrews, B. Schaefer, N. Ellman, B. Vincente a D.L. Rabinowitz (1.0-m 
Schmidtova komora v Meridě - mimo Spacewatch druhý "malý" teleskop jímž se podařil 
objev tělesa Kuiperova pásu) tělesem 2000 EB173; 0.9-m Spacewatch (Kitt Peak) os-
tatně tentokrát zásluhou A.E. Gleasona a J.V. Scottiho přispěl také tělesem 2000 
GN171; další skupina M. Holman, B. Gladman, J. Kavelaars a J. Petit pracující na 
Kitt Peaku (3.8-m reflektor) přidala tělesa 2000 JF81, 2000 JG81 a 2000 JH81; na 
závěr pak O. Hainaut, C. Delahodde a M. Vair (2.2-m reflektor European Southern 
Observatory) našli 2000 KK4 a 2000 KL4. Přehled nově objevených těles a objektů se 
značně změněnými elementy je v následující tabulce (oblouk dráhy je udán ve dnech, 
nebo v oposicích - s hvězdičkou, na závěr je zkrácené označení MPEC, také názvy 
těles jsou zkráceny): 

Těleso mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a (AUI Ob1.MPEC 

960021 5.2 00:09:13 4.771 354.651 194.218 13.385 0.58879 92.66153 2. 0105 
96T166 5.3 00:09:13 359.646 184.674 217.764 23.922 0.58942 85.32752 4. 0M05 
98HM151 8.0 00:09:13 22.257 154.483 63.V3 0.548 0.01966 44.36644 3. 0K25 
98HP151 7.4 00:09:13 291.397 254.985 55.943 1.518 0.08525 43.72529 3. 0K25 
99G546 6.8 00:09:13 275.835 268.120 24.347 5.180 0.00948 43.95929 2. 0K25 

991?R11 7.0 00:09:13 1.001 108.098 83.091 3.307 0.02873 43.52082 2. 0K25 
99HV11 7.8 00:09:13 113.430 287.299 161.039 3.165 0.04706 42.74776 2. 0K25 
99HC12 6.8 00:09:13 5.006 158.173 56.992 15.379 0.08128 42.64481 2. 0M05 
99H012 7.4 00:09:13 102.413 66.681 30.531 1.028 0.05669 42.49591 2. 0L33 
99HJ12 7.3 00:09:13 167.523 290.580 122.449 4.544 0.03376 42.77819 2. OMOS 

99KR16 5.8 00:09:13 328.751 53.269 205.634 24.902 0.25248 46.97176 2. OMOS 
990D4 7.3 00:09:13 192.894 172.982 301.518 14.426 0.07845 41.25663 2. 0M05 
OOCP104 7.0 00:02:26 0.062 19.257 129.935 9.169 0.0 46.46389 64 0J46 
0000104 8.4 00:02:26 55.476 73.882 341.882 13.439 0.33002 39.18783 64 0J46 
OOCM114 7.0 00:02:26 0.000 180.062 312.326 21.498 0.0 44.80685 54 0J46 



OOCN114 7.3 00:02:26 0.000 55.864 82.161 1.546 0.0 44.08356 54 0J46 
0000114 6.9 00:02:26 180.051 351.998 333.225 32.515 0.06124 46.14288 54 0J46 
OOCP114 8.0 00:02:26 86.964 260.107 127.039 31.001 0.16569 39.47647 53 0J46 
OOCQ114 6.6 00:02:26 0.000 117.042 38.535 2.688 0.0 45.11291 56 0i46 
OOEB173 4.9 00:04:06 337.974 69.731 169.217 15.426 0.28846 39.78696 104 0M05 

OOFD8 6.7 00:04:26 0.105 359.992 184.826 18.993 0.06761 42.89288 61 0K28 
OOFE8 6.7 00:04:26 9.166 113.240 3.964 6.034 0.73020 96.04895 61 0K28 
OOFR53 7.7 00:04:26 0.137 167.799 39.043 2.592 0.0 43.51444 62 01105 
OOFU53 8.5 00:04:06 12.137 160.774 32.025 5.316 0.07536 42.39227 37 0K25 
OOFV53 8.3 00:04:26 0.102 358:879 207.558 17.213 0.17111 39.53724 60 01105 

OOFX53 8.2 00:04:06 312.820 68.292 175.196 4.799 0.18511 43.19458 37 0K25 
000X146 7.9 00:04:06 0.066 204.949 344.290 0.664 0.0 44.60190 34 0K25 
000Y146 8.1 00:04:06 42.017 134.077 13.462 2.718 0.0 44.74976 34 0K25 
000E147 8.6 00:04:06 360.000 41.795 154.742 4.993 0.21836 38.83050 35 0K25 
000K147 9.1 00:04:06 316.246 243.983 1.681 7.164 0.20660 39.40243 35 0K25 

00011147 7.9 00:04:06 292.969 173.826 96.123 18.077 0.19165 39.58196 33 0K25 
000N171 5.7 00:04:26 26.957 116.199 25.712 11.202 0.33484 39.32807 75 01105 
OOJF81 6.8 00:04:26 0.000 78.376 144.830 1.222 0.0 45.44629 1 0K33 
00J081 7.8 00:04:26 359.961 177.208 46.034 22.924 0.12108 39.30084 1 0K33 
OOJH81 8.8 00:04:26 0.000 0.231 223.134 10.843 0.0 46.23009 2 0K33 

OOKK4 5.9 00:05:16 0.000 87.992 152.938 19.073 0.0 43.58966 1 0K33 
OOKL4 7.7 00:05:16 359.961 93.026 148.625 21.284 0.12944 45.30484 1 0K33 

990X3 7.6 00:09:13 314.876 144.029 259.540 2.633 0.46264 32.50453 2+ 01105 
OOFZ53 11.6 00:04:26 27.710 290.792 202.411 34.953 0.47915 23.66872 60 01105 
00011137 14.4 00:04:26 331.830 122.231 89.745 15.858 0.11438 7.83839 55 0K28 

99R033 12.1 00:09:13 26.434 273.879 23.684 34.965 0.77310 9.45551 3. 01106 
OOHR24 12.5 00:02:26 355.690 353.837 223.567 15.515 0.17432 4.96277 2. 0J50 
OOHE46 14.6 00:05:16 0.415 82.070 313.133 158.344 0.90212 23.99325 26 OLO1 

Na závěr tabulky byli připojeni 3 Kentauři a 3 tělesa s velmi neobvyklými drahami. 
Z tabulky je vidět, že navě objevená tělesa byla přiřazena mimo "pluiat" 2000 

P114, 2000 EB173, 2000 0N171 a 2000 JG81 hlavnímu pásu. U prvého z uvedených Ken-
taurů byla z pozorování v druhé oposici určena velmi výstředná dráha; v perihelu 
je 17.5 AU od Slunce, v afelu zabíhá hluboko do Kuiperova pásu - 47.5 AU a spolu s 
1998 BU48 tak tvoří vlasně přechodný článek mezi Kuiperovým pásem a Kentaury. Také 
dráha 2000 FZ53 je mnohem výstřednější, než původní dráha po objevu (ve Zpravodaji 
140). Oprava dráhy 2000 011137 je již mnohem menší. 

Zajímavé těleso 1999 R033 je spolu s předobjevovými_ záznamy sledováno již ve 
třetí oposici. Nejeví stále ani stopu kometární aktivity, i když se charakterem 
dráhy podobá periodickým kometám; stejně jako nově objevené těleso 2000 HE46 obje-
veně Skiffem v projektu LONEOS, sledované i od nás z Kleti a Ondřejova, které 
představující další příspěvek do velmi krátkého seznamu nekometárnich těles s ret-
rográdními drahani. Ostatně - všimli jste si, že jak komety, tak tato nově objevo-
vaná nekometární tělesa s dobou oběhu do 500 let mají většinou buď relativně malé 
sklony, nebo sklony blízké 180°? Při náhodném rozdělení drah by totiž četnost 
sklonů byla úměrná funkci sinus. 

Planetka 2000 HR24 ztotožněná s jen krátce sledovaným tělesem 1995 XHS (12 
dnů) není zdánlivě charakterem dráhy připomínajícím planetku ze skupiny Trojanů 
příliš zajímavá. O trojana však nejde, těleso prošlo v roce 1941 0.76 AU od Jupi-
tera, jímž bylo zachyceno na současnou dráhu (z původní dráhy připomínající dráhu 
kentaura). Bylo nalezeno Ferrisem v projektu LONEOS 24.dubna (před tím však uniklo 
LINEAR-u 6.dubna a 12.dubna hlídce Haleakala-NEAT/MSSS), v roce 1995 je zachytil 
Spacewatch. Kolik asi zajímavých těles přece jen všem hlídkám uteče? 

A nyní již ke slíbenému přehledu: Kentaurů je nyní známo 21, z nich má 6 při-
dělena čísla. V jediné oposici jich bylo pozorováno 9 (po dobu jedné lunace 1, dvě 
lunace 3, 3 lunace 4 a 4 lunace 1). Dalších 5 bylo sledováno ve 2 oposicích, další 



však 5 oposic (4, kromě slabounkého 1994 TA mají čísla), 6 oposic (2) a 29 oposic 
(2060 Chiron) objevený v roce 1977 (ale pozorovaný vícekrát předtím). Další objevy 
následovaly v letech 1992, 1993 a 1994 (po 1), Pak 1995 (3), 1997 (1) a nyní 1998 
(4), 1999 (5) a 2000 (už teď za půlrok 4). Z definice zůstavají vně dráhy Jupitera 
ale mnohé dráhy sahají až za dráhu Neptuna (nejdál 1999 0X3, 1998 BU48 - 46.5 AU, 
nad 30.1 AU je jich celkem 9). Mají poměrně malé sklony drah, nejvíc 35' (medián 
10'), což je zřejmě ovlivněno výběrovým efektem hledání těles podél ekliptiky. 

Statistika těles Kuiperova pásu je u₹ zajímavější,jejich celkový počet totiž 
od posledního "ohlédnutí" překročil 300 a je jich 303, z toho 195 pozorovaných v 
jediné oposici. Pokusil jsem se o srovnáni hrubé klasifikace jejich drah u těles 
sledovaných ve více oposicích (kde je už pravděpodobné, že se klasifikace moc nez-
mění) s pozorovanými dosud jen v jediné oposici (uvedeny v závorce): k resonancím 
bližším Neptunu než 2:3 jsou 3 (1) tělesa; mezi pluČata (resonance 2:3) patří 
27 (36) těles; k hlavnímu pásu 64 (140); v resonci 1:2 jsou 4 (5) těles; zbylých 
10 (13) patří k rozptýlenému disku. Je patrná disproporce, hlavně v počtu těles 
řazených k hlavnímu pásu; je to jasné, protože nedostatečné pozorovací údaje vedou 
k jednoduchému kompromisnímu předpokladu kruhové dráhy, pokud je dle pohybu z ma-
lého oblouku zřejmé, že je těleso asi ve vzdálenosti Neptuna je počítána dráha pro 
resonanci 2:3 (je totiž nepravděpodobné, ₹e by mezi nalezené těleso mělo dráhu, 
která by nebyla dlouhodobě stabilní). Pokles počtu těles klasifikovaných jako plu-
-Čata může ovšem být spojen se změnou strategie hledání - prohledává se již širší 
pás podél ekliptiky, nejen oblasti v nichž by tato tělesa měla mít perihel. Je ov-
šem zřejmé, že právě tělesa s méně obvyklými typy drah budou při této strategii 
častěji ztrácena (již po jediné oposici budou dosti vzdálena od předpovídané polo-
hy - ukázkou je 1996 0021), takto "postiženou" skupinou budou asi především tělesa 
rozptýleného disku. 

Co se týká statistik sledování, počty těles jsou shrnuty v následující tabulce: 

Sledováno více oposic 
Roky 

V jediné oposici dle lunací 

7 6 5 4 3 2 Vše Vše 1 2 3 4 5 

1 
2 
1 

1 1 
5 
5 

2 

6 
6 

2 
4 
2 
6 

2 
2 
3 
25 
32 

1 
4 
8 
9 
12 
11 
31 
32 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

1 
4 
7 
4 
7 
12 
102 
58 

1 
2 
5 
4 
4 
4 
30 
20 

2 
1 

2 
3 
26 
20 

1 

1 
5 
37 
16 

9 
1 1 

Z tabulky je vidět, že roku 1999, mimořádně bohatému na objevy, chybí potvr-
zení většiny nalezených těles, dosud jich byla v druhé oposici zachycena jen nece-
lá 1/4 (32 ze 134). Letos je počet nově objevených těles menší a zdá se, že hlavně 
pracovní skupiny na Hawaii se více zaměřují na upřesnění údajů o již objevených 
tělesech (na objevy dalších těles se zaměřují spíše skupiny na Kitt Peak-u). Ztra-
cená tělesa z let 1993-1997 mohou být opětně objevena jen náhodou, mnoho dalších 
těles, hlavně z roku 1999 ještě nalezeno v druhé oposici bude, počet těles sledo-
vaných ve vice oposicích by mohl počátkem roku 2002 dosáhnout 200. 

Některé vztahy mezi dráhovými parametry 108 těles pozorovaných při alespoň 
dvou návratech do perihelu jsou zachyceny na připojených grafech. V těchto grafech 
jsou malými křížky vyznačena tělesa hlavního pásu, prázdnými kroužky "plutata" (v 
grafech souvislostí mezi velkou poloosou a výstředností, případně sklonem dráhy je 
velkým prázdným kroužkem vyznačen Pluto); pinými kroužky pak tělesa která jsou 
pravděpodobné v jiných resonancích (3:4 - 1995 DA2; 5:7 možná 2 tělesa; 3:5 také 
snad 2 tělesa - 1994 JS, 1999 CX131; 1:2 je výrazná resonance, k ní lze přiřadit 
nejméně 3-5 těles); piné trojúhelníčky jsou tělesa rozptýleného disku, i v této 
oblasti se možná vyskytují resonance (3:7 ?). 
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V prvém grafu je zachycen vztah mezi velkou poloosou dráhy a její výstřednos-
ti. Tělesa nad pinou čarou musejí být v resonanci s Neptunem (křižují jeho dráhu), 
nad čárkovanou čerou je resonanční dráha téměř jistá, pod tečkovanou čarou se re-
sonance prakticky nemohou vyskytnout. Z grafu je patrno, že resonance 2:3 (Plut!a-
ta) tvoří velice kompaktní skupinu (včetně Pluta), jiné resonance jsou jen nazna-
čeny, prokázaná je jen 1:2. To, že body zobrazující tělesa rozptýleného disku jsou 
soustředěny do blízkosti čar ohraničující resonance je výběrový efekt daný tím, že 
objekty s velkými hodnotami poloosy musejí mít, aby byly v dosahu přístrojů, malou 
vzdálenost perihelu a proto velkou výstřednost. Pravý dolní roh grafu je oblast, 
do které již nevidíme. Druhý graf zachycuje vztahy mezi velkou poloosou drah a je-
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jich sklonem. Na tomto grafu je u těles hlavního pásu nápadné, že jejich velká 
část má velmi malé sklony (do 5'), hlavně dráhy s poloosami kolem 45 AU, i když se 
ojediněle (častěji u těles s poloosami pod 44 AU) vyskytují i sklony velké. Oproti 
tomu mají "pluiata' sklony typicky spíše kolem 5'-10' (tedy menši než Pluto). Tě-
lesa rozptýleného disku mají průměrný sklon mezi 15' a 20 (pokud máme z tak malé-
ho počtu hádat). Výběrové efekty jsou nejlépe patrné ze vztahu mezi střední anoma-
lii těles (tedy jejich aktuální polohou ve dráze - za dobu od objevu se od 'obje-
vové' příliš nevzdálily) a vzdáleností perihelu, případně vzdáleností afelu. Nej-
menší vzdálenosti perihelu jsou typické pro 'plufata", řada z nich má vzdálenost 
perihelu menši (a afelu naopak větší) než Pluto (29.69 AU, 49.34 AU). Problém je 
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v tom, ₹e těleso ve vzdálenosti 46 AU (nejvzdálenější objevovaná tělesa) vůči 28 
AU (nejbližší tělesa) zeslábne o 2.2 mag (osvětleni závisí na 2.mocnině vzdálenos-
ti, světlo, které zachytíme také slábne se 2.mocninou; tedy celkem se 4.mocninou) 
a to už je hodné. Jen tělesa hlavního pásu (nebo alespoň jeho vnitřní oblasti) vi-
díme v kterémkoliv místě dráhy. Tentýž efekt je vidět (zrcadlové) na vztahu se 
vzdálenosti afelu, kde hlavně tělesa rozptýleného disku jsou těsně soustředěna ko-
lem střední anomalie 0'. Dost nejasný zůstává graf souvislosti mezi délkami uzlů a 
sklony drah; výrazné "mezery" sice mohou být zčásti vysvětlovány výběrovými efekty 
strategie hledání dalších těles, v tom případě by však měly mít určitou "symetrii" 
(při hledání blízko ekliptiky nacházím tělesa u sestupného i výstupného uzlu), ta 



však v grafu není patrna. Také různé typy drah se v distribuci délek uzlu dle 
sklonů od sebe značné lišt (nápadná je například nepřítomnost těles hlavního pásu 
mezi 190' a 280', přitom drah s malým sklonem je u jiných délek uzlu dost. Nebo u₹ 
máme prvou reálnou asymetrii struktury tohoto útvaru? 

Poslední graf zachycuje růst počtu těles při růstu jejich absolutní jasnosti 
(schodovitá funkce); piná čára odpovídá nárůstu 5x na každou mag, tečkovaná 3x (je 
to číslo, které meteoráři znají jako strmost luminositní funkce). Je jasné, ₹e 
správná hodnota (po odstranění výběrových efektů) je značně vyšší než 3, je však 
dosud obtížné rozhodnout, zda je vyšší, nebo nižší než 5. Při hodnotách kolem 3 by 
ještě byla většina látky ve větších tělesech, při hodnotách kolem 5 by byl rozho-
dující podíl menších těles. Nápadně ostré vnější ohraničeni hlavního pásu u 44-46 
AU by při malých hodnotách tohoto faktoru svědčilo o tom, že hlavní část Kuiperova 
pásu v této vzdálenosti končí; při velkých hodnotách naopak o tom, že se i největ-
ší tam přítomná tělesa dostala pod mez sledovatelnosti. Zdá se však, že tato druhá 
možnost je pravdě bliž (hodnotě kolem 6 nasvědčuje i odhad počtu těles velikosti 
kometárních jader - tedy asi 14 mag získaný experimentem na HST). 

A to by zatím asi stačilo. 

Novinky o meteoritu Morávka 

Dráha bolidu se stále ještě počítá - získáni skutečné kvalitních kalibračních 
záznamů je.obtížné. Ze tři videozáznamů jsou vyhodnoceny dva: z Uherského Hradiště 
a z Jindřichova, u videozáznamu z Velké Javořiny je třeba zpracovat přesnější ka-
libraci; v dosud získaných měřeních jsou dosud mírné rozpory. Chyby určeni směru 
současné dráhy jsou kolem 3' a chyba rychlosti kolem 1 km/s. Geocentrická poloha 
dráhy je nyní známa asi na 1 km. Celková doba letu byla asi 9s, výška pohasnutí 21 
km. Ke dvěma meteoritům o hmotnostech 214.2 g a 329.5 g (upřesněná hodnota) z obce 
Morávka přibyl třetí a nejmenší - 90.6 g nalezený v katastru obce Horní Tošanovice 
asi il km od místa nálezu prvého meteoritu v místech týlní části očekávané dopado-
vé elipsy. Také tento meteorit byl nalezen již koncem května (při hrabání posekané 
trávy), jeho nález byl však oznámen až 23.června. Nález potvrdil předpověď, že do-
padová elipsa bude velmi protažená. Měřeni aktivity krátkožijicích kosmogenních 
radioizotopů v obou prvých meteoritech skončilo začátkem července, vyhodnoceni na 
modelech však ještě nějakou dobu potrvá; rozbor malého vzorku druhého meteoritu 
potvrdil totožnost jejich složeni. 

Dle předběžné dráhy tělesa ve sluneční soustavě náleželo k typu Apollo setka-
li jsme se s ním v blízkosti perihelu, sklon dráhy je však v rámci této skupin_: 
dost vysoký, kolem 30' (existuji ale i Apolla s většími sklony). 

Systematické hledání dalších zbytků je prakticky-.nemožné pro špatnou schůd. 
nost a nepřehlednost terénu, celková plocha dopadové elipsy je asi 50 km'. Pro 
srovnáni: většina kusů Příbramského meteoritu nebyla nalezena dodnes (včetně před-
pokládaného nejhmotnějšího), z velmi kvalitních snímků a při znalosti meteorolo-
gických podmínek byla očekávaná místa dopadu spočtena s přesnosti několika desítek 
metrů. Systematické hledání bývá v našich podmínkách úspěšné jen málokdy (většinu 
meteoritů i po pozorovaných pádech našli náhodně místní obyvatelé); výjimkou byl 
meteorit Blansko, kdy bylo při systematickém čtyřdenním hledání (kterého se účast-
nilo až 120 lidi) nalezeno 7 drobných meteoritů (celkem asi 225 g). Oblast dopadu 
tohoto tělesa však byla poměrně malá a drobných úlomků zjevné obrovský počet; nej-
větší známý kus (125 g, dnes v Moravském museu) totiž našel náhodně Vankel až 33 
let po pádu. Největší kusy by měly být v čelní oblasti elipsy, kde je terén z 
hlediska možnosti hledání nejhorší, možná až na Slovenské straně Beskyd. 

Pokud někdo chce být vlastníkem meteoritu je opravdu nejjednodušší si jej 
koupit na větší mineralogické burze, ceny železných meteoritů se pohybuji od 3 do 
20 Kč za gram (nejlevnější jsou větší vzorky Sichote-Aliňského meteoritu), chonri-
ty jsou poněkud dražší, dost drahé jsou ₹elezokameny, jen vzorky uhlíkatých chond-
ritů jsou pro nás cenově těžko dostupné (dle odhadu asi 500 Kč/mg). 

Ohledné bolidu nad jižní Moravou a Rakouskem není nic nového. Jsou sice 3 zá-
znamy, 2 ale pozdě po přeletu. Také odhad výšky konce - 35 km nedává moc nadějí. 



Další mohutná polární záře nad Evropou 

Mohutná erupce (nejvyššího stupně intenzity) pozorovaná na Slunci v pátek 
14. Července nezůstala bez odezvy. V naší republice tuto polární záři pro velmi 
nepříznivé počasí (jasná kometa a polární záře volá po troše schválnosti) dle do-
savadních zpráv nikdo neviděl, v západní Evropě však bylo alespoň místy jasno. 

V noci ze 14. na 15. července tam mohli sledovat mohutnou polární záři (dle 
snímků holandských amatérů pravděpodobné srovnatelnou s polární září 6.dubna pozo-
rovanou z mnoha míst od nás. Zdá se, že současný sluneční cyklus je velice "živý". 
Dle dlouhodobých předpovědí by tyto velké polární záře nemusely být poslední. 

Setkání SMPH 6.-8. října 2000 ve Vlašimi 

Ve dnech 6. října (pátek) až 8. října uspořádá SMPH setkání svých členů spo-
jené se seminářem ve Vlašimi. Setkáni začne v pátek večer a volný večerní program 
bude zaměřen hlavně na diskuse o pozorování. V sobotu dopoledne budou již tradičně 
novinkové přednášky, odpoledne hlavně příspěvky členů. Sobota by měla končit spo-
lečenským večírkem (předbě₹ně je domluvené selátko). V neděli dopoledne pokračuje 
odborný program'a proběhne krátká členská schůze SMPH. V poledních hodinách setká-
ní končí. Jako další alternativa je možný sobotní půldenní zájezd do nedalekého 
Ondřejova. Její uskutečněni však vyžaduje, aby se setkání dost členů mělo na set-
kání auta, případně aby zájem byl tak velký, že by bylo reálné zapinit autobus na-
tolik, aby cena místa na účastníka nebyla příliš vysoká. Zvládnout "přesun" prost-
ředky hromadné dopravy není totiž příliš reálné. 

Jak je patrno, je program zatím rámcový a také na vás je napinit plány obsa-
hem. Proto na předběžné přihlášce především napište,.s čím byste mohli vystoupit a 
seznámit ostatní účastníky (včetně očekávaného trvání příspěvku). Dále pak označ-
te, do jaké míry vás zajímá exkurse do Ondřejova (případně jakou výši nákladů na 
ni pokládáte za přijatelnou). Pokud se exkurse uskutečni, bude spojena s kratší 
přednáškou o meteorech, hlavně bolidech, nebo o planetkách, jejich stavbě a rotaci 
v souvislosti s ondřejovským programem jejich fotometrického studia. Jinak lze též 
volit přednášková témata ze širších souvislostí MPH: "Vznik sluneční soustavy, vý-
voj a stabilita komplexů MPH", nebo "Kosmologické aspekty vzniku a vývoje života 
na zemi, ve sluneční soustavě a ve vessmíru". Pokud máte o některé z těchto témat 
zájem, napište to do přihlášky. Stejné tak můžete navrhnout témata sami (případně 
i s tím kdo by je mohl přednášet, pokusíme se jej kontaktovat. 

Do přihlášky uveďte také, o jaký typ ubytování máte zájem. V zásadě jsou dvě 
možnosti: buď ve vlastních spacácích na hvězdárně (zdarma), nebo v blízkém hotelu, 
cenu hotelového ubytování ještě upřesníme (ve městě jsou dva hotely střední kate-
gorie), předběžně můžete počítat s cenami na úrovni menších měst. Označte také da-
ta nocí o které máte zájem. Kapacita ubytování na hvězdárně je asi do 30 lidí, ho-
tely (pokud podáme objednávku včas) poskytnou míst víc. V příštím čísle Zpravodaje 
vás seznámíme s podrobnostmi a s předběžným programem. 

Kvůli tomu, že jako jedna z variant zájezdu do Ondřejova je doprava auty na-
pište, zda hodláte do Vlašimi jet osobním automobilem, s kolika místy a kolik míst 
byste měli volných. 

Přiloženou předběžnou přihlášku pošlete prosím co nejdříve (pokud možno do 
10. srpna) na adresu: 

Petr Pazour, Zámecká 1494, 258 01 Vlašim , 

nebo můžete veškeré potřebné údaje odeslat na pomocí e-mailu na adresu: 

pazour@isdn.cz . 

Na přihlášku můžete dopsat i další své návrhy. Nezaváhejte 1 



Novinky o kometách 

Stejně jako v minulém čísle začínáme kometami Kreutzovy rodiny objevenými 
sondou SOHO. Bylo jich tentokrát v IAUC 7445 ohlášeno 9, z toho 6 z nich "archiv-
nich", z roku 1998. Pro jejich objevy mělo opět klíčový význam vystavení záznamů 
sondy na www stránkách. Objevy ohlásil D.A. Biesecker, měření poloh provedl D. Ha-
mmer, redukce B.G. Marsden. Komety C/1998 33 a C/1998 J4 našel Hammer při prohlíd-
ce archivních dat. Ostatní byly objeveny na záznamech vystavených na VW ; na obje-
vech se podíleli: M. Oates (C/1998 K12, C/1998 K13, C/1998 K14, C/1998 K15); N. 
Boschat (C/2000 L4, C/2000 L5, C/2000 M1); M. Meyer a X. Leprette (C/2000 L4); J. 
Shanklin (C/2000 LS) a P. Shkreby (C/2000 M1). Kometu C/2000 LS nezávisle na sku-
pině SOHO oznámil přímo Central Bureau A. Mimeev, měla jsnost 4-5 mag. Ohon měly 
komety C/1998 34 a C/2000 L4 [IAUC 7446]. 

Tři další komety SOHO Kreutzovy rodiny byly ohlášeny 8.července 2000 v IAUC 
7450, v následujícím čísle 5 komet a v čísle 7452 (ll.července) dalších 12 komet. 
Objevy ohlásil vesměs D.A. Biesecker, posice proměřil D. Hammer (při velmi slabé 
a difuzní kometě C/2000 113 za spolupráce Bieseckera), redukce provedl B.D. Mars-
den. Všech 17 komet z let 1998 a 1999 a kometu C/2000 112 našel M. Oates na www 
stránkách projektu SOHO, na nich byly též objeveny komety C/2000 113, kterou obje-
vil M. Meyer, spolu s ním našel C/2000 114 M. Boschat; C/2000 115 objevili A. Mimeev 
a P. Shkreby. Všechny objevy a polohy byly získány z dat koronografu SOHO/LASCO 
C2. V tabulce jsou uvedeny v pořadí jejich ohlášení. 

Tři nové SOHO komety z druhé poloviny června (opět Kreutzovy rodiny) ohlásil 
opět D.A. Biesecker, na objevech se podíleli M. Meyer (2000 116 a 118), H. Leuthen 
(2000 117) a Biesecker (2000 M8); proměření (i dále následujících komet) provedl D. 
Hammer a redukce B.G. Marsden. Byly sledovány koronografem C2, později (blíže 
Slunci) C2 i C3. Následující trojice komet byla ohlášena 14.července v IAUC 7454. 
Podobně jako minulé byly sledovány oběma koronografy. Kometu C/1999 HS objevil v 
archivních datech M. Oates a zbylé dvě komety našli M. Meyer (2000 119) a T. Love-
joy a M. Boschat (2000 N1). Tím však pochopitelně tato lavina nekončí, v datech 
koronografu C2 z roku 1999 našel M. Oates další 3 komety (C/1999 03, C/1999 04 a 
C/1999 H6) [IAUC 7459]. Hned 20. července byla v IAUC 7459 zpráva o dalších 5-ti 
kometách SOHO, 4 z nich objevil opět M. Oates (vesměs z dat koronografu C2), M. 
Mayer našel C/2000 N2 v datech C3. 

Dráhy objevených komet SOHO spolu s obdobím pozorovaní (v hodinách vůči prů-
chodu perihelem, vesměs před ním) a číslem MPEC (ve zkrácené formě) jsou: 

Kometa T [TT] q [AU] Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/1998 J3 1998:05:05.07 0.0058 80.49 3.11 143.30 -9.7 -6.7 7 00-1127 
C/1998 34 1998:05:06.65 0.0049 82.65 1.54 145.25 -10.1 -5.5 10 00-1128 
C/1998 K12 1998:05:21.40 0.0063 86.47 11.94 141.26 -10.4 -8.1 4 00-1129 
C/1998 K13 1998:05:22.23 0.0090 60.40 334.35 146.44 -11.1 -6.0 6 00-1130 
C/1998 K14 1998:05:26.83 0.0051 79.22 359.45 143.91 -9.7 -3.3 9 00-1131 
C/1998 K15 1998:05:29.11 0.0078 85.71 7.41 143.85 -12.6 -7.1 10 00-1132 

C/2000 L4 2000:06:15.03 0.0061 84.38 4.89 142.19 -10.9 -6.6 13 00-1133 
C/2000 LS 2000:06:16.08 0.0075 87.54 9.05 143.99 -12.1 -5.5 19 00-1134 
C/2000 M1 2000:06:18.27 0.0055 83.93 5.22 144.96 -12.3 -5.5 38 00-1135 

C/1998 K16 1998:05:29.81 0.0058 88.79 13.52 140.86 -10.9 -6.5 9 00-Nil 
C/1998 K17 1998:05:31.55 0.0087 83.98 3.12 140.04 -12.2 -9.2 6 00-N17 
C/2000 112 2000:06:18.67 0.0052 90.04 12.65 144.01 -11.1 -7.0 23 00-Nil 

C/1998 L2 1998:06:04.01 0.0052 97.59 22.49 139.09 -11.8 -7.8 7 00-N25 
C/1998 L3 1998:06:04.54 0.0050 85.20 6.05 143.11 -10.9 -7.4 6 00-N25 
C/1998 L4 1998:06:05.42 0.0052 85.37 6.36 144.71 -11.6 -6.6 10 00-N25 
C/1998 LS 1998:06:05.87 0.0055 77.54 357.10 145.89 -11.3 -5.4 12 00-N25 
C/1998 L6 1998:06:06.28 0.0057 87.29 9.30 143.65 -11.7 -5.8 11 00-N25 

C/1998 L7 1998:06:06.96 0.0084 49.14 321.10 132.50 -7.6 -5.6 5 00-N26 
C/1998 L8 1998:06:08.76 0.0071 59.36 337.13 144.44 -10.2 -6.2 8 00-N26 



C/1998 L9 1998:06:12.69 0.0048 81.86 2.97 143.95 -11.1 -6.1 11 00-N26 
C/1998 M8 1998:06:19.84 0.0055 67.94 347.41 146.26 -10.2 -6.8 10 00-N26 
C/1998 M9 1998:06:22.08 0.0061 69.49 350.68 147.31 -11.2 -5.0 18 00-N26 

C/1998 M10 1998:06:24.04 0.0064 81.47 2.73 144.24 -9.5 -6.0 8 00-N26 
C/1999 L6 1999:06:01.70 0.0050 57.85 332.27 145.65 -9.6 -6.0 15 00-N26 
C/1999 L7 1999:06:03.68 0.0076 79.99 0.20 146.01 -13.2 -6.5 19 00-N26 
C/1999 L8 1999:06:06.72 0.0054 60.79 337.71 145.44 -9.8 -5.2 14 00-N26 

C/2000 M3 2000:06:19.76 0.0051 67.80 347.41 145.25 -9.9 -7.9 13 00-N26 
C/2000 M4 2000:06:22.57 0.0055 63.33 343.32 145.77 -10.8 -5.6 15 00-N26 
C/2000 MS 2000:06:24.52 0.0067 73.57 354.90 146.53 -9.3 -6.1 6 00-N26 

C/2000 M6 2000:06:25.91 0.0050 81.87 2.90 145.19 -10.3 -5.7 14 00-N31 
C/2000 M7 2000:06:27.42 0.0055 80.82 1.59 144.90 -22.8 -5.0 40 00-N31 
C/2000 M8 2000:06:28.39 0.0050 93.94 15.71 142.18 -14.7 -5.5 21 00-N31 

C/1999 HS 1999:04:24.87 0.0051 85.47 5.51 144.57 -10.0 -6.0 11 00-N34 
C/2000 M9 2000:07:01.97 0.0054 86.17 7.63 144.53 -24.0 -4.5 35 00-N34 
C/2000 N1 2000:07:03.25 0.0049 81.21 1.88 144.08 -31.7 -4.2 55 00-N34 

C/1999 G3 1999:04:02.41 0.0092 73.82 2.98 144.09 -9.3 -6.9 7 00-006 
C/1999 04 1999:04:03.86 0.0073 75.85 1.74 145.06 -8.7 -5.7 9 00-006 
C/1999 H6 1999:04:29.15 0.0062 79.75 1.33 144.92 -10.1 -8.1 6 00-006 

C/1999 G5 1999:04:11.62 0.0062 77.96 2.66 143.42 -9.0 -6.0 9 00-010 
C/1999 H7 1999:04:20.85 0.0082 79.79 6.99 142.60 -10.5 -8.3 7 00-010 
C/1999 J12 1999:05:03.48 0.0051 79.31 352.92 147.21 -10.7 -7.7 9 00-010 
C/1999 X2 1999:12:04.23 0.0059 69.11 346.83 148.35 -8.0 -6.0 5 00-010 
C/2000 N2 1999:07:08.82 0.0067 91.63 12.38 143.83 -14.4 -8.0 10 00-010 

Již 7.července byly uveřejněny nové elementy komety C/1999 54 (LINEAR), minu-
lé elementy (z 22.června, viz minulý Zpravodaj) měly tedy vzhledem k tomu, že ko-
meta je sledována 3/4 roku, rekorně krátkou platnost. Je to odůvodněno tím, že po-
hyb komety je velmi ovlivněn negravitačními silami (vyvolanými únikem plynu a pra-
chu z osvětlené strany), takže se kometa posunula severněji od původní efemeridy, 
15.července činí rozdíl 0.1', 25.7. již 0.6' (IAUC 7449]. Další oprava však násle-
dovala téměř bezprostředně poté - již 16.července; jejím důsledkem je další, už 
dosti malý, posun předpovídaných poloh k severu. Uveřejněné hodnoty negravitačních 
efektů Al = +9.42 t .43, A2 = -2.50 t .17 jsou skutečně mimořádně velké (IAUC 
7455]. Další upřesnění bylo však po 3 dnech v MPEC 2000-007. Spolu s ním byly uve-
deny elementy pro 15.červenec a 25.červenec (z rozdílů je výrazně vidět vliv ne-
gravitačních efektů upřesněných na Al = +9.50 t .23, A2 = -2.11 t .09). Zmenšení 
výstřednosti při velkých negravitačních vlivech je normálním jevem a nezpochybňuje 
původ komety jako "nové" z OOrtova oblaku. Jako názornou ukázku připojujeme všech-
ny zmíněné elementy této komety (v pořadí uvedeném v textu). Dopiněna je dráha pro 
ekvinokcium 13. září. 

Jasnosti komety z vizuálních odhadů byly uveřejněny v IAUC 7439 (celkem 6 od-
hadů od 6 zahraničních pozorovatelů), v IAUC 7444 (3 odhady, z toho 2 od M. Resze-
lského); 5 v IAUC 7449 (1 od Reszelského) a 6 v IAUC 7455 (1 od K. Hornocha). Bě-
hem tohoto období jasnost komety, rostla spíše ve skocích: červen 1.: 10.5 mag, 6.: 
10.0 mag, 9.: 9.5 mag, 14.: 9.0 mag, 18.: 8.5 mag, červenec: 4.: 8.0 mag, 7.: 7.6 
mag, 10.: 7.4, 15: 6.9 mag (dle IAUC a světových databází). I přes nepříliš vyso-
kou jasnost má kometa poměrně dlouhé chvosty. T. Pauwels (Royal Obs., Uccle, 85cm 
Schmidt + CCD) hlásí 29.1 června ohon 8' v PA 249' (prachový); 14' v PA 267' a 4' 
v PA'270'. M. Jager (Vienna, 25cm Schmidt + foto) zachytil 7.0 července ohon II. 
typu (prachový) 25' v PA 267' a ohony I.typu (plynné) v délce 50' v PA 275' a 278' 
[IAUC 7449]. 

D. Schleicher a C. Eberhardy provedli 1.1-m teleskopem Lowellovy hvězdárny 
úzkopásmovou fotometrii komety C/1999 S4 s těmito průměrnými výsledky: 10-12 červ-
na: log Q(OH) = 28.41, log Q(CN) = 25.54 a log Af(rho) = 2.83, 13.července (7 řad) 
log Q(OH) = 28.24, log Q(CN) = 25.45; log Af(rho) = 2.55. Odpovídající log Q(voda; 



vektorově) je pro 13/7 28.42 a nevykazuje významné časové ani přístrojové variace. 
Významná variabilita byla pozorována v červnu, kdy produkční rychlost vzrostla od 
10. do 11. o 30-50 %, aby 12. klesla o 10 % pod úroveň 10. [IAUC 7455]. Pro vys-
větlení doplňuji: log Q je dekadický logaritmus rychlosti uvolňování molekul přís-
lušného složení z jádra komety za vteřinu. Na kg/s tento údaj převedeme odečtením 
26.78, odlogaritmováním a vynásobením molekulární hmotností plynu (např. z prvého 
údaje 28.41 dostaneme 725 kg/s. Pro výpočet produkce z pozorovaných dat se obvykle 
používá Haserova modelu. Pozorované změny produkce byly pravděpodobně také příči-
nou kolísavého vzrůstu jasnosti komety v tomto období. 

0 výsledcích sledování komety pomocí HST podal zprávu H. Weaver (J. Hopkins 
Univ.). Jas komety ve čtvercové cloně 0.15" vzrostl 1.5x mezi 5.776 a 5.940 čer-
vencem (méně než 4 hod). Pozorování 6.717 až 6.889 ukázala pokles vůči maximu asi 
3x a na posledních snímcích (7.961 července) 7x. Toho dne byl pozorován "úlomak" 
ve vzdálenosti 0.85" (v projekci 460 km) ve směru chvostu a ostrý výtrysk v ohonu 
s emisním spektrem, připomínající výbuch v C/1996 B2 (Hyakutake) koncem března 
1996. Spektroskopická data z 5.7. ukazují na přítomnost CO, C, H, O a možná S. Den 
později byly detekovány S2, CS a OH; 7.7. byly opět p ~ocí STIS zjišt ay OH, Cs, 
NH a a S2. Předběžné produkce byly (datum]: CO 5.10 [5], SZ 1.4.10 [6], H2O 
1.2.10 [6]; po konečné analýze se mohou produkce S2 a CO zmenit až o faktor 2. 
Přesto lze učinit závěr, že obsah CO je v C/1999 S4 výrazně snížen ve srovnání s 
C/1996 B2 a C/1995 01. 

Malá absolutní jasnost komety (8.5 mag) při velmi malé mocnině změny jasnosti 
se vzdáleností komety od Slunce (stále platí počátkem jara spočtená hodnota 2.4, 
podobné údaje uvádí i Pereira na www stránce) znamenají téměř s jistotou, že kome-
ta je pravděpodobně "nová" ve fyzikálním smyslu, tedy že neprodělala více návratů 
ke Slunci, a že je její jádro velmi malým tělesem (u komet s malou hodnotou mocni-
ny bývá obvykle aktivní značná část povrchu, ten je tedy při malé jasnosti asi ma-
lý). Silné negravitační efekty jsou dalším potvrzením této fyzikální dedukce. Za 
jistých předpokladů lze odhadnout i velikost jádra komety, jeho průměr je pravdě-
podobně mezi 0.5 a 1 km (mimořádně malý). Nižší jasnosti jiných komet nejsou obvy-
kle způsobeny malou velikostí jader, ale nízkou aktivitou navíc na nepatrné části 
jejich povrchu. Protože komety tohoto typu bývají aktivní do značných vzdáleností 
od Slunce, bude po vyhasnutí její aktivity její "holé" jádro již tak slabé, že 
přesná mnohobarevné fotometrie ve viditelném světle a IR oboru (včetně dalekého) 
potřebná pro přesný výpočet velikosti jádra nebude proveditelná (jádro již bude 
asi mimo dosah dalekohledů) (z diskuzí na www SMPH]. 

B.W. Koehn (0.59-m LONEOS Schmidt) objevil 20.července kometu 17.6 mag v sou-
hvězdí Andromedy. Kometa měla průměr 10" a ohon 50" v PA 80°. O dva dny později 
dle pozorování J. a M. Tichých (Kleť) byla difusní, 17.9 mag s komou 8". Předběžná 
parabolická dráha komety C/2000 01 je v tabulce. 

Do tabulky nových elementů komet jsou tentokrát přidány dvě periodické komety 
pro které sice nové elementy nebyly spočteny, ale které budou v brzké době zařaze-
ny do pozorovacího programu (47P a 74P): 

Kometa T (TT] q (AU] 

47P 2001:01:06.4952 2.305365 
74P 2001:01:15.6452 3.545786 

C/1999 S4 2000:07:26.1791 0.765095 
C/1999 S4 2000:07:26.1754 0.765126 
C/1999 S4 2000:07:26.1745 0.765133 

C/1999 S4 2000:07:26.1809 0.765130 
C/1999 54 2000:07:26.1780 0.765140 
C/1999 54 2000:07:26.1697 0.765020 
C/2000 01 2001:01:22.779 5.69793 

e Perihel Uzel Sklon 

0.396093 348.8845 2.6022 12.5134 
0.148326 86.6545 77.1565 6.6523 
0.999981 151.0654 83.1909 149.3905 
0.999356 151.0510 83.1909 149.3904 
0.999396 151.0496 83.1909 149.3905 

0.999506 151.0630 83.1908 149.3906 
0.999433 151.0568 83.1909 149.3905 
0.999431 151.0335 83.1911 149.3906 
1.0 94.670 93.310 148.855 

Kometa a jméno Epocha z t dz \ a P N Období 

47P/Ashbrook-Jackson 2001:01:11 3.817414 I 7.46 1948-1997 
74P/Smirnova-Chernykh 2001:01:11 4.163313 8.49 1978-1998 

MPC 

31662 
31662 
0-N15 
0-002 
0-007 

0-007 
0-007 
0-007 
I7462 



C/1999 S4 (LINEAR) 2000:08:04 +0.000025+/-.000001 931 1999:09:27-00:07:06 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:08:04 +0.000842+/-.000043 978 1999:09:27-00:07:10 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:08:04 +0.000790+/-.000022 996 1999:09:27-00:07:18 

C/1999 S4 (LINEAR) 2000:07:15 +0.000645 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:07:25 +0.000741 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:09:13 +0.000744 
C/2000 01 (Koehn) 9 2000:07:20-07:23 

Vícebarevná fotometrie "pluťata" 2000 EB173 

D. Rabinowitz oznámil výsledky vícebarevné fotometrie 2000 EB173 získané ve 
spolupráci s QUEST. Březen 1-15. UT, V = 19.86 t .06, R = 19.27 t .03 (průměr 
z objevových a předobjevovýčh pozorování ze 7 nocí 1-m Schmidtem, Llano del Hato, 
Venezuela); červen 3., R = 19.40 t .12 (Yalský 1-m refl. Cerro Tololo); červen 
10., B = 21.10 t .11, V = 20.11 t .08, R = 19.51 t .06, I = 19.13 t .07 (2.4-m MDM 
telesk., Kitt Peak); červen 15., V = 20.18 t .03, R = 19.63 t.03 (3.5-m VIYN tele-
sk., Kitt Peak). Dodává: celkem 45-min exposic v oboru V pomocí VIYN při neklidu 
1.3" nezjistilo změny jasnosti >3 % během 1.25 hod. Březnová pozorování nezjistila 
déledobou variabilitu větší než 10 %. M. Brown (CALTECH) poznanává, že na spektro-
gramu 10-m Keckovým refi. z 18. a 19. Června v oboru 1.4 až 2.4 µm je čistě ref-
lekční, bez specifických pásů (souvisejících s chemickým složením tělesa) [IAUC 
7459]. Toto těleso je tedy jen o málo červenější než Slunce a má buď kulovitý 
tvar, nebo jeho rotační osa míří prakticky k Zemi (to není moc pravděpodobné). 
Nepřítomnost specifických pásů ukazuje, že povrch tělesa není pravděpodobné tvořen 
silikáty. 

Připravujeme 

Víme, že mnoho našich členů jsou amatéři bez větších možností přístupu k sou-
hrnným informacích (v tomto ohledu zůstal internet mnoho dlužen). Ukazuje se, že 
je nutné dle možností zařazovat také kratší příspěvky s celkovým pohledem na širší 
problematiku. I když nemůžeme pině nahradit větší populární časopis (který jak se 
zdá bude u nás už definitivně chybět) něco málo se můžeme pokusit udělat. Dosud 
navržená aktuální témata jsou: 

- Kreutzova skupina komet (sem patří kometky objevované sondou S0H0); 
- negravitační efekty u komet (kometa C/2000 54). 

Změny a doplňky adresáře: 

MichaZ Haltuf, e-mail nově: haficheck@email.cz. 

Martin Lehký, tel. 049-5541159; zaměstnání tel./fax: 049-5536942. 

Martin Nedvěd, Ing., 7.3.1969, Na Bělidle 11, 150 00 Praha 5, tel 
-2-57315699, mobil -603-875103. Technik PC, Debis IT Services Czech, 
Kloboučnická 24, Praha 4; tel.: -2-61002309, fax: -61002690; e-mail: 
martin.nedved@debis.cz, martinned@volny.cz. PC, astronomie, kosmona-
utika, sport. 

Lenka Šarounovd, B.C., 26.7.1973, Jiráskova 291, 252 29 Dobřicho-
vice; tel: -608-037130; astronom, meteorolog, AsÚ AV ČR (+ ČHMÚ Pra-
ha), 251 65 Ondřejov; tel.: -204-620362, fax: -204-620110; e-mail: 
lenka@asu.cas.cz. 

Helena Zfkovd, 30.5.1968, Bavorova 306, 386 01 Strakonice I; tel: 
-342-22879 (zázn.), fax: -324678. Podnikatelka (jezdectví), e-mail: 
zikova@mujbox.cz. Chov molossovitých psů, jezdectví, paleontologie, 
PC. 



8. Bude-li pozorovatelna a dalekohled majetkem SMPH, musí být pojištěny - nákla-
dy (z rozpočtu SMPH) 

Resumé: Tak jak věc chápu, znamená tato mimořádné zatížení rozpočtu SMPH, ne-
boť některé věci se z grantu neuhradí. Vzniknou značné nároky na finanční agendu 
v souvislosti s proplácením mzdy. K tomu nejsme v současné době vůbec disponováni 
a pochybuji, že v budoucnu to bude lepší, nebol ochota osob provádět práce mimo 
astronomickou odbornost je již nyní malá a s vývojem těžko poroste. 

M. Šulc 
Komentář: 

Co se týká dalších fází, má Mirek bezpochyby pravdu, úpiné zajištění provozu bude 
velice náročné. Stručně bych komentoval některé body: k bodu 1 - o diskuzní skupi-
ně byla zpráva ve Zpravodaji; k bodu 2 bych poznamenal, že právě proto bylo uspo-
řádáno hlasování členů SMPH; k bodům 3, 5, 6 jen to, že prvá fáze byla "odstarto-
vána" právě proto, aby tyto podklady připravila; mnoho věcí (i zásadních) bude 
třeba upřesnit. Opakovaně citovaná položka náklady by rozhodně v této fázi měla 
být zcela minimální. Současné možnosti a organizační struktura SMPH prvou fázi 
přípravy provést dovolují (s tímto faktem souhlasí i Mirek jako hospodář SMPH), po 
ní ovšem bude nutné rozhodnout, jakou strategii dál použít (ale k tomu toho musíme 
víc vědět). Co se týká výhledových možností hrazení nákladů z grantů, poznamenal 
bych, že z většiny grantů jsou hradit prakticky jakékoliv položky (včetně platů 
lidí na grantu zaměstnaných, cestovného spolupracovníhů, pojistného atd.). 

V. Znoji l 
Hlasování: 

Celkem se hlasování účastnilo jen 18 členů SMPH, 17 odpovědělo ANO na obě otázky, 
jeden se vyjádřil, že se dle stávajících informací zdrží hlasování. 

Z došlých odpovědí je možné vydělit 2 skupiny: doporučení a nabídky pomoci. 
Co se týká prvé skupiny, dva příspěvky doporučují umístění na Moravu (jeden z nich 
dokonce i konkrétní lokalitu, bohužel nízko - na rozdíl od dnes běžného přístupu 
prázdninových pozorování by totiž hlavní provoz měl být směrován na období podzim 
a zima, kdy jsou v nižších polohách časté inverse). S umístěním na Moravu se uva-
žuje také, bohužel je jediná vhodná lokalita dost problémová. Žádost o víc infor-
mací je pochopitelná, ale právě ty by měla navržená skupina připravit. Nabídky po-
moci jisté vítáme, doufáme, že alespoň části z nich bude možné využít. Do prvé fá-
ze však mohou vstoupit jen dvě z nich, týkající se organizačních prací a "styků s 
kolím". Bude třeba totiž najít vhodné místo a připravit různé propagační a mediál-
ní materiály. Projekce a konsrukční práce jsou záležitostí až druhé, ne-li třetí 
fáze; ke stavbě pravděpodobně nedojde dřív, než v druhé polovině desetiletí (také 
příprava stavby Petřínské hvězdárny trvala více let). 

Pozorováni komet 

Pozorování komet začíná přibývat, nejsledovanější je pochopitel-
ně kometa C/1999 S4. Svá pozorování zaslali: Kamil Hornoch (10x80 -
H1; 10x50 - H2); Jiří Konečný (25x100 - K1); Martin Lehký (10x50 -
L1; 25x100 - L2); Gabriel Okša (20x80 = 01; refr. 15cm, 38x - 02; 
48x - 03; 75x - 04); Maciej Reszelski (20x60 - R1; rafl. 40.6cm, 
72x - R2); Vladimír Znojil (25x100 - Z1). 

Bohužel jen málo je sledována C/1999 J2 (Skiff): červen: 8.95: 
14.2 nag, 1.0' (R2); 9.89: 14.2, 0.9' (R2); 23.97: 14.2, 0.7' (R2); 
25.90: 14.4, 0.6' (R2); červenec: 2.91: 14.5, 0.5' (R2). Nejjasněj-
ším objektem je kometa C/1999 S4 (LINEAR): červen: 9.00: 9.6 nag, 
2.3' (03); 13.99: 8.8, 2' (R1); 16.00: 8.6, &4' (R1); 18.00: 8.4, 
&4' (R1); 18.01: 8.5, 3.5' (01); 20.00: 8.1, &5' (R1); 20.01: 8.3, 
3' (01); 23.01: 8.3:, 2.8' (03); 23.99: 7.8, 7' (R1); 25.98: 7.8, 
5' (R1); 26.08: 8.2, 7' (Hl); 27.00: 8.0, 3.5' ohon 0.2° v PA 270" 
(01); 29.99: 7.8, 6.5' (H1); 30.02: 7.8, 2.2', ohon 0.2° v PA 275" 



(02); červenec: 1.98: 7.2, 7' (L2); 2.91: 7.7, 7' (R1); 5.91: 7.7, 
6', ohon 0.4° v PA 255° (H1); 6.93: 7.6 (K1); 6.95: 7.6, 6', ohon 
0.4° v PA 255° (H1); 6.95: 6.7, 9' (L1); 12.00: 7.0, 7', ohony 0.8° 
v PA 290° a 0.7° v PA 280° (H2); 12.99: 7.0, 6' ohon 0.6° v PA 280° 
(H1); 13.89: 7.0, 7', ohon 0.6° v PA 290° (H2); 14.90: 6.9, 7', ohon 
0.5° v PA 280° (H2); 20.86: 6.4, 6.5', ohon 1.2° v PA 10° (Hl); 
20.90: 6.6, ohon 0.6° (KI); 22.85: 6.0, 10', iontový ohon 1.0°, pra-
chový ohon 0.8° (Z1); 22.88: 6.2, 10', ohon 40' (Li); 22.93: 6.0, 
7', plasmový ohon 1.6° v PA 40° , prachový 1.4" v PA 15° (H2). Sledo-
vána je také 5/1999 T2 (LINEAR): červen: 8.95: 13.8 mag, 0.9' (R2); 
9.89: 13.5, 1.4' (R2); 23.97: 13.1, 1.3' (R2); 25.98: 13.4, 1.4' 
(R2); 29.96: (13.2, (04); červenec: 2.91: 13.1, 1.4' (R2). Velmi 
slabá je stále C/2000 K1 (LINEAR): červem: 9.92: 14.5 mag, 0.4' 
(R2); Příliš si nemůžeme slibovat ani od C/2000. K2 (LINEAR): červen: 
9.93: 14.2 mag, 0.7' (R2). 

Na závěr další CCD pozorování Kamila Hornocha, refl. 35em, 
ST6; jasnosti jsou R - tedy v Cousinsově R-filtru; v závorce je ex-
posice v s, následuje průměr kómy, u komety C/1999 J2 údaje o anti-
ohonu - A, u komety C/1999 54 údaje o ohonech 01-03, u komet C/1999 
T2 C/2000 K1 o ohonu - 0: 

Kometa C/1999 H3 (LINEAR): červen: 2.91: 15.9 mag R (300), 
0.35'; 3.91: 15.6 R (300), 0.35'; Kometa C/1999 J2 (Skiff): červen: 
2.94: 15.4 mag R (300), 0.3', A 0.9' v PA 27°; 4.00: 15.4 R (360), 
0.35', A 0.9' v PA 26°; 10.01: 15.5 R (300), 0.35', A 1.1' v PA 27° ; 
10.99: 15.4 R (420), 0.3', A 0.9' v PA 26°; 20.02: 15.7 R (300), 
0.3', A 0.8' v PA 31°; 20.92: 15.6 R (300), 0.35', A 1.0' v PA 35°; 
21.91: 15.3 R (300), 0.35', A 1.1' v PA 33°; 29.90: 15.6 R (420), 
0.35', A 1.0' v PA 34°; červenec: 5.91: 15.5 R (420), 0.4', A 2.8' v 
PA 30°; 6.90: 15.4 R (420), 0.4', A 2.1' v PA 30°; 12.90: 15.5 
R (420), 0.4', A 1.1' v PA 19°. C/1999 N2 (LINEAR): červenec: 5.99: 
16.8 R (420), 0.25'; 6.97: 16.5 R (360), 0.2'. C/1999 54 (LINEAR): 
červenec: 6.02: 8.6 R (120), 1.7', 01 >13' v PA 272°, 02 >13' v PA 
257°, 03 >14' v PA 246°; 12.98: 7.8 R (120), 3.2', 01 >13', 02 >13'. 
C/1999 T2 (LINEAR): červen: 2.90: 14.8 mag R (360), 0.35'; 3.90: 
14.6 R (240), 0.35'; 8.98: 14.6 R (240), 0.4'; 10.00: 14.7 R (180), 
0.4'; 10.98: 14.8: R (180), 0.3'; 21.94: 14.9 R (240), 0.35'; 29.93: 
14.3 R (180), 0.5'; červenec: 5.88: 13.9 R (180), 0.7', 0 0.8' v PA 
150°; 6.88: 14.0 R (300), 0.6', 0 0.9' v PA 150°; 12.93: 14.0 R 
(240), 0.7', 0 0.8' v PA 127°. P/2000 Cl (Hergenrother): červen: 
2.08: 17.2: mag R (540), 0.2'. C/2000 K1 (LINEAR): červen: 2.05: 
15.8 mag R (540), 0.35'; 11.01: 15.8 R (360), 0.3'; 21.99: 15.5 
R (360), 0.3'; 29.99: 15.1: R (240), 0.3'; červenec: 5.95: 16.2: 
R (180), 0.3'; 6.92: 16.1 R (540), 0.5', 0 1.1' v PA 150°. 

K našemu Zpravodaji 

Promiňte prosím trochu "rozsypaný" text na poslední stránce minulého čísla. 
Chyba vynikla při poslední editaci textu před tiskem. Stávající číslo jsme z tech-
nických důvodů rozdělili na dvě části - bylo by příliš "tlusté". Vydáváme je tro-
chu dřív, aby ti, kteří se o prázdninách víc "potloukají" měli informace včas. 

Jistě jste si už všimli, že se v současné době snažíme střídat kratší a delší 
čísla; snažíme se tím poněkud ušetřit na poštovném, i. když máme některé přehledy a 
zajímavosti připraveny již dříve. Na podzim a v zimě bude totiž aktuálních infor-
mací pro pozorovatele mnohem více, než nyní, a chceme proto vytvořit reservu pro 
bezproblémové vydávání našeho Zpravodaje. 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na SMPH: 
Předseda: doc. Vladimír Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno. 



Zpravodaj Společnosti pro Meziplanetární Hmotu 
2. část čísla 8/2000 (143) 

Tělesa Kuiperova pásu - nové objevy a pár zajímavostí. 
(stav k 24.červnu 2000) 

Jak bylo uvedeno již minule (Zpravodaje 140 a 141), překročil počet těles Ku-
iperova pásu sledovaných při více oposicích stovku a to si jistě zaslouží malé oh-
lédnutí (spolu s pokusem o pár dedukcí). Napřed ale k novinkám: po čtyřleté pauze 
bylo nalezeno těleso 1996 0021, piných 106' od očekávané polohy (zasloužila se 
o to skupina pracující s 0.9-m teleskopem Spacewatch). Toto dost velké těleso to-
ti₹ místo původně předpokládané dráhy náleží rozptýlenému disku a vzdálenost jeho 
afelu je asi 147 AU ad Slunce, odchylky vůči původní efemeridě jsou proto značné. 
Pro řadu těles hlavní části Kuiperova pásu byly velmi zpřesněny dráhy, zvláště se 
to týká těles 1999 HR11, 1999 HC12, 1999 H012, 1999 HJ12, 1999 KR16 (jeho dráha má 

•velký sklon, nepřibližuje se tedy Neptunu) a 1999 004. Byly znovunalezeny vesměs 
pomocí 3.6-m Canada-France-Hawaii teleskopu na Mauna Kea (už "standardního" dale-
kohledu pro studium pásu) dvěma pracovními týmy, jednak týmem C. Veillet, A. Do-
ressoundiram a další, jednak týmem S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, C.A. Trujillo a D. 
J. Tholen. Nové dráhy těchto těles (spolu s několka dalšími) jsou v tabulce. 

Od posledního přehledu bylo ohlášeno dalších 12 objevů, u těles 2000 CP104, 
2000 C0104, 2000 FD8, 2000 FE8, 2000 FR53, 2000 FU53, 2000 FV53, 2000 FX53, 2000 
GX146, 2000 0Y146, 2000 GE147, 2000 GK147, 2000 0M147 a 2000 0N171 byla získána 
nová pozorováni, která značně prodloužila velmi krátký původně oznámený interval 
pozorování. Na nových objevech se tentokrát podílí skupina R.L. Millis, M.V. Buje, 
R.M. Vagner, J.L. Elliot, P. Smith, J. Christensen, D. Villmarth, J.V. Parker a 
L.H. Vasserman (3.6-m VIYN reflektor a 3.8-m reflektor na Kitt Peaku) tělesy 2000 
CM114, 2000 CN114, 2000 C0114, 2000 CP114 a 2000 CQ114; dále pak I. Ferrin, J. 
Snyder, P. Andrews, B. Schaefer, N. Ellman, B. Vincente a D.L. Rabinowitz (1.0-m 
Schmidtova komora v Meridě - mimo Spacewatch druhý "malý" teleskop jímž se podařil 
objev tělesa Kuiperova pásu) tělesem 2000 EB173; 0.9-m Spacewatch (Kitt Peak) os-
tatně tentokrát zásluhou A.E. Gleasona a J.V. Scottiho přispěl také tělesem 2000 
GN171; další skupina M. Holman, B. Gladman, J. Kavelaars a J. Petit pracující na 
Kitt Peaku (3.8-m reflektor) přidala tělesa 2000 JF81, 2000 JG81 a 2000 JH81; na 
závěr pak 0. Hainaut, C. Delahodde a M. Vair (2.2-m reflektor European Southern 
Observatory) našli 2000 KK4 a 2000 KL4. Přehled nově objevených těles a objektů se 
značně změněnými elementy je v následující tabulce (oblouk dráhy je udán ve dnech, 
nebo v oposicích - s hvězdičkou, na závěr je zkrácené označení MPEC, také názvy 
těles jsou zkráceny): 

Těleso mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a (AU] Ob1.MPEC 

• 960021 5.2 00:09:13 4.771 354.651 194.218 13.385 0.58879 92.66153 2. 0M05 
96TL66 5.3 00:09:13 359.646 184.674 217.764 23.922 0.58942 85.32752 4. 0M05 
98HM151 8.0 00:09:13 22.257 154.483 63.923 0.548 0.01966 44.36644 3. 0K25 
98HP151 7.4 00:09:13 291.397 254.985 55.943 1.518 0.08525 43.72529 3. 0K25 
99GS46 6.8 00:09:13 275.835 268.120 24.347 5.180 0.00948 43.95929 2. OK25 

99HR11 7.0 00:09:13 1.001 108.098 83.091 3.307 0.02873 43.52082 2. OK25 
99HV11 7.8 00:09:13 113.430 287.299 161.039 3.165 0.04706 42.74776 2. 0K25 
99HC12 6.8 00:09:13 5.006 158.173 56.992 15.379 0.08128 42.64481 2. 0M05 
9911012 7.4 00:09:13 102.413 66.681 30.531 1.028 0.05669 42.49591 2. 0L33 
9911312 7.3 00:09:13 167.523 290.580 122.449 4.544 0.03376 42.77819 2. 0M05 

99KR16 5.8 00:09:13 328.751 53.269 205.634 24.902 0.25248 46.97176 2. 0M05 
990D4 7.3 00:09:13 192.894 172.982 301.518 14.426 0.07845 41.25663 2. 01105 
OOCP104 7.0 00:02:26 0.062 19.257 129.935 9.169 0.0 46.46389 64 0J46 
OOCQ104 8.4 00:02:26 55.476 73.882 341.882 13.439 0.33002 39.18783 64 0J46 
OOCM114 7.0 00:02:26 0.000 180.062 312.326 21.498 0.0 44.80685 54 0J46 



OOCN114 7.3 00:02:26 0.000 55.864 82.161 1.546 0.0 44.08356 54 0J46 

0000114 6.9 00:02:26 180.051 351.998 333.225 32.515 0.06124 46.14288 54 0J46 

OOCP114 8.0 00:02:26 86.964 260.107 127.039 31.001 0.16569 39.47647 53 0J46 

0000114 6.6 00:02:26 0.000 117.042 38.535 2.688 0.0 45.11291 56 0J46 
OOEB173 4.9 00:04:06 337.974 69.731 169.217 15.426 0.28846 39.78696 104 0M05 

OOFD8 6.7 00:04:26 0.105 359.992 184.826 18.993 0.06761 42.89288 61 0K28 
OOFE8 6.7 00:04:26 9.166 113.240 3.964 6.034 0.73020 96.04895 61 0K28 
OOFR53 7.7 00:04:26 0.137 167.799 39.043 2.592 0.0 43.51444 62 OMOS 
OOFU53 8.5 00:04:06 12.137 160.774 32.025 5.316 0.07536 42.39227 37 0K25 
OOFV53 8.3 00:04:26 0.102 358.879 207.558 17.213 0.17111 39.53724 60 0M05 

OOFX53 8.2 00:04:06 312.820 68.292 175.196 4.799 0.18511 43.19458 37 0K25 
000X146 7.9 00:04:06 0.066 204.949 344.290 0.664 0.0 44.60190 34 0K25 
000Y146 8.1 00:04:06 42.017 134.077 13.462 2.718 0.0 44.74976 34 0K25 
000E147 8.6 00:04:06 360.000 41.795 154.742 4.993 0.21836 38.83050 35 0K25 
000K147 9.1 00:04:06 316.246 243.983 1.681 7.164 0.20660 39.40243 35 0K25 

000M147 7.9 00:04:06 292.969 173.826 96.123 18.077 0.19165 39.58196 33 0K25 
000N171 5.7 00:04:26 26.957 116.199 25.712 11.202 0.33484 39.32807 75 01105 
OOJF81 6.8 00:04:26 0.000 78.376 144.830 1.222 0.0 45.44629 1 0K33 
OOJG81 7.8 00:04:26 359.961 177.208 46.034 22.924 0.12108 39.30084 1 0K33 
OOJH81 8.8 00:04:26 0.000 0.231 223.134 10.843 0.0 46.23009 2 0K33 

OOKK4 5.9 00:05:16 0.000 87.992 152.938 19.073 0.0 43.58966 1 0K33 
OOKL4 7.7 00:05:16 359.961 93.026 148.625 21.284 0.12944 45.30484 1 0K33 

990X3 7.6 00:09:13 314.876 144.029 259.540 2.633 0.46264 32.50453 2. 0M05 
OOFZ53 11.6 00:04:26 27.710 290.792 202.411 34.953 0.47915 23.66872 60 01105 
00011137 14.4 00:04:26 331.830 122.231 89.745 15.858 0.11438 7.83839 55 0K28 

99R033 12.1 00:09:13 26.434 273.879 23.684 34.965 0.77310 9.45551 3. 0M06 
OOHR24 12.5 00:02:26 355.690 353.837 223.567 15.515 0.17432 4.96277 2. 0J50 
OOHE46 14.6 00:05:16 0.415 82.070 313.133 158.344 0.90212 23.99325 26 0L01 

Na závěr tabulky byli připojeni 3 Kentauři a 3 tělesa s velmi neobvyklými drahami. 
Z tabulky je vidět, že nově objevená tělesa byla přiřazena mimo "plufat" 2000 

P114, 2000 E8173, 2000 GN171 a 2000 JG81 hlavnímu pásu. U prvého z uvedených Ken-
taurů byla z pozorování v druhé oposici určena velmi výstředná dráha; v perihelu 
je 17.5 AU od Slunce, v afelu zabíhá hluboko do Kuiperova pásu - 47.5 AU a spolu s 
1998 BU48 tak tvoří vlasně přechodný článek mezi Kuiperovým pásem a Kentaury. Také 
dráha 2000 FZ53 je mnohem výstřednější, než původní dráha po objevu (ve Zpravodaji 
140). Oprava dráhy 2000 011137 je již mnohem menší. 

Zajímavé těleso 1999 R033 je spolu s předobjevovými záznamy sledováno již ve 
třetí oposici. Nejeví stále ani stopu kometární aktivity, i když se charakterem 
dráhy podobá periodickým kometám; stejně jako nově objevené těleso 2000 HE46 obje-
vené Skiffem v projektu LONEOS, sledované i od nás z Kleti a Ondřejova, které 
představující další příspěvek do velmi krátkého seznamu nekometárních těles s ret-
rográdními drahani. Ostatně - všimli jste si, že jak komety, tak tato nově objevo-
vaná nekometární tělesa s dobou oběhu do 500 let mají většinou buď relativně malé 
sklony, nebo sklony blízké 180°? Při náhodném rozdělení drah by totiž četnost 
sklonů byla úměrná funkci sinus. 

Planetka 2000 HR24 ztotožněná s jen krátce sledovaným tělesem 1995 XHS (12 
dnů) není zdánlivě charakterem dráhy připomínajícím planetku ze skupiny Trojanů 
příliš zajímavá. 0 trojana však nejde, těleso prošlo v roce 1941 0.76 AU od Jupi-
tera, jímž bylo zachyceno na současnou dráhu (z původní dráhy připomínající dráhu 
kentaura). Bylo nalezeno Ferrisem v projektu LONEOS 24.dubna (před tím však uniklo 
LINEAR-u 6.dubna a 12.dubna hlídce Haleakala-NEAT/MSSS), v roce 1995 je zachytil 
Spacewatch. Kolik asi zajímavých těles přece jen všem hlídkám uteče? 

A nyní již ke slíbenému přehledu: Kentaurů je nyní známo 21, z nich má 6 při-
dělena čísla. V jediné oposici jich bylo pozorováno 9 (po dobu jedné lunace 1, dvě 
lunace 3, 3 lunace 4 a 4 lunace 1). Dalších 5 bylo sledováno ve 2 oposicích, další 



však 5 oposic (4, kromě slabounkého 1994 TA mají čísla), 6 oposic (2) a 29 oposic 
(2060 Chiron) objevený v roce 1977 (ale pozorovaný vícekrát předtím). Další objevy 
následovaly v letech 1992, 1993 a 1994 (po 1), Pak 1995 (3), 1997 (1) a nyní 1998 
(4), 1999 (5) a 2000 (už teď za půlrok 4). Z definice zůstavají vně dráhy Jupitera 
ale mnohé dráhy sahají až za dráhu Neptuna (nejdál 1999 0X3, 1998 BU48 - 46.5 AU, 
nad 30.1 AU je jich celkem 9). Mají poměrně malé sklony drah, nejvíc 35' (medián 
10'), což je zřejmé ovlivněno výběrovým efektem hledání těles podél ekliptiky. 

Statistika těles Kuiperova pásu je už zajímavější,jejich celkový počet totiž 
od posledního "ohlédnutí" překročil 300 a je jich 303, z toho 195 pozorovaných v 
jediné oposici. Pokusil jsem se o srovnání hrubé klasifikace jejich drah u těles 
sledovaných ve více oposicích (kde je už pravděpodobné, že se klasifikace moc nez-
mění) s pozorovanými dosud jen v jediné oposici (uvedeny v závorce): k resonancím 
bližším Neptunu než 2:3 jsou 3 (1) tělesa; mezi pluČata (resonance 2:3) patří 
27 (36) těles; k hlavnímu pásu 64 (140); v resonei 1:2 jsou 4 (5) těles; zbylých 
10 (13) patří k rozptýlenému disku. Je patrná disproporce, hlavně v počtu těles 

. azených k hlavnímu pásu; je to jasné, protože nedostatečné pozorovací údaje vedou 
jednoduchému kompromisnímu předpokladu kruhové dráhy, pokud je dle pohybu z ma-

lého oblouku zřejmé, že je těleso asi ve vzdálenosti Neptuna je počítána dráha pro 
resonanci 2:3 (je totiž nepravděpodobné, že by mezi nalezené těleso mělo dráhu, 
která by nebyla dlouhodobé stabilní). Pokles počtu těles klasifikovaných jako plu-
ťťata může ovšem být spojen se změnou strategie hledání - prohledává se již širší 
pás podél ekliptiky, nejen oblasti v nichž by tato tělesa měla mít perihel. Je ov-
šem zřejmé, že právě tělesa s méně obvyklými typy drah budou při této strategii 
častěji ztrácena (již po jediné oposici budou dosti vzdálena od předpovídané polo-
hy - ukázkou je 1996 OQ21), takto "postiženou" skupinou budou asi především tělesa 
rozptýleného disku. 

Co se týká statistik sledování, počty těles jsou shrnuty v následující tabulce: 

Sledováno více oposic 
Roky 

V jediné oposici dle lunaci 

7 6 5 4 3 2 Vše Vše 1 2 3 4 5 

1 
2 
1 

1 1 
5 
5 

2 

6 
6 

2 
4 
2 
6 

2 
2 
3 
25 
32 

1 
4 
8 
9 
12 
11 
31 
32 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

1 
4 
7 
4 
7 
12 
102 
58 

1 
2 
5 
4 
4 
4 
30 
20 

2 
1 

2 
3 
26 
20 

1' 

1 
5 
37 
16 

9 
1 1 

ní většiny nalezených těles, dosud jich byla v druhé oposici zachycena jen nece-
lá 1/4 (32 ze 134). Letos je počet nové objevených těles menší a zdá se, že hlavně 
pracovní skupiny na Hawaii se více zaměřují na upřesněni údajů o již objevených 
tělesech (na objevy dalších těles se zaměřují spíše skupiny na Kitt Peak-u). Ztra-
cená tělesa z let 1993-1997 mohou být opětně objevena jen náhodou, mnoho dalších 
těles, hlavně z roku 1999 ještě nalezeno v druhé oposici bude, počet těles sledo-
vaných ve více oposicích by mohl počátkem roku 2002 dosáhnout 200. 

Některé vztahy mezi dráhovými parametry 108 těles pozorovaných při alespoň 
dvou návratech do perihelu jsou zachyceny na připojených grafech. V těchto grafech 
jsou malými křížky vyznačena tělesa hlavního pásu, prázdnými kroužky "pluiata" (v 
grafech souvislostí mezi velkou poloosou a výstředností, případně sklonem dráhy je 
velkým prázdným kroužkem vyznačen Pluto); pinými kroužky pak tělesa která jsou 
pravděpodobné v jiných resonancích (3:4 - 1995 DA2; 5:7 možná 2 tělesa; 3:5 také 
snad 2 tělesa - 1994 JS, 1999 CX131; 1:2 je výrazná resonance, k ni lze přiřadit 
nejméně 3-5 těles); piné trojúhelníčky jsou tělesa rozptýleného disku, i v této 
oblasti se možná vyskytuji resonance (3:7 1). 
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V prvém grafu je zachycen vztah mezi velkou poloosou dráhy a její výstřednos-
ti. Tělesa nad pinou čarou musejí být v resonanci s Neptunem (křižuji jeho dráhu), 
nad čárkovanou čerou je resonanční dráha téměř jistá, pod tečkovanou čarou se re-
sonance prakticky nemohou vyskytnout. Z grafu je patrno, že resonance 2:3 (P1u-a-
ta) tvoří velice kompaktní skupinu (včetně Pluta), jiné resonance jsou jen nazna-
čeny, prokázaná je jen 1:2. To, že body zobrazující tělesa rozptýleného disku jsou 
soustředěny do blízkosti čar ohraničující resonance je výběrový efekt daný tím, že 
objekty s velkými hodnotami poloosy musejí mít, aby byly v dosahu přístrojů, malou 
vzdálenost perihelu a proto velkou výstřednost. Pravý dolní roh grafu je oblast, 
do které již nevidíme. Druhý graf zachycuje vztahy mezi velkou poloosou drah a je-
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jich sklonem. Na tomto grafu je u těles hlavního pásu nápadné, že jejich velká 
část má velmi malé sklony (do 5'), hlavně dráhy s poloosami kolem 45 AU, i když se 
ojediněle (častěji u těles s poloosami pod 44 AU) vyskytuji i sklony velké. Oproti 
tomu mají 'pluřata' sklony typicky spíše kolem 5'-10' (tedy menši než Pluto). Tě-
lesa rozptýleného disku mají průměrný sklon mezi 15' a 20' (pokud máme z tak malé-
ho počtu hádat). Výběrové efekty jsou nejlépe patrné ze vztahu mezi střední anoma-
lií těles (tedy jejich aktuální polohou ve dráze - za dobu od objevu se od "obje-
vové" příliš nevzdálily) a vzdáleností perihelu, případně vzdálenosti afelu. Nej-
menší vzdálenosti perihelu jsou typické pro 'plu{ata', řada z nich má vzdálenost 
perihelu menši (a afelu naopak větší) než Pluto (29.69 AU, 49.34 AU). Problém je 
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v tom, že těleso ve vzdálenosti 46 AU (nejvzdálenější objevovaná tělesa) vůči 28 
AU (nejbližší tělesa) zeslábne o 2.2 mag (osvětleni závisí na 2.mocnině vzdálenos-
ti, světlo, které zachytíme také slábne se 2.mocninou; tedy celkem se 4.mocninou) 
a to už je hodné. Jen tělesa hlavního pásu (nebo alespoň jeho vnitřní oblasti) vi-
díme v kterémkoliv místě dráhy. Tentýž efekt je vidět (zrcadlově) na vztahu se 
vzdálenosti afelu, kde hlavně tělesa rozptýleného disku jsou těsné soustředěna ko-
lem střední anomalie 0'. Dost nejasný zůstává graf souvislosti mezi délkami uzlů a 
sklony drah; výrazné "mezery" sice mohou být zčásti vysvětlovány výběrovými efekty 
strategie hledání dalších těles, v tom případě by však měly mít určitou "symetrii" 
(při hledání blízko ekliptiky nacházím tělesa u sestupného i výstupného uzlu), ta 



• 

však v grafu není patrna. Také různé typy drah se v distribuci délek uzlu dle 
sklonů od sebe značné liší (nápadná je například nepřítomnost těles hlavního pásu 
mezi 190' a 280 , přitom drah s malým sklonem je u jiných délek uzlu dost. Nebo už 
máme prvou reálnou asymetrii struktury tohoto útvaru? 

Poslední graf zachycuje růst počtu těles při růstu jejich absolutní jasnosti 
(schodovitá funkce); piná čára odpovídá nárůstu 5x na každou mag, tečkovaná 3x (je 
to číslo, které meteoráři znají jako strmost luminositní funkce). Je jasné, že 
správná hodnota (po odstranění výběrových efektů) je značně vyšší než 3, je však 
dosud obtížné rozhodnout, zda je vyšší, nebo nižší než 5. Při hodnotách kolem 3 by 
ještě byla většina látky ve větších tělesech, při hodnotách kolem 5 by byl rozho-
dující podíl menších těles. Nápadně ostré vnější ohraničeni hlavního pásu u 44-46 
AU by při malých hodnotách tohoto faktoru svědčilo o tom, že hlavni část Kuiperova 
pásu v této vzdálenosti končí; při velkých hodnotách naopak o tom, že se i největ-
ší tam přítomná tělesa dostala pod mez sledovatelnosti. Zdá se však, že tato druhá 
možnost je pravdě blíž (hodnotě kolem 6 nasvědčuje i odhad počtu těles velikosti 
kometárních jader - tedy asi 14 mag získaný experimentem na HST). 

A to by zatím asi stačilo. 

Novinky o meteoritu Morávka 

Dráha bolidu se stále ještě počítá - získáni skutečně kvalitních kalibračních 
záznamů je. obtížné. Ze tři videozáznamů jsou vyhodnoceny dva: z Uherského Hradiště 
a z Jindřichova, u videozáznamu z Velké Javořiny je třeba zpracovat přesnější ka-
libraci; v dosud získaných měřeních jsou dosud mírné rozpory. Chyby určení směru 
současné dráhy jsou kolem 3' a chyba rychlosti kolem 1 km/s. Geocentrická poloha 
dráhy je nyní známa asi na 1 km. Celková doba letu byla asi 9s, výška pohasnuti 21 
km. Ke dvěma meteoritům o hmotnostech 214.2 g a 329.5 g (upřesněná hodnota) z obce 
Morávka přibyl třetí a nejmenší - 90.6 g nalezený v katastru obce Horní Tošanovice 
asi 11 km od místa nálezu prvého meteoritu v místech týlní části očekávané dopado-
vé elipsy. Také tento meteorit byl nalezen již koncem května (při hrabání posekané 
trávy), jeho nález byl však oznámen až 23.června. Nález potvrdil předpověď, že do-
padová elipsa bude velmi protažená. Měření aktivity krátkožijících kosmogenních 
radioizotopů v obou prvých meteoritech skončilo začátkem července, vyhodnocení na 
modelech však ještě nějakou dobu potrvá; rozbor malého vzorku druhého meteoritu 
potvrdil totožnost jejich složení. 

Dle předběžné dráhy tělesa ve sluneční soustavě náleželo k typu Apollo setka-
li jsme se s nim v blízkosti perihelu, sklon dráhy je však v rámci této skupin 
dost vysoký, kolem 30' (existuji ale i Apolla s většími sklony). 

Systematické hledání dalších zbytků je prakticky.nemožné pro špatnou schůd-
nost a nepřehlednost terénu, celková plocha dopadové elipsy je asi 50 km'. Pro 
srovnání: většina kusů Příbramského meteoritu nebyla nalezena dodnes (včetně před-
pokládaného nejhmotnějšího), z velmi kvalitních snímků a při znalosti meteorolo-
gických podmínek byla očekávaná místa dopadu spočtena s přesnosti několika desítek 
metrů. Systematické hledáni bývá v našich podmínkách úspěšné jen málokdy (většinu 
meteoritů i po pozorovaných pádech našli náhodně místní obyvatelé); výjimkou byl 
meteorit Blansko, kdy bylo při systematickém čtyřdenním hledání (kterého se účast-
nilo až 120 lidí) nalezeno 7 drobných meteoritů (celkem asi 225 g). Oblast dopadu 
tohoto tělesa však byla poměrně malá a drobných úlomků zjevně obrovský počet; nej-
větší známý kus (125 g, dnes v Moravském museu) totiž našel náhodně Vankel až 33 
let po pádu. Největší kusy by měly být v čelní oblasti elipsy, kde je terén z 
hlediska možností hledáni nejhorší, možná až na Slovenské straně Beskyd. 

Pokud někdo chce být vlastníkem meteoritu je opravdu nejjednodušší si jej 
koupit na větší mineralogické burze, ceny železných meteoritů se pohybuji od 3 do 
20 Kč za gram (nejlevnější jsou větší vzorky Sichote-Aliáského meteoritu), chonri-
ty jsou poněkud dražší, dost drahé jsou železokameny, jen vzorky uhlíkatých chond-
ritů jsou pro nás cenové těžko dostupné (dle odhadu asi 500 Kč/mg). 

Ohledné bolidu nad jižní Moravou a Rakouskem není nic nového. Jsou sice 3 zá-
znamy, 2 ale pozdě po přeletu. Také odhad výšky konce - 35 km nedává moc naději. 



Další mohutná polární záře nad Evropou 

Mohutná erupce (nejvyššího stupně intenzity) pozorovaná na Slunci v pátek 
14. Července nezůstala bez odezvy. V naší republice tuto polární záři pro velmi 
nepříznivé počasí (jasná kometa a polární záře volá po troše schválnosti) dle do-
savadních zpráv nikdo neviděl, v západní Evropě však bylo alespoň místy jasno. 

V noci ze 14. na 15. Července tam mohli sledovat mohutnou polární záři (dle 
snímků holandských amatérů pravděpodobně srovnatelnou s polární září 6.dubna pozo-
rovanou z mnoha míst od nás. Zdá se, že současný sluneční cyklus je velice "₹ivý". 
Dle dlouhodobých předpovědi by tyto velké polární záře nemusely být poslední. 

Setkání SMPH 6.-8. října 2000 ve Vlašimi 

Ve dnech 6. října (pátek) až 8. října uspořádá SMPH setkání svých členů spo-
jené se seminářem ve Vlašimi. Setkání začne v pátek večer a volný večerní progr 
bude zaměřen hlavně na diskuse o pozorováni. V sobotu dopoledne budou již tradičn 
novinkové přednášky, odpoledne hlavně příspěvky členů. Sobota by měla končit spo-
lečenským večírkem (předběžně je domluvené selátko). V neděli dopoledne pokračuje 
odborný programu proběhne krátká členská schůze SMPH. V poledních hodinách setká-
ní konči. Jako další alternativa je možný sobotní půldenní zájezd do nedalekého 
Ondřejova. Její uskutečnění však vyžaduje, aby se setkání dost členů mělo na set-
kání auta, případně aby zájem byl tak velký, že by bylo reálné zapinit autobus na-
tolik, aby cena místa na účastníka nebyla příliš vysoká. Zvládnout "přesun" prost-
ředky hromadné dopravy není totiž příliš reálné. 

Jak je patrno, je program zatím rámcový a také na vás je napinit plány obsa-
hem. Proto na předběžné přihlášce především napište,.s čím byste mohli vystoupit a 
seznámit ostatní účastníky (včetně očekávaného trvání příspěvku). Dále pak označ-
te, do jaké míry vás zajímá exkurse do Ondřejova (případně jakou výši nákladů na 
ni pokládáte za přijatelnou). Pokud se exkurse uskutečni, bude spojena s kratší 
přednáškou o meteorech, hlavně bolidech, nebo o planetkách, jejich stavbě a rotaci 
v souvislosti s ondřejovským programem jejich fotometrického studia. Jinak lze též 
volit přednášková témata ze širších souvislosti MPH: "Vznik sluneční soustavy, vý-
voj a stabilita komplexů MPH", nebo "Kosmologické aspekty vzniku a vývoje života 
na zemi, ve sluneční soustavě a ve vessmíru". Pokud máte o některé z těchto témat 
zájem, napište to do přihlášky. Stejně tak můžete navrhnout témata sami (případné 
i s tím kdo by je mohl přednášet, pokusíme se jej kontaktovat. 

Do přihlášky uveďte také, o jaký typ ubytování máte zájem. V zásadě jsou dvě 
možnosti: buď ve vlastních spacácích na hvězdárně (zdarma), nebo v blízkém hotelu, 
cenu hotelového ubytování ještě upřesníme (ve městě jsou dva hotely střední kate-
gorie), předběžně můžete počítat s cenami na úrovni menších mést. Označte také da-
ta nocí o které máte zájem. Kapacita ubytováni na hvězdárně je asi do 30 lidí, ho 
tely (pokud podáme objednávku včas) poskytnou míst víc. V příštím čísle Zpravodaj 
vás seznámíme s podrobnostmi a s předběžným programem. 

Kvůli tomu, že jako jedna z variant zájezdu do Ondřejova je doprava auty na-
pište, zda hodláte do Vlašimi jet osobním automobilem, s kolika místy a kolik míst 
byste měli volných. 

Přiloženou předběžnou přihlášku pošlete prosím co nejdříve (pokud možno do 
10. srpna) na adresu: 

Petr Pazour, Zámecká 1494, 258 01 Vlašim , 

nebo můžete veškeré potřebné údaje odeslat na pomocí e-mailu na adresu: 

pazour@isdn.cz 

Na přihlášku můžete dopsat i další své návrhy. Nezaváhejte ! 



Novinky o kometách 

Stejné jako v minulém čísle začínáme kometami Kreutzovy rodiny objevenými 
sondou SOHO. Bylo jich tentokrát v IAUC 7445 ohlášeno 9, z toho 6 z nich "archiv-
ních", z roku 1998. Pro jejich objevy mělo opět klíčový význam vystavení záznamů 
sondy na www stránkách. Objevy ohlásil D.A. Biesecker, měření poloh provedl D. Ha-
mmer, redukce B.G. Marsden. Komety C/1998 J3 a C/1998 J4 našel Hammer při prohlíd-
ce archivních dat. Ostatní byly objeveny na záznamech vystavených na VW ; na obje-
vech se podíleli: M. Oates (C/1998 K12, C/1998 K13, C/1998 K14, C/1998 K15); M. 
Boschat (C/2000 L4, C/2000 L5, C/2000 111); M. Meyer a X. Leprette (C/2000 L4); J. 
Shanklin (C/2000 LS) a P. Shkreby (C/2000 M1). Kometu C/2000 L5 nezávisle na sku-
pině SOHO oznámil přímo Central Bureau A. Mimeev, měla jsnost 4-5 mag. Ohon měly 
komety C/1998 J4 a C/2000 L4 [IAUC 7446]. 

Tři další komety SOHO Kreutzovy rodiny byly ohlášeny 8.července 2000 v IAUC 
7450, v následujícím čísle 5 komet a v čísle 7452 (ll.července) dalších 12 komet. 
Objevy ohlásil vesměs D.A. Biesecker, posice proměřil D. Hammer (při velmi slabé 
a difuzní kometě C/2000 113 za spolupráce Bieseckera), redukce provedl B.D. Mars-
den. Všech 17 komet z let 1998 a 1999 a kometu C/2000 112 našel M. Oates na www 
stránkách projektu SOHO, na nich byly též objeveny komety C/2000 M3, kterou obje-
vil M. Meyer, spolu s ním našel C/2000 M4 M. Boschat; C/2000 MS objevili A. Mimeev 
a P. Shkreby. Všechny objevy a polohy byly získány z dat koronografu SOHO/LASCO 
C2. V tabulce jsou uvedeny v pořadí jejich ohlášení. 

Tři nové SOHO komety z druhé poloviny června (opět Kreutzovy rodiny) ohlásil 
opět D.A. Biesecker, na objevech se podíleli M. Meyer (2000 M6 a M8), H. Leuthen 
(2000 117) a Biesecker (2000 118); proměření (i dále následujících komet) provedl D. 
Hammer a redukce B.G. Narsden. Byly sledovány koronografem C2, později (blíže 
Slunci) C2 i C3. Následující trojice komet byla ohlášena 14.července v IAUC 7454. 
Podobné jako minulé byly sledovány oběma koronografy. Kometu C/1999 HS objevil v 
archivních datech M. Oates a zbylé dvě komety našli M. Meyer (2000 M9) a T. Love-
joy a M. Boschat (2000 N1). Tím však pochopitelně tato lavina nekončí, v datech 
koronografu C2 z roku 1999 našel M. Oates další 3 komety (C/1999 03, C/1999 04 a 
C/1999 H6) [IAUC 7459]. Hned 20. července byla v IAUC 7459 zpráva o dalších 5-ti 
kometách SOHO, 4 z nich objevil opět M. Oates (vesměs z dat koronografu C2), M. 
Mayer našel C/2000 N2 v datech C3. 

Dráhy objevených komet SOHO spolu s obdobím pozorovaní (v hodinách vůči prů-
chodu perihelem, vesměs před nim) a číslem MPEC (ve zkrácené formě) jsou: 

Kometa T [U] q [AU] Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/1998 J3 1998:05:05.07 0.0058 80.49 3.11 143.30 -9.7 -6.7 7 00-M27 
C/1998 J4 1998:05:06.65 0.0049 82.65 1.54 145.25 -10.1 -5.5 10 00-M28 
C/1998 K12 1998:05:21.40 0.0063 86.47 11.94 141.26 -10.4 -8.1 4 00-M29 
C/1998 K13 1998:05:22.23 0.0090 60.40 334.35 146.44 -11.1 -6.0 6 00-1130 
C/1998 K14 1998:05:26.83 0.0051 79.22 359.45 143.91 -9.7 -3.3 9 00-1131 

•C/1998 K15 1998:05:29.11 0.0078 85.71 7.41 143.85 -12.6 -7.1 10 00-N32 

C/2000 L4 2000:06:15.03 0.0061 84.38 4.89 142.19 -10.9 -6.6 13 00-M33 
C/2000 L5 2000:06:16.08 0.0075 87.54 9.05 143.99 -12.1 -5.5 19 00-1134 
C/2000 M1 2000:06:18.27 0.0055 83.93 5.22 144.96 -12.3 -5.5 38 00-1135 

C/1998 K16 1998:05:29.81 0.0058 88.79 13.52 140.86 -10.9 -6.5 9 00-Nil 
C/1998 Kil 1998:05:31.55 0.0087 83.98 3.12 140.04 -12.2 -9.2 6 00-Nil 
C/2000 M2 2000:06:18.67 0.0052 90.04 12.65 144.01 -11.1 -7.0 23 00-Nil 

C/1998 L2 1998:06:04.01 0.0052 97.59 22.49 139.09 -11.8 -7.8 7 00-N25 
C/1998 L3 1998:06:04.54 0.0050 85.20 6.05 143.11 -10.9 -7.4 6 00-N25 
C/1998 L4 1998.:06:05.42 0.0052 85.37 6.36 144.71 -11.6 -6.6 10 00-N25 
C/1998 LS 1998:06:05.87 0.0055 77.54 357.10 145.89 -11.3 -5.4 12 00-N25 
C/1998 L6 1998:06:06.28 0.0057 87.29 9.30 143.65 -11.7 -5.8 11 00-N25 

C/1998 L7 1998:06:06.96 0.0084 49.14 321.10 132.50 -7.6 -5.6 5 00-N26 
C/1998 LS 1998:06:08.76 0.0071 59.36 337.13 144.44 -10.2 -6.2 8 00-N26 



C/1998 L9 1998:06:12.69 0.0048 81.86 2.97 143.95 -11.1 -6.1 11 00-N26 
C/1998 M8 1998:06:19.84 0.0055 67.94 347.41 146.26 -10.2 -6.8 10 00-N26 
C/1998 M9 1998:06:22.08 0.0061 69.49 350.68 147.31 -11.2 -5.0 18 00-N26 

C/1998 M10 1998:06:24.04 0.0064 81.47 2.73 144.24 -9.5 -6.0 8 00-N26 
C/1999 L6 1999:06:01.70 0.0050 57.85 332.27 145.65 -9.6 -6.0 15 00-N26 
C/1999 L7 1999:06:03.68 0.0076 79.99 0.20 146.01 -13.2 -6.5 19 00-N26 
C/1999 L8 1999:06:06.72 0.0054 60.79 337.71 145.44 -9.8 -5.2 14 00-N26 

C/2000 M3 2000:06:19.76 0.0051 67.80 347.41 145.25 -9.9 -7.9 13 00-N26 
C/2000 M4 2000:06:22.57 0.0055 63.33 343.32 145.77 -10.8 -5.6 15 00-N26 
C/2000 MS 2000:06:24.52 0.0067 73.57 354.90 146.53 -9.3 -6.1 6 00-N26 

C/2000 M6 2000:06:25.91 0.0050 81.87 2.90 145.19 -10.3 -5.7 14 00-N31 
C/2000 M7 2000:06:27.42 0.0055 80.82 1.59 144.90 -22.8 -5.0 40 00-N31 
C/2000 M8 2000:06:28.39 0.0050 93.94 15.71 142.18 -14.7 -5.5 21 00-N31 

C/1999 HS 1999:04:24.87 0.0051 85.47 5.51 144.57 -10.0 -6.0 11 00-N3 
C/2000 M9 2000:07:01.97 0.0054 86.17 7.63 144.53 -24.0 -4.5 35 00-N3 
C/2000 N1 2000:07:03.25 0.0049 81.21 1.88 144.08 -31.7 -4.2 55 00-N34 

C/1999 03 1999:04:02.41 0.0092 73.82 2.98 144.09 -9.3 -6.9 7 00-006 
C/1999 04 1999:04:03.86 0.0073 75.85 1.74 145.06 -8.7 -5.7 9 00-006 
C/1999 116 1999:04:29.15 0.0062 79.75 1.33 144.92 -10.1 -8.1 6 00-006 

C/1999 05 1999:04:11.62 0.0062 77.96 2.66 143.42 -9.0 -6.0 9 00-010 
C/1999 H7 1999:04:20.85 0.0082 79.79 6.99 142.60 -10.5 -8.3 7 00-010 
C/1999 J12 1999:05:03.48 0.0051 79.31 352.92 147.21 -10.7 -7.7 9 00-010 
C/1999 X2 1999:12:04.23 0.0059 69.11 346.83 148.35 -8.0 -6.0 5 00-010 
C/2000 N2 1999:07:08.82 0.0067 91.63 12.38 143.83 -14.4 -8.0 10 00-010 

Již 7.července byly uveřejněny nové elementy komety C/1999 S4 (LINEAR), minu-
lé elementy (z 22.června, viz minulý Zpravodaj) měly tedy vzhledem k tomu, že ko-
meta je sledována 3/4 roku, rekorně krátkou platnost. Je to odůvodněno tím, že po-
hyb komety je velmi ovlivněn negravitačními silami (vyvolanými únikem plynu a pra-
chu z osvětlené strany), takže se kometa posunula severněji od původní efemeridy, 
15.července činí rozdíl 0.1', 25.7. již 0.6' [IAUC 7449). Další oprava však násle-
dovala téměř bezprostředně poté - již 16.července; jejím důsledkem je další, už 
dosti malý, posun předpovídaných poloh k severu. Uveřejněné hodnoty negravitačních 
efektů Al = +9.42 t .43, A2 = -2.50 t .17 jsou skutečně mimořádně velké [IAUC 
7455). Další upřesnění bylo však po 3 dnech v MPEC 2000-007. Spolu s ním byly uve-
deny elementy pro 15.červenec a 25.červenec (z rozdílů je výrazně vidět vliv ne-
gravitačních efektů upřesněných na Al = +9.50 t .23, A2 = -2.11 t .09). Zmenšení 
výstřednosti při velkých negravitačních vlivech je normálním jevem a nezpochybňuje 
původ komety jako "nové" z OOrtova oblaku. Jako názornou ukázku připojujeme všech-
ny zmíněné elementy této komety (v pořadí uvedeném v textu). Dopiněna je dráha pr~ 
ekvinokcium 13.září. 

Jasnosti komety z vizuálních odhadů byly uveřejněny v IAUC 7439 (celkem 6 od-
hadů od 6 zahraničních pozorovatelů), v IAUC 7444 (3 odhady, z toho 2 od M. Resze-
lského); 5 v IAUC 7449 (1 od Reszelského) a 6 v IAUC 7455 (1 od K. Hornocha). Bě-
hem tohoto období jasnost komety, rostla spíše ve skocích: červen 1.: 10.5 mag, 6.: 
10.0 mag, 9.: 9.5 mag, 14.: 9.0 mag, 18.: 8.5 mag, červenec: 4.: 8.0 mag, 7.: 7.6 
mag, 10.: 7.4, 15: 6.9 mag (dle IAUC a světových databázi). I přes nepříliš Vyso-
kou jasnost má kometa poměrně dlouhé chvosty. T. Pauwels (Royal Obs., Uccle, 85cm 
Schmidt + CCD) hlásí 29.1 června ohon 8' v PA 249' (prachový); 14' v PA 267' a 4' 
v PA'270'. M. Jager (Vienna, 25cm Schmidt + foto) zachytil 7.0 července ohon II. 
typu (prachový) 25' v PA 267' a ohony I.typu (plynné) v délce 50' v PA 275' a 278' 
[IAUC 7449]. 

D. Schleicher a C. Eberhardy provedli 1.1-m teleskopem Lowellovy hvězdárny 
úzkopásmovou fotometrii komety C/1999 S4 s těmito průměrnými výsledky: 10-12 červ-
na: log 0(011) = 28.41, log Q(CN) = 25.54 a log Af(rho) = 2.83, 13.července (7 řad) 
log 0(011) = 28.24, log Q(CN) = 25.45; log Af(rho) = 2.55. Odpovídající log Q(voda; 



vektorově) je pro 13/7 28.42 a nevykazuje významné časové ani přístrojové variace. 
Významná variabilita byla pozorována v červnu, kdy produkční rychlost vzrostla od 
10. do 11. o 30-50 %, aby 12. klesla o 10% pod úroveň 10. (IAUC 7455]. Pro vys-
větlení doplňuji: log Q je dekadický logaritmus rychlosti uvolňování molekul přís-
lušného složení z jádra komety za vteřinu. Na kg/s tento údaj převedeme odečtením 
26.78, odlogaritmováním a vynásobením molekulární hmotností plynu (např. z prvého 
údaje 28.41 dostaneme 725 kg/s. Pro výpočet produkce z pozorovaných dat se obvykle 
používá Haserova modelu. Pozorované změny produkce byly pravděpodobné také příči-
nou kolísavého vzrůstu jasnosti komety v tomto období. 

O výsledcích sledování komety pomocí HST podal zprávu H. Veaver (J. Hopkins 
Univ.). Jas komety ve čtvercové cloně 0.15" vzrostl 1.5x mezi 5.776 a 5.940 čer-
vencem (méně než 4 hod). Pozorováni 6.717 až 6.889 ukázala pokles vůči maximu asi 
3x a na posledních snímcích (7.961 července) 7x. Toho dne byl pozorován "úlomak" 
ve vzdálenosti 0.85" (v projekci 460 km) ve směru chvostu a ostrý výtrysk v ohonu 
s emisním spektrem, připomínající výbuch v C/1996 B2 (Hyakutake) koncem března 

Spektroskopická data z 5.7. ukazují na přítomnost CO, C, H, O a možná S. Den 
ději byly detekovány S2, CS a OH; 7.7. byly opět pgpocí STIS zjišt y OH, CS, 

NH a a S2. Předběžné produkce byly [datum]: CO 5.10 [5], SZ 1.4.10 (6], H2O 
1.2.10 [6]; po konečné analýze se mohou produkce S2 a CO zmenit až o faktor 2. 
Přesto lze učinit závěr, že obsah CO je v C/1999 S4 výrazně snížen ve srovnání s 
C/1996 B2 a C/1995 O1. 

Malá absolutní jasnost komety (8.5 mag) při velmi malé mocnině změny jasnosti 
se vzdáleností komety od Slunce (stále platí počátkem jara spočtená hodnota 2.4, 
podobné údaje uvádí i Pereira na www stránce) znamenají téměř s jistotou, že kome-
ta je pravděpodobně "nová" ve fyzikálním smyslu, tedy že neprodělala více návratů 
ke Slunci, a že je její jádro velmi malým tělesem (u komet s malou hodnotou mocni-
ny bývá obvykle aktivní značná část povrchu, ten je tedy při malé jasnosti asi ma-
lý). Silné negravitační efekty jsou dalším potvrzením této fyzikální dedukce. Za 
jistých předpokladů lze odhadnout i velikost jádra komety, jeho průměr je pravdě-
podobně mezi 0.5 a 1 km (mimořádně malý). Nižší jasnosti jiných komet nejsou obvy-
kle způsobeny malou velikostí jader, ale nízkou aktivitou navíc na nepatrné části 
jejich povrchu. Protože komety tohoto typu bývají aktivní do značných vzdáleností 
od Slunce, bude po vyhasnutí její aktivity její "holé" jádro již tak slabé, že 
přesná mnohobarevné fotometrie ve viditelném světle a IR oboru (včetně dalekého) 
potřebná pro přesný výpočet velikosti jádra nebude proveditelná (jádro již bude 
asi mimo dosah dalekohledů) (z diskuzí na www SMPH]. 

B.V. Koehn (0.59-m IANEOS Schmidt) objevil 20.července kometu 17.6 mag v sou-
hvězdí Andromedy. Kometa měla průměr 10" a ohon 50" v PA 80°. O dva dny později 
dle pozorování J. a M. Tichých (Klel) byla difusní, 17.9 mag s komou 8". Předběžná 
parabolická dráha komety C/2000 O1 je v tabulce. 

Do tabulky nových elementů komet jsou tentokrát přidány dvě periodické komety 
které sice nové elementy nebyly spočteny, ale které budou v brzké době zařaze-
o pozorovacího programu (47P a 74P): 

Kometa T [TT] q [AU] e Perihel Uzel Sklon MPC 

47P 2001:01:06.4952 2.305365 0.396093 348.8845 2.6022 12.5134 31662 
74P 2001:01:15.6452 3.545786 0.148326 86.6545 77.1565 6.6523 31662 

C/1999 54 2000:07:26.1791 0.765095 0.999981 151.0654 83.1909 149.3905 0-N15 
C/1999 S4 2000:07:26.1754 0.765126 0.999356 151.0510 83.1909 149.3904 0-O02 
C/1999 S4 2000:07:26.1745 0.765133 0.999396 151.0496 83.1909 149.3905 0-O07 

C/1999 S4 2000:07:26.1809 0.765130 0.999506 151.0630 83.1908 149.3906 0-O07 
C/1999 54 2000:07:26.1780 0.765140 0.999433 151.0568 83.1909 149.3905 0-O07 
C/1999 S4 2000:07:26.1697 0.765020 0.999431 151.0335 83.1911 149.3906 0-O07 
C/2000 O1 2001:01:22.779 5.69793 1.0 94.670 93.310 148.855 I7462 

Kometa a jméno Epocha z t dz \ a P N Období 

47P/Ashbrook-Jackson 2001:01:11 3.817414 7.46 1948-1997 
74P/Smirnova-Chernykh 2001:01:11 4.163313 I 8.49 1978-1998 



C/1999 S4 (LINEAR) 2000:08:04 +0.000025+/-.000001 931 1999:09:27-00:07:06 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:08:04 +0.000842+/-.000043 978 1999:09:27-00:07:10 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:08:04 +0.000790+/-.000022 996 1999:09:27-00:07:18 

C/1999 S4 (LINEAR) 2000:07:15 +0.000645 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:07:25 +0.000741 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:09:13 +0.000744 
C/2000 01 (Koehn) 9 2000:07:20-07:23 

Vícebarevná fotometrie "pluiata" 2000 EB173 

D. Rabinowitz oznámil výsledky vícebarevné fotometrie 2000 EB173 získané ve 
spolupráci s QUEST. Březen 1-15. UT, V = 19.86 t .06, R = 19.27 t .03 (průměr 
z objevových a předobjevových pozorování ze 7 nocí 1-m Schmidtem, Llano del Hato, 
Venezuela); červen 3., R = 19.40 t .12 (Yalský 1-m refl. Cerro Tololo); červen 
10., B = 21.10 t .11, V = 20.11 t .08, R = 19.51 t .06, I = 19.13 t .07 (2.4-m M 
telesk., Kitt Peak); červen 15., V = 20.18 t .03, R = 19.63 t.03 (3.5-m VIYN tel 
sk., Kitt Peak). Dodává: celkem 45-min exposic v oboru V pomocí VIYN při nekli u 
1.3" nezjistilo změny jasnosti >3 % během 1.25 hod. Březnová pozorování nezjistila 
déledobou variabilitu větší než 10 %. M. Brown (CALTECH) poznanává, že na spektro-
gramu 10-m Keckovým refl. z 18. a 19. Června v oboru 1.4 až 2.4 µm je čistě ref-
lekční, bez specifických pásů (souvisejících s chemickým složením tělesa) [IAUC 
7459]. Toto těleso je tedy jen o málo červenější než Slunce a má buď kulovitý 
tvar, nebo jeho rotační osa míří prakticky k Zemi (to není moc pravděpodobné). 
Nepřítomnost specifických pásů ukazuje, že povrch tělesa není pravděpodobně tvořen 
silikáty. 

Připravujeme 

Víme, že mnoho našich členů jsou amatéři bez větších možností přístupu k sou-
hrnným informacích (v tomto ohledu zůstal internet mnoho dlu₹en). Ukazuje se, že 
je nutné dle možností zařazovat také kratší příspěvky s celkovým pohledem na širší 
problematiku. I když nemůžeme pině nahradit větší populární časopis (který jak se 
zdá bude u nás už definitivně chybět) něco málo se můžeme pokusit udělat. Dosud 
navržená aktuální témata jsou: 

- Kreutzova skupina komet (sem patří kometky objevované sondou S0H0); 
- negravitační efekty u komet (kometa C/2000 S4). 

Změny a doplňky adresáře: 

Michal Haltuf, e-mail nově: haficheck@email.cz. 

Martin Lehký, tel. 049-5541159; zaměstnání tel./fax: 049-553694 

Martin Nedvěd, Ing., 7.3.1969, Na Bělidle 11, 150 00 Praha 5, tel 
-2-57315699, mobil -603-875103. Technik PC, Debis IT Services Czech, 
Kloboučnická 24, Praha 4; tel.: -2-61002309, fax: -61002690; e-mail: 
martin.nedved@debis.cz, martinned@volny.cz. PC, astronomie, kosmona-
utika, sport. 

Lenka Šarounová, B.C., 26.7.1973, Jiráskova 291, 252 29 Dobřicho-
vice; tel: -608-037130; astronom, meteorolog, AsÚ AV ČR (+ ČHMÚ Pra-
ha), 251 65 Ondřejov; tel.: -204-620362, fax: -204-620110; e-mail: 
lenka@asu.cas.cz. 

Helena Zíková, 30.5.1968, Bavorova 306, 386 01 Strakonice I; tel: 
-342-22879 (zázn.), fax: -324678. Podnikatelka (jezdectví), e-mail: 
zikova@mujbox.cz. Chov molossovitých psů, jezdectví, paleontologie, 
PC. 



Zpravodaj Společností pro 
Mezí Planetární Hmotu 

Číslo 9 (144) - 21. srpna 2000 

Setkání SMPH ve Vlašimi ve dnech 6.-8. října 

Setkání začne volnou diskusi o pozorováni a vyhodnocováni výsledků v pátek 
večer. Návštěva Ondřejova je zjevné technicky téměř nemožná, v oddělení MPH budou 
od září do listopadu probíhat rekonstrukce .budovy (do počátku srpna o tom nevěděl 
ani Petr Pravec, omlouváme se proto). Na sobotu dopoledne proto připravíme před-
nášku (dle zájmu který jste projevili o mezioborové souvislosti má zatím pracovní 
název "Vesmír, MPH, Sluneční soustava a život") a možná ještě jeden kratší příspě-
vek. Odpoledne budou krátké referáty a příspěvky členů SMPH. Večer bude společens-

Sa večírek a v neděli diskuse o činnosti SMPH (i o projektu dalekohledu SMPH). 
LEŽITÉ UPOZORNĚNI: Žádost o noclehy v hotelu ve Vlašimi je nutné potvrdit u Pet-
Pazoura (Zámecká 1494, 258 01 Vlašim, e-mail pazour@isdn.cz) do konce SRPNA!!! 

Pokud se spokojíte s improvizovaným noclehem na hvězdárně (vlastní vybavení), mů-
žete se ovšem přihlásit kdykoliv. 

Planetka (14594) Jindrasilhan 

Minulý týden (27.července) bylo oficiálně zveřejněno, že planetka číslo 14594 
nese jméno Jindrasilhan. Překlad její citace a další údaje můžete najít na: 
http://planetky.astro.cz/detail.phtml?number=14594. Vláda Znojil mě požádal, abych 
o ní něco napsal. Zde jsou elementy její dráhy: 

(14594) Jindrasilhan 
Objevena 1998 záři 24, objevil P. Pravec; Ondřejov. 

Epocha 2000 únor 26.0 TT = JDT 2451600.5 
M 95.95479 (2000.0) P 

Villiams 
Q 

n 0.24480045 Per . 64.34986 +0.15628984 -0.98517299 
a 2.5308199 Uzel 17.10991 +0.79785436 +0.08368988 
e 0.1495549 Sklon 13.91773 +0.58223871 +0.14976708 
P 4.03 H 13.7 0 0.15 U 2 

Jak patrno z výše uvedeného, planetka Jindrasilhan se nachází ve střední čás-
ti hlavního pásu, co se týče dráhy, je to docela typická planetka. Její velikost, 
odhadnutá z její absolutní magnitudy a průměrného albeda planetek v dané oblasti, 
je zhruba 8 km. Nic dalšího o jejích fyzikálních vlastnostech není známo. 

Objevil jsem ji z Ondřejova 23./24. 9. 1998 na snímcích pořízených 0.65-m 

• eflektorem + CCD SBIO ST-8 v časech 01:54 - 03:26 UT.'Tyto snímky jsem pořizoval 
a účelem sledováni planetky 1998 RP20, kterou objevila Lenka Šarounová o deset 
dni dříve - toto byla třetí noc pro ni, potřebná k "zajištění" dráhy té Lenčiny 
planetky, aby se neztratila. No, a na oněch snímcích jsem zachytil další planetku, 
která dostala označení 1998 SS26. Sledovali jsme ji celkem v 7 nocích na podzim 
1998 a ve třech nocích v zimě 2000, vice sledovaní ale již nebylo třeba, nebo{ nám 
s tím jednak pomohly vyhledávací stanice (LINEAR ji zachytil celkem ve čtyřech no-
cích od srpna do listopadu 1998 a v pěti nocích v dubnu 2000, LONEOS, přispěl jed-
nou noci v lednu 1999), jednak byla identifikována její zachycení během izolova-
ných noci v březnu 1984 a srpnu 1993, obé detekce byly ze Siding Spring. Všechna 
tato pozorování umožnila určeni její dráhy s dostatečnou přesnosti, takže dne 18. 
dubna 2000 dostala definitivní označení, číslo 14594. 0 několik dni později mne 
pak napadlo, že bychom mohli její jméno vybrat zase v nějakém "konkursu podobném 
tomu, který vedl k pojmenováni planetek (11126) Dolecek a (11333) Forman na podzim 
loňského roku. Přišel jsem s touto myšlenkou na diskusní skupinu SMPH, kde ovšem 
hned přišel velice hezký nápad, aby tato planetka nesla jméno nedávno zesnulého 
Jindry Šilhána. No, a stalo se. Budiž to na Jindrovu světlou památku, myslím, že 
si toto ocenění nepochybně zasloužil. - Petr Pravec - 



Meteory v zářijové/říjnové lunaci 

Tato lunace začíná úplňkem 13. září a končí úplňkem 13. října. 
V tomto období začíná opět růst aktivita antihe]ionových rojů, vět-
šinou souvisejících s kometou 2P/Encke. Prvým z nich jsou jižní Pis-
cidy, vrcholící již v druhé polovině září. S nimi pravděpodobně sou-
visející severní Piscidy mají maximum a₹ v říjnu, jsou ale jen velmi 
těžko odlišitelné od Taurid a proto je pro vizuální pozorovatele 
(zvláště pokud nezakresují) stanovena IMO arbitrární hranice: do 
konce září jsou větve roje Piscid hlášeny jako Piscidy, od počátku 
října jako jižní nebo severní Tauridy. Střední polohy jejich radian-
tů jsou pro Piscidy: 15/9: 1', -3'; 20/9: 5', -1'; 25/9: 9', 0'; 
30/9: 13', +2 (vesměs nejdřív rektascenze, pak deklinace), pro Tau-
ridy (nejdříve severní větev): 30/9: 21', +11"; 23', +5'; 5/10: 25', 
+12'; 27', +7'; 10/10: 29 , +14'; 31', +8'; 15/10: 34', +16'; 35', 
+9'. Poblíž ekliptiky (ale již posunut k apexu) je radiant Orionid,~ 
jejichž aktivita ale v kolem prvé čtvrti teprve začíná (vrcholí po-
blí₹ poslední čtvrti, Měsíc však bude jen asi 35' od radiantu. Polo-
hy jejich radiantu jsou: 5/10: 85', +14'; 10/10: 88', +15', 15/10: 
91', +15'. Ze slabých rojů vrcholí v této lunaci aktivita n-Perseid 
zachycovaných jen zcela ojediněle a zjistitelných spíš jen fotogra-
ficky; visuálně je jejich aktivita silné překryta mohutnějšími d-Au-
rigidami, které jsou aktivní až do října; polohy radiantu tohoto ro-
je náležejícího mezi spíš vydatnější ze slabých rojů (nakolik k tomu 
přispívají n-Perseidy s radiantem jen asi 15' daleko?) jsou: 15/9: 
66', +48'; 20/9: 71', +48'; 25/9: 77', +49'; 30/9: 83', +49'; 5/10: 
89', +49'; 10/10: 95 , +490'. Na západ od Piscid jsou zvečera sledo-
vatelné ještě dva velmi slabé roje, asi 35' od jejich radiantu je 
radiant kapa-Akvarid a o dalších 20' dál radiant Kaprikornid. Meteo-
ry obou těchto rojů byly sice zaznamenány fotograficky, z posledních 
let však údaje zcela chybějí a není jasné, zda mají nyní tyto roje 
vůbec nějakou aktivitu. Při jejich pozorování je nutné zakreslovat! 
Posledním "ji₹nim" rojem jsou sigma-Orionidy, velmi slabý kometární 
roj. Nepravidelným rojem jsou Drakonidy sledované naposled před dvě-
ma lety. Jejich aktivita je vázána na poměrně malou oblast v okolí 
jejich mateřské komety 21P/Giacobini-Zinner, letos proto jejich zvý-
šenou aktivitu nečekáme. Obvykle jsou pod mezí detekovatelnosti. 

Roj Aktivita Max. Radiant 
a S 

Drift 
De DS 

VOD ZHR 

3-Aurds • 4. 9.- 9.10. 9. 9. 69' +47' 1.0' +0.1' 64 4 
-Perds 13. 9.-26. 9. 45' +44' 61 <2 

Pscds J • 16. 8.-14.10. 19. 9. 6' 0' 0.9' +0.2' 29 3 
kap-Agrds 8. 9.-30. 9. 21. 9. 339' - 3' 1.0' +0.2' 19 <3 
Capds • 20. 9.-13.10. 3.10. 303' -10' 0.8' +0.2' 16 <3 
sig-Orids 9. 9.-14.10. 5.10. 86' - 3' 1.2' 0.0' 65 2 
Drads • 3.10.-16.10. 8.10. 262' +54' 23 var 
Pscds S 25. 9.-20.10. 13.10. 27' +14' 0.9' +0.1' 31 <3 
Orids 2.10.- 7.11. 21.10. 95' +16' 0.8' +0.1' 70 20 
Tauds J • 16. 9.-26.10. 3.11. 50' +13' 0.8' +0.2' 30 8 
Tauds S • 14. 9.- 1.12. 13.11. 59' +23' 0.8' +0.2' 33 5 

Měsíční fáze datum Měsíční fáze datum 

úpiněk 13. 9. první čtvrt 5.10. 
poslední čtvrt 21. 9. úpiněk 13.10. 
novoluní 27. 9. poslední čtvrt 20.10. 



V připojené tabulce jsou u jmen rojů označeny • ty, které jsou obsaženy 
v pracovním seznamu TMO. Pouze tyto roje lze sledovat statisticky (výjimkou jsou 
v tomto ohledu případné spršky nepravidelných rojů). 

Pro odhad mhv při pozorování meteorů počítáním hvězd ve vybraných polích jsou 
na internetu k disposici mapky a tabulky počtů hvězd na stránkách IMO. Adresy jsou 
http://www.imo.net/visual/lm.html a mapky ...visual/major0l.html. Tyto materiály 
byly také přílohou Zpravodaje 127 (9/1999) z 20.července 1999. - VZ - 

Prvá číslovaná tělesa Kuiperova pásu 

0 Kuiperově pásu byla sice podrobná zpráva v minulém čísle, tento skoro "vý-
roční" měsíc byl však na události dost bohatý. Přibylo sice jen 6 těles, ale ve 
více oposicích jich bylo sledováno již 120,(0 12 víc než před měsícem). Největší 
novinkou ale je, ₹e prvých 11 těles dostalo definitivní planetková čísla (tím asi 
skončil spor, jak tělesa pásu označovat a proto také píši tento příspěvek). Jsou 
to 1995 DA2 = (15836) (pravděpodobně v resonanci s Neptunem 3:5), dále plu{ata" 
993 SB = (15788), 1993 SC = (15789), 1994 JR1 = (15810) 1994 TB = (15820), 1996 
P66 = (15875). V resonanci s Neptunem 3:5 je pravděpodobné 1994 JS = (15809); do 
hlavního pásu patři 1992 QB1 = (15760) (prvé objevené těleso nepočítaje Pluta), 
1994 GV9 = (15807), 1997 CR29 = (15883) a číslo dostalo i jedno těleso rozptýlené-
ho disku - 1996 TL66 = (15874). Tato tělesa mají v současné době ohodnocenu kvali-
tu drah stupněm 3. 

Oproti tomu mezi 189 tělesy sledovanými jen v jediné oposici má 63 délku sle-
dovaného oblouku nanejvýš 10 dnů, většina z nich je pravděpodobně ztracena. Plných 
28 má délku oblouku jen 1 den, většina z nich byla nalezena v roce 1999 (to je rub 
"produktivity" hledání v loňském roce). Z déledobě sledovaných těles loňského roku 
nebylo nalezeno dosud 65 (z letoška je nyní 46 těles sledovaných déle než 10 dnů). 

Z nové objevených těles byly dvě nalezeny 0.9-m reflektorem na Kitt Peaku (J. 
X. Luu, C.A. Trujillo, A. Bosh, V. Evans, J. Kleyna, A. Sickafoose) a dosledová-
ny' 2.2-m reflektorem Havajské university: 1999 DE9 patří mezi nejjasnější objekty 
pásu (R = 19.7 mag, V = 20.5 mag); oproti tomu je 2000 EE173 mimořádně slabé, má 
však ze všech dosud nalezených těles rozptýleného disku nejblíž perihel - dle 
předběžné dráhy z oblouku 90 dnů jen 22.3 AU od Slunce (tedy v blízkosti Urana). 
1999 DE9 bylo ohlášeno a₹ po nalezení v druhé oposici, stejné jako 1999 CC158 
a 1999 CD158. Obě tato tělesa byla objevena 3.6-m Kanadsko-Francouzsko-Havajským 
reflektorem na Mauna Kea již 15. a 10. února 1999 (jejich dráhy již nemají charak-
ter předběžných drah), týmž teleskopem byly objeveny i 1999 RZ253 (objev byl ohlá-
šen a₹ letos, krátce poté bylo těleso nalezeno v další oposici) a 2000 0P183 (na 
těchto objevech se podíleli Dewitt, Luu, S.S. Sheppard, D.J. Tholen, C.A. Trujil-
lo). Ke zpřesnění drah a vyhledání těles v dalších oposicích dále přispěli hlavně: 
B. Gladman, T. Grav, N. Haug, J. Holman, M. Holman, K.B. Klepper (2.5-m Nordic op-
tický teleskop, La Palma) a C. Veillet, J.C. Cuillandre, D.R. Voodworth, J. NcDo-

• ald (zmíněný 3.6-m teleskop na Mauna Kea, kterým našli 1999 RZ253 v druhé oposici 
oncem července). Nyní již zbývá zařadit jen tabulku drah nové objevených těles a 
těles s novými, změněnými drahami: 

Těleso mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a [AU] Obl. MPEC 

98HJ151 7.5 00:09:13 59.822 117.730 50.432 2.396 0.05123 43.09709 3. 0NO2 
99CC119 7.1 00:09:13 65.792 272.993 190.261 0.458 0.00127 44.44015 2. 0M17 
99CC158 5.7 00:09:13 29.501 98.551 336.974 18.754 0.29808 54.81897 2. 0N08 
99CD158 5.1 00:09:13 236.881 137.939 119.004 25.441 0.15285 44.00641 2. 0N08 
99DE9 5.1 00:09:13 13.554 155.488 322.964 7.620 0.43738 56.58635 2. 0N12 

99HX11 6.9 00:09:13 79.537 79.022 9.985 12.775 0.13812 38.72792 2. 0N26 
99HH12 7.3 00:09:13 178.542 132.826 255.607 1.305 0.01715 43.34054 2. 0NO2 
99JD132 7.7 00:09:13 17.460 165.532 30.948 10.503 0.00790 42.89899 2. 0N26 
990Y3 6.9 00:09:13 40.136 309.981 301.838 24.263 0.14787 43.45440 2. DM26 
99RE215 6.6 00:09:13 8.919 170.421 149.276 1.345 0.04596 44.61854 2. 0M21 

99RY215 7.1 00:09:13 328.531 51.565 326.622 22.180 0.24329 45.48866 2. 0!121 



99RZ253 5.9 00:09:13 315.250 297.742 
OOEB173 4.7 00:04:26 338.225 68.010 
00EE173 9.0 00:04:06 352.417 239.021 
OOFE8 6.7 00:04:26 11.967 156.026 

00GE147 8.6 00:04:26 0.080 41.811 
006P183 6.6 00:04:26 295.605 264.679 
001681 7.8 00:05:16 0.040 177.533 
OOKK4 5.9 00:06:05 0.068 93.716 

84.582 0.563 0.11336 44.04333 2. 0018 
169.322 15.476 0.27319 39.23714 122 0N23 
294.024 5.946 0.56477 51.20595 90 ON10 
3.912 5.868 0.34928 52.79673 95 0NO2 

154.725 4.991 0.22499 39.13064 58 0M17 
23.456 5.063 0.15575 39.27622 60 0013 
45.674 26.176 0.12108 39.83998 50 0NO2 
146.881 19.106 0.0 43.84507 30 0M26 

Mimo značná zpřesnění drah 5 letošních těles (u několika dalších se prodloužení 
oblouku příliš neprojevilo) byly určeny již dosti přesné dráhy pro několik těles z 
roku 1999, také dráha 1998 HJ151 se změnila velmi podstatné. 0 tom, jak je určení 
dráhy často obtížné vypovídá 1999 RE215, jehož loňská dráha (z poměrně dlouhého 
oblouku) jej řadila mezi tělesa rozptýleného disku, dráha po 2 oposici je téměř 
kruhová. Typické odchylky v poloze objektů při znovunalezení v druhé oposici se 
pohybují mezi 0.5' a₹ 2', mohou však být i větší než 3'. Pak u₹ ale může být iden~ 
tifikace tělesa nejistá, případně těleso mimo pole CCD. Asi je takovým případem 
těleso 1995 YY3, sledované (?) ještě o rak později, systematické chyby polohy však 
vyvolávaly o správnosti identifikace pochybnosti, od roku 1996 není sledováno. 

Na závěr ještě zajímavost: další 'Kuiperáček' byl sledován amatérskými prost-
ředky. Je jím 2000 EB173, který zachytili členové FBAC Joe Dellinger, Bill Dillon 
a Cynthia Gustava pomocí 46-cm reflektoru a podomácku konstruované CCD kamery 
22.června. Potřebovali k tomu 6 čtyřminutových exposic (střed ve 3:45:00 UT). Pří-
ští noc jejich pozorování zopakovali za stejných podmínek (jen o 2.5 min později) 
Alex Cruz, Len Casady a Randy Pepper. Poslední z nich je též autorem programu pou-
₹itého k ovládání kamery. Těleso bylo v té době blízko oposice 29.6 AU od Slunce. 
Má průměr 300-700 km a je druhým nejjasnějším v Kuiperově pásu (po Plutovi), jas-
nost mělo V = 19.7 mag, tedy v dosahu CCD kamer na malých dalekohledech. 

Prvá předběžná zpráva o Perseidách 2000 (Dle R. Arita z 16.8.2000) 

Předběžná zpráva HO byla zpracována dle údajů od 49 pozorovatelů z 16 zemí 
(hlavně z Německa, Iránu, Slovinska, USA, České R., Chorvátska a Izraele. Od nás 
jsou zde zastoupeni K. Hornoch, M. Lehký, M. Plšek a V. Znojil. Uzávěrka příchodu 
údajů byla 14.srpna odpoledne (výskyt sebemenších problémů v datech způsobil, ₹e 
je nebylo možné včas odeslat). 

Tradiční maximum Perseid nastalo při délce Slunce 140.0', jeho poloha dobře 
odpovídá předpovědi ostré maximum nebylo poprvé po více než 10 letech zachyceno, 
očekáváno bylo v 5 UT 12.srpna. Z těsného okolí maxima je dost málo pozorování, 
frekvence však byly blízké 110-120 meteorům/hod. Více o předběžných výsledcích po-
ví tabulka (datum a čas jsou v UT na minuty, délka Slunce je ve ', N1 je počet za-
hrnutých intervalů, N2 počet pozorovatelů, Per počet Perseid, ZHR je frekvenc 
spolu s očekávanou chybou): 

DatumČas DélkaS1. N1 N2 Per ZHR 12:07:30 
12:08:50 

139.891 
139.945 

4 
8 

2 
6 

130 
125 

82 
82 

+ 7 
+ 7 

11:18:40 139.378 11 8 263 40 + 2 12:09:50 139.985 7 4 149 105 + 9 
11:21:00 139.472 15 13 88 37 + 4 12:11:00 140.031 5 2 103 130 +13 
11:22:00 139.512 19 15 192 57 + 4 12:15:00 140.191 6 2 200 62 + 4 
11:23:00 139.552 17 16 248 55 + 4 12:22:40 140.498 10 3 64 29 + 4 
12:00:00 139.592 22 18 387 55 + 3 13:02:20 140.644 6 4 55 28 + 4 
12:01:00 139.632 28 21 796 69 + 2 13:06:50 140.824 11 3 178 48 + 4 
12:02:00 139.672 24 20 709 75 + 3 13:22:10 141.438 4 2 20 18 + 4 
12:03:30 139.728 3 3 78 84 +10 

Výpočty byly provedeny za předpokladu populačního indexu r = 2.0, časy tě₹iš{ in-
tervalů jsou uváděny na 30 min. Jak je patrno, byly letošní Perseidy průměrné, 
frekvence odpovídaly středním hodnotám z 80-tých let. Rušení Měsícem z nich ovšem 
udělalo jen nepříliš atraktivní podívanou. 



Pozorování meteorů o prázdninách 2000 

Letos se (po výzvě vv Zpravodaji) začala scházet pozorování Perseid již krát-
ce po začátku jejich aktivity, takže pomaximový "blázinec" byl menší než jindy. To 
dovolilo aspoň část pozorování ihned přístupných a poslaných po e-mailu zaslat do 
předběžného zpracování přes to, že do maxima "vlezl" víkend se zhoršenou možností 
korespondence. Díky všem, kteří se snažili svá pozorování připravit co nejrychle-
ji! Další zpráva bude zjevně připravena pro VON, pravděpodobně během září. Pokud 
tedy ještě máte nějaká pozorování, pošlete je do konce tohoto týdne. Zároveň se 
omlouváme těm, kteří svá pozorování zaslali včas, ale jejichž odeslání závisí na 
složitější práci s dokončením nebo kontrolami, ₹e se dostanou na řadu až nyní. 

Základní údaje o jednotlivých pozorováních jsou v následujících tabulkách. 
Prvá tabulka (ve více částech) obsahuje. datum pozorování, zkratku pozorovatele, 
začátek a konec pozorování, kód pozorovacího místa (kódy jsou v poslední tabulce), 
celkový čas pozorování a dále pak počty meteorů jednotlivých rojů. Roje jsou uve-
eny třípísmennými zkratkami: BLA - -Lacertidy, PAU - Piscisaustrinidy, CAP - a-
prikornidy; následují Akvaridy: bez bližšího rozlišení jsou značeny AQR, jota-

kvaridy jsou IAQ a á-Akvaridy DAQ. Při zakreslování jsou zčásti rozlišovány i je-
jich severní a jižní větve: SDA - jižní 6-Akvaridy, NDA - severní S-Akvaridy a SIA 
- jižní jota-Akvaridy. PER jsou Perseidy, KCO - kapa-Cygnidy a BLA - i-Kasiopeidy. 
Tento poslední roj byl rozlišován na základě výzvy v posledním čísle VON. Poslední 
sloupec udává celkový počet spatřených meteorů: 

Datum Poz. Zač. Kon. M T BLA PAU CAP SDA NDA SIA PER KCO SPO Sum 

07:29 NEDMA 21:00 22:30 1 0.85 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
08:01 NEDMA 21:50 23:13 2 1.38 0 0 1 1 1 0 1 6 10 
08:09 NEDMA 01:05 02:11 7 1.10 0 2 0 0 0 4 0 2 8 

• 

Datum Poz. Zač. Kon. M T BLA PAU CAP AQR IAQ DAQ PER KCO BCA SPO Sum 

07:19 KOUJA 20:15 00:15 4 3.42 0 3 1 3 4 20 31 
07:20 KOUJA 20:15 01:30 4 4.75 1 5 2 3 7 32 50 
07:22 KOUJA 23:45 01:30 4 1.75 0 0 2 2 1 3 11 19 
07:23 KOUJA 20:35 01:35 4 4.58 0 1 10 4 5 9 32 61 
07:23 RUNRA 21:20 22:40 4 1.33 0 0 1 0 0 1 4 6 
07:24 KOCRA 21:30 22:10 4 0.67 0 0 1 1 2 0 1 5 
07:24 KOUJA 21:30 22:10 4 0.67 0 0 2 0 1 1 3 7 
07:25 KOCRA 20:30 23:30 4 3.00 1 1 2 3 5 8 23 43 
07:25 KOUJA 20:30 01:40 4 5.00 3 3 10 7 10 15 37 85 
07:26 KOCRA 20:20 21:50 4 1.50 0 0 1 1 0 7 11 20 
07:26 KOUJA 20:20 01:25 4 4.08 1 1 8 4 7 15 34 70 
07:27 DVOVI 20:35 21:55 4 1.33 0 0 2 0 1 2 6 11 
07:27 KOCRA 20:25 21:55 4 1.50 1 0 2 2 0 7 13 25 
07:27 KOUJA 20:25 21:55 4 1.50 1 0 4 1 1 7 12 26 
07:30 KOUJA 20:15 00:45 5 4.00 2 1 9 5 11 21 41 90 
07:31 KOCRA 21:30 00:30 4 3.00 0 1 9 8 17 20 23 78 
07:31 KOUJA 20:15 01:15 5 4.25 1 3 11 5 7 24 31 82 
08:01 DVOTO 21:25 00:05 B 2.50 0 0 0 4 4 9 23 40 
08:01 KOCRA 20:45 23:45 4 3.00 2 0 5 10 14 20 26 77 
08:01 KOUJA 20:10 01:30 5 5.00 5 3 13 8 12 39 50 130 
08:01 LEHMA 22:35 01:33 3 1.52 1 2 7 1 9 20 
08:02 KOUJA 20:15 01:20 5 3.08 1 0 4 4 7 16 0 20 52 
08:05 KOUJA 20:10 01:35 5 5.00 0 1 8 3 9 39 3 42 105 
08:07 DVOTO 23:20 01:25 B 2.00 0 1 2 0 4 26 0 10 43 
08:07 LEHMA 20:40 23:11 6 2.32 2 1 12 3 12 30 
08:07 KOUJA 19:50 23:35 4 3.58 1 5 5 8 39 4 34 96 
08:08 DVOTO 00:20 00:50 B 0.50 0 1 0 1 5 0 2 9 



Datum Paz. Zač. Kon. M T BIA PAU CAP AQR lAQ DAQ PER KCG BCA SPO Sum 

08:09 D1'OTO 22:38 01:40 B 2.67 1 7 0 4 36 0 14 62 
08:09 DVOVI 20:00 22:10 4 2.17 0 2 0 0 5 1 2 10 
08:10 BREEM 20:40 00:20 A 2.80 32 28 60 
08:10 KOCRA 19:45 21:45 4 2.00 0 1 1 1 19 4 11 37 
08:10 MIKON 20:40 21:40 A 1.00 3 4 7 
08:10 SRBJI 20:40 00:20 A 2.80 37 29 66 
08:10 SVOPA 20:40 21:40 A 2.75 42 30 72 
08:10 TRLMA 20:40 00:20 A 2.77 39 16 55 
08:11 BREEM 00:15 01:45 A 1.33 62 26 88 
08:11 HORKA 20:40 02:15 8 5.08 0 8 110 0 3 17 138 
08:11 KOCRA 20:15 21:00 4 0.75 0 1 1 1 16 2 4 25 
08:11 KOUJA 20:10 21:00 4 0.83 0 0 1 1 20 2 6 30 
08:11 KRAAL 21:00 23:20 C 2.17 13 4 17 
08:11 LEHMA 19:55 02:12 9 2.52 1 43 2 20 66 
08:11 NIKON 00:15 01:45 A 1.33 45 22 67 
08:11 PLSMA 20:46 02:16 8 4.52 0 5 83 0 3 12 103 
08:11 POLJI 22:40 00:40 C 2.00 38 4 42 
08:11 SRBJI 00:15 01:45 A 1.33 62 22 84 
08:11 TRLMA 00:15 01:45 A 1.33 77 14 91 
08:11 ZNOVL 20:36 02:17 8 4.85 1 2 9 80 0 2 27 121 
08:12 BREEM 20:30 21:06 A 0.60 6 1 7 
08:12 HONLU 21:00 00:10 C 3.17 19 8 27 
08:12 HORKA 21:11 23:51 8 2.30 0 0 23 0 0 2 25 
08:12 KRAAL 21:00 01:30 C 2.25 28 5 33 
08:12 KOUJA 20:00 02:15 4 3.50 0 3 3 5 65 7 25 108 
08:12 KOCRA 20:00 20:50 4 0.83 0 1 0 1 11 1 2 16 
08:12 MIKON 20:30 21:06 A 0.57 4 4 8 
08:12 POLDI 21:22 00:00 C 1.62 17 5 22 
08:12 ROTMI 21:00 01:30 C 4.50 46 12 58 
08:12 SRBJI 20:30 21:06 A 0.60 7 2 9 
08:12 TRLMA 20:30 21:06 A 0.60 9 2 11 
08:12 TURJA 20:30 21:06 A 0.57 6 2 8 
08:12 ZNOVL 21:10 23:51 8 2.25 0 1 1 22 0 0 8 32 
08:13 LEIIMA 20:13 21:40 6 1.45 0 0 6 2 4 12 

V dalších tabulkách jsou jako obvykle celkové přehledy činnosti jednotlivých pozo-
rovatelů (pokud má do databáze zařazována nová pozorování) a nocí (pokud pozorová-
ní v uvedené noci přibylo). V prvé z tabulek je uveden počet pozorovacích nocí, 
v druhé (Poz.) počet pozorování z příslušné noci; dále následuje celkový pozoro 
cí čas a počet zachycených meteorů: 

Paz. Jméno Nocí T Met. 

BREEM Emil Březina 

N
 

W
 

N
 

W
 
N
N
 

W
 
G
I
N
A
O
N
-
 

N
 

A
 
W
 4.73 155 

DVOTO Tomáš Dvořák 7.67 154 
DVOVI Vit Dvořák 3.50 21 
HONLU Lumír Honzík 3.17 27 
HORKA Kamil Hornoch 7.38 163 
KOCRA Radim Kočár 17.25 334 
KOUJA Jakub Koukal 136.58 1782 
KRAAL Aleš Kratochvíl 4.42 50 
LEHMA Martin Lehký 12.08 161 
MIKON Ondřej Mikuláštík 2.90 $2 
NEDMA Martin Nedvěd 26.17 129 
PLSMA Martin Plšek 4.52 103 
POLDI Jiří Polák 6.12 69 

Datum Paz. T Met. 

00:07:19 1 3.42 31 
00:07:20 1 4.75 50 
00:07:22 1 1.75 19 
00:07:23 2 5.92 67 
00:07:24 2 1.33 12 
00:07:25 2 8.00 128 
00:07:26 2 5.58 90 
00:07:27 3 4.33 62 
00:07:29 1 0.85 3 
00:07:30 1 4.00 90 
00:07:31 2 7.25 160 
00:08:01 5 13.40 277 
00:08:02 1 3.08 52 



i 

ROTMI Michal Rottenborn 2 5.50 61 
RUNRA Radovan Rundt 1 1.33 6 
SRBU Jiří Srba 3 4.73 159 
SVOPA Pavel Svozil 2 3.75 76 
TRLMA Marian Trlica 3 4.70 157 
TURJA Jan Tureček 1 0.57 8 
ZNOVL Vladimir Znojil 2 7.10 153 

25 Celkem 126 304.70 3993 

00:08:05 1 5.00 105 
00:08:07 3 7.90 169 
00:08:08 1 0.50 9 
00:08:09 3 5.93 80 
00:08:10 6 14.12 297 
00:08:11 12 28.05 872 
00:08:12 13 23.35 364 
00:08:13 1 1.45 12 

70 noci 126 304.70 3993 

Poslední tabulka obsahuje přehled pozorovácích míst a metod pozorování (Zak. - za-
kreslováno, Poč. - jen statistická pozorování), uvedené souřadnice míst jsou zaok-
rouhleny na minuty: 

Kód Metoda Místo Délka Šířka 

1 Zak. Humpolec E 15"22' N 49°33' 
2 Zak. Praha-Zličín E 14°17' N 50°03' 
3 Poč. Hradec Králové E 15°50' N 50"I1' 
4 Poč. Kromeříž E 17°24' N 49°18' 
5 Poč. Ostrá E 18°24' N 49"34' 
6 Poč. Hradec Králové E 15°51' N 50°13' 
7 Zak. Praha-Smíchov E 14°25' N 50°04' 
8 Poč. Lelekovice E 16°39' N 49°21' 
9 Poč. Dolní Boušov E 15°09' N 50°26' 
A Poč. Vsetín-Ježůvka E 18°O1' N 49°21' 
B Poč. Nové Dvory E 16°32' N 49°39' 
C Poč. Rokycany E 13°36' N 49°45' 

Zbylá pozorování pošlete co nejdříve, nejraději do konce srpna ! 

NEOs a další zajímavé typy planetek 

Počet planetek Amor+Apollo+Aten, tedy těch, které se přibližují k zemské drá-
ze je stále předmětem diskusí (jde o tělesa s perihely <1.3 AU). Současné hlídkové 
systémy objevují stále další planetky tohoto typu a jejich "zásoba" se zdá být 
skoro nepřeberná. Z druhé strany je většina z nich malými tělesy, jejich absolutní 
jasnosti jsou přes 18 mag a průměry tedy pod 1 km. V diskusi SMPH (v přispěvku od 
Petra Pravice) se objevila zpráva o tom, že současných 410 větších NEOs představuje 
asi polovinu celkového počtu. Jde o údaj založený na statistikách práce současných 
hlídkových systémů (Spacevatch, NEAT), které mají "dobře" definován systém práce 
(LINEAR se - jak již byla ve Zpravodaji zmínka - k tomuto účelu nehodí). Starší 
odhady založené na fotografických přehlídkách udávaly 2000 t 1000, novější z výše 
uvedených zdrojů toto číslo poněkud snížily na 700 t 200, případně na 900 (tento 
údaj je nyní považován za střední). Pořád zde ovšem zbývá systematická chyba spo-
čívající v tom, že k výpočtu je třeba vytvořit (z týchž pozorovacích dat) i dobrý 
model rozdělení drah NEOs. To však zatím není zcela jednoduché, neznáme počty NEOs 
s afelem blízko zemské dráhy, tato tělesa jsou totiž výběrovými efekty "postižena" 
nejvíc: v době, kdy jsou blízko Země mají veliký fázový úhel a jsou proto velice 
slabá (jejich počet lze jen odhadnout, žádné podobné těleso totiž dosud neznáme) 
(dle informací od PP zpracoval VZ). 

Do diskusní skupiny SMPH přispěl Petr ještě (účastníky dost přehlédnutou ale 
velice zajímavou informací o skupině planetek "Damoklid", dle prvého zástupce, 
planetky (5335) Damocles. Upozornil na ně A. Nakamura a dle B. Skiffa k nim lze 
nyní řadit 14 objektů s dosti výstřednými drahami a velkými sklony (i), poslední 
sloupec je perioda v letech: 



Jméno a e i y P Jméno a e i y P 

(5335) 11.82 0.87 61.9 1.58 40.6 99 R033 9.51 0.77 35.0 2.15 29.3 
96 PV 323.0 0.99 29.8 2.54 5805 99 TD10 101.4 0.88 6.0 12.30 1020 
97 MD10 26.96 0.94 59.1 1.54 140 99 XS35 18.06 0.95 19.5 0.95 76.7 
98 OJI 11.44 0.82 23.4 2.11 38.7 00 AB229 52.05 0.96 68.7 2.29 401 
98 VU24 15.18 0.91 42.6 1.41 59.1 00 I3G8 10.75 0.79 129.3 2.19 32.5 
99 LD31 24.42 0.90 160.2 2.38 121 00 HE46 21.99 0.89 158.4 2.35 108 
99 LE31 8.16 0.47 151.9 4.31 23.4 00 0F8 33.10 0.94 151.7 2.03 190 

Jejich perihely se sdružuji k hodnotě 2 AU, sklony jsou jednak mezi 20° a 70°, 
jednak 120° a 160°. Tím se velice podobají kometám typu IP/Halley (včetně dalších, 
s oběžnými dobami asi do 1000 let), nejeví však kometární aktivitu. Podobně jako u 
komet typu Halley, "chybějí" dráhy se sklonem blízkým 90°. Těleso 1999 TD10 je me-
zi nimi dost netypické, jeho dráha je mimo sféru největších planet (Jupitera a Sa-
turna) a spíše se podobá drahám těles rozptýleného disku (má také nejmenší sklon). 
Je velmi pravděpodobné, že "Damok]idy" by mohly být vyhaslými kometárními jádry, 
úpiné rozpady komet asi totiž nejsou jejich obvyklým osudem. 

Na závěr poznámku o celkové statistice MPC: počet poloh těles v databázi 
překračuje nyní 5 milionů. K 26.červenci je číslováno již 16349 těles (z toho jen 
7705 pojmenovaných), celkem je v databázi 87923 drah planetek, z toho sledovaných 
v jediné oposici jen 36066 (v této rubrice jsou nyní nejmenší "přírůstky"), nej-
rychleji přibývá dosud nečíslovaných planetek pozorovaných ve více oposicích. Při 
srovnáni s minulostí je zřejmé, že počet těles s dobře známými drahami poroste 
stále rychleji (před třemi lety přibývalo číslovaných planetek méně než 100 měsíč-
ně (nyní 681), celkem bylo evidováno 34901 (přibývalo jich méně než 500 měsičně) 
drah a z toho naprostá většina patřila tělesům sledovaným v jediné oposici. 

Komety v září-říjnu 2000 

Tato lunice je na jasnější komety chudá, většina komet hude kolem 14 mug. Ko-
meta C/1999 J2 (Skiff) zeslábla, protože je nyní daleko od Země, v příští oposici, 
kdy hude sice dál od Slunce, ale blíže Zemi (v únoru-květnu) se k ni ještě vrátí-
me, tuto lunaci tedy zatím naposled (mapka do 14.8 mug, 2°). Kometa C/1999 K8 (LI-
NEAR) je asi v maximu, kolem 13 mag (mapka do 14.0 sag, 3°). Skoro totéž platí pro 
C/I999 T2 (LINEAR), s tím rozdílem, že se blíží Slunci a vzdaluje od Země (C/1999 
K8 naopak), měla by být kolem 12.5 mag a tedy nejjasnější z nabídky (mapka do 
13.2 mag, 2.8). Málo sledovaná je dosud C/1999 U4 (Catalina-Skiff), měla by však 
být kolem 14 mag (její visuální fotometrické parametry dosud nemáme, mapka do 14.8 
mag, 1.2°). Rychleji by měla zjasňovat (blíží se Slunci i Zemi) C/1999 Vl (LINEAR) 
- 13.5 -> 13 mag, bohužel ale také zrychlila svůj pohyb (mapka do 14.0 mag, prvá 
část 1.3°, druhá 1.5°). Místo C/2000 K1 (která nespinila očekávání v ni nekladená) 
je zkušebně do programu zařazena C/2000 K2 (LINEAR); a to dodatečně také na pos-
lední dny srpna a prvé září (mapka 1.4°), pro lunaci září/říjen je mapka ve dvou 
částech (1.2° a 0.9°, všechny mapky jsou do 14.8 sag). V říjnu prochází perihelem, 
ale vzdaluje se od Země a klesá k obzoru. Nyní efemeridy komet s viditelností ve-
čer (V) nebo ráno (R), čísla značí výšku nad obzorem (pokud nejsou udány, je kome-
ta skoro celou noc). Všechny údaje jsou pro 2000.0: 

Datum R.A. Dekl. Dist. r elong. mag Vidit 
h m S o (AU) (AU) 0 0 

C/1999 J2 (Skiff) V-12 

00/09/15 15 15 33 21 20.5 7.681 7.186 57.2 14.4 37.2 
00/09/19 15 16 33 20 45.2 7.724 7.190 54.7 14.4 35.9 
00/09/23 15 17 38 20 10.6 7.766 7.194 52.2 14.4 34.6 
00/09/27 15 18 49 19 36.9 7.805 7.198 49.8 14.4 33.3 
00/10/01 15 20 06 19 04.0 7.842 7.202 47.4 14.4 32.0 

00/10/05 15 21 27 18 31.9 7.876 7.206 45.2 14.5 30.7 
00/10/09 15 22 52 18 00.8 7.908 7.210 43.0 14.5 29.4 



00/09/15 17 47 09 5 29.9 2.180 2.454 93.4 16.6 42.7 
00/09/19 17 52 31 4 51.8 2.211 2.450 91.3 16.6 42.0 
00/09/23 17 58 11 4 14.4 2.242 2.446 89.3 16.6 41.3 
00/09/27 18 04 06 3 37.9 2.275 2.442 87.3 16.7 40.7 
00/10/01 18 10 18 3 02.5 2.308 2.440 85.3 16.7 40.1 

00/10/05 18 16 44 2 28.3 2.343 2.438 83.3 16.7 39.5 
00/10/09 18 23 24 1 55.7 2.378 2.437 81.4 16.8 38.9 
00/10/13 18 30 17 1 24.6 2.414 2.437 79.4 16.8 38.4 
00/10/17 18 37 21 0 55.3 2.451 2.438 77.5 16.8 37.8 
00/10/21 18 44 35 0 27.8 2.488 2.439 75.6 16.9 37.3 

Rozpad komety C/1999 S4 (LINEAR) 

0 pozorování komety C/1999 S4 pomocí HST svědčící o značných změnách její ak-
tivity byla zpráva již v minu]ém Zpravodaji. Další vývoj komety pokračoval dosti 
dramaticky. Její X-záření studovali C. Lisse and D. Christian, K. Dennerl, F. Mar-
shall, R. Mushotzky, R. Petre, S. Snowden, H. Veaver, B. Stroozas a S. Volk pomocí 
přístrojů sond Chandra a EUVE 11320 UT července (960 s); na čípu S3 byl tok 0.3/s, 
z toho plyne celkový tok 8.10- erg/(s.cm') v oboru 0.2-0.7 keV a celková záři-
vost 6.1011 erg/s. Spektrum z ACIS-S ukazuje ostrou čáru 570 eV vyšší než 10-sigma 
iontu O VII. Přítomny byly i další čáry (N VI, N VII mezi 300-500 eV, 0 VIII u 650 
eV) při nízkém poměru S/N. Nejlepší souhlas s předběžnými údaji poskytl NEKAL mo-
del mnohonásobné čárové emise za přebytku kyslíku a dusíku a teploty plasmz 0.17 
keV. Pří troj EUVE Lexan B poskytl 0.06 impulsů/s (5400 s), čemuž odpovídá záři-
vost 101 erg/s při 0.16 keV. Emise byla velmi časově proměnná v souvislosti se 
sluneční erupční aktivitou [IAUC 74641. 

I. de Pater, M.R. Hogerheijde, M.C.H. Vright, R. Forster, V. Hoffman, L.E. 
Snyder, A. Remijan, L. M. Voodney, M. F. A'Hearn, P. Palmer, Y.-J. Kuan, H.-C. Hu-
ang, G.A. Blake, C. Qi, J. Kessler, and S.-Y. Liu oznámili detekci HCN pomocí B]MA 
Array v autokorelačním módu 21-24 července. Anténní teplota v listu 130" byla 3.5 
t 1 mK (několik procent produkce C/1995 01). V kros-korelačním módu s Owens Valley 
Radio Observatory nebyl nalezen žádný signál, to zmanená, ₹e zdroj byl poněkud 
větší, než plyne z Haserova modelu. 

M. Kidger sledoval kometu od 23.července 1-m J. Kapeynovým teleskopem (Kanár-
ské ostrovy) v širokopásmových U, B, V, R a Z filtrech. Na snímcích z 23.9 a 24.9 
července má dosud kometa typický vzhled s vysokou, centrální kondensací, během dne 
její jasnost klesla 3x; 25.9 byla centrální kondensace výrazné protáhlá (asi 15") 
v PA 80'. Pokles jasnosti a protahování kondensace pokračovalo z 30" do 45-50" (v 
PA 80') mezi 26.9 a 27.9 července. Na snímcích nebyla žádná místní zjasnění svěd-
čící o přítomnosti podjader. Expansní rychlost asi 40 m/s svědčí o prachové a ne 
plynné struktuře. Plynný ohon se přeformoval do hlavní osy centrální kondenzace 
[IAUC 7467). 

Extrémní protažení vnitřní kómy do směru ohonu oznámili J. Licandro, G. Tes-
sicini, I. Perez a S. Hidalgo z pozorování 3.6-m Galileo teleskopem (La Palma) ve 
dvou nocích 26.9 a 27.9. Nebyla patrná žádná centrální kondensace, maximum jasu se 
však posunulo ze směru antiohonu k PA 81' (26), resp. 84' (27) rychlostí 7.4"/den, 
tedy 26 m/s. Jasnost komy klesla z 8.83 t .04 mag na 9.46 t .07 mag (obor J, clona 
průměru 30"). Vícebarevná fotometrie neukázala žádnou větší strukturu kolem maxima 
a střední barevné indexy (26.9 července byly J-K = +0.61 t .05 a H-K = +0.12 t .06 
(26.9 července). Údaje svědčí o "velké události" v jádře komety. 

Spektrum komety (obor 320-1000 na) získali 28. UT A.V. Filippenko a R. Chor-
nock pomocí 3-m reflektoru Lickovy observatoře. Spektrum neukazuje výrazné emise 
na pozadí odraženého slunečního spektra na rozdíl od spekter pořízených stejným 
zařízením 27/6 a 6/7. Emise CN u 380 na je přítomna, ale v rozsahu celé štěrbiny 
(podobně jako atmosférické čáry), na rozdíl od toho je kontinuum (reflekční) výra-
zně ohraničeno. Morfologie komety je pekuliární, kometa nemá jasnou hlavu, jasněj-
ší než přilehlý ohon, i když hranice hlava/ohon je ostře definavaná. 



S. Nakano píše, že A. Asami nenašel 28.49 UT žádné maximum jasnosti v centrá-
lní kondensaci které by definovalo astrometrickou polohu na CCD snímku 0.25-m ref-
lektorem [IAUC 7468 a 7470]. 

Z. Sekanina soudí, ₹e velké negravitační efekty pozorované u této komety mo-
hou svědčit o tom, ₹e je úlomkem mnohem hmotnější komety pohybující se ve stejné 
dráze s dosti odchylnou (o více než několik staletí) dobou průchodu perihelem. Po-
dobné fragmenty jeví značné tendence k rozpadu. Pokud k rozpadu komety v oblak 
prachových částic došlo (jak soudí M.R. Kidger i jiní), bude možné sledováním vý-
voje oblaku odhadnout celkovou hmotnost tělesa. Zkušenost s původně jasnými kome-
tami, u kterých později zanikla hlava ukázala, že vzniklý pásovitý chvost přežívá 
hlavu o několik týdnů. Velmi předběžná analysa ukazuje, že ke kritické údálosti 
mohlo dojit před 23.6 červencem UT a vypudil submilimetrový (a větší) prach s od-
pudivou silou do 0.024 sluneční gravitace. Posiční úhel a délka takto vzniklého 
útvaru by měly být: červenec 30.0: 90 , 2'; srpen 4.0: 98 , 4'; 9.0: 102', 7'; 
14.0: 104', 10'; 19.0: 105', 12'; 24.0: 106', 15'; 29.0: 106', 11'. Zvláště koncem 
období je předpovídaná délka spíše horním odhadem. Pokud nebude ohon přetrvávat 
znamená to buď, že je horní mez hmoty komety velmi nízká, nebo že uvolněný prach 
nepředstavuje podstatnou část celkové hmoty [IAUC 7471]. 

M. Kidger, R. Corradi a N. O'Mahoney (La Palma) oznámili výsledky pokračují-
cího sledování komety pomoci 2.5-m teleskopu 1. Newtona 1.9 srpna UT exposicí lOOs 
v oboru R. Nebyla patrná žádná kondensace svědčící o přítomnosti jádra nebo jeho 
úlomků v komě. Neklid vzduchu byl (ve stejné výšce) 1.5'. Pozorování svědčí o tom, 
₹e v komě nejsou žádné větší úlomky jádra. Koma má podobnou strukturu jako dříve 
(je podobná doutníku nebo hrotu oštěpu) a je dobře ohraničena ve směru ke Slunci, 
její nejjasnější část je však posunuta >1' ve směru ohonu. Ohon je patrný v délce 
nejméně 20' [IAUC 7472]. 0 několik dnů později ohlásil Kidger, že tímto přístrojem 
1.9 srpna nedetekovali bodový zdroj 5-sigma nad úroveň pozadí, limitní jasnost 
R = 22.0 mag. Dodává, ₹e přítomnost ostrého okraje komy nasvědčuje, že nerozlišený 
úlomek jádra pokračuje v produkci prachu. Pozorovaná jasnost slábne od erupce. Mě-
ření jasnosti komy ukazuji, ₹e maximum je 75" od čelního okraje komy [IAUC 7474]. 

C. Hergerother vyjádřil názor, že se jádro komety C/1999 S4 nerozpadlo, ale 
že mu prostě "došel plyn". Uvádí také, že v posledních 13 letech bylo zachyceno 
poměrně rychlé zmizení 8 komet se vzdáleností perihelu vesměs pod 1 AU (mnozí máte 
ve "skoro čerstné paměti" C/1996 01 (Tabur) která se v podobné poloze nad severem 
"rozplynula" v říjnu 1996). 

D. Schleicher a L. Voodney pokračovali 29.2 července v širokopásmové fotomet-
rii komety 1.1-m Hallovým reflektorem Lowell Observatory ve clonce 95" centované 
na efemeridovou polohu. Zjistili tyto produkční rychlosti (molekul/s): log Q(OH) 
= 27.4; log 9~C6) = 24.4; log Af(rho) = 1.5 (prach). "Vodni ekvivalent" této pro-
dukce je 10 molekul vody/s. Tyto hodnoty jsou 8-lOx menší, než 13.července 
[IAUC 7475, 7477]. 

Po 27.červenci byl upraven program Hubbleova teleskopu, aby mohlo být jeho 
pomocí hledáno jádro komety. Na snímku VFPC2 z 5.167-5.396 srpna (kvalita obrazu 
0.6") byla zachycena čelní strana komy s mnoha drobnými jádry (jejich typický od-
hadnutý rozměr je asi do 30 m). Na připojeném obrázku (kredit: Harold Veaver, John 
Hopkins Univ. a HST Comet LINEAR Investigation Team) je vidět nejméně 8 fragmentů; 
obrázek byl kvůli reprodukci upraven na negativ. Ztemnělé pozadí táhnoucí se přes 
střed doprava nahoru je "špička doutníku" komy. Pozůstatkem původního jádra je 
nezřetelný fragment nejvíc vlevo. V době snímku byla kometa 0.68 AU od Země. 

Na dolním obrázku je záběr komety z 6.978-6.999 srpna pořízený Very Large Te-
leskopem (8.2-m, ESO, Chile) složený ze 3 záběrů (9, 10 a 8 min) v oboru R. 

H. Veaver a R. Vest (ESO) s velkou skupinou spolupracovníků oznámili, že na 
snímku ESO jsou jádra již do 20" od západní špičky prachového "doutníku'. Polohy 
jader na snímku HST a VLT spolu dobře souhlasí, i když na snímku VLT již chybí 
nejjasnější fragment snímku HST. Aktivita fragmentů se zjevně s časem rychle mění. 
Na snímcích VLT z 9.976-9.996 UT srpna jsou fragmenty již stěží detekovatelné, ne-
zdá se však, ₹e by tyto změny bylo možné připsat jen horším podmínkám 9.srpna (ne-
klid 1-1.3"). Odhad jasnosti jednoho osamoceného fragmentu (clonka 0.23") vychází 
kolem 24 mag. Při stávající poloze komety (r = 0.79 AU, Delta = 0.69 AU, fáze 86') 
bude mít neaktivní fragment průměru 100-m (při albedu 0.04) 25.9 mag [IAUC 7476]. 



Změny ve vzhledu komety jsou dobře zachyceny na CCD-snímcích mnoha hvězdáren, 
z hvězdárny v Modre píše A. Galad: 13/14. 7.: krásně jasná, vyvinutý chvost; 25/26 
7.: prodloužené "jádro"; 26/27. 7.: jakoby rozdvojené "jádro"; 1.8. večer: už jen 
"doutník". Visuální odhady jasností této komety jsou publikovány v IAUC 7464 (4 
odhady, od nás Kyselý 1), 7471 (6 odhadů, od nás lehký, Kyselý a Hornoch po 1), 
7474 (3 odhady, od nás Lehký 1). 

Komentář: liž od června jasnost komety pravděpodobně kolísala v krátkých ob-
dobích (Zpravodaj 143). ]i₹ v té době pravděpodobné začínal rozpad jádra (pozoro-
vání fragmentu 7. července na snímcích HST). Kolem 11-13. se zastavil růst Jasnos-
ti komety a kometa začala slábnout, 20-21. byla asi o 1 mag slabší, než dle star-
ších pozorování měla být. V těchto dnech se na povrchu jádra, které nebylo dosta-
tečně ochlazováno odpařujícím se materiálem (komety jsou vlastně ledničky) depono-
vala značná energie. Zvýšené tepelné namáhání jádra vedlo k jeho postupnému "trhá-
ní" a následnému rozpadu, jas se zdá, spíše úpinému (možná na původní "kometísimá-
ly" z nichž komety vznikaly). Proces vrcholil kolem 23., kdy jasnost komety vzros-



tla o více než 1 mag. Je nepravděpodobné, že by rozpad proběhl až kolem 25-26. , 
jak je v některých zprávách uváděno (častěji však je situován do období před 23.6 
červencem). Jádro komety bylo asi skutečně velice malé, poslední Marsdenův odhad 
průměru je 200-300 m (nejmenší jádra periodických komet jsou asi 500 m) a bylo ce-
lé velmi aktivní (po celou dobu pozorovatelnosti dosti dobře vyhovovaly fotomet-
rické parametry, určené ještě z předperihelových pozorování (M = 8.48, n = 2.35), 
definitivní hodnota n bude zřejmě ještě o něco nižší. Drobné úlomky se ovšem rych-
le vyčerpají a kometa brzy zmizí. Na snímcích menšími přístroji z 2-8.srpna jsou 
patrné dva útvary: úzký pás, táhnoucí se od fragmentů jader a špičatý "doutník', 
který se od nich postupně vzdaluje (bohužel nereprodukovatelné). Poslední odhad 
jasnosti komety je z 6.40 srpna: asi 10.0, 2x5' (M. Mattiazzo, Valloroo, 20cm ref-
lektor). 

S. Roy a V. Tucker oznámili, že se jim dle pozorování sondy Chandra podařilo 
vysvětlit jeden z dosud otevřených problémů: RTG záření komet. Záření je čárové, 
vysoce ionizovaných iontů a vzniká srážkami iontů slunečního větru (o rychlosti 
stovek km/s) s částicemi plynu komety. Při tom dochází k silné ionizaci a excitaci 
atomů, následně vysílají excitované atomy energii v podobě RTG kvant. Zdá se, že 
hlavním zdrojem pozorovaných iontů (0 a N) je samotný sluneční vítr. 

Vnější měsíce velkých planet 

Vnější měsíce velkých planet mají řadu společných v]astnosti. Mezi ně patří 
především retrográdní dráha (se sklonem nad 90'), velká vzdálenost od planety (me-
zi nimi a "vnitřními měsíci" s vesměs přímými drahami buď vůči ekliptice nebo rov-
níku planety je zřetelná mezera; poloosy jejich drah jsou asi dvojnásobkem poloos 
nejvzdáleněších měsíců vnitřních) a větší výstřednosti (vnitřní měsíce mají výst-
řednosti většinou pod 0.1, vnější je mají obvykle mezi 0.1 a 0.4). Hodnoty sklonu 
a výstřednosti u vnitřních měsíců nabývají ostatně nejvyšších hodnot u "prstence" 
čtyř měsíců Jupitera, které jsou ve vzdálenosti 11-12 milionů km od planety a je-
jichž pohyb je již silně rušen přitažlivostí Slunce; výrazný rozdíl mezi těmito 
dvěma skupinami není tím zdaleka setřen. 

Z těchto rozdílů plyne i rozdílný původ těchto skupin těles. Zatímco vnitřní 
měsíce zjevně vznikaly spolu se svými "mateřskými" planetami (podobně jako planety 
se Sluncem), jde u vnějších měsíců zpravidla o tělesa zachycená později, v důsled-
ku "spolupráce" gravitačního pole planety s gravitačním polem Slunce, tato tělesa 
jsou tedy vlastně planetkami. Prvým (svými rozměry poněkud atypickým) objeveným 
měsícem tohoto typu je Triton, nejjasnější měsíc Neptuna objevený již Lasselem ro-
ku 1846. Ostatní měsíce tohoto typu byly nalezeny až v tomto století, vesměs však 
pozemskými dalekohledy. V tomto ohledu nemají kosmické sondy téměř šanci, vzhledem 
k rozměrům drah těchto těles je pravděpodobnost náhodného průletu v blízkosti něk-
terého z nich nepatrná a při "běžných" vzdálenostech průletu by tato tělesa by 
slabší 10 mag. V současné době, kdy se studiu těles na periferii sluneční sousta 
věnuje zvýšená pozornost však podobných těles dosti rychle přibývá. V loňském roce 
byly objeveny nejméně 4 (rozhodnutí o tom, že dráha je planetocenrická při vzdále-
nosti desítek minut až stupňů je obtížné a často možné a₹ po dvou oposicích). 

V následující tabulce zpřesněných planetocentrických drah jsou dráhy dvoú ne-
dávno objevených satelitů Urana a jednoho měsíce Jupitera (oběžmé doby v letech): 

Měsíc T [TT] a [AU] e Perihel Uzel Sklon P [r] 

5/1999 U 3 01:09:17.7268 0.107712 0.327449 173.5689 320.1468 146.3403 5.346 
S/1999 U 1 03:03:31.3912 0.121694 0.494329 2.1890 249.8452 148.8285 6.420 
S/1999 J 1 01:08:19.3452 0.161605 0.124529 49.2924 281.1044 143.0571 2.102 
S/1999 U 2 00:07:17.8212 0.053092 0.145863 29.8432 189.4991 141.5385 1.850 

Údaje v tabulce jsou vesměs pro ekvinokcium 2000.0, označení je předběžné: S = sa-
telit, rok objevu, planeta, pořadové číslo v roce. 0 S/1999 U 3 byla zpráva již v 
IAUC 7230 a 7248, je asi 23.2 mag a byl nově sledován 3.8-m Mayall teleskopem na 
Kitt Peaku v květnu a 2.5-m Nordic optickým teleskopem z La Palma v červnu (B. 
Gladman, M. Holman, J.J. Kavelaars, T. Gray, N. Haug, K.B. Klepper); v květnu byl 



3.0' východně a 0.4' severně od předpovězené posice [IAUC 7477]. V červnu byl dru-
hým z uvedených dalekohledů znovunalezen i S/1999 U 1 (Holman, Grav, Haug a Klep-
per), 1.5' východně a 0.5' severně od polohy v IAUC 7385, je asi 23.4 mag, snimky 
proměřil Gladman, výpočty provedl V. Williams, u měsíce U 1 spočetl poruchy B.G. 
Marsden [IAUC 7450]. Satelit 5/1999 J 1 měl trochu pohnutější historii. Objevil 
jej J.V. Scotti v rámci projektu vybraných polí Spacewatch programu a získal ozna-
čení 1999 UX10 (dráha byla v MPS 7418). T.B. Spahr jej při nemožnosti dosažení 
dobré shody pozorování s heliocentrickou drahou identifikoval jako pravděpodobný 
satelit Jupitera. R.S. McMillan, J.A. Larsen, J. Montani, A.E. Gleason a T. Geh-
rels provedli další pozorování a proměřili polohy. Po výpočtu neperturbované dráhy 
zjistil Marsden, že objekt je družici a Williams spočetl dráhu včetně poruch. Sa-
telit je 19.9 a₹ 21.2 mag [IAUC 7460]. R. Gladman ohlásil později nová pozorování 
měsíce S/1999 J 1 získaná 2.2-m reflektorem La Silla (25/7) a 8.2-m Very Large Te-
lescope (Paranal, 28/7); zpřesněná dráha je v tabulce [IAUC 7469]. 0 mírně načer-
venalé barvě tohoto satelitu svědčí fotometrie 8.2-m teleskopem (Gladman a H. Boe-
hnhardt) 29.července: B = 21.43 t .09, V = 20.73 t .04, R = 20.21 t .03, I = 19.87 
t .06 [IAUC 7472]. 

Předběžná dráha měsíce S/1999 U2 byla již v IAUC 7385, nové snímky, které 
získali B. Gladman (3.6-m reflektor ESO) a M. Holman (3.5-m C-F-H refl. Mauna Kea) 
dovolily spočíst G.V. Williamsovi dráhu včetně poruch. Měsíc je 24.0 mag [IAUC 
7473]. Epochy drah jsou vesměs 2000:09:13.0 TT. 

Novinky o kometách 

Těsně po uzávěrce minulého čísla jsme dostali zprávu o tom, že kometa C/2000 
K1 (Koehn) byla B.C. Marsdenem zpětně identifikována se dvěma tělesy planetkového 
vzhledu: 1999 UJ10 sledovaným 31.10.1999, 1.11.1999 a 13.12.1999 (celkem 11 poloh) 
a s 1998 XA70 sledovaným 14.12.1998 a 17.12.1998 (celkem 9 poloh). Všechny starší 
posice byly získány systémem LINEAR, předběžně publikované dráhy byly dost nepřes-
né. Z 29 poloh byla určena nová dráha, dle níž kometa již perihelem prošla v led-
nu; pravděpodobně až do průchodu perihelem nebyla příliš aktivní [IAUC 7465]. Její 
nová dráha byla v MPEC 2000-022 a poté v MPC 40989 (v tabulce). Kometa zjevně 
přichází z Oortova oblaku, "původní" (před vstupem do vnitřní části sluneční 
soustavy) hodnota 1/a = z = +0.000025, "budoucí" hodnota +0.000099. 

Byla znovuobjevena kometa P/2000 02 (Kushida) [= P/1994 Al = 1994a = 1993 XX] 
procházející přísluním v červnu 2001. Kometu našli pomocí 3.6-m reflektoru ESO C. 
E. Delahodde a O. R. Hainaut. Vůči předpovědi je odchylka průch~du perihelem jen 
-0.096 dne (asi 2.3 hod). Poloha komety 25.33 července byla 23 34m27s, +2"52.9' 
[IAUC 7467]. Mnozí pozorovatelé mají tuto kometu dosud v živé paměti, dosáhla sko-
ro 10 mag a byla dobře vidět malými dalekohledy. Při oběžné době asi 7% roku se 
střídají příznivé a nepříznivé návraty; při současném průchodu je skoro v konjunk-
ci se Sluncem (asi 3.5" od něj), před ní bude na večerní obloze nanejvýš 16 mag, 
počátkem března v Rybách. V roce 1994 byla sledována půl roku a bylo změřeno 296 
poloh (očekávaná vnitřní chyba doby návratu byla jen 0.02 dne), při této přesnosti 
bylo únosné použít k opětnému vyhledání velkého stroje (získá asi číslo 144). 

Trochu "pozapomenuty" zůstaly nové elementy komety 2P/Encke, byly uveřejněny 
právě v období, kdy tato kometa nebyla pozorovatelná. Rozdíl oproti starším je ov-
šem malý (do 2" v efemeridě). Za letošního, velmi nepříznivého návratu, meni téměř 
sledována; vynahradí nám to však v roce 2003, kdy projde jen 0.261 AU od Země 
a mohla by v prosinci dosáhnout a₹ 6.5 mag (od září do listopadu bude pozorovatel-
ná skoro celou noc, později večer), navíc bude většinou dost severně od ekliptiky. 
Její dráhy při obou návratech, elementy nově objevených komet i těch, pro které 
byly zpřesněny jsou v následující tabulce: 

Kometa T [TT) q [AU] e Perihel Uzel Sklon MPC 

2P 00:09:09.6662 0.339537 0.846898 186.4834 334.6000 11.7555 40671 
2P 03:12:29.8768 0.338461 0.847339 186.4985 334.5876 11.7696 40671 

47P 01:01:06.4952 2.305365 0.396093 348.8845 2.6022 12.5134 31662 
65P 03:05:11.8636 2.445947 0.318668 196.3753 68.4167 10.3840 40670 



74P 01:01:15.6452 3.545786 0.146326 86.6545 77.1565 6.6523 31662 

C/1999 K8 00:04:24.3018 4.200538 1.000773 164.6211 195.3950 52.7329 40988 
C/1999 S4 00:07:26.1741 0.765137 0.999449 151.0490 83.1910 149.3905 40988 
C/1999 T2 00:11:24.4684 3.037363 1.002092 104.6693 14.8800 111.0020 40988 
C/1999 U4 01:10:28.4489 4.915082 1.007791 77.5152 32.2887 51.9261 40988 
C/1999 Y1 01:03:24.1154 3.091225 1.000600 184.2849 188.8840 134.7869 40988 

C/2000 K2 00:10:11.3641 2.437194 0.995521 106.8200 195.2634 25.6338 40988 
C/2000 01 00:01:27.3486 5.921889 1.000855 55.1085 88.8622 148.0974 40989 
P/2000 02 01:06:27.6952 1.431278 0.628992 216.0224 245.6245 4.1188 0-032 

Kometa a jméno Epocha a P\ z t dz N Období 

2P/Encke 2000:09:13 2.217714 I 3.30 1986-1999 
2P/Encke 2003:12:27 2.217082 I 3.30 1986-1999 
47P/Ashbrook-Jackson 2001:01:11 3.817414 7.46 1948-1997 
65P/Gunn 2003:05:01 3.589948 I 6.80 1978-1999 
74P/Smirnova-Chernykh 2001:01:11 4.163313 8.49 1978-1998 

C/1999 K8 (LINEAR) 2000:04:06 -0.000184 t .000002 403 99:05:26-00:07:19 
C/1999 S4 (LINEAR) 2000:08:04 +0.000720 1070 99:09:27-00:07:22 
C/1999 T2 (LINEAR) 2000:12:02 -0.000689 t .000002 356 99:07:22-00:07:22 
C/1999 U4 (Catalina-Skiff) 2001:10:18 -0.001585 t .000010 135 99:09:18-00:07:19 
C/1999 Y1 (LINEAR) 2001:04:01 -0.000194 t .000004 276 99:10:29-00:07:21 

C/2000 K2 (LINEAR) 2000:10:23 +0.001838 t .000023 121 00:05:04-07:21 
C/2000 01 (Koehn) 2000:01:17 -0.000144 t .000009 29 98:12:14-00:07:23 
P/2000 02 (Kushida) 2001:06:20 3.857812 7.58 303 94:01:07-00:07:27 

Ze sledovaných komet "údr₹ba" zpřesnila elementy skoro všech, změny však nej-
sou velké. Pro 8.září (v době kdy končí mapky z minulého Zpravodaje) jsou nové po-
lohy vůči starým posunuty u komety C/1999 K8 o 0.2' k S; u C/1999 T2 o 0.3' k V; u 
C/1999 U4 o 0.5' k J; a u C/1999 Y1 o 0.4' k J; tedy vesměs srovnatelně s rozměry 
jejich kom. 

Jak jsou na internetu "otevírány" další a další záznamy z koronografů S2 a S3 
SOHO přibývá sondou zachycených komet. V IAUC 7472 jsou uvedeny další komety z ro-
ku 1997. Měření poloh provedl D. Hammer (našel také C/1997 K4), redukce B.G. Mars-
den. Další komety v záznamech našli: M. Oates (C/1997 J3, C/1997 34, C/1997 K3), 
X. Leprette (C/1997 LS a C/1997 M2). Objevy pocházejí vesměs z dat koronografu S2. 

Dráhy objevených komet SOHO spolu s obdobím pozorovaní (v hodinách vůči prů-
chodu perihelem, vesměs před ním) a číslem MPEC (ve zkrácené formě) jsou: 

Kometa T [7T) q [AUl Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/1997 J3 1997:05:10.75 0.0085 60.73 334.41 146.83 -8.5 -5.5 7 00-P18 
C/1997 34 1997:05:10.84 0.0094 89.37 23.14 138.93 -10.6 -7.6 6 00-P18 
C/1997 K3 1997:05:26.35 0.0077 83.71 4.71 144.45 -10.7 -6.9 5 00-P18 
C/1997 K4 1997:06:01.24 0.0056 89.31 12.54 142.75 -11.1 -6.3 5 00-P18 
C/1997 LS 1997:06:12.55 0.0080 76.37 356.96 146.13 -10.9 -6.5 6 00-P18 
C/1997 M3 1997:06:28.94 0.0056 73.08 354.23 146.10 -8.1 -6.2 5 00-P18 

Pozor, pozor: Kometa 2P/Encke byla kolem l.srpna asi 10.9 mag, 10. asi 10.3 mag, 
stále ještě zjasňuje a bude pozorovatelná do prvých dnů září. 

Negravitační efekty v pohybu komet 

Větší tělesa Sluneční soustavy se vesměs pohybuji pod vlivem gravitačních 
sil; proč jsou komety výjimkou. Odpověď dávají opět fyzikální zákony a to sice zá-
kon o zachováni hybnosti. Kometární jádro uvolňuje během přiblížení ke Slunci plyn 
a prach. Kdyby k tomuto procesu docházelo ve všech směrech stejné, pohyb komety by 
nebyl nijak ovlivněn. Ale zdrojem energie pro vypaření zmrzlých plynů je Slunce, 
proto většina materiálu je uvolněna na "denní" straně jádra. Vlivem této asymetrie 
působí na jádro síla mířící směrem od Slunce. Tento jednoduchý model je však komp-

~ 



Ukován rotací jádra, takže výsledná sila míří stranou. Právě složka působící ve 
směru pohybu komety byla objevena jako první, ze změny oběžných dob periodických 
komet. Ke správnému vysvětlení dospěl již v minulém století Bessel (i když je poz-
ději, po diskusi se zastánci odporujícího prostředí, opustil - v té době však byl 
tento efekt pozorován jen u 2P/Encke). V současné době se silové vektory vynikají-
cí tímto efektem označuji jako negravitační parametry a v tomto "klasickém" modelu 
jsou označovány jako Al (míří od Slunce), A2 (je k němu kolmý, míří ve směru pohy-
bu komety a A3 (je kolmý k dráze komety). Nejvýraznější déledobě se kumulující 
efekty vznikají pod vlivem členu A2, jehož působení na změnu oběžných dob komet 
bylo objeveno nejdříve I (jeho záporná hodnota - br₹dění vede ke zkrácení poloosy 
dráhy komety a tím i oběžné doby a naopak). 

Dlouhou dobu bylo studium negravitačních efektů spojováno se studiem pohybu 
periodických komet, vedou totiž (pokud jsou dosti stálé) k pomalým, ale systema-
tickým změnám dráhy, po několika obězích dobře patrným. Do jisté míry to platí 
dodnes; zatímco u komet sledovaných po dobu alespoň tří oběhů jsou spočteny pro 

s koro všechna tělesa, u dlouhoperiodických komet byly spočteny jen pro 18 těles 
(13. vydáni Catalogue of Cometary Orbits 1999, B.C. Marsden, G.V. Williams); prvým 
je kometa 1885 X1. Aby byly tyto parametry vůbec určitelné, je nutné mít mnoho 
velmi přesných pozorování a musejí mít dost velké hodnoty. Na rozdíl od bč₹ného 
názoru nemívá většina periodických komet nebo komet s výraznými jezy hodnoty těch-
to parametrů velké; tyto komety mají totiž obvykle aktivní jen malou část povrchu 
a poměr mezi množstvím uvolněného materiálu a celkovou hmotností jádra bývá menši, 
než u "mladých" komet nejevících v blízkosti jádra žádné struktury. Dost typický 
bývá u mladých komet také pomalý růst jasnosti při přibližování ke Slunci (napřík-
lad kometa C/1999 S4 (LINEAR) mění jasnost v závislosti asi na 2.35-té mocnině 
vzdálenosti od Slunce, obvyklé hodnoty jsou u dlouhoperiodických komet mezi 3 a 5, 
u krátkoperiodických spíše 5 a₹ 8; právě tato nízká hodnota vedla k příliš optimi-
stickému odhadu jasnosti C/1999 S4, výpočty byly provedeny pro hodnotu 4). Kometa 
C/1999 S4 je ostatně prvou kometou, u níž byly zjištěny velké negravitační efekty 
již před průchodem perihelem. Hodnoty Al = +9.50, A2 -2.11 patři mezi největší, 
vyšší hodnoty měly C/1993 Al (Mueller) - +16.6, -2.2, která krátce po průchodu pe-
rihelem velmi zeslábla a skoro "roztála" a C/1998 P1 (Williams) - +31.51, +2.29, 
tato kometa (objevená nedlouho před průchodem perihelem) měla také nízkou hodnotu 
mocniny změny jasnosti na vzdálenosti od Slunce - 2.89. 

Silné negravitační efekty jsou tedy spíše známkou mládí tělesa, i když na na-
ději na "dlouhý ₹ivot" kometě nedávají, protože svědčí o velmi rychlé ztrátě hmo-
ty. Tok materiálu z jádra ale může mít i další důsledky: při velmi nepravidelných 
tvarech kometárních jader (hlavně "starších" komet) u nichž je aktivní jen malá 
část povrchu může (obvykle) směřovat vzniklá reaktivní síla mimo těžiště tělesa. 
Pokud je tato sila dost velká, je schopná změnit rotaci kometárního jádra a někdy 
jej dost rychle "roztočit". I když dosud nebyl podobný případ spolehlivé pozorován 
prostředky nedávné doby dosud k tak detailním pozorováním nepostačovaly, navíc je 
řeba - aby byl tento efekt dobře patrný - mít "vhodnou kometu", s jedním, velmi 

mohutným jezem) je teoreticky možný a přináší vysvětlení řady pozorovaných jevů; 
hlavně rozpadů komet, k nimž dochází obecné v libovolném místě dráhy, často dost 
daleko od Slunce. Takto 'roztáčená" kometa ("roztáčeni" totiž neprobíhá jen v oko-
lí perihelu) se při překročení sil soudržnosti a gravitace rozdělí na více těles. 

O Kreutzově skupině komet 

Asi 170 kometek zachycených koronografy SOHO je u₹ skutečné mnoho a má proto 
cenu se zde jimi zabývat podrobněji. Některé z komet této rodiny navíc patřily me-
zi nejjasnější pozorované komety vůbec, vede mezi nimi asi kometa C/1882 R1, vidi-
telná okem ve dne v těsné blízkosti Slunce včetně chvostu. 

Prvou zajímavosti je již původ této skupiny; její lépe prostudované členky 
mají oběžné doby mezi 500 a 1000 let, tedy dosti krátké. Zachycení jejich mateřské 
komety (i když mohla mít po prvém průchodu perihelem oběžnou dobu delší než nyní) 
gravitačním vlivem planet nepadá totiž v úvahu. Oba uzly dráhy leží v těsné blíz-
kosti Slunce, protože hlavní poloosa nesmírné protáhlé dráhy je orientována téměř. 



kolmo k průsečnici roviny dráhy s ekliptikou. Nejjednodušším vysvětlením je, že se 
kometa chytila sama: při vzdálenosti perihelu 0.0067 AU je oběžná rychlost v peri-
helu asi 520 km/s. Její zmenšeni o méně než 9 m/s (ty metry nejsou chyba) stačí 
k tomu, aby parabolická dráha přešla v dráhu s poloosou 100 AU (dle vzorce 
v 30 • 'I (2/r -1/a) , v němž je r vzdálenost od Slunce, a je poloosa dráhy). Ta-
to rychlost není natolik velká, aby nebyla vysvětlitelná fyzikálními procesy v ko-
metě. Jednou z možností jsou negravitační efekty. Vezmeme-li v úvahu velikost sou-
časných komet této rodiny je jasné, že původní těleso muselo být enormně velké, 
pravděpodobně vice než 50 km v průměru (jde spiš o dolní odhad). Tak velká tělesa 
nebývají negravitačními efekty příliš ovlivněna. Pravděpodobnější je roztrženi ko-
metárního jádra v blízkosti Slunce (perihely drah této skupiny leží hluboko pod 
Rocheovou mezi a i když tato mez pro tělesa s vlastni mechanickou pevnosti nepla-
tí, komety příliš pevné nejsou, navíc k roztrženi přispívá i rotace tělesa a velké 
tepelné namáháni povrchu). Ostatně i "potomci" této komety se velmi často během 
průchodu perihelem rozpadnou na několik komet, například již zmíněná C/1882 R1 od-
létala od Slunce jako 4 komety... Po rozpadu podobném mateřské komety by část tě-
les měla zákonitě velmi zkrácenou oběžnou dobu (a část pravděpodobné odlétla d~ 
mezihvězdného prostoru). 

Problémem zůstává, kdy k této události došlo. Z distribuce drah nyní pozoro-
vaných komet lze soudit, že současná tělesa nejsou bezprostředními potomky této 
superkomety. Protože přijatelnou přesnost mají dráhy komet až od 17. století a po-
drobnější analýzy dovoluji až dráhy získané v druhé polovině 19. století jsou 
identifikace dnes pozorovaných komet s ojedinělými historickými zprávami téměř ne-
možné, i když je pravděpodobné, že ojedinělé zprávy z počátku tisíciletí se k těm-
to kometám již vztahuji. Ke kometě této skupiny se pravděpodobně vztahuje i zpráva 
řeckého astronoma Ephora z roku -372 (B. Marsden). Od té doby uběhly dodneška 2-3 
oběhy. Je tedy tato skupina stará alespoň 2-3 oběhy, tedy 2500 let. Zda je starší, 
a o kolik, nevíme. 0 mnoho to nebude: v každé další generaci ztrácí tato skupina 
mnoho hmoty rozptýlené do sluneční soustavy a vypařené v koroně, s každou předpok-
ládanou generací navíc by muselo být mateřské těleso mohutnější (i předpoklad 3 
generací vede ke kometárnímu tělesu neobvyklé velikosti). 

Tohle se však netýká kometek pozorovaných koronografy SOHO. Tak malá tělesa 
nemohou přežit ani jediný průlet perihelem. Od velkých komet skupiny se musely od-
dělit po jejich průchodu perihelem a zanikají vesměs dříve, než perihelu dosáhnou. 
Jsou ale jasným důkazem toho, kolik materiálu větší komety této skupiny za jediný 
oběh ztrácejí. Prochází jich perihelem nejméně 70 ročně, tedy mejméně 50000 za 
oběh. Připočteme-li k tomu menši tělesa (jejichž příspěvek je pravděpodobné mnohem 
větší) vychází spodní odhad ztrát v miliardách tun za oběh. 
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Pozorování komet 

Hlavní sezóna odhadů komety C/1999 S4 (LINEAR) teprve nastala, 
bohužel s ní přetrvávalo i špatné počasí. Svá pozorování zaslali: 
Kamil Mornoch (10x50 - H1; 10x80 - 112); Michal Maltu! (25x100 - M1); 
Jakub Koukal (7x50 - J1; refr. 6cm, 25x - J2); Jan Kyselý (7x50 -
K1); Martin Lehký (10x50 - L1; 10x80 - L2; refl. 42cm, 81x - L3; 
162x - L4; 25x100 - L5); Gabriel Okša (12x50 - 01; 20x80 - 02); Mar-
tin Podžorný (10x80 - P1); Maciej Reszelski (20x60 - R1; refl. 
40.6cm, 72x - R2; 130x - R3); Milan Švehla (7x50 - si). 

Zvolna zeslábla (spíš vlivem růstu vzdálenosti od Slunce) C/1999 
J2 (Skiff): červenec: 24.96: 14.6 mag. 0.5' (R3); 25.86: 14.5. 0.8' 
(L4,); 25.93: 14.5, 0.5' (R3); 30.90: 14.5, 0.7' (L4); 31.88: 14.5, 
8' (L4); srpen: 1.89: 14.5, 0.6' (L4); 1.90: 14.7, 0.4' (R3); 

14.4, 0.5' (R3); 7.92: 14.7, 0.4' (R3). Po konjunkci se Slun-
cem je ráno vidět dosti jasná C/1999 K8 (LINEAR): červenec: 31.99: 
13.3 mag, 1.2' (R3); srpen: 2.01: 13.0, 1.4' (R2); 2.02: 12.6. 1.7' 
(L3); 3.03: 12.9, 1.4' (R2); 4.98: 13.0, 1.2' (R2); 6.00: 12.8, 1.5' 
(R2); 7.98: 12.8, 1.5' (R2); 10.05: 12.8, 1.6' (R2); 12.02: 12.7, 
1.5' (R2). "Nadplánová kometa" C/1999 N4 (LINEAR) je velmi slabá: 
červenec: 30.88: 15.2 mag, 0.4' (L4); 31.86: 15.2, 0.5' (L4); 
srpen: 1.87: 15.1, 0.4' (L4); 5.89: 14.8, 0.3' (R3). Nejsledovaněj-
ší kometou konce července byla samozřejmě C/1999 S4 (LINEAR): červe-
nec: 5.99: 7.6 mag, 2', ohon 0.3' v PA 275 (02); 9.04: 7.1, &5' 
(R1); 9.96: 7.0, 7', ohon 0.6' v PA 260' (R1); 10.95: 7.0, 8', ohon 
0.4' v PA 260' (R1); 13.97: 7.6:, 2.5', ohon 0.13' v PA 285' (02); 
13.99: 7.0, 4' (R1); 13.99: 7.4, 7', ohon 0.8' v PA 260', m2 = 10.7 
(R1) 14.05: 7.1, &7', ohon 0.17' (J1) 14.92: 6.9:, &4' (R1); 
19.89: 6.5, >8.5', ohon >0.25' (J1); 20.86: 6.3, 7' ohon 0.8' v PA 

20' (01) 20.89: 6.2, >9' ohon >0.42' (JI); 22.86: 6.0, 8', ohon 
0.5' v PA 40' (01); 22.93: 5.8, 11', ohon 1' v PA 35' (S1); 23.85: 
5.9, 9', ohon >0.33" (J2); 23.86: 6.1, 7', ohon 0.5' v PA 30', m2 = 



9.9 (R1); 23.86: 6.3, 9' (R2); 23.87: 6.2, 6.5', ohon 2° (K1); 
23.90: 6.0, 8', ohon 0.5' (L1); 23.90: 5.9, 6.5', ohony 1.5' v PA 
45' a 1.1' v PA 20' (H2); 24.86: 5.9, 6' (01); 24.86: 6.2, 6', ohon 
1.5 v PA 30'; 24.86: 6.3, 8', ohon 1.2' v PA 30°, m2 = 10.1 (R2); 
24.87: 6.1, 3.5', ohon 0.51' v PA 65' (02); 24.89: 5.8, 9.5', ohon 
0.42° (J2); 25.84: 6.4, 8.5', ohon 0.33° (J2); 25.85: 6.1, 5', ohon 
1.5' (P1); 25.86: 6.2, 5' (01); 25.86: 6.4, 6', ohon 0.5' v PA 45° 
(R1); 25.87: 6.5, 3', ohon 0.50' v PA 70' (02); 25.89: 6.0, 8', oho-
ny 2.0' v PA 60', 1.7' v PA 40' (H2); 25.90: 6.6, 10', ohon 1° (L2); 
25.90: 5.8, 12', ohon 1.8' v PA 90' (M1); 26.87: 6.5, 12', ohon 1.5° 
(K1); 26.88: 6.2, 9', ohon 1.2' v PA 60° (H1); 26.90: 6.6, 18', ohon 
1.0' v PA 90° (M1); 27.86: 6.6, 5' (R1); 29.84: 6.9:, 2' (02); 
31.85: 7.7, 6' (LS); srpen: 1.84: 8.1, 8' (LS); 1.85: 7.7:, 9' (H2). 
Stále (i když pomalu) zjasňuje C/1999 T2 (LINEAR): červenec: 9.96: 
13.4: nag, 1.0' (R2); 10.95: 13.3, 1.0' (R2); 23.94: 13.4, 0.9' 
(R2); 24.96: 13.3, 1.1' (R2); 25.93: 13.3, 1.1' (R2); 25.94: 12.8, 
1.4' (L3); 27.96: 13.3, 1.0' (R2); 31.92: 12.9, 1.3' (L3); 31.99: 
13.2, 1.0' (R2); srpen: 1.91: 12.9, 1.1' (L3); 2.01: 13.4, 1.0' 
(R2); 3.03: 13.4, 1.0' (R2); 4.98: 13.3, 1.1' (R2); 6.00: 13.1 1.2' 
(R2); 10.00: 13.2, 1.2' (R2). Kometa C/1999 U4 (Catalina-Skiff) je 
dosud velmi slabým objektem: srpen: 2.01: 14.5 nag, 0.6' (L4); 6.01: 
14.7, 0.5' (R3); 10.04: 14.7, 0.5' (R3). Zdá se, ₹e konečné začala 
zjasňovat C/1999 Y1 (LINEAR): červenec: 24.01: 13.7: nag, 0.7' (R3); 
25.98: 13.3, 1.1' (L3); 31.99: 13.4, 0.9' (R2); srpen: 1.99: 13.3, 
1.5' (L4); 2.01: 13.7, 0.7' (R3); 3.03: 13.4, 0.9' (R2); 6.00: 0.8' 
(R2); 7.98: 13.4, 0.7' (R2); 10.04: 13.2, 1.0' (R2). Oproti tomu 
slábne (a v našich předpovědích končí) C/2000 K1 (LINEAR): červenec: 
25.93: 14.5 nag, 0.6' (L4); 30.87: 14.6, 0.8' (L4); 31.87: 14.6, 
0.7' (L4); srpen: 1.88: 14.5, 0.6' (L4); 5.90: 14.5, 0.3' (R3); 
7.92: 14.3, 0.5' (R3). Zdá se, ₹e tuto kometu nahradí C/2000 K2 (LI-
NEAR): červenec: 30.91: 14.8 nag, 0.8' (L4); 31.90: 14.7, 0.5' (L4); 
srpen: 1.90: 14.6, 0.5' (L4); 5.90: 14.8, 0.5' (R3). Z periodických 
komet je zapomínáno na 2P/Encke: srpen: 10.05: 9.7: nag, & 2' (R2). 
Těsně u obzoru se "toulá" 29P/Schvassmann-Vachnann 1, teď však v ne-
aktivním stavu: srpen: 1.85: [12.5 nag, -- (L4). 

Na závěr další CCD pozorování Kamila Jiornocha, refl. 35cm, 
ST6; jasnosti jsou R - tedy v Cousinsově R-filtru; v závorce je ex-
posice v s, následuje průměr kómy, a případné údaje o ohonech O. Om-
luvte prosím chybné značeni u komety LINEAR v minulém čísle Zpravo-
daje, nemá být C/1999 N2, ale C/1999 N4: 

Kometa C/1999 J2 (Skiff): červenec: 25.96: 15.8 mag R (480), 
0.35', O 1.5' v PA 23°; 31.92: 15.7 R (540), 0.3', 0 0.8'v PA 18'; 
srpen: 1.91: 15.5 R (540), 0.35', O 1.0' v PA 13'. Kometa C/1999 N4 
(LINEAR): červenec: 25.90: 16.3 nag R (300) 0.25'; srpen: 1.87 
16.5 R (420), 0.25'. Kometa C/1999 T2 (LINEAR): červenec: 24.04: 
14.1 mag R (360), 0.6', O 0.8' v PA 138°; 26.03: 14.0 R (360), 0.7' 
O 1.1' v PA 117°; srpen: 1.04: 13.8 R (540), 0.6', O 0.7' v PA 123'; 
2.01: 13.9 R (480), 0.65', 0 0.8' v PA 122'. Kometa C/1999 Y1 (LINE-
AR): červenec: 24.02: 14.7 nag R (240), 0.35'. Kometa C/2000 K1 (LI-
NEAR): červenec: 25.93: 15.7 nag R (420), 0.4', O 1.2' v PA 127 ; 
srpen: 1.89: 15.8 R (480), 0.35'. Kometa C/2000 K2 (LINEAR): červe-
nec: 25.94: 15.5 nag R (360), 0.6', 0 0.6' v PA 133'; 31.94: 15.6: 
R (540), 0.3'; srpen: 1.93: 15.5: R (540), 0.3'. Kometa C/2000 01 
(Koehn): červenec: 26.00: 17.1 mag R (480), 0.2'; 31.98: [17.0 R 
(480), 10.2'; srpen: 1.96: 17.6 R (540), 0.25'. 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na SMPH: 
Předseda: doc. Vladimir Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno. 
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Setkání ve Vlašimi - program a poslední upozorněni 

Pátek ad 18 hod.: neformální setkáni na hvězdárně, diskuse o pozorovacích progra-
mech a projektech na nejbližší dobu. 

Sobota od 8:30 přednáška "Vznik a vývoj života na Zemi a jejich kosmické souvis-
losti" (V. Znojil). Příspěvek "Shlukováni meteorických částic" (N. Navrátil). 
"Planetky ve Francii - i amatérsky" (L. Šarounová). Panel pozorovatelů. 

Sobota poledne: schůze výboru SMPH (během oběda). 
Sobota 14 hod: "Prvé zkušenosti se CCD fotometrií komet" (K. Hornoch). "Pozorovací 

normy IMO, jak pozorujeme meteory, problémy a chyby expedic" (V. Znojil). "Fo-
tometrie a astrometrie planetek, programy, proč a jak konkurovat LINEARu" (P. 
Pravec). Diskuse k těmto problematikám. 

Sobota večer: Společenský večírek. 
Neděle 9:00: "Projekty kosmických letů k planetkám a kometám" (I. Míček). Práce 

SMPH v příštím století a hlavně v nejbližších letech (proč dalekohled pro SMPH 
a jaký, kdo pomůže?). Zakončeni setkání (cca ve 12 hod). 

Můžete se přihlásit ještě nyní (pokud se spokojíte noclehem na hvězdárně). 
Můžete ještě nyní přihlásit menši příspěvek (nechceme, aby se program stal dogma-
tem a necháváme v něm něco volného místa). 

Pro přednášející je k disposici: diaprojektor, meotar, PC, TV, video, ozvuče-
ní, data/video projektor. , 

Stravováni a zábava: Asi půl km od hvězdárny je naše oblíbená restaurace Vor-
lina (jinak je to i hotel), točí 012 (kvalita), celkem slušně vaří, ceny normální. 
Případné je na výběr dalších asi 20 podniků všech možných kategorii. 0 víkendu je 
v provozu i disko a rock bar do časných ranních hodin. Nakupy mo₹né, dvě večerky, 
2x pumpa (souhrn P. Pazoura). 

Drobné (ale zajímavé) zprávy 

Na zasedáni komise 6 IAU v Manchesteru 15.srpna oznámil Brian G. Narsden svůj 
okamžitý odchod z funkce ředitele Central Bureau, kterou zastával od ledna 1968. 
Jako uznáni za jeho dlouholeté služby mu komise udělila čestný titul "Direktor 
Emeritus"; bude se nadále podílet na aktivitách tohoto úřadu. Také byl zvolem pre-
sidentem 6-té komise [IAUC 7479]. Místo ředitele CBAT převzal nyní Daniel V.E. 
Green. Skončila jedna velká epocha během níž činnost této instituce mnohokrát 
vzrostla, získala novou, širší náplň a zmodernizovala se. 

Vnější Uranovy Měsíce (viz Zpravodaj 144) dostaly definitivní označeni a jmé-
na (při zmíněném zasedáni v Manchesteru): Uranus XVIII = S/1999 U 3 (Prospero), 
Uranus XIX = S/1999 U 1 (Setebos), Uranus XX S/1999 U 2 (Stephano). 

Dočasné ostré maximum Perseid se přece jen asi letos ještě dostavilo. Dle 
zcela předběžné zprávy od Rainera Aha bylo pozorováno krátkodobé zvýšeni frekven-
ce v době, která byla při zpracováni předběžné zprávy jen špatně pokryta pozorová-
ním. Celková frekvence dosáhla 100-120 meteorů za hodinu. 

Mezinárodní meteorářská organizace IMO získala sponzoringem určité prostředky 
na uděleni "Traveling grantů" pro méně zámožné účastníky ze zemi střední a východ-
ní Evropy, případně třetího světa. INO byla původně založena jako amatérská orga-
nizace iniciativou meteorářň Beneluxu, nyní je zčásti i profesionálním forem. Vá₹-
néjší zájemci (hlavně se zájmem i o zpracování výsledků, případně vedoucí pozoro-
vacích skupin) se mohou do této organizace přihlásit; roční příspěvek (včetně 
předplatného spolkového časopisu VON) je 35 DEN. Podrobnější informace jsou na 
strákách IMO (http://ww.imo.net/), případně u členů výboru SMPH. Granty se vzta-
hují na členy IMO. 



Komety roku 1999 - závěrečné vyhodnocení 10 komet 

Dříve jsme zařazovali do Zpravodajů souhrnné výsledky visuálních pozorováni 
komet od nás i ze světa. Od této tradice neustupujeme, poruchy v distribuci ICQ 
však pozdržely těchto zpracování o celé měsíce. V "prvém kole" bylo zatím zpraco-
váno 10 komet, pro než se publikované materiály asi již příliš nezvětši. Seznam 
těchto komet je v následující tabulce, spolu s přibližným obdobím v němž byly sle-
dovány a počtem odhadů, jednak z celého světa (včetně našich), jednak pouze od na-
šich pozorovatelů: 

Kometa 
Všechna pozorování Pozorování našich členů 

Období od - do N Období od - do N 

C/1998 Ti (LINEAR) 98:10:11 - 99:09:09 141 99:10:14 - 99:01:13 27 
C/1999 H1 (Lee) 99:04:17 - 00:01:07 1421 99:05:19 - 00:01:07 172 
C/1999 J3 (LINEAR) 99:05:16 - 00:01:03 390 99:07:18 - 99:10:20 73 
C/1999 K6 (LINEAR) 99:06:05 - 99:09:14 23 99:06:05 - 99:09:14 19 
C/1999 N2 (Lynn) 99:07:15 - 00:01:09 274 99:07:29 - 00:01:07 69 

C/1999 S3 (LINEAR) 99:09:28 - 00:02:29 177 99:09:28 - 00:02:29 49 
4P/Faye 98:09:24 - 99:01:13 14 98:09:24 - 99:01:13 12 
1OP/Tempel 2 99:04:12 - 00:01:31 344 99:05:17 - 00:01:31 73 
37P/Forbes 99:03:21 - 99:11:30 126 99:07:15 - 99:11:30 49 
84P/Giclas 99:09:06 - 00:01:27 16 99:09:06 - 00:01:07 12 

Z těchto pozorováni byly spočteny obvyklé fotometrické parametry NO - abso-
lutní jasnost komety (ve vzdálenosti 1 AU od Země i od Slunce) a n - mocnina, se 
kterou kometa slábne s rostoucí vzdáleností od Slunce (pro neaktivní těleso by 
platilo n'= 2). Obvyklé hodnoty n jsou pro dlouhoperiodické komety kolem 3-4, pro 
periodické komety bývají vyšší, kolem 4-8. V současné době se soudí, ₹e vysoké 
hodnoty n (kterým odpovídá vysoká hodnota výparného tepla, tedy vyšší obsah málo 
těkavých materiálů) jsou známkou stáří komety. 

Fyzikální stav komety při jejím zahřívání (či chladnuti) ale nezůstává stálý, 
navíc i rotace těles přispívá ke změnám kometární aktivity (u většiny komet je ak-
tivní jen menši část povrchu (u 95P/Chiron pod 1%, u mladších komet desítky pro-
cent), proto je vývoj jasností komet těžko prognostikovatelný a jejich stálé sle-
dování je ₹ádoucí. Pro řadu déle sledovaných komet byly proto jejich světelné 
křivky popsány jemněji, po jednotlivých úsecích. 

Získané výsledky jsou presentovány jednak v tabulce, jednak graficky; v gra-
fech jsou vyznačena i jednotlivá pozorování (většími kroužky pozorováni členů SMPH 
a malými křížky jiných, vesměs zahraničních pozorovatelů). Slinou čarou je v gra-
fech vynesen nejlepší zpracovaný "fit" (vycházející kromě C/1998 Ti z popisu svě-
telných změn po úsecích v počtu dvou a u 37P/Forbes tří), tenkou čárkovanou čarou 
jsou vyneseny jasnosti získané z hodnot absolutní jasnosti a exponentu n pro 
všechna pozorování jako celek (v tabulce jsou u každé komety zmíněné hodnoty uve-
deny na prvém řádku). 

Prvou kometou v tabulce je C/1998 Ti (LINEAR). Od nás byla sledována na pod-
zim a v zimě 1998/9; protože dle předpovědi měla po konjunkci se Sluncem dosáhnout 
značné jasnosti. Už prvé měsíce pozorováni ale naznačily, že kometa má velmi níz-
kou hodnotu n a ₹e proto velké jasnosti nedosáhne (podobně jako letos C/1999 S4); 
později dosáhla 8.5 nag. Pro tuto kometu byla spočtena jen křivka změn jasu sou-
hrnně pro celé období pozorováni: jednak jednotlivá pozorování s ní dobře souhla-
sí, jednak jsou jejich řady dost "děravé" - kometa byla po většinu období (mimo 
počátku) pozorovatelná jen z jižní polokoule na které je lépe vybavených pozorova-
telů jen málo (prakticky jsou jen v Australii). 

Druhou kometou v tabulce je nejjasnějši a nejsledovanější kometa loiiského ro-
ku C/1999 H1 (Lee). I přes určitá krátkodobá kolísáni jasnosti lze její světelnou 
křivku dobře vyjádřit jednotnou funkcí v celém období, jen z počátku (do 5. květ-
na) zvyšovala jasnost o něco rychleji než později. Výraz 1.443 > r < 2.954 vyjad-
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řuje, že kometa se těmito fotometrickými parametry řídila od vzdálenosti 1.443 AU 
před průchodem perihelem do vzdálenosti 2.954 AU po průchodu perihelem, kdy přes-
tala být sledována (počátkem ledna 2000). Ke kometě náležejí dva grafy; na prvém 
je celá sledovaná světelná křivka, na druhém je jen její část kolem maxima jasnos-
ti, kdy byla sledována nejvíc (a na celkovém grafu je "příliš husto'). Ze srovnáni 
piné a čárkované křivky je vidět, ₹e změny fotometrických parametrů nejsou skuteč-
ně příliš významné. 

Kometa C/1999 J3 (LINEAR) prolétla dost blízko Země a byla proto dost jasná, 
jinak je (podobně jako C/1998 Ti) kometou dosti slabou. U této komety výpočet jas-
nosti dle fotometrických parametrů z celého období sledování nedává dobré výsled-
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ky. Z grafu je vidět, že na vzestupné části křivky leží jednotlivé odhady systems 
ticky pod a na sestupné nad tenkou čárkovanou křivkou. Fotometrické parametry t~ 
lesa se tedy v době průletu tělesa perihelem změnily, hlavně poklesem původně dog 
vysoké hodnoty n (z 5.4 na 2.6). Silná čára je proto výrazně asymetrická. Podoby 
chováni je u komet dost časté a bývá obvykle pozorováno u starších komet 

Tyto tři dosud uvedené komety mají dráhy s hodnotami z < 0.001 AU-1, z dynt 
mického hlediska by měly být proto velice mladé. Tomu dobře vyhovuji fotometrici 
parametry komet C/1998 Ti a C/1999 J3, hodnoty n pro C/1999 Hl jsou přece jen pt 
někud vyšší. 
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Mnohem menší dráhu má další trojice komet; u C/1999 K6 (LINEAR) byla změna 
vzdálenosti během období pozorovatelnosti příliš malá (2.247-2.325 AU), o hodnotě 
n lze prohlásit jen to, že je skoro určité pod 3. Pro hodnotu n = 3 byla také 
spočtena absolutní jasnost. Jasnosti této komety nejsou presentovány v grafu. Dru-
hou nejjasnější kometou roku 1999 byla C/1999 N2 (Lynn); i když vzbudila daleko 
méně pozornosti. Fotometrické parametry v.období před 13. srpnem, mají jen formál-
ní význam: kometa se v této době (a₹ po průchodu perihelem!) ještě významně roz₹í-
hala. Později však již byla její změna jasnosti dobře popsána jednoduchou funkcí. 
Až do průchodu perihelem se rozžínala i C/1999 S3 (LINEAR), hodnata n 31.76 je 
enormě vysoká. Oproto tomu bylo slábnutí (mnohem lépe zachycené i přes poměrně ma-
lou změnu heliocentrické vzdálenosti komety) dosti plynulé. Tato kometa je perio-
dická s periodou 82.6 let (typ dráhy Halley). U komet, které vykonaly již větší 
počet oběhů kolem Slunce je to, ₹e kometa zůstává dosti dlouhou jen obtížně pozo-
rovatelná a teprve v blízkosti průchodu perihelem rychle zjasní dost běžným jevem 
(podobně je mnoho i dlouhoperiodických komet objeveno během - nebo krátce po 
- dramatického vzrůstu jasnosti, předobjevové snímky pořízené jen pár desítek ho-
din dříve ukazují často kometu jako těleso o mnoho magnitud slabší). Pokles jas-
nosti po průchodu perihelem bývá obvykle již pomalejší. 
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Návrat periodické komety 4P/Faye byl tentokrát mimořádné nepříznivý. Od nás 
byla sledována od září 1998 do ledna 1999, dlouho před průchodem perihelem. Po 
průchodu perihelem mohla být sledována z jižnějších krajin. Kvůli menšímu počtu 
dobře vybavených pozorovatelů na jižní polokouli však po konjunkci se Sluncem ne-
byla sledovaná, křivka je jen z krátkého období před konjunkci se Sluncem a před 
průchodem perihelem. Střední fotometrické parametry této komety v minulých návra-
tech byly MO = 7.0 mag, n = 6.8. Hodnota n kolem 7.9 (i když vzhledem ke krátké 
době pozorování - necelé 3 měsíce - může být její chyba dost velká) má za následek 
zmenšeni M0. Získané fotometrické parametry proto nejsou s předchozími návraty ve 
sporu, přesto se zdá, že kometa byla o 0.5-1 mag jasnější než obvykle. Graf změn 
jasnosti není připojen. 

Nejjasnější periodickou kometou roku byla 1OP/Tempel 2. Tato kometa je známá 
výraznou asymetrii své světelné křivky (před a po průchodu perihelem). V "Comet 
Handbooku 1999" jsou však uvedeny jen jedny fotometrické parametry: MO = 9.0 mag, 
n = 5.0. Křivka změn jasnosti dle pozorováni výrazně asymetrická byla, před 
průchodem perihelem bylo n = 15.4, po průchodu 3.5. Byla o něco jasnější než před-
pověď (očekáváno 10.5 mag). 



Dost nečekané bylo chování komety 37P/Forbes. Od poloviny března do konce 
května (v tomto období měla příznivé pozorovací podmínky z jižní polokoule) zvolna 
rostla její jasnost a pak se ustálila na 13 sag v dobré shodě $ předpovědí. Kolem 
10. Června dost náhle zvýšila svoji jasnost o 1.5 sag a poté začala dost rychle 
slábnout (červenci začala být sledována od nás). Během srpna se pokles jasnosti 
zvolnil, po celé toto období však byla výrazné jasnější než udávala předpověď. Ce-
lá křivka lze interpretovat tak, že asi měsíc po průchodu perihelem došlo v jádře 
k menšímu výbuchu, při němž jasnost vzrostla. Odvržení vnějších vrstev ale mírné 
"omladilo" kometu tak, že v závěru období pozorovatelnosti slábla jen pomalu 
(s mocninou r do 2.5). V "Comet Handbook 1999" jsou uvedeny tyto hodnoty fotomet-
rických parametrů: NO = 9.0 (10.5), n = 8 (4.8); prvé hodnoty jsou pro období před 
průchodem perihelem, druhé (v závorkách) po průchodu perihelem. 

Poslední kometou v tabulce je 84P/Giclas, Byla sice sledována skoro 4 měsíce, 
ale při velké vzdálenosti perihelu od Slunce se měnila vzdálenost komety jen málo 
(v rozmezí 1.846 až 2.279 AU, tedy asi jen o 20%). Přibližná hodnota n - 3, spíše 
i méně. Kometa je potenciálně velmi slabá (byla o 1 sag jasnější, než předpověď). 
Obvykle uváděné fotometrické parametry jsou NO = 11.5 mag, n = 4. Ani u této málo 
sledované komety není připojen graf. 

Kometa Orient. rozmezí r Datum NO n 

C/1998 T1 všechna pozorování 9.51 f 0.09 1.85 t 0.12 

C/1999 H1 všechna pozorování 6.59 t 0.02 4.41 t 0.04 
1.697 > r > 1.443 I do 1999:05:05.0 5.79 t 0.21 6.39 t 0.38 
1.443 > r < 2.954 1 od 1999:05:05.0 6.59 t 0.02 4.38 t 0.04 

C/1999 J3 všechna pozorováni 8.84 t 0.03 3.89 t 0.19 
2.216 > r > 0.977 do 1999:09:20.2 8.91 t 0.03 5.44 t 0.22 
0.977 < r < 1.936 od 1999:09:20.2 8.84 t 0.03 2.65 t 0.20 

C/1999 K6 všechna pozorování 10.78 t 0.05 3.0: 

C/1999 N2 všechna pozorováni 8.45 t 0.03 2.80 t 0.11 
0.761 < r < 0.878 do 1999:08:13.7 7.03 t 0.12 -3.71 t 0.55 
0.878 < r < 2.808 

I
od 1999:08:13.7 8.15 t 0.09 3.66 t 0.11 

C/1999 S3 všechna pozorování 10.01 t 0.80 2.54 t 1.12 
1.959 > r > 1.895 do 1999:11:09.0 -10.48 t 2.25 31.76 t 3.10 
1.895 < r < 2.229 od 1999:11:09.0 9.87 t 0.65 2.44 t 0.90 

4P všechna pozorování 5.16 t 0.63 7.93 t 0.69 

lop 

všechna pozorování 5.72 t 0.33 11.41 t 0.64 
2.059 > r > 1.482 do 1999:09:08.4 3.99 t 0.26 15.40 t 0.53 
1.482 < r < 2.027 od 1999:09:08.4 9.06 t 0.28 3.53 t 0.67 

371' všechna pozorováni 10.17 t 0.21 4.24 t 0.34 
1.519 > r < 1.498 do 1999:06:10.2 10.63 t 0.49 4.02 t 0.56 
1.498 < r < 1.798 do 1999:08:15.0 5.43 t 0.57 12.26 t 1.06 
1.798 < r < 2.473 od 1999:08:15.0 11.65 t 0.69 2.5: 

84P všechna pozorování 11.64 t 0.09 3.0: 

Jak je vidět, i v poměrně malém souboru komet lze najít více variant chování 
těchto těles. Proto je ostatně také jejich pozorování zajímavé. 



Jména pro planetky 

Každoročně jsou objevovány nové planetky a mnoho již číslovaných nemá jména. 
Právem objevitele je vhodné jméno navrhnout. Někteří z objevitelů se rozhodli tyto 
navrhy brát ze širší diskuse o jménech osobnosti z našeho vědeckého (případně 
i publicistického) ₹ivota. Pokud víte o někom, kdo by si jako uznáni svého působe-
ni (jsme na půdě SMPH, tedy hlavně v astronomii) zasloužil, aby po něm bylo nekte-
ré z těchto těles pojmenováno, obrazte se se svým návrhem (spolu se stručným zdů-
vodněním) na předsedu SMPH, případně i na jiného člena výboru. 

Komety v lunaci říjen/listopad 2000 

Tato lunace je bez jasnějších komet, všechny komety budou asi 13-14 mag. Od 
minulé lunace ubyla kometa C/1999 J2 (Skiff),která je nyní daleko od Země, v příš-
tí oposici, kdy bude sice dál od Slunce, ale blíže Zemi (v únoru-květnu) se k ní 
ještě vrátíme. Kometa C/1999 K8 (LINEAR) už začne slábnout, bude kolem 13 mag 
(mapka do 14.6 mag B!, 2.4'). Skoro totéž platí pro C/1999 T2 (LINEAR), s tím roz-
dílem, že se blíží Slunci a vzdaluje od Země (C/1999 K8 naopak), měla by být kolem 
12.5-13 mag a tedy nejjasnější z nabídky (mapka do 13.8 mag, 1.9). Málo sledovaná 
je dosud C/1999 U4 (Catalina-Skiff), měla by však být kolem 14 mag (její visuální 
fotometrické parametry dosud nemáme, mapka do 14.7 mag, 1.2). Zvolna by měla 
zjasňovat (blíží se Slunci a je nejblíž Zemi) C/1999 Y1 (LINEAR) asi 13 mag, bohu-
₹el ale také zrychlila svůj pohyb (mapka do 13.7 mag, prvá část 1.5', druhá 1.8'). 
Kometa C/2000 K2 (LINEAR) je také již v nepříznivé poloze a slábne, proto byla vy-
řazena z programu. Přibylo zato pět periodických komet: 47P/Ashbrook-Jackson a 74P 
/Smirnova-Chernykh, které jsou zařazeny do programu jako HLÍDKA (polohy a mapky 
byly v příloze čísla 144 - NEZAPOMÍNEJTE na ně!); dále pak kometa 73P/Schwassmann-
Vachmann 3, která začíná být viditelná po konjunkci se Sluncem a která při minulém 
návratu značné zvýšila svou aktivitu (zdá se, že jí toto zvýšení zčásti "vydr₹elo' 
- dle pozorování před konjunkcí byla asi o 1-2 mag jasnější než obvykle - mapka 
sahá do 14.3 mag (B1) a má 2.5'. Kometa 97P/Metcalf-Brewington není dosud aktivní, 
tento její návrat je třetí pozorovaný a dosud se probouzela k ativitě velice rych-
le, posledně během 2 dnů zvýšila jasnost o 4 mag za den! Kdy (a zda vůbec) zjasni 
letos nelze říci, jako neaktivní těleso má asi 19 mag (mapka do 14.8 mag, 2.3'); 
je skoro v oposici se Sluncem a její efemerida je jen předbě₹ná. Kometa 110/Hart-
icy 3 patři mezi slabé periodické komety, její letošní návrat je však mimořádně 
příznivý (mapka do 14.8 mag, 1.1'). Nyní následují efemeridy komet s viditelností 
večer (V) nebo ráno (R), čísla značí výšku nad obzorem (pokud nejsou udány, je ko-
meta skoro celou noc). Všechny údaje jsou pro 2000.0: 

Datum R.A. Dekl. Dist. r elong. mag Vidit 
h m s o (AU) (AU) o 

C/1999 K8 (LINEAR) 

00/10/13 1 42 35 -1 52.4 3.458 4.439 167.9 13.2 
00/10/17 1 40 52 -2 39.7 3.471 4.450 167.7 13.2 
00/10/21 1 39 10 -3 25.6 3.489 4.461 165.8 13.2 
00/10/25 1 37 29 -4 09.8 3.512 4.472 162.9 13.3 
00/10/29 1 35 50 -4 52.1 3.540 4.483 159.3 13.3 

00/11/02 1 34 17 -5 32.1 3.573 4.495 155.5 13.3 
00/11/06 1 32 49 -6 09.9 3.611 4.507 151.4 13.4 
00/11/10 1 31 28 -6 45.1 3.654 4.519 147.3 13.4 
00/11/14 1 30 16 -7 17.7 3.700 4.531 143.1 13.5 
00/11/18 1 29 13 -7 47.6 3.751 4.543 139.0 13.5 

C/1999 T2 (LINEAR) V-12 

00/10/13 16 44 49 38 07.8 3.312 3.066 67.2 12.5 55.0 
00/10/17 16 44 25 36 53.0 3.345 3.061 65.1 12.5 52.9 
00/10/21 16 44 19 35 42.0 3.377 3.056 63.0 12.5 50.8 
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08:11 JANOT 00:45 01:59 C 1.10 8 6 14 
08:11 KOCRA 22:20 02:25 6 4.00 0 4 7 146 3 37 199 
08:11 KOUJA 22:15 02:25 6 4.08 1 4 11 182 3 41 245 
08:13 KOUJA 23:30 02:30 5 3.00 0 3 33 3 19 60 
08:15 KOUJA 19:15 23:45 5 4.00 0 4 22 4 19 52 
08:17 KOUJA 19:30 20:50 5 1.33 0 0 7 1 8 17 
08:18 KOUJA 20:15 21:55 5 1.67 0 1 6 3 13 25 
08:19 KOCRA 19:20 21:20 5 2.00 2 11 4 13 32 
08:19 KOUJA 19:20 21:20 5 2.00 2 11 5 11 32 
08:20 DVOVI 20:30 21:20 5 0.83 0 0 0 2 2 
08:20 KOCRA 19:20 21:20 5 2.00 3 6 3 13 28 
08:20 KOUJA 19:20 22:30 5 3.00 2 13 7 23 49 
08:21 KOCRA 19:20 22:00 5 2.67 5 9 5 15 38 
08:21 KOUJA 19:20 23:30 5 4.00 4 13 10 26 62 
08:23 KOCRA 19:45 21:55 5 2.17 3 2 2 17 28 
08:23 KOUJA 19:45 00:40 5 4.83 5 9 8 38 68 
08:24 KOUJA 20:00 02:30 5 6.25 3 9 12 0 1 53 81 
08:25 KOCRA 21:00 23:00 5 2.00 1 4 2 0 15 23 
08:25 KOUJA 21:00 02:35 5 5.50 3 11 4 0 2 38 66 
08:25 VOLJA 21:00 23:00 5 2.00 1 0 3 0 12 18 
08:26 KOUJA 19:20 20:00 5 7.00 2 13 5 0 3 53 84 
08:26 VACPE 19:20 20:00 5 0.67 0 0 1 0 2 3 
08:26 VOLTA 20:00 00:00 5 4.00 3 3 3 1 12 25 

Datum Poz. Zač. Kon. M T SDA NIA PER KCG AUR SPI SPO Sum 

08:27 
08:29 
08:30 
09:01 

KOUJA 
ZNOVL 
ZNOVL 
ZNOVL 

19:15 
19:22 
22:30 
19:10 

22:15 
23:01 
00:18 
02:01 

7 3.00 
8 3.12 
8 1.35 
8 5.88 

1 1 
6 
3 

1 
1 

4 2 
2 

.3 
21 

1 

10 

21 
24 
26 
97 

31 
33 
32 
128 

Další tabulky obsahuji celkové prehledy od počátku kalendárního roku. V tabulce 
vlevo je seznam pozorovacích noci (těch, k nimž byla zařazena nová pozorování), 
spolu s počtem pozorovatelů, celkovým pozorovacím časem a počtem zaznamenaných me-
teorů. V tabulce vpravo je analogický přehled pozorování jednotlivých pozorovatelů 
(opět jen těch, kteří od minulé uzávěrky zaslali další pozorování): 

Datum Poz. T Met.. 
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11.55 195 
00:08:01 30.15 432 
00:08:02 9.53 105 
00:08:07 11.48 261 
00:08:09 17.43 383 
00:08:10 18.62 410 
00:08:11 43.48 1537 
00:08:12 24.55 388 
00:08:13 4.45 72 
00:08:15 4.00 52 
00:08:17 1.33 17 
00:08:18 2.57 35 
00:08:19 4.00 64 
00:08:20 5.83 79 
00:08:21 6.67 100 
00:08:22 2.28 12 
00:08:23 9.58 113 

Poz. Jméno Nocí T Met. 

BARMI Michal Bareš 2 4.25 36 
DVOTO Tomáš Dvořák 5 11.75 262 
DVOVI Vít Dvořák 3 4.33 23 
JANOT Otto Janoušek 1 1.10 14 
KALVA Václav Kalaš 4 10.03 83 
KOCRA Radim Kočár 17 41.42 1024 
KOUJA Jakub Koukal 48 196.50 2920 
KOVJA Jaroslav Kovařík 1 4.33 47 
KRAAL Aleš Kratochvíl 5 12.13 108 
NEDMA Martin Nedvěd 30 37.70 286 
POLDI Jiří Polák 4 7.78 80 
TURJA Jan Tureček 2 1.48 43 
VACPE Petra Václavková 1 0.67 3 
VOLJA Jan Voloszcuk 2 6.00 43 
VETDI Dita Větrovcová 1 2.00 15 
ZNOVL Vladimir Znojil 5 17.45 346 



00:08:24 1 6.25 81 
00:08:25 3 9.50 107 
00:08:26 4 12.90 129 
00:08:27 1 3.00 31 
00:08:29 1 3.12 33 
00:08:30 1 1.35 32 
00:08:31 1 1.30 9 
00:09:01 2 6.67 132 

86 nocí 176 451.77 6519 

Celkem se dosud pozorovaní 
účastnilo 31 pozorovatelů. 

Kód Metoda Místo Délka šířka 

1 Mix. Lohenice E 15'17' N 49'35' 
2 Zak. Lohenice E 15'17' N 49'35' 
3 Poč. Vsetín-Ježůvka E 1801' N 4921' 
4 Zak. Ba₹antnice E 13'17' N 49'56' 
5 Poč. Kroměříž E 17'24' N 49'18' 
6 Poč. Ostrožská N.V. E 17'26' N 4900' 
7 Zak. Kroměříž E 17'24' N 49'18' 
8 Poč. Vrchtepla E 18'34' N 49'08' 
9 Zak. Vel. Popovice E 1439' N 49'56' 
A Zak. Ondřejov E 14'47' N 4955' 
B Zak. Praha Radlice E 14'24' N 50' 
C Mix. Strkov E 14'43' N 49 

V poslední tabulce vpravo dole je seznam kódů způsobu pozorování a pozorovacích 
míst dopiněných pozorování. Metoda Zak. značí zakreslování, Poč. jen statistické 
sledování a Mix. jiné metody - u kódu 1 byly zakreslovány ne-Perseidy, u C bylo 
sice zakreslováno, ale bylo možné provést jen grafické vyhodnocení. Pozorovat tě-
mito způsoby však považuji za poněkud nešťastné (pokud nejde o projekt speciálního 
programu). 

Co se týká komentáře k pozorováním, mám toho sice dost na srdci; stávající 
zkušenosti však budou základem k diskusi na letošním Setkáni SMPH. S dalším komen-
tářem proto raději počkám po setkání, kdy bude možné zahrnout do zprávy i připo-
mínky a názory členů. 

O letošních Perseidách byla předběžná zpráva již v minulém čísle, o a-Aurigi-
dách je v tomto. Co se týká ostatních rojů, Akvaridy měly běžné hodnoty frekvencí, 
dost aktivní byly Piscisaustrinidy (po značných korekcích na radiant při obzoru, 
pokud ovšem nejde o chyby v identifikaci), dál pak a-Kaprikornidy (s tímto rojem 
je stálý problém a nejen náš: po korekci na ZHR vycházejí frekvence pozorovatelů 
ze severní polokoule systematicky vyšší než z jižní, kde mají radiant v zenitu). 
Po více letech byly dost aktivní také kapa-Cygnidy; oproti tomu byla aktivita ‚3-
Lacertid velmi nízká. O pí-Eridanidách by se asi dalo s úspěchem pochybovat. 

Aurigidy 2000 (dle předběžné zprávy IMO; J. Rendtel, 7.zdřt) 

Dle pozorování 15 pozorovatelů kteří poslali svá pozorováni do úterý 5.9. by-
la zpracována předběžná zpráva (pozorovatelé byli většinou ze Slovinska, Německa, 
UK a USA), naše pozorování prvou uzávěrku nestihla. Maximum bylo očekáváno v 
UT 31.srpna. Videozáznamy a data z dopředného rozptylu radiovin svědči o pomě 
nízké aktivitě roje. Výborné pozorovací podmínky dovolily získat dost kvalitní ma-
teriál, dle něhož byla frekvence v maximu kolem 10 meteorů/hod (což není zase tak 
málo). Přehled pozorování je v následující tabulce: 

Datum Čas (UT) Délka S nlnt nPoz MUR ZHR 

08:29 01:20 156.024 2 2 1 2.6 t 1.8 
31 01:50 157.967 1 1 3 7.8 t 3.9 
31 21:30 158.770 3 2 7 10.4 t 3.7 
31 22:4O 158.813 8 5 17 6.4 t 1.5 

09:01 00:30 158.884 7 5 12 3.1 t 0.9 
01 08:30 159.201 1 1 1 1.0 t 0.7 
01 23:30 159.781 10 6 21 3.3 t 0.7 

V tabulce je nlnt počet intervalů, nPoz počet pozorovatelů a nAUR počet zachyce-
ných Aurigid. Populační index byl předpokládám 2.5, korekce byly provedeny metodou 
práce s malými čísly (oprava na pravděpodobný počet). Údaje jsou dosud dost nejis-
té, evropští pozorovatelé měli v době nejvyšší frekvence radiant nízko. 



Naše pozorování komet v ICQ 112 (October 1999, Vol. 21, No. 4) 

Konečné máme k disposici dlouho očekávané říjnové číslo loňského ročníku ICQ, 
takže bylo možné zkompletovat většinu loňských pozorování; dosud nejsou do databá-
ze zahrnuta 4 pozorováni ze záři a října 1999, která byla pozorovateli odeslána 
velmi pozdě a tato menší zásilka z 26.ledna se zřejmě ztratila. Opět z toho plyne 
mnohokrát opakované: zasílejte svá pozorování co nejdříve! Náš příspěvek je v čís-
le 112 poměrně velký: prostřednictvím naší databáze bylo zasláno 233 pozorování, 
z toho 2 negativní. Na pozorování se podíleli: HORO2 - Kamil Hornoch, KUJ - Josef 
Kujal, KYS - Jan Kyselý, SVE - Milan Svehla, ZNO - Vladimír Znojil..Byly sledovány 
tyto komety: 9895 - C/1998 145 (LINEAR), 99H1 - C/1999 Hl (Lee), 99H3 - C/1999 H3 
(LINEAR), 99J2 - C/1999 J2 (Skiff), 99J3 - C/1999 J3 (LINEAR), 99K6 - C/1999 K6 
(LINEAR), 99K8 - C/1999 K8 (LINEAR), 99N2 - C/1999 N2 (Lynn), 9953 - C/1999 S3 
(LINEAR), lOP - 1OP/Tempel 2, 37P - 37P/Forbes, 59P - 59P/Kearns-Kwee, 84P - Gic-
Ia 106P - 114P/Viseman-Skiff. V připojené tabulce jsou počty pozorování (z toho 
za ítkem negativních), nejsou zahrnuta pozorování těch pozorovatelů, kteří svá 
poz ování zasílají do ICQ jinou cestou, než přes naši databázi: 

9895 99H1 99H3 99J2 99J3 99K6 99K8 99N2 99S3 lOP 37P 59P 84P 114P Celk. 

H0R02 
KUJ 
KYS 
SVE 
ZNO 

1 

32 
2 
11 
4 

22 

3 

16 27 
1 
4/1 

2 25 

2/1 

24 
1 
3 
1 
1 

8 7 

2 

23 

1 

5 3 2 196 
4 
26/2 
6 
1 

Celk. 1 49 25 16 32/1 2 27/1 30 8 9 24 5 3 2 233/2 

Obsah ICQ 112 (October 1999, Vol. 21, No. 4) 

Hale A.: Comets for the Visual Observer in 2000; 115-117. Tradiční a opožděný 
výběr komet roku 2000, které by mohly být jasnější 14 mag. 

---: Tabulation of Comet Observations; 117-152. Seznam přírůstků databáze, tex-
tová část 5 stran, tabulková část obsahuje pozorováni komet: C/1995 01 (Hale-Bopp) 
1 str., C/1997 BA6 (Spacewatch), C/1997 J2 (Meunier-Dupouy), C/1998 KS (LINEAR), 
C/1998 *15 (LINEAR) 1 str, C/1998 P1 (Villiams), C/1998 01 (LINEAR), C/1998 Ti (LI-
NEAR), C/1998 US (LINEAR), C/1999 F2 (Dalcanton), C/1999 H1 (Lee) 9 str, C/1999 H3 
(LINEAR) 1 str., C/1999 J2 (Skiff), C/1999 J3 (LINEAR) 4 str., C/1999 K2 (Ferris), 
C/1999 K3 (LINEAR), C/1999 K5 (LINEAR), C/1999 K6 (LINEAR), C/1999 K8 (LINEAR) 1 

C/1999 L2 (LINEAR), C/1999 N2 (Lynn) 3 str, C/1999 N4 (LINEAR), C/1999 S3 
AR) 1 str, C/1999 S4 (LINEAR), C/1999 Ti (McNaught-Hartley), C/1999 T2 (LINE-

AR), C/1999 T3 (LINEAR), C/1999 U1 (Ferris), 2P/Encke, 4P/Faye, IOP/Tempel 2 2str, 
21P/Giacobini-Zinner, 29P/Schwassmann-Vachmann 1, 37P/Forbes lstr., 46P/Virtanen, 
50P/Arend, 52P/Harrington-Abell, 59P/Kearns-Kwee, 74P/Smirnova-Chernykh, 84P/Gíc-
las, 88P/Howell, 93P/Lovas 1, 106P/Schuster, 114P/Viseman-Skiff, 136P/Mueller 3, 
137P/Shoemaker-Levy 2, 141P/Machholz 2 (+ složka A), 142P/Ge-Vang, P/1998 01 (LI-
NEAR), P/1998 0P54 (LONEOS-Tucker), P/1998 S1 (LINEAR-Mueller), P/1998 U2 (Muel-
ler), P/1998 U3 (Jčger), P/1998 V1 (Spahr), P/1998 Yl (LINEAR), P/1999 R028 (LONE-
OS). 

Naše pozorováni komet v ICQ 114 (April 2000, Vol. 22, No. 2) 

Pokud někoho zaujalo podivné číslování International Comet Quarterly je to 
tím, že zásilka s číslem 112 se ztratila a tak přišlo znovu až nyní (o pozorová-
ních v čísle 113 byla zpráva již ve Zpravodaji SMPH číslo 139. Komety jsou značeny 
stejné, jako v přehledu čísla 112; "přibyly' tyto objekty: 99L3 - C/1999 L3 (LINE-
AR), 99S4 - C/1999 S4 (LINEAR), 99Y1 - C/1999 Yi (LINEAR), 63P - 63P/Vild 1, 74P - 



74P/Smirnova-Chernykh, 106P - 106P/Schuster, 141A, 141D - složky komety 141P/Nach-
holz 1. Pozorovali jen Kamil Hornoch a CERO1 - Jakub Černý: 

Kometa 99H1 99H3 99J2 99K8 99L3 99N2 9953 9954 99Y1 

CER01 
HOR02 4 8 3 7 

5 
12 1/1 14 15 1 

Celk. 4 8 3 7 17 1/1 14 15 1 

Kometa lOP 59P 63P 74P 106P 114P 141A 141D Celk. 

CER01 
HOR02 3 12 2 2 8 13 10/1 6/4 

5 
121/6' 

Celk. 3 12 2 2 8 13 10/1 6/4 126/6 

Obsah IQ 114 (April 2000, Vol. 22, No. 2) 

McLaughlin S.: Letter to the Editor: Call for CCD Observations of Comet 9P; 35. 
Výzva k fotometrii komety 9P/Tempel 1, cíle Deep Impact Mission, menšími přístroji 
s kontaktními adresami. 

---: Tabulation of Comet Observations; 35-64. Přírůstky databáze, textová část 
8 str, tabulky obsahuji pozorováni komet: C/1995 01 (Hale-Bopp) 1 str., C/1997 BA6 
(Spacewatch), C/1998 K2 (LINEAR), C/1998 145 (LINEAR), C/1998 P1 (Villiams), C/1998 
Ti (LINEAR), C/1998 U5 (LINEAR), C/1999 Al (Tilbrook), C/1999 E1 (Li), C/1999 F1 
(Catalina), C/1999 F2 (Dalcanton), C/1999 H1 (Lee) 1 str, C/1999 113 (LINEAR) Istr, 
C/1999 J2 (Skiff), C/1999 J3 (LINEAR), C/1999 K1 (SOHO), C/1999 K2 (Ferris), C/ 
1999 K3 (LINEAR), C/1999 K5 (LINEAR), C/1999 K6 (LINEAR), C/1999 K8 (LINEAR), C/ 
1999 L2 (LINEAR), C/1999 L3 (LINEAR) 2str, C/1999 N2 (Lynn), C/1999 N4 (LINEAR), 
C/1999 S2 (McNaught-Vatson), C/1999 S3 (LINEAR), C/1999 S4 (LINEAR) 2 str., C/1999 
Ti (McNaught-Hartley), C/1999 T2 (LINEAR), C/1999 T3 (LINEAR), C/1999 U1 (Ferris), 
C/1999 U4 (Catalina-Skiff), C/1999 XS87 (LINEAR), C/1999 Y1 (LINEAR), C/2000 Al 
(Montani), C/2000 B2 (LINEAR), C/2000 B4 (LINEAR), C/2000 CT54 (LINEAR), C/2000 D2 
(LINEAR), 4P/Faye, lOP/Tempel 2, 21P/Giacobini-Zinner, 29P/Schwassmann-Vachmann 1, 
37P/Forbes, 50P/Arend, 52P/Harrington-Abell, 59P/Kearns-Kwee, 60P/Tsuchinshan 2, 
63P/Vild 1, 71P/Clark, 73P/Sehwassmann-Vachmann 3, 74P/Smirnova-Chernykh, 84P/Gic-
las, 88P/Howell, 93P/Lovas 1, 95P/Chiron, 105P/Singer Brewster, 106P/Schus 
114P/Viseman-Skiff lstr, 140P/Howell-Skiff, 141P/Machholz 2 (+ složky A i D) 2 
142P/Ge-Vang, 143P/Koval-Mrkos, P/1998 51 (LINEAR-Mueller), P/1998 U3 (Jáger), 
P/1998 V1 (Spahr), P/1998 Y2 (Li), P/1999 R028 (LONEOS), P/1999 U3 (LINEAR), P-
1999 V1 (Catalina), P/1999 Vil (Korlevic), P/1999 X1 (Hug-Bell), P/1999 XB69 (LI-
NEAR), P/1999 XN120 (Catalina), P/2000 B3 (LINEAR), P/2000 Cl (Hergenrother), P/ 
2000 G1 (LINEAR). 

Další veliký bolid nad naší republikou 

V noci 31.srpna/l.září přeletěl nad Šumavou další obrovský bolid. Byl zfotog-
rafován celooblohovými komorami stanic bolidové sítě v Ondřejové a ve Svratouchu 
(na stanici v Telči začala exposice kvůli počasí až 1/4 hodiny po přeletu, ostatní 
stanice měly také špatné počasí). Na Šumavě byl bolid pozorován i přes vrstvu ob-
lačnosti a byl následován silnými zvukovými jevy. 

Pana Pavel Spurný velmi ochotně vyhověl žádosti o další informace o tomto le-
tos již třetím mimořádném bolidu. Vyhodnocováni snímků a zpřesňováni detailů sice 
dosud probíhá, přesto lze některé závěry již považovat za téměž definitivní. K pá-
du meteoritu zcela určité došlo, koncová hmota byla u tohoto tělesa jedna z nej-



větších dosud fotograficky zjištěných. Pádová oblast (na rozdíl od prvých zpráv) 
leží téměř určité celá u nás. Měl velmi malou vstupní rychlost do atmosféry, jen 
asi 14.88 km/s, což je z hlediska možnosti pádu příznivé. Jeho dráha ve sluneční 
soustavě je typu Alen, s velkou poloosou kolem 0.79 AU a sklonem něco přes 15', se 
Zemi se potkal blízko afelu dráhy. Dráhy tohoto typu jsou velmi vzácné, dosud 
všechny dobře známé dráhy meteoritů patři k typu Apollo. Z Kunžaku se pomocí úpině 
nového přístroje na záznam celkového jasu oblohy podafil zela unikátní záznam jeho 
světelné křivky s vysokým časovým rozlišením (1200 s" ). 

Také pan Jiří Borovička poskytl nové zprávy o meteoritu Morávka, včetně již 
definitivní dráhy získané ze všech tři videozáznamů. Poloha radiantu tělesa byla: 
a = 249.8 t .8 , S = 60.2' t .2'; A = 175.5' t .4', z = 69.6' t .2' (A - azimut, 
z - zenitová vzdálenóst); V = 22.5 t .5 km/s (poč. rychlost). Začátek dráhy dle 
visuálních pozorováni byl 18.36E, 50.99'N, H = 80 km; dle prvého videa 18.463'E, 
50.219N, H = 45.7 km, v = 22 km/s; konec dráhy dle posledního videa 18.534'E, 
49.641'N, H = 21.2 km, v = 4 km/s. Heliocentrická dráha je typu Apollo, se Zemi se 
setkal poblíž svého perihelu: a = 1.85 t .10 AU, e = 0.47 t .03, q = 0.982 t .001 
AU, Q = 2.7 t .2 AU, perihel = 203.5' t 1.0', uzel = 46.258', sklon = 32.2' t .8'. 
A₹ na poměrně velký sklon měl tedy dost typickou dráhu planetek tohoto typu. 

Na čem se nyní dále v Ondřejové pracuje je modelování průletu meteoritu Mo-
rávka atmosférou. Drobeni byl u tohoto bolidu složitý proces; k prvému rozpadu 
došlo asi již horní části zachycené dráhy (ve výšce asi 50 km). Fragmenty ale zůs-
taly delší dobu blízko u sebe a nejsou rozlišitelné na videozáznamech, je tím ale 
vysvětleno značné brždéní bolidu. Odhad jeho původní rychlosti se tím snížil z 23 
na 22.5 km/s, tím se mírné změnily i elementy jeho dráhy (výše jsou již po opra-
vě). Při dalších rozpadech vzniklo snad vice než 100 úlomků, většina z nich se 
dále drobila a pravděpodobné zanikla v atmosféře. Všechny tři malezené meteority 
odkoupil AÚ AV, po skončení výzkumu budou vystaveny v Národním muzeu v Praze [dle 
internetové presentace AU v Ondřejově]. Zde bych si dovolil drobné odbočení: neby-
lo by vhodnějším místem alespoň pro část tohoto pádu některé z Moravských muzei? 
V současné Evropě regionů je podobná centralizace přežitkem a podobné památky by 
měly zůstat co nejblíže místům svých nálezů, pokud lze v těchto místech zaručit 
jejich dlouhodobé uchování. 

S bolidem který o pár dnů později skončil nad Rakouskem je situace horši. Vi-
suální pozorování si vzájemně dost odporuji; dráhu se s potřebnou spolehlivosti 
nepodařilo určit. Dobře byl zachycen jen oblak po přeletu, který byl z některých 
míst viditelný až 2 hod a byl ve výšce 35 km (komentář V.Z.: tato výška je dost 
velká, pád meteoritů při této výšce konce není již pravděpodobný). - VZ - 

Novinky o kometách 

Komet SOHO z nových i archivních údajů koronografů C2 a C3 této sondy stále 
přibývá a proto poslední zasedání General Assembly IAU rozhodlo, že napříště budou 
údaje o těchto kometách nadále publikovány v MPEC (Minor Planet Electronic Cirku-
lar), v IAUC budou dodatečně uváděny jen jejich seznamy [IAUC 7478]. Kometu C/2000 
N2 (Zpravodaj 143) objevil nezávisle také P. Shkreby [IAUC 7481]. Objevy dalších 
SOHO-komet byly oznámeny v IAUC 7479, 7480. 

Většina komet v připojené tabulce byla objevena v datech koronografu C2, data 
obou koronografů (C3 + C2) obsahují komety C/1996 E2 (u níž byl pozorován ohon), 
C/2000 03, koronograf C3 zachytil komety C/2000 P1 a C/2000 P2. Komety na archiv-
ních snímcích našli: M. Meyer: C/1996 E2; M. Oates: C/1997 03, C/1997 04, 
C/1997 05, C/1997 06, C/1997 K5, C/1997 K6, C/1998 05, C/1998 66, C/1998 07, 
C/1998 H3, C/1998 H4; X. Leprette: C/1997 M4, C/1997 N3; D. Hammer: C/1998 08. Le-
tošní komety našli z dat v reálném čase J.D. Shanklin: C/2000 03 a M. Boschat: 
C/2000 P1 a C/2000 P2. Další podrobnosti o těchto kometách nebyly oznámeny. Komety 
patří ke Kreutzově skupině (více v minulém čísle) kromě komety C/2000 03, jejíž 
dráha má perihel lOx dále než jsou perihely této rodiny a malý sklon. Proto jako 
jedna z mála komet objevených SOHO asi přežila průchod perihelem (viz tabulku, je-
jí tepelné zatíženi bylo asi 100x a gravitační 1000x menši, než u komet Kreutzovy 
skupiny), jak před, tak i po průchodu perihelem mohla snad být pozorovatelná 



z jižní polokoule. Hledal ji G.J. Garradd, Loomberah, N.S.V., kolem 21.4 srpna UT, 
v oblasti 0.5' kolem předpovídané polohy a nenašel žádný objekt jasnější 18 mag 
[IAUC 7479]. V uvedenou dobu mohla být asi o 10-15 mag slabší, než v perihelu. 

Dalšími ohlášenými kometami byly C/1998 F2 (objevil ji M. Meyer) a C/2000 01 
kterou nalezl J. Danaher na snímcích koronografu C3 www stránkách. Tato kometa ne-
patří ke Kreutzově skupině, neměla ohon a její jasnosti byly: srpen 28.638: 8.0 
mag; 28.846: 7.2; 29.071: 7.7; 29.279: 8.4; 29.513: 7.9; 29.779: 10.3 mag. Oměření 
a výpočty provedli opět Hammer a Marsden [IAUC 7484, 7485]. I když se před průcho-
dem perihelem druhá z nich nerozpadla, průběh jasnosti svědčí o značném poškození 
tělesa. Teoreticky by mohla být koncem září pozorovatelná z jižní polokoule. 

Dráhy objevených komet SOHO spálu s obdobím pozorovaní (v hodinách vůči prů-
chodu perihelem, vesměs před nim) a číslem MPEC (ve zkrácené formě) jsou: 

Kometa T [Ti'] q [AU] Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 
C/1996 E2 1996:03:11.14 0.0055 89.77 6.11 143.84 -20.6 -5.9 5 00-018 
C/1997 O3 1997:04:04.44 0.0050 78.19 359.49 143.18 -8.1 -5.9 5 00-006 
C/1997 04 1997:04:05.79 0.0050 79.49 358.58 144.08 -8.4 -5.7 6 00-006 
C/1997 O5 1997:04:06.17 0.0049 80.43 358.56 143.82 -8.3 -6.8 4 00-006 
C/1997 G6 1997:04:11.56 0.0050 79.54 358.15 144.27 -9.2 -5.1 10 00-006 
C/1997 KS 1997:05:20.6 0.009 67.6 346.2 137.6 -8.1 -5.4 2 00-O18 
C/1997 K6 1997:05:31.54 0.0057 86.63 8.82 143.19 -8.5 -6.5 3 00-018 
C/1997 M4 1997:06:18.07 0.0063 51.70 331.22 145.98 -9.2 -5.2 4 00-006 
C/1997 N3 1997:07:04.94 0.0059 80.45 2.61 142.75 -6.5 -5.8 6 00-O06 
C/1998 F2 1998:03:28.19 0.0050 71.30 351.17 146.06 -7.5 -6.2 4 00-035 
C/1998 O5 1998:04:06.72 0.0050 78.29 359.89 144.40 -8.4 -5.7 5 00-007 
C/1998 O6 1998:04:07.15 0.0053 85.24 7.71 144.82 -8.1 -5.6 5 00-007 
C/1998 O7 1998:04:07.89 0.0079 76.17 356.63 143.52 -9.6 -5.7 8 00-007 
C/1998 O8 1998:04:09.98 0.0050 86.48 7.24 144.96 -8.8 -6.1 5 00-008 
C/1998 H3 1998:04:26.87 0.0054 77.47 357.63 144.16 -9.0 -7.6 4 00-007 
C/1998 H4 1998:04:28.32 0.0050 79.69 359.69 143.82 -9.1 -5.6 7 00-007 
C/2000 O3 2000:07:30.94 0.0540 48.12 53.46 14.58 -17.3 +13.5 61 00-O09 
C/2000 P1 2000:08:07.26 0.0049 86.44 7.24 143.41 -14.5 -7.9 13 00-008 
C/2000 P2 2000:08:15.47 0.0050 84.73 4.16 143.55 -18.0 -6.6 18 00-008 
C/2000 O1 2000:08:29.43 0.0568 83.66 256.11 87.14 -23.0 +10.0 61 00-O42 

Mezi komety byla přeřazena planetka 2000 OF8, objevená 24.32 července; na sní-
mcích z 29.00 UT srpna získaných pomoci ESO/MPI 2.2-m dalekohledu zaznamenali O.R. 
Hainaut a C.E. Delahodde 3"-4" komu protaženou k SZ, na složeném snímku 30-min by-
la jasné viditelná. D.D. Balam našel komu 6" protaženou v PA.260' na složeném sní-
mku z 28.27 srpna získaném 1.82-m Plaskettovým reflektorem [IAUC 7484]. Od května 
do července by mohla být pozorovatelná i vizuálně, bohužel z jižní polokoule. Jas-
nost komety byla kancem srpna 18.5 mag a pohybuje se k jihozápadu. O této planetce 
byla zpráva u₹ v minulém čísle Zpravodaje, v odstavci o "Damoklidách", nalezení 
její kometární aktivity je dalším argumentem pro názor, že "Damoklidy" jsou vyhas-
lé (nebo skoro vyhaslé) komety. 

Kometu 97P/Metcalf-Brewington identifikoval G.V. Williams s asteroidálním ob-
jektem pozorovaným systémem LINEAR asi 1.1' od očekávané polohy, čemuž odpovídá 
rozdíl v době průchodu perihelem +3.5 dne. Kometa byla dosud pozorována jen v le-
tech 1906 a 1991; v roce 1993 prošla < 0.11 AU od Jupitera který značně změnil je-
jí dráhu [IAUC 7487], perihel se vzdálil od Slunce o 1 AU. Kometa má velmi proměn-
livou aktivitu a obvykle bývá velmi slabá. Její jasnost proto nelze předpovědět. 

Tým LINEARu oznámil, ₹e jeden z objektů pozorovaných 6. záři má kometární vz-
hled a T. Spahr upozornil, ₹e leží 0.6 SZ od předpovězené polohy komety P/1999 T1 
= 1991z = 1991 XXII, což odpovídá časovému posunu -1.4 dne. Snímky 1.82-m Plaskett 
teleskopem (ohlásil D. Balam) ukazuji velmi kondensovanou komu a vějířov,tý chvost 
30" v PA 250 . Poloha komety v době objevu (6.4122 září UT) byla: a = 4 52m12.5s, 
S = +26'02'23" a jasnost 18.5 mag [IAUC 7488]. Kometa již perihelem prošla (v dost 
nepříznivé poloze) a nyní se přibližuje Zemi takže ještě poněkud zjasní. 



Elementy drah těchto komet a nově sledované komety 
ledující tabulce: 

Kometa T (U] q [AU] e Perihel Uzel Sklon MPC 

97P 01:04:13.7420 2.605404 0.457138 229.5906 186.4348 17.9545 I7487 
110P 01:03:22.7378 2.478306 0.314652 167.9365 287.7527 11.6888 31663 

C/2000 OF8 01:08:05.0028 2.167793 1.0 256.2561 117.1050 152.4104 0-004 
P/2000 R1 00:08:17.0846 1.988623 0.529360 6.2331 29.6904 11.7706 I7488 

110P/Hartley 3 jsou v nás-

Kometa a jméno Epocha a I P\ z t dz N Období 

97P/Metcalf-Brewington 2001:04:01 4.799382 I 10.5 126 1906-2000 
110P/Hartley 3 2001;04:01 3.616128 I 6.88 146 1988-1998 
C/2000 OF8 (Spacewatch) 50 2000:07:24-08:29 
P/2000 R1 (Shoemaker-Levy 5) 2000:08:04 4.225360 I 8.686 42 1991-2000 

Visuálních pozorováni komet je nyní (po zmizení C/1999 S4) málo. V čísle 7477 
4 pororování 2P/Encke (od nás N. Reszelski), v 7478 4 komety C/1999 Ti (NcNa-

u -Hartley), která není od nás pozorovatelná. 
Vývoj jasnosti komet: kometa C/1995 01 (Hale-Bopp) slábne. Po květnu a červnu 

kdy na jasném pozadí LMC nebyla vidět měla v červenci 14.0 sag (A. Pearce). Oproti 
tomu kometa C/1997 BA6 (Spacewatch) dosud po průchodu perihelen nezačala slábnout; 
již měsíce se drží (s mírným kolísáním) kolem 13.2 sag. C/1999 12 (Skiff) na pře-
lomu července a srpna poněkud zeslábla (asi na 14.6 mag), během srpna se však 
"vrátila" asi na 14.4 mag. Nyní se vzdaluje od Slunce a proto slábne. C/1999 K5 je 
nyní na jižní obloze, v červenci měla asi maximum jasnosti (kolem 13.1 mag, 
procházela perihelem), je však málo sledovaná. C/1999 K8 (LINEAR) byla počátkem 
srpna asi 13 mag v maximu jasnosti, nyní již začíná slábnout. 0 C/1999 S4 (LINEAR) 
toho již bylo napsáno dost. C/1999 Ti (NcNaught-Hartley) na jiní obloze zjasňuje, 
ale pomaleji než byly původní předpovědi: kolem 5/7: 12.6 mag, kolem 11/8: 11.1 
mag, v prosinci, kdy bude pozorovatelná od nás bude asi 8 mag. 0 kometách C/1999 
Ti, C/1999 U4 a C/1999 Y1 víte dost, naši pozorovatelé mají většinu jejich 
pozorování, prvá z nich je asi v maximu (13.2 mag), obě další zjasňuji (v srpnu 
dosáhly asi 14.2 mag a 13.5 mag). Kometa C/2000 K1 (LINEAR) zeslábla od července z 
14.5 sag na 15.0 mag a mizí. Kometa C/2000 K2 (LINEAR) však asi zjasnčla (v čer-
venci kolem 14.8 mag a nyní je snad jasnější 14 mag. Z periodických komet je 29P/ 
Schwassmann-Vachmann 1 téměř stále neaktivní, 47P/Ashbrook-Jackson je asi 13.5 mag 
(od nás nyní začne být viditelná). 

Pozorováni komet 

po rozpadu a zmizeni komety C/1999 S4 (LINEAR) pozorováni komet 

. ylo. Zaslali je Kamil Hornoch (refl. 35cm, 158x - Hl; 237x - H2); 
rtin Lehký (ref1. 42cm, Six - Li; 162x - L2); Gabriel Okša (20x80 

- 01); Maciej Reszelsk₹ (refl. 40.6cm, 72x - Ri; 130x - R2). 
Letošní sledováni komety C/1999 32 (Skiff) pomalu konči: srpen: 

19.85: 14.2 mag, 0.9' (L2); 20.86: 14.1, 0.9' (L2); 22.84: 14.4, 
1.0' (H2); 22.85: 14.4, 0.8' (L2); 23.84: 14.3, 0.8' (L2); 23.85: 
14.4, 1.1' (H2); 24.86: 13.3, 1.1' (112); 25.84: 14.4, 0.8' (L2); 
25.87: 14.4, 1.1' (H2); 25.88: 14.5, 0.7' (R2); 27.83: 14.4, 0.7' 
(L2). Z komet je nyní asi nejjasnější C/1999 K8 (LINEAR): srpen: 
26.00: 12.9 mag, 1.1' (L1); 26.02: 13.3, 1.3' (Ri); 27.02: 13.5, 
1.2' (Ri). Trochu "nadplán" jsou pozorováni komety C/1999 N4 (LINE-
AR): srpen: 19.82: 15.0 mag, 0.4' (L2); 20.83: 14.9, 0.5' (L2); 
22.83: 14.9, 0.4' (L2); 23.82: 14.9, 0.4' (L2); 25.85: 15.1, 0.3' 
(L2); 27.81: 15.0, 0.3' (L2). Blízko maxima jasnosti už je C/1999 T2 
(LINEAR): srpen: 19.89: 13.3 mag, 1.2' (L1); 20.89: 13.2, 1.0' (L2); 
20.90: 12.8, 1.1' (H1); 22.86: 13.2, 1.3' (L1); 22.87: 13.2, 1.2' 
(H1); 23.86: 13.2, 1.0' (Li); 23.87: 13.1, 1.3' (Hi); 24.85: 13.0, 
1.3' (Hi); 25.85: 13.1, 1.2' (H1); 25.88: 13.2, 0.9' (Li); 26.01: 



13.5, 1.0' (Ri); 27.01: 13.5, 1.0 (R2); 27.85: 13.2, 1.1' (L2); zá-
ří: 1.86: 13.2, 1.2' (H1); 4.01: 13.2, 1.2' (R1). Příslibem do příš-
tího roku je C/1999 U4 (Catalina-Skiff): srpen: 25.98: 14.2 mag, 
0.9' (L2); 26.02: 14.5, 0.7' (R2); 27.02: 14.5, 0.5' (R2); září: 
4.02: 14.3, 0.7' (R2). Zvolna sestupuje k jihu C/1999 Y1 (LINEAR): 
srpen: 22.88: 13.2 mag, 0.8' (H2); 22.90: 12.9, 1.2' (L1); 23.84: 
13.2, 0.9' (H2); 23.90: 12.9, 1.2' (L1); 24.87: 13.1, 1.1' (H1); 
25.87: 13.1, 1.1' (H1); 25.96: 12.6, 1.5' (L1); 26.01: 13.7, 1.0' 
(R1); 27.01: 13.6, 1.0' (R1); záři: 1.87: 13.0, 1.2' (H1); 4.01: 
13.5, 1.0' (R1). Velmi slabá je u₹ kometa C/2000 K1 (LINEAR): srpen: 
19.84: 14.7 mag, 0.6' (L2); 20.85: 14.7, 0.6' (L2); 22.84: 14.8, 
0.7' (L2); 23.83: 14.7, 0.7' (L2); 25.86: 14.8, 0.6' (L2); 27.82: 
14.8, 0.5' (L2). Trochu jasnější je C/2000 K2 (LINEAR), ale u₹ asi 
moc nezjasní: srpen: 19.86: 14.4 mag, 0.8' (L2); 20.87: 14.4, 0.7' 
(L2); 22.88: 14.5, 0.7' (L2); 23.85: 14.5, 0.6' (L2); 23.86: 6 
mag, 0.5' (H2); 24.88: 14.4, 0.8' (H2); 25.87: 14.3, 0.8' ( 
25.88: 14.5, 0.7' (H2); 27.84: 14.4, 0.6' (L2). Pokusy o sledování 
2P/Encke byly zcela ojedinělé: srpen: 11.06: [9.6 mag (01). 

Na závěr další CCD pozorováni Kamila Hornocha, refl. 35cm, 
ST6; jasnosti jsou R - tedy v Cousinsově R-filtru; v závorce je ex-
posice v s, následuje průměr kómy, a případně údaje o ohonech 0. 

Kometa C/1999 J2: srpen: 7.91: 15.3 mag R (420), 0.3'; 19.87: 
15.6 R (420), 0.3'; 20.84: 16.0 R (360), 0.3'; 26.85: 15.4 R (540), 
0.35'; 29.95: 15.4 R (480), 0.25'. Kometa C/1999 N4 (LINEAR): srpen: 
19.85: 16.4 mag R (540), 0.3'. Kometa C/1999 T2: srpen: 7.94: 13.9 
mag R (600), 0.6'; 19.89: 14.1 R (360), 0.5'; 26.89: 13.9 R (300), 
0.5'; 29.88: 13.7 R (420), 0.58', O 0.8' v PA 77 . Kometa C/1999 
U4: srpen: 26.95: 15.9 mag R (540), 0.35'. Kometa C/1999 Y1: srpen: 
7.99: 14.4 mag R (540), 0.4; 26.92: 13.7 R (540), 0,6', O 1.0' v PA 
14 . Kometa C/2000 K1: srpen: 20.86: 17.4: mag R (420), 0.3'; 26.83: 
[17.0 R (480), 10.3'. Kometa C/2000 K2: srpen: 20.90: 15.3 mag R 
(360), 0.3'; 26.86: 15.2 R (480), 0.35'; 29.85: 15.0 R (600), 0.4'. 

Doplňky a změny adresáře: 

Jakub Koukal, 24.2.1977, Albertova 3983/6, 767 01 Kroměří₹, tel.: 
-634-24547; studující, Stavební fak. VUT, Veveří 95, Brno. Basketbal 
astronomie. - podal zprávu, aktivuje se po vojně (1 rok). 

Ivo Míček, Zaměstnání: ved. expozitury, Živnostenská banka, expo-
zitura Hodonín, Velkomoravská 3, 695 01 Hodonín; tel.-628-399910/1 
fax -399912, mobil: 0606-630557; email: micek~ziba.cz. Obor meteor 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na SMPH: 
Předseda: doc. Vladimír Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno. 
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Jasný bolid 31.srpna nad Šumavou (dle informací od PavZa Spurného) 

Bolid EN310800 "Vimperk" začal svítit ve 22h51m55.7s t ,is nad místem o 
souřadnicích E 14.0843° t .0002°, N 49.50480° t .00009° ve výšce 81.82 t .O1 km. 
Jeho rychlost byla 14.915 t .004 km/s a fotometrická hmota 2400 kg. Dráhu 89.47 km 
prolétl za 6.68 s; maximální absolutní jasnost (ze vzdálenosti 100 km) měl -15 
mag. Skončil nad místem o souřadnicích E 13.8251° t .0002°, N 48.94074° t .00010° 
ve výšce 21.46 * .O1 km při rychlosti 6.4 t .1 km/s; jeho koncová dynamická hmota 
la 3-8 kg. Radiant bolidu měl polohu a = 91.33° t .07°, S = 76.53° t .03°; půvo-
í rychlost byla 14.915 t .004 km/s. Geocentrický radiant (radiant po opravě o 

rotaci a přitažlivost Země) byl a = 117.79° t .07°, S = 69.69° t .03° a geocentri-
cká rychlost byla 9.816 t .006 km/s (veškeré údaje jsou k ekvinokciu J2000.0). Je-
ho dráha ve Sluneční soustavě patří k vzácnému typu Aten, velká poloosa je výrazně 
menší než 1 AU: a = 0.7969 t .0002 AU, přísluní bylo q = 0.5612 t .0004 AU, odslu-
ní 0 = 1.03263 t .00005 AU a výstřednost e = 0.2958 t .0003. Argument perihelu byl 
19.13° t .03°, délka výstupního uzlu 158.81694° t .00001° a sklon dráhy 16.737° t 
0.015°. Získané výsledky jsou prakticky konečné a Pavel Spurný neočekává, že by se 
ještě významné změnily. 

Nejblíž k očekávanému místu dopadu je obec Stožec, hledání dosud probíhalo v 
pěti dnech a žádné meteority nebyly nalezeny. Pádová oblast je velmi nepříznivá 
pro hledání, její větší část pokrývají pro Šumavu typické slatě, husté mladé po-
rosty a pod. Má rozměr asi 2 x 0.5 km (nejbližší snímek je z Ondřejova, více než 
130 km od konce dráhy bolidu). Problém není ani tak v geometrické přesnosti dráhy 
- ta je určena na desítky m, ale v nejistotě údajů o brždění na konci dráhy a dy-
namické hmotě tělesa (má vliv na "nesvítivou" část dráhy). 

Prázdniny v Kuiperově pásu 

Minula již doba, kdy býval Kuiperův pás záležitostí jara a podzimu. Jeho sle-
dování již zabírá celý rok a stává se spíš záležitostí dostupnosti pozorovacího 
času větších dalekohledů. Od naší poslední "přehlídky" přibylo do Kuiperova pásu 
35 nově objevených těles a také jeden Kentaur. Z toho 19 objevy přispěl M. Holman, 
pracující 3.6-m Kanadsko-Francouzsko-Havajským reflektorem na Mauna Kea (tělesa 
2000 PU29 - 2000 PN30); 10 objevy O.R. Hainaut, C.E. Delahodde pracující 2.2-m 

. flektorem na La Silla (2000 0B226 - 2000 0L226). Tři tělesa objevili D.C. Je-
tt, J.X. Luu, S.S. Sheppard, D.J. Tholen, C.A. Trujillo, také zmíněným reflekto-

rem na Mauna Kea (1999 CK158 - 1999 CM158). Těleso 2000 0B51 objevili B. Gladman, 
a J.-M. Petit pomocí 2.2-m reflektoru a 3.6-m reflektoru observatoře La Silla; B. 
Gladman objevil také 2000 OY51 pomocí 8.2-m VLT ESO, Paranal. Poslední objev 1999 
DF9 patří skupině J.X. Luu, C.A. Trujillo, J. Kleyna, A. Bosh, A. Sickafoose a pr-
vé záběry byly pořízeny 0.9-m reflektorem na Kitt Peaku. Kentaura 1996 RX33 obje-
vili T. Gehrels a J. V. Scotti 0.9-m Spacewatch teleskopem na Kitt Peaku, objev 
byl oznámen až letos. Objevy těles 1999 CK158, 1999 CL158 a 1999 DF9 byly oznámeny 
až po jejich nalezeni v 2. oposici (těleso 1999 01158 se najít nepodařilo). 

Asi u 30 těles byly zpřesněny jejich dráhy, u 19 z nich jsou změny dosti vel-
ké; tato tělesa jsou v úvodu tabulky. Ztracené těleso 1995 TL8 bylo nalezeno na 
snímcích z roku 1996 pořízených Spacewatch teleskopem asi 10" od očekávaného mís-
ta; při výpočtu dráhy z jedné oposice byla značně přeceněna výstřednost a délka 
poloosy, oproti tomu je v perihelu asi o 9 AU dál od Slunce, ve srovnání s původ-
ním údajem. Výstřednost (ne u₹ velká poloosa) byla přeceněna i u tělesa 1996 
RR20. Také u těles 1997 RX9, 1998 SN165 a 1999 0Y3 byla přeceněna výstřednost a 
mírně i velká poloosa (vzdálenost perihelu se příliš nezmenšila). Naopak u 1999 
OZ3 byla výstřednost podceněna. K velké změně došlo u 1999 0C4, kde značné vzrost-



la poloosa a výstřednost, i v perihelu je těleso dál, než byl původní údaj. Výst-
řednost se mírně zvětšila i u 1999 0D4. U 1999 0F4, 1999 0M4 a 1999 R0215 byla 
kruhová dráha nahrazena mírné výstřednou elipsou. Značně nadhodnocena velikost 
dráhy (výstřednost i vzdálenost přísluní) byla u 1999 0H4, u 1999 0N4 byla silné 
přeceněna výstřednost a naopak podceněna u 1999 TC36. Posledních 5 změn nastalo 
u těles sledovaných dosud jen v jediné lunaci, u nichž však byl prodloužen sledo-
vaný oblouk. U 2000 FC8 byla místo kruhové dráhy spočtena eliptická, podobně také 
u 2000 KK4 (kde je výstřednost dost vysoká a poloosa mnohem menší). Mnohem menší 
je také dráha 2000 FB8, dokonce menší než dráhy "pluČat", nová dráha 2000 KL4 je 
také menší, s větší výstředností (těleso patří asi mezi "pluiata"). Kruhová dráha 
(ale menší než původně) zůstala pro těleso 2000 FH8. 

V následující tabulce je přehled zpřesněných i nových drah těles pásu; na 
posledním řádku je připojen nově objevený Kentaur. Tabulka obsahuje zkrácené ozna-
čení tělesa (bez prvého dvojčíslí a mezery před písmennou částí), jeho jasnost 
dráhové elementy (epochu, střední anomalii, argument perihelu, délku uzlu, skl 
dráhy, výstřednost a velkou poloosu), dále pak délku oblouku ve dnech (s • je ud 
počet sledovaných oposic) a zkrácené označení MPEC, z něhož byla dráha převzata: 

Těleso mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a [AU) ob1.MPEC 

95TL8 5.4 00:09:13 29.046 79.955 260.601 0.244 .26135 53.48222 2• 0016 
96RR20 6.9 00:09:13 120.055 48.627 163.538 5.297 .17048 39.62797 3• 0P19 
97RX9 8.2 00:09:13 104.709 73.742 163.901 29.960 .05004 41.70507 3• OP28 
98SN165 5.8 00:09:13 270.880 257.300 192.152 4.591 .04676 38.10313 3• 0001 
990Y3 6.8 00:09:13 42.025 306.169 301.838 24.259 .16270 43.68209 2• OR03 

990Z3 7.4 00:09:13 181.088 359.091 137.779 2.540 .01120 43.70177 2• OR13 
990C4 8.1 00:09:13 3.891 256.999 55.526 1.170 .08902 44.41318 2• 0R13 
990D4 7.4 00:09:13 203.263 164.183 301.518 14.424 .08229 41.25320 2• OR03 
990F4 6.8 00:09:13 217.757 325.870 134.395 2.657 .00724 44.69872 2• 0R13 
990H4 8.5 00:09:13 305.195 243.320 124.192 28.208 .07734 40.51577 2• OR13 

990M4 7.1 00:09:13 6.177 197.088 113.689 2.078 .03960 45.33191 2• OR13 
990N4 7.7 00:09:13 359.382 184.406 133.066 3.185 .04220 42.71037 2• OP19 
99RG215 7.4 00:09:13 7.542 35.733 294.781 0.252 .03110 46.45208 2• OR49 
99TC36 5.1 00:09:13 337.960 297.062 97.168 8.414 .23798 39.87168 2• 0033 
OOFB8 8.2 00:05:16 180.279 3.181 1.672 4.497 .11707 36. 69 293 124 OP12 

OOFC8 8.1 00:05:16 180.945 33.298 331.314 0.690 .04924 44.20230 123 0033 
OOFH8 7.3 00:05:16 0.202 177.156 8.905 2.009 .0 44.14298 121 0033 
OOKK4 6.0 00:06:25 182.927 272.489 145.674 19.140 .08103 40.92054 59 0033 
OOKL4 7.6 00:06:25 82.228 345.949 147.670 21.317 .22656 39.50401 66 0P19 

99CK158 8.3 00:09:13 35.433 322.119 127.720 17.068 .06725 40.91130 2• 003
99CL158 7.0 00:09:13 26.075 325.711 120.074 10.025 .21889 41.77052 2• OP 
99CM158 8.0 99:03:03 0.078 182.862 338.951 9.242 .27060 39.37318 60 OP2 
99DF9 6.0 00:09:13 8.166 168.072 334.845 9.822 .14473 46.42629 2• 0012 
OOOB51 8.7 00:07:15 359.981 191.214 124.306 3.454 .45091 63. 734 73 9 OP26 

OOOY51 8.4 00:07:15 359.971 5.989 284.112 9.450 .35214 58.58916 6 OP28 
OOPU29 7.8 00:08:04 0.000 40.707 263.333 1.057 .0 42.08897 1 OR13 
OOP V29 8.1 00:08:04 0.000 77.241 228.237 0.896 .0 43.33412 1 OR13 
OOPV29 8.8 00:08:04 0.000 149.390 156.121 1.321 .0 43.12184 1 OR13 
OOPX29 7.7 00:08:04 0.000 167.020 138.817 4.713 .0 42.05662 1 OR13 

OOPY29 7.0 00:08:04 0.000 346.202 332.499 3.438 .0 46.37349 1 OR13 
OOPZ29 7.5 00:08:04 0.000 358.918 319.109 13.760 .0 44.89958 1 OR13 
OOPA30 7.8 00:08:04 0.000 216.676 100.507 0.094 .0 43.66248 1 OR13 
OOPB30 8.1 00:08:04 0.000 185.750 131.048 7.932 .0 42.49782 1 0R13 
OOPC30 7.4 00:08:04 0.000 279.428 37.633 1.152 .0 43.57227 1 OR13 

OOPD30 7.1 00:08:04 0.000 349.228 327.374 5.959 .0 45.65312 1 OR13 
OOPE30 6.1 00:08:04 359.996 176.738 126.917 20.874 .11594 42.70119 1 0R13 
OOPF30 7.7 00:08:04 359.997 4.844 299.428 13.736 .10870 46.02425 1 OR13 



0000 16.1 00:07:15 342.286 230.459 178.924 25.983 .81934 2.30664 20 0019 
000H 17.7 00:09:13 19.800 353.998 284.229 18.615 .59447 2.41630 64 0546 
000J8 17.0 00:09:13 337.617 180.517 226.859 6.191 .56511 2.36226 55 OS46 
000K8 20.4 00:09:13 254.157 165.955 304.763 9.989 .22121 0.98550 33 0R35 
000L8 19.6 00:09:13 81.746 266.605 295.150 10.670 .54309 1.32049 34 0R35 
OOOY21 16.2 00:09:13 318.830 301.362 119.788 40.946 .40180 1.82434 91 0R13 

OOPN 22.5 00:07:15 35.928 37.717 128.793 22.802 .76154 1.02013 2 0P29 
OOPD3 18.1 00:09:13 340.737 109.636 299.200 7.685 .59337 1.99793 48 0530 
OOPG3 16.1 00:09:13 338.722 138.489 326.808 20.463 .85892 2.82606 51 0530 
OOPHS 22.7 00:09:13 128.517 271.235 284.481 2.072 .22993 0.99807 30 0R35 
OOPJS 17.6 00:09:13 183.102 7.585 124.451 51.169 .37366 0.87256 45 OS30 
OOPKS 17.6 00:09:13 345.604 191.513 227.376 13.160 .70156 1.93424 33 0R37 

OPY5 21.1 00:09:13 27.746 92.119 149.436 3.782 .60410 2.30920 31 0R35 
PJ6 18.5 00:09:13 122.801 225.145 332.985 14.699 .34625 1.30130 4. 0546 
OPH8 24.4 00:08:04 12.240 347.393 290.240 3.010 .45210 2.01028 6 0P43 
OOPM8 14.7 00:09:13 1.765 218.618 203.476 23.865 .54437 2.21114 3. 0R35 
OOPN9 16.0 00:09:13 309.999 293.547 164.465 51.302 .58986 1.84537 2. 0555 
OOPP9 19.4 00:09:13 6.821 159.431 171.927 5.578 .55129 2.32933 106 0534 

000P 17.5 00:09:13 271.767 188.109 294.325 34.745 .46310 0.84742 2. 0S30 
00031 16.6 00:09:13 126.877 343.293 191.561 7.684 .51235 1.58951 5. 0R35 
OOQS7 20.0 00:09:13 355.874 218.839 153.498 3.200 .66416 2.69627 10 0R35 
OOQU7 18.2 00:09:13 345.529 87.170 339.816 22.333 .64807 2.28051 33 0555 
000V7 21.2 00:08:24 37.767 79.201 154.998 9.131 .52370 1.40871 11 0R49 
000V7 19.7 00:09:13 1.133 190.477 158.808 4.166 .46887 1.94888 53 0555 

000V69 17.2 00:08:24 106.281 220.683 344.419 38.209 .30204 1.37690 26 0546 
000X69 24.5 00:08:24 77.005 73.409 150.571 4.584 .27172 1.00953 5 0R35 
000K130 21.1 00:09:13 77.203 66.205 174.061 4.718 .26189 1.18068 44 0534 

Drobné Apollo 1998 F02 bylo nalezeno 3.6-m Kanadsko-Francouzsko-Havajským te-
leskopem na Mauna Kea jako objekt pouze 23 mag ve vzdálenosti přes 0.8 AU od Země 
(a 1.6 AU od Slunce); z téže observatoře jej objevil počátkem roku 1998 R.A Tucker 
("úklid starších restů" - odpozorování dříve na téže observatoři objevených plane-
tek). Odchylka vůči očekávané poloze byla jen 5' (-0.12 dne). Tento křižič bude 
v prosinci jen 0.158 AU od Země, 21.44 října 2003 však proletí ve vzdálenosti jen 
0.038 AU. K planetce 1998 VT, která není nyní pozorovatelná, byl nalezen starší 
záznam ze 24.října 1955 získamý 1.2-m Schmidtovou komorou na Mt.Palomaru; v tomto 
případě byla planetka nalezena víc než 2.5° od očekávané posice (-2.2 dne). Byla 
ale dosti jasná, je totiž křižičem s minimální vzdálenosti 0.033 .4U od Zemské drá-
y a v roce 1955 byla v dost příznivé poloze; dobře bude vidět v únoru 2001, jen 
143 AU od nás. Drobný, zato však velmi těsný křizic 1999 FA (minimální vzdále-
ost 0.000 AU) byl nalezen hned ve dvou starších oposicích: v roce 1978 (Siding 

Spring, byl hledán v rámci DANEOPS, A. Gnadig) a dále v roce 1998 (Haleakala-NEAT/ 
GEODSS), v roce 1978 byl 4.5° od předpokládaného místa; v září 2007 by měl být 
0.130 AU daleko, 4.21 března 2027 jen 0.042 AU. Přesto že je velmi malým tělesem 
je jeho dráha známa již velmi přesně (U = 1). Oproti tomu byl veliký Apollo (jeden 
z deseti největších) objevený teprve loni - 1999 0V3, byl nalezen v druhé oposici 
(přes 3.7 AU od Slunce!), je však asi 21 mag. Při 'zpětném hledání byl nalezen 
v záznamech z 26.listopadu 1997 získaných hlídkou Haleakala-NEAT/GEODSS Amor 
1999 TX16 (DANEOPS). Byl velmi blízko očekávaného místa a je dost velký, bude tedy 
brzy asi také kandidátem na definitivní označení. Tým ANEOPP našel na Palomarských 
snímcích z roku 1993 těsný kři₹ič (0.010 AU) 2000 0V147, jen 3' od očekávané polo-
hy. K většímu přiblížení tohoto tělesa však v blízké době nedojde. Velký Aten 
2000 NL10 byl nalezen na Palomarských snímcích z let 1952 a 1992 (DANEOPS), patří 
mezi '5 největších Aten. 

Z nově objevených těles je prvým velký Apollo na velmi výstředné dráze - 2000 
00, jeho dráha má i velký sklon (koncem července prolétl 10° od pólu ekliptiky), 
Zemi se může přiblížit jen na 0.167 AU. O něco menší 2000 OH byl v době objevu 
jasnější 16 mag, 19 dnů před objevem prolétl (v nevýhodné poloze) jen 0.0437 AU od 



Země (minumum je 0.018 AU). Mezi malá tělesa nepatří ani Amor 2000 OJ8, minimální 
vzdálenost od zemské dráhy má 0.002 AU. Jeho přiblížení k Zemi jsou však dosti 
vzácná (nejbližší 18. října 2011 na 0.136 AU). Drobounký Aten 2000 OK8 se může k 
Zeni přiblížit na 0.149 AU, letos byl 0.159 AU. Serie jeho přiblížení potrvá ještě 
2 roky, vesměs počátkem září (nejtěsnější 0.136 AU 4.26 září 2001). Při podobných 
průletech může být až 17 mag. Středně velký Apollo 2000 OL8 se přibližuje k zemské 
dráze na 0.013 AU, těleso má zajímavě orientovanou dráhu - uzlová přímka je téměř 
kolmá k přímce apsid, takže se i přes dosti velký sklon přibližuje k dráze Země 
dvakrát. K nejbližšímu těsnému setkání dojde 19.01 července 2003, na 0.0796 AU, po 
22.5 letech dojde k podobnému setkání v lednu. Dost velký Amor 2000 OY21 se Zemi 
nepřibližuje (jen na 0.265 AU), má totiž neobvykle velký sklon dráhy. I tak ovšem 
bývá dosti často kolem 17 mag na jižní obloze (letos dosáhne -73° deklinace). 

Jeden z nejtěsnějších průletů poslední doby (0.057 AU) měl drobounký Apollo 
2000 PN (nejméně 0.025 AU), v posledních červencových dnech letěl k jihu až 10° za 
den. Není již řazen mezi nebezpečná tělesa, jeho průměr je jen 100-200 m. Ve zhr 
ba stejné vzdálenosti Zemi míjí i l0x větší 2000 PD3. Jeho těsnější přiblíže 
k Zemi jsou však dost vzácná, na 0.134 AU se přiblíží l.září 2017; k těsnému přib-
lížení snad dojde v lednu 2032. Velkým Apollo s typicky kometární drahou je 2000 
PG3. K Zemi se příliš nepřibližuje (0.18 AU) a jeho současný průlet je dost nepří-
znivý (v perihelu je blízko horní konjunkce se Sluncem). Velmi těsným PHAs je Aten 
2000 PUS: 26.23 července prolétl jen 0.0242 AU od Země (minimum 0.008 AU). Jeho 
oběžná doba je jen asi o 14 hod kratší než zemská a proto se bude nyní setkávat se 
Zemí pravidelně: v letech 2001 a 2002 u 25.9 července (na 0.0123 AU), v dalších 
letech o něco později a vzdálenost poroste; v obou příštích letech však bude vidět 
i menšími dalekohledy. Má malý sklon a výstřednost, letí proto vždy nějakou dobu 
"ve formaci" se Zemí. Jedním z velkých Aten je 2000 P35, a jak je u velkých těles 
tohoto typu běžné, k dráze Země se nepřibližuje, má zcela mimořádně velký sklon 
dráhy. V době objevu (4.září) byl 17 mag v Hadonoši a pohyboval se dost rychle k 
jihu asi 0.4 AU od Země. K Zemi se nepřibližuje ani dost velké Apollo 2000 PKS ob-
jevené jako objekt 17.5 mag v Orlu s pomalým pohybem k západu. Drobné Apollo 
2000 PY5 se velikostí i minimální vzdáleností (0.049 AU) pokybuje na hranici zařa-
zení mezi PHAs. Tři týdny před objevem prolétlo 0.056 AU od Země, bylo však obje-
veno až asi 0.16 AU daleko, blízko oposice (jen 18.2 mag). 2000 PJ6 patří mezi 
větší Apolla a má málo výstřednou dráhu, proto také, i když nepatří mezi tělesa 
přibližující se Zemi (jen na 0.080 AU) mívá často příznivou polohu k pozorování. 
Bylo proto nalezeno na Palomarských snímcích oblohy z 9.září 1951, l0.ledna 1994 a 
20.prosince 1996, (tedy ve třech oposicích). Jeho dráha je proto známa již poměrně 
dobře (U = 2). Vyjímečně malým Amorem, navíc nepřibližujícím se Zemi (minimum je 
0.110 AU!) je 2000 PH8; bylo objeveno systémem Spacewatch, blízko meze jeho dosa-
hu. Mezi velká tělesa této skupiny patří 2000 PM8 objevené 3.6-m reflektorem na 
Mauna Kea jako objekt 17.5 mag a sledované pak řadou stanic (i amatérských 
Krátce po objevu bylo identifikováno se ztracenou planetkou 1991 GM12 sledovan 
ze Siding Spring (celkem bylo zachyceno již ve 3 oposicích). Dost velké je i Apol-
lo 2000 PN9, náležející mezi PHAs (minimální vzdálenost od Země 0.026 AU). V době 
objevu bylo asi 18 mag a pomalu se pohybovalo Pegasem, brzy poté bylo nalezeno na 
Palomarských snímcích z 2. a z 21. srpna 1990. 2.73 března 2001 dojde k dost těs-
nému průletu (0.061 AU) kolem Země a těleso by mělo být pozorovatelné i menšími 
dalekohledy (13-13.5 mag) v rychlém pohybu z Hadonoše k severu (za 20 dnů se dek-
linace změní z -66° na +61'). Ještě blíž by mělo být 6.18 března 2006 (0.0203 AU). 
Mezi PHAs patří i Amor 2000 PP9 s perihelem blízko uzlu a malým sklonem dráhy. Byl 
objeven den po největším přiblížení (na 0.0845 AU) a týden před průchodem perihe-
lem, prakticky•v nejoptimálnější poloze. Byl jasnější 16 mag v severozápadní části 
Andromedy; pohyboval se dost rychle na východ. Nejblíž může být 0.034 AU. 

Z nově objevených těles má nejkratší periodu 2000 OP, objevený v hlavě Draka 
skoro měsíc poté co měl nejlepší pozorovací podmínky (17.5 mag). Při velkém sklonu 
dráhy a afelu blízko uzlu se Zemi nepřibližuje (> 0.2 AU); dodatečně byl nalezen 
v rámci ANEOPP na snímku Schmidtovou komorou ze Siding Spring z 8.července 1975. 
Apollo 2000 OJl je dost velkým tělesem nepřibližujícím se Zemi (jen na 0.108 AU). 
Jeho pozorovací podmínky bývají ale dost příznivé (letos byl nalezen během oposice 
blízko afelu jako objekt jasnější 19 mag ve Vodnáři). Tělesa s podobnými drahami 



C/2000 OF8 01:08:05.0028 2.167793 1.0 256.2561 117.1050 152.4104 41159 
P/2000 R2 00:09:12.7665 1.392287 0.590057 147.2011 187.3825 3.2336 0-SO4 

P/2000 S1 00:07:08.217 2.48410 0.62614 305.699 29.547 20.689 0-S60 
97P 01:04:14.9848 2.610866 0.456449 229.7137 186.4379 17.9864 41159 
144P 01:06:27.6952 1.431278 0.628992 216.0224 245.6245 4.1188 41159 
145P 00:08:17.0874 1.988614 0.529362 6.2342 29.6902 11.7706 41159 

Kometa a jméno Epocha a P\ z t dz N Období 

C/1999 KS (LINEAR) 00:06:25 -0.000514 t .000003 154 99:05:20-00:07:27 
C/1999 S2 (McNaught-Matson) 97:11:08 -0.001132 t .000012 70 99:09:19-00:07:27 
C/1999 Ti (McNaught-Hartley) 00:12:02 +0.000009 t .000006 184 99:10:07-00:09:02 
C/1999 T3 (LINEAR) 00:09:13 +0.000575 t .000003 175 99:10:03-00:08:23 
C/1999 U1 (Ferris) 98:08:15 -0.000882 t .000003 182 98:12:22-00:01:28 

• /2000 CT54 (LINEAR) 01:06:20 +0.000344 t .000020 58 00:01:28-07:09 
P/2000 01 (LINEAR) 00:02:26 3.061002 I 5.36 135 00:04:07-07:07 
C/2000 01 (Koehn) 00:01:17 -0.000133 t .000008 45 98:12:14-00:08:29 
C/2000 OF8 (Spacewatch) 50 00:07:24-08:29 
P/2000 R2 (LINEAR) 3.396297 6.26 35 00:09:03-09:18 

P/2000 S1 (Skiff) 6.64442 1 17.1 30 00:08:26-09:26 
97P/Metcalf-Brewington 01:04:01 4.803354 1 10.5 1906-2000 
144P/Kushida 01:06:20 3.857812 I 7.58 1994-2000 
145P/Shoemaker-Levy 5 00:08:04 4.225361 I 8.69 1991-2000 

Mimochodem, žádná z komet roku 2000 nebyla dosud jasnější 14 mag, jasnější 
snad bude C/2000 0F8 (Spacewatch), ale na jižní obloze. Od nás bude vidět koncem 
listopadu, ale to již asi bude dost slabá. Poloha komety 97P/Metcalf-Brewington se 
dle nových elementů liší od poloh na mapkách v minulém Zpravodaji do 1'. 

Komety od září do začátku listopadu (dodatek) 

Nová pozorování, visuální i CCD, poté co vyšel minulý Zpravodaj ukazují, že 
kometa C/2000 K2 (LINEAR) slábne jen velmi pomalu (nebo vůbec ne). Protože podobné 
anomalie jsou právě důvodem, proč komety pozorujeme, bylo nutné prodloužit období 
jejího sledování. Také nové objevená kometa P/2000 S1 (Skiff) je visuálně asi 14 
mag a zaslouží si zájem našich pozorovatelů. Doplňujeme proto do našeho programu 
jejich předpovědi. Kometa C/2000 K2 (LINEAR) vstupuje v tomto období do mléčné 
dráhy a prochází jednak před temnými a svítícími mraky, jednak je v určitých obla-
stech málo vhodných srovnávacích hvězd. Mapka (vesměs do 14.7 mag) je proto dělena 
o tří fragmentů: pásu o šířce 1.8°, políčka (s hvězdným mrakem) 0.9° a asymetric-
y položeného pásu 1.0°. Pro kometu P/2000 S1 (Skiff) jsou uvedeny mapky do 14.8 
mag (pozor! v B), prvá ještě pro počátek října (políčko 2'), druhá pro lunaci ří-
jen/listopad (o šířce 2`). Efemeridy obou komet jsou v tabulce (2000.0): 

Datum R.A. 
h m s 

C/2000 

Dekl. 
o ' 

K2 (LINEAR) 

Dist. 
(AU) 

r 
(AU) 

elong. 
o 

mag Vidit 

V-12 

00/10/13 18 30 17 1 24.6 2.414 2.437 79.4 14.8 38.4 
00/10/17 18 37 21 0 55.3 2.451 2.438 77.5 14.8 37.8 
00/10/21 18 44 35 0 27.8 2.488 2.439 75.6 14.9 37.3 
00/10/25 18 52 00 0 02.2 2.527 2.442 73.7 14.9 36.8 
00/10/29 18 59 34 -0 21.4 2.566 2.445 71.8 14.9 36.3 

00/11/02 19 07 16 -0 42.9 2.606 2.449 69.9 15.0 35.9 
00/11/06 19 15 05 -1 02.2 2.647 2.453 68.0 15.0 35.4 
00/11/10 19 23 00 -1 19.2 2.688 2.459 66.1 15.1 34.9 
00/11/14 19 31 01 -1 34.1 2.730 2.465 64.2 15.1 34.4 
00/11/18 19 39 06 -1 46.7 2.772 2.472 62.3 15.1 33.9 



I 

•; • ' 
~~ _ • • • . • 

' i • . ~••• . . • . ;• •; 

• • ~  
•••~•. . , . • .• • 

o 
•• i .'' . •• 

ö •' ••
 • • m 

• • • • 1• . ,1 
w• • • •. 4 .  • . ;• ~ 

i • •••• •~ • • • • • •t 
• •• • .. • i •.. . • • • + '•• 

, •. •:~ • • 
' :~► m .  .'•. 

-,. ♦:, ~ ; .• 

.• • m ..• ~ • ti . 
• , . ~ • ~•• 

~ w • r.?•.• •  ••. • • .....  • . 
• . • • •t . •_ • •.•~•. ~+.~ •. • 

' • • • ó ~ • ~ ~• . . i• . . !u • • • 
•' ~ . ~•' • ~ ~ 

. 
. • • + • 

•: 
• '. • ~ ~ 

~ • ' • , • . . 
• 

• • . . • +m •.'• 

•,~ • •'•• ~ • • • o • .. . . 

• . • • •~ • • • . . _♦ 
.. .. .. ~ . i 

~ ''•• ~! • •• ..•••. . .. ~. . . 
• `~ • ~ 

~ 
... 

 ~ ~~~ :•~ ~. 

` • ~ - ••
•

••• • d • • • 
• 

~ 
• .

•
~• '. . •• • • ' ^ 

1•• • , ~ • • ••• 

•• •' • ~ oc • • ••. 
. • •+ • _ ~~ ~ . 

•• • • • 
~. ;~ .••

• 

• 
, ~ ~ • '•~•~~~ • • 

• ' ~•i • '•. .•' • • 7: •• • . ~ • a! •i ~ • i 
. ••~ • • • . : T,~• *, ;. ! • ~ , 

• ~ _ 
s•

~• ~• • • ~•' +*'.~ ~~j•,•~•; • • • 
• • i +. : . ~•w • 

• ~ • % •• ••~ ář .y?h, ~ ~ ~ .Z • . 

ti ~~r 
••~••„'~~~ 

. ••

i. • ► • .. •r 
~i. ti.• ' • , ! i!•', 

• at~ .! •~N!  ! t ~ ..'%••.‚.  ~.• 
iAf~•a!4 ~ 

•.. M •  •' 
; •~•~i•,, .* . . • • ~ ~..• ; 
• ..~~.,~••~ ~~ ~ i,~ •~ :•. ~ . 

~ •••~ + • i .y ••. '••• • . , • • i S •
•• '•N• •  • • .~~ • • . • t• • 

,+•• ~
 • 

• ..r s 
. 

P/2000 S1 (Skiff) 

00/10/01 0 25 25 -13 58.7 
00/10/05 0 22 03 -13 33.3 
00/10/09 0 18 51 -13 05.5 
00/10/13 0 15 52 -12 35.3 
00/10/17 0 13 08 -12 02.9 
00/10/21 0 10 43 =11- 28.5 
00/10/25 0 08 37 -10 52.2 
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1.615 2.589 162.8 15.2 
1.633 2.598 160.9 15.2 
1.655 2.608 158.2 15.3 
1.680 2.619 155.1 15.3 
1.710 2.630 151.6 15.4 
1.744 2.641 148.0 15.4 
1.781 2.653 144.3 15.5 
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00/10/29 0 06 53 -10 14.3 1.822 2.665 140.5 15.6 
00/11/02 0 05 32 -9 35.0 1.867 2.677 136.7 15.6 
00/11/06 0 04 34 -8 54.3 1.914 2.690 133.0 15.7 
00/11/10 0 03 59 -8 12.6 1.965 2.703 129.3 15.8 
00/11/14 0 03 47 -7 30.0 2.018 2.716 125.6 15.9 
00/11/18 0 03 58 -6 46.7 2.074 2.730 122.0 15.9 

Všehochuť 

Především se musím omluvit za mnohé chyby v rubrice "Meteory v říjnové/listo-
padové lunaci, které vznikly při nočním editování textu minulého Zpravodaje, únava 
udělala své (VZ). 

Zpráva o kráteru na tělese (8405) Asbolus (dosud známějším jako 1995 OO) pro-
vázená obrázky (a na internetu i filmem) se zakládá jen na dedukci - HST našel 
povrchu tělesa (jehož rozměry jsou pod 1 pixel) během rotace oblast s jinými re 
lekčními vlastnostmi, než má zbytek povrchu. To, že jde o kráter je jen dedukce (i 
když pravděpodobná), zbytek je dílem fantazie. Může také jít o aktivní oblast na 
povrchu kometárního jádra (mnozí z Kentaurů, mezi které patři, jsou kometami). 

Na statistiky Minor Planet Centra jsme si museli tentokrát počkat 7 týdnů do 
13.září 2000 (minule 26.července). Počet poloh planetek v databázi překročil "vel-
kou" hranici: je jich 5197079 (minule "jen" 4870733), poloh komet 118647 (117418); 
celkový počet drah sledovaných těles je 93696 (87923), číslovaných planetek přibyl 
tisíc - 17349 (16349). Počet nečíslovaných těles sledovaných ve dvou oposicích po-
prvé převýšil počet těles pozorovaných jen v jediné oposici 38849:37498. Tento po-
měr nejvíce vypovídá o kvalitě sledování planetek - ještě 2.dubna 1999 byla všech 
těles sledovaných jen v jediné oposici většina. V prosinci 1998 byl celkový počet 
drah necelou polovinou současného (a počet poloh právě překročil 2 miliony). 

Sešla se i další pozorováni meteorů, je jich však dosud málo, taže až příště. 

Planetky od poloviny července do konce srpna 

Dnem 13.září je datována poslední (po vynechání jedné lunace) údržba databází 
Minor Planet Centra. Během půldruhého měsíce přibylo 21 planetek typu Amor, 20 ty-
pu Apollo a 4 typu Aten. Na nových objevech se podílel především systém LINEAR 36 
objevy (podíl tohoto systému opět vzrostl po nedávném poklesu), z toho bylo 14 tě-
les typu Amor, 18 Apollo a všechny 4 typu Aten; systémy LONEOS a JPL/NEAT objevily 
Po 2 tělesech (oba 1 Amor a 1 Apollo), ze zbylých těles typu Amor objevil Space-
watch 2, jedno M. Connors spolu s C. Veiletem, druhý pak ještě další (z Mauna Kea) 
a R.H. McNaught (Siding Spring). Pro podrobnější presentaci byla vybrána těl 
typu Aten, z typů Apollo a Amor jen ta, která náležejí mezi potenciálně nebezpe 
(PHAs, přibližují se zemské dráze blíž než 0.05 AU), nebo která jsou dost velká a 
mají perihel pod 1.1 AU. Od 27.května do 13.září byly nově spočteny dráhy celkem 
174 těles, o některých z nich byla zpráva již minule (Zpravodaj 143), 7 s větší 
změnou oproti starším dráhovým elementům je zařazeno na počátek tabulky. Tabulka 
obsahuje zkrácené označení tělesa (bez prvých dvou číslic letopočtu a mezery před 
písemným kódem), absolutní jasnost, epochu, střední anomálii, délku perihelu, dél-
ku uzlu, sklon dráhy, výstřednost, velkou poloosu, počet oposic (včetně předobje-
vových identifikací) se znakem •, nebo délku sledovaného oblouku ve dnech a zkrá-
cené označení MPEC s publikovanou nejnovější drahou: 

Těleso meg Epocha M Perihel Uzel Sklon e a [AU] obl.MPEC 

98F02 21.6 00:09:13 290.445 94.988 2.637 4.103 .35653 1.29869 2. 0R35 
98VT 17.5 00:09:13 198.983 324.388 307.743 3.209 .56995 1.21840 2. 0N35 
99FA 20.5 00:09:13 178.827 296.803 166.224 12.029 .13272 1.07857 3. 0R35 
990V3 14.6 00:09:13 197.855 35.147 196.691 35.321 .77990 2.08965 2. 0P38 
99TX16 16.2 00:09:13 199.463 311.108 54.744 38.213 .33283 1.55126 3. 0027 
000V147 19.4 00:09:13 36.591 215.761 68.836 10.581 .45585 1.74671 2. OSO1 
OONL10 16.2 00:09:13 194.642 281.479 237.544 32.511 .81704 0.91425 2. 0S34 



OOP030 8.0 00:08:04 178.769 355.011 130.397 4.474 .06772 45.16330 1 OR13 
OOPH30 7.9 00:08:04 181.038 356.791 126.786 9.599 .06605 45.32267 1 OR13 

OOPJ30 8.2 00:08:04 359.996 11.858 293.940 6.029 .05450 43.21902 1 OR13 
OOPK30 7.3 00:08:04 359.996 178.277 127.473 32.207 .17682 42.41735 1 OR13 
OOPL30 7.1 00:08:04 179.772 170.788 327.973 4.668 .07316 45.63091 1 OR13 
OOPM30 7.7 00:08:04 0.000 187.126 130.416 2.482 .0 44.99437 1 OR13 
OOPN30 8.3 00:08:04 359.996 310.829 6.143 1.715 .11724 45.88995 1 OR13 

OOQB226 6.6 00:08:24 0.000 331.719 6.005 3.537 .0 45.64375 1 OR49 
OOOC226 6.5 00:08:24 360.000 247.598 90.272 2.445 .0 42.19345 1 OR49 
000D226 7.3 00:08:24 0.000 3.816 334.672 2.250 .0 41.17060 1 OR49 
000E226 6.3 00:08:24 0.000 270.786 67.689 0.766 .0 46.22373 1 OR49 
OOQF226 8.3 00:08:24 0.000 296.904 41.001 2.253 .0 46.49878 1 OR49 

00226 7.8 00:08:24 83.987 107.959 131.875 1.949 .12539 39.40656 1 OR49 
QH226 9.2 00:08:24 359.975 344.000 354.472 2.204 .16447 39.55493 1 OR49 

OOQJ226 8.1 00:08:24 65.796 106.606 153.549 9.536 .11387 39.39352 1 OR49 
OOQK226 7.6 00:08:24 359.989 180.472 158.185 25.026 .44424 67.32533 1 OR49 
OOQL226 8.4 00:08:24 67.187 78.369 168.769 2.197 .21360 39.27664 1 OR49 

96RX33 9.3 96:09:14 0.049 200.511 145.357 9.404 .20360 23.86821 13 0012 

Tělesa 1999 CK158, 1999 CL158 a 1999 DF9 byla sledována již ve dvou oposicích, 
u 1999 CM158 je k disposici alespoň 60-tidenní oblouk, jejich dráhy jsou poto ale-
spoň částečně věrohodné. Při době sledování kratší než 30 dnů je nutné počítat 
dráhu za zjednodušujících předpokladů, nejjednodušší aproximací je kruhová dráha. 
U těles 1999 CM158, 2000 Q0226, 2000 011226, 2000 0J226 a 2000 0L226 byla předpok-
ládána dráha v resonanci 2:3 s Neptunem (typ Pluto), taková, že se v průběhu 14000 
let nepřiblíží k Neptunu víc, než na 10 AU. U ostatních těles byla předpokládána 
výstřednost a poloha tělesa v perihelu či afelu (což je z jednodenního oblouku 
dost umělé). 

Od minulé zprávy přibylo jedno číslované těleso - 1994 JQl má číslo 16682, 
celkem je tedy očíslováno 12 těles. U statistik tělesa 1998 VH24 je uvedeno, že 
byl sledován již v 5 oposicích (to by mělo znamenat nalezení předobjevových sním-
ků, možné to je, má visuálně 21 mag a v oboru R je ještě jasnější, třídu přesnosti 
dráhy má 3 a dráha proto patří mezi nejlíp určené). 

Na závěr ještě něco "sledovacích statistik" a pár úvah. V tabulce jsou výs-
ledky dosavadního "lovu" na tato tělesa. V pravé části jsou tělesa sledovaná ve 
více oposicích, v pravé pak jen sledované v jediné oposici rozdělená dle počtu lu-
nací (1 lunace je 1-10 dnů, 2 jsou 18-42 dnů, 3 47-68 dnů, 4 80-95 dnů a 5 
121-124 dny). Ve třech středních sloupcích jsou součty - celkem z více oposic, 

4 • 
Rok 

Počet oposic 
Vše 

Počet lunaci v oposici 

7 6 5 4 3 2 Cel. Cel. 1L 2L 3L 4L SL 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

1 
2 
1 

1 
3 

1 

1 
3 
5 

1 

1 

6 
6 

2 
4 
3 
7 
1 

3 
1 
2 
23 
56 

1 
4 
8 
10 
12 
11 
31 
57 
0 

1 
5 
12 
16 
16 
18 
43 
142 
91 

1 
4 
6 
4 
7 
12 
85 
91 

1 
2 
5 
4 
4 
4 
29 
41 

2 
1 

2 
3 
17 
19 

1 
5 
32 
22 

7 
4 5 

Cel. 4 5 10 13 17 85 134 344 210 90 44 60 11 5 

V levé části tabulky viditelně vybočuji ze závislosti rok objevu -> největší 
počet oposic 3 tělesa: 1996 T066, 1998 VH24 a 1999 TD10 k nímž se našly předobje-



vové údaje. U tělesa 1996 TO66 je prvé pozorování z roku 1983 (jasnost V = 21 mag) 
u 1998 VH24 z roku 1991 (V = 21 mag) a u 1999 TD10 z roku 1997 (V = 19.5 mag). Jde 
tedy vesměs o větší, dosti jasná tělesa zachytitelná i dříve dostupnými prostřed-
ky. Až do roku 1998 včetně bylo v dalších oposicích nalezeno 2/3 až 3/4 těles. 
Z roku 1999 dosud 2/5, je však zřejmé, ₹e hledání tím pro letošek nekončí. Celkem 
34 těles z 85 má příznivější předpoklady k nalezení v druhé polovině až závěru ro-
ku: 1 pozorované z 1 lunace, 10 sledovaných ve 2 lunacích, 22 ve třech a 1 ve 4 
lunacích (tedy většina z těles sledovaných více než jednu lunaci). Dá se čekat, že 
asi 20 z nich bude ještě nalezeno a že by počet těles sledovaných ve více lunacích 
mohl brzy dosáhnout 150. Krátce sledovaná tělesa z let 1993 až 1997 mohou být ov-
šem nyní znovu nalezena jen náhodou.. 

Zřetelný je také přesun v objevitelích: tradiční skupiny "loví" již méně no-
vých těles, věnují však více pozornosti znovuvyhledání těch, která objevili dříve 
(zdá se, že i pro tato tělesa platí - a možná víc než jinde - odpozoruj sám). 

Novinky o kometách 

Novým objevem je kometa P/2000 R2 (LINEAR), původně hlášená jako asteroidální 
objekt na NEO stránkách www, objevený 3.září. Již 7.2 září ohlásil D. Balam (Vic-
toria, 1.82-m reflektor) kondenzovanou komu 9", 7.9 byl objekt difuzní, se slabým 
ohonem V-Z směru asi 10" (M. Tichý, Kleť, 0.57-m reflektor). 18.51 září UT na 100s 
R-snímku 1.0-m reflektorem byla velmi kondensovaná a ohonem 40" (R.H. McNaught, 
Siding Spring). Poloha při objevu 3.148 září byla 19h54m0ls, -14"41.5' a jasnost 
18.7 mag. Dráha komety je krátkoperiodická [IAUC 7492]. Kometa se již vzdaluje od 
Země i od Slunce a je mimořádně slabá (s nepatrnou kometární aktivitou), pravděpo-
dobně (pokud zcela mimořádně nezjasní) nebude visuálně pozorovatelná. 

Nových zpráv o pozorování komety C/1999 S4 (LINEAR) je málo; oblak vytvořený 
jejím výbuchem slábl zřejmě velice rychle: kolem 3.srpna byl asi 9 mag (5'- 10'), 
6.4 srpna již jen 10 mag (M. Mattiazzo, 20-cm refl., Australie). CCD-kamerou jej 
zachytil G. Garradd 21.38 srpna (refl. 45-cm, 1:5.4, 3x60s, kamera AP7)[http://enc 
ke.jpl.nasa.gov/]. Poslední visuální odhad jasnosti oblaku je z 24.70 srpna (H. 
Luethen, Tivoli, Namibie, 0.5-m reflektor): obláček asi 2' přibližně 11 mag. 

Kometa C/I999 T1 zjasňuje pomaleji, než udává původní předpověď (počítaná pro 
mocninu n = 4), její fotometrické parametry jsou: m0 = 6.4 mag, n = 3.5). V pro-
sinci bude asi 8 mag (původní odhad byl 6 mag) [údaje BAA]. Tři údaje o jasnosti 
této komety jsou v IAUC 7493, dle nich mezi mezi ll.srpnem a ll.zářím zjasněla o 
0.8 mag. *tezi 21. a 25. zářím měla dle údajů databází 10.0 mag. 

B.V. Koehn oznámil ob 'ev komety C/2000 S1 v rámci programu LONEOS. Objevil ji 
24.298 září UT (a = O'3112 , S = -14"35.5') B.A. Skiff jako objekt 14.8 mag s 
ohonem 2' v PA 250', objev potvrdili na Kleti o 1.5 dne později (difusní objekt 
mag s komou 14"). Byly nalezeny předobjevové snímky komety systémem LINEAR z 2 
srpna a také nových poloh přibylo, takže o den později byly již k disposici 
elementy komety, která je krátkoperiodická a kometa se již vzdaluje od Slunce i od 
Země [IAUC 7496, 7497]. 

Proběhlo také číslování znovuobjevených komet: kometa P/2000 02 = P/1994 Al 
má číslo 144P a P/2000 RI = P/1991 Ti číslo 145P. Elementy drah zmíněných komet a 
těch, pro něž byly publikovány nové elementy jsou v následující tabulce (J2000.0): 

Kometa T [TT] q [AU] e Perihel Uzel Sklon MPC 

C/1999 K5 00:07:04.3876 3.255429 1.001675 241.4856 106.3818 89.4731 41158 
C/1999 S2 97:11:22.4814 6.465885 1.007318 223.4662 74.4280 65.8129 41158 
C/1999 T1 00:12:13.4674 1.171679 0.999989 344.7574 182.4824 79.9750 41158 
C/1999 T3 00:09:01.5309 5.365768 0.996914 211.3180 223.5118 104.7548 41158 
C/I999 U1 98:09:03.0259 4,137553 1.003649 291.0629 58.2572 105.7348 41158 

C/2000 CT54 01:06:19.4766 3.155688 0.998915 272.6552 18.9654 49.2075 41158 
P/2000 G1 00:03:09.8095 1.002897 0.672363 343.2874 191.0331 10.3741 41159 
C/2000 01 00:01:27.3750 5.921773 1.000788 55.1110 88.8620 148.0974 41159 



bývala ojediněle zachycována již dříve; také toto těleso bylo zachyceno 1.2-m 
Schmidtovými komorami ze Siding Spring 16.srpňa 1982 a z Palomaru (12.srpna 1988, 
24.července a 17.srpna 1990). I když kvůli velkým residuím nemá zatím dráha příliš 
vysokou přesnost, těleso již určité nebude ztraceno. Velmi těsným, ale dost malým 
křižičem je 2000 QS7, s minimální vzdáleností 0.001 AU od zemské dráhy. Kvůli del-
ší oběžné době se ale toto Apollo potkává se Zemí zřídka; letos 20.21 září (necelý 
měsíc po objevu) projde 0.0908 AU od Země, bohužel skoro v dolní konjůnkci se 
Sluncem, maximum jasnosti mělo v době objevu asi 19.1 mag. Velmi příznivá poloha 
spolu s jasností asi 16-16.5 mag vedly ke skoro rekordnímu počtu pozorování střed-
ně velkého Apolla 2000 QU7 (v prvých 4 dnech 106 poloh z 19 stanic, včetně řady 
amatérských). Těleso prošlo asi 0.16 AU od Země rychlým pohybem z Ryb k severu (až 
Po 89• deklinaci 21.září), průlet byl nejpříznivější možný. Velmi příznivý byl 
i průlet malého Apolla 2000 QV7 objeveného o den později a sledovaného také z 19 
tanic. Těleso bylo sice objeveno až po průletu, asi ve vzdálenosti 0.09 AU jako 
jekt 16-16.5 mag, bylo však v oposici se Sluncem ve Vodnáři. Dle známého rčení: 
o třetice .." byl o další den později objeven drobný Amor 2000 QV7, který 1.54 

září (6 dnů po objevu) prolétl jen 0.0317 AU od Země (v elongaci 165° od Slunce) 
a byl jasnější 13 mag. Protože byl téměř v perihelu a letěl "ve formaci" se Zemí, 
pohyboval se poměrně pomalu a asi 2 týdny byl jasnější 14 mag. Malými dalekohledy 
byly sledovány i další dvě Apolla: dost velké 2000 OV69 malezené blízko oposice 
a svého afelu přes 0.6 AU od Země (k zemské dráze se přibližuje na 0.017 AV), kte-
ré bylo asi 18-17 mag a drobounké 2000 OX69 nalezené až po největším přiblížení 
(asi na 0.01 AU, minimum je 0.004 AU) ve vzdálenosti 0.03 AU ve Velrybě (asi 18 
mag). Na závěr měsíce přibylo 2000 QK130, malé Apollo také téměř křižující dráhu 
Země (0.002 AU), zachycené po největším přiblížení (asi 0.08 AU) ve vzdálenosti 
0.13 AU při pohybu z Pegasa do Vodnáře (dosáhlo 17.5 mag). 

Nyní něco ze statistiky NEOs. Celkem je jich 1105, z toho mezí PHAs (tedy me-
zi ty, které se přibližují alespoň na 0.05 AU k dráze Země) je jich řazeno 271, z 
toho je 29 Aten, 209 Apollo a 33 Amor (z těch mohou patřit mezi PHAs jen tělesa s 
perihely těsně vně zemské dráhy). Celkový přehled všech NEOs (souhrnný název pro 
skupiny Amor + Apollo + Aten) je v následujících tabulkách: 

Skupina 
Číslované planetky / oposic Nečislované / oposic Více 

opo-
sic >9 6-9 4-5 3 2 Cel. >4 3-4 2 Cel. 

Amor 8 19 39 18 9 93 33 61 94 187 
Apollo 12 22 41 12 5 92 4 32 58 94 186 
Aten 3 3 3 9 3 6 18 27 36 

Celkem 23 44 83 30 14 194 7 71 137 215 409 

PHAs 7 10 19 7 3 46 19 44 63 109 

Skupina 
Délka oblouku v jediné oposici dnů Nečís. 

celkem 
Všech 
těles 
celkem >139 80-139 30-79 10-29 'l0 Celkem 

Amor 37 59 104 70 49 319 413 506 
Apollo 39 13 86 96 95 329 423 515 
Aten 3 11 18 17 49 76 85 

Celkem . 76 75 201 184 161 697 912 1106 

PHAs • 14 15 52 52 29 162 225 271 

Prvá z nich obsahuje planetky pozorované ve více oposicích a to jednak ty, které 

již dostaly čísla, jednak dosud nečíslované. V druhé tabulce jsou především pla-

netky pozorované jen v jediné oposici, dál pak počty nečíslovaných těles celkem a 



všech těles. Počty PHAs jsou uvedeny také zvlášť, jinak jsou ale obsaženy v přís-
lušných skupinách. Z rozložení počtů je vidět zhoršující se geometrické podmínky 
sledování těles ve směru Amor -> Apollo -> Aten (projevující se dost výrazně také 
u PHAs), dále pak to, že PHAs je věnováno více pozornosti (větší délky oblouku v 
jedné oposici než u jiných Apoll). Jen 17.5 To těles ale má definitivní planetková 
čísla a jen 37 To bylo sledována ve více oposicích (čísla jsou pochopitelně ovliv-
něna rychlostí nárustu sledovaného počtu, počet objevů rok od roku roste). 

Na závěr psaní o NEOs ještě drobnou zprávu: k planetce (719) Albert byly po 
jejím znovuobjevení a výpočtu přesnější dráhy nalezeny záznamy z dalších 3 oposic. 
V současné době jsou tedy k disposici polohy z 5 oposic tohoto tělesa. 

Planetka 2000 DP107 

S.J. Ostro, J.-L. Margot, M.C. Nolan, L.A.M. Benner, R.F. Jurgens a J.D. Gi 
rgini; JPL a Arecibo Observatory oznámili, že sledování planetky 2000 DP107 pom 
radaru v Goldstone (8560-MHz, 3.5-cm) Doplerovými metodami 22. a 23.září výrazn 
napovídá, že tato planetka je podvojnou soustavou. Vzdálenost mezi složkami je míň 
než 1 km, složky mají různé rozměry a způsob rotace. Další radarová i optická po-
zorování jsou velmi potřebná IIAUC 7496]. 

Pozorování komet 

Po rozpadu a zmizení komety C/1999 S4 (LINEAR) pozorování komet 
ubylo. Zaslal je: Martin Lehký (refl. 42cm, 81x - L1; 162x - L2). 

Letošní sledování komety C/1999 J2 (Skiff) končí: září: 19.77: 
14.2 mag, 0.9' (L2); 23.76: 14.3, 0.8' (L2); 27.76: 14.1, 0.7' (L2). 
Málo je i přes poměrně vysokou jasnost sledována C/1999 K8 (LINEAR): 
září: 23.96: 12.7 mag, 1.2' (L2); 27.88: 13.0, 1.6' (L2). Nejjasněj-
ší kometou těchto dnů je C/1999 T2 (LINEAR): září: 19.80: 12.4 mag, 
2' (Ll); 23.78: 12.9, 1.8' (Ll); 27.80: 12.9, 1.7' (L1). Příslibem 
do příštího roku je C/1999 U4 (Catalina-Skiff): září: 19.84: 14.3 
mag, 0.7' (L2); 23.81: 14.1:, 0.4' (L2); 27.85: 14.2, 0.4' (L2). 
Zvolna sestupuje k jihu C/1999 Y1 (LINEAR): září: 19.83: 13.3 mag. 
1.1' (L2); 23.80: 13.0, 1.3' (L2); 27.83: 12.6, 1.3' (Ll). Poněkud 
nečekaně mírně zjasnila C/2000 K2 (LINEAR): září: 19.79: 14.3 mag, 
0.6' (L2); 23.77: 14.5, 0.5' (L2); 27.78: 14.6, 0.4' (L2). U nás po-
prvé byla vizuálně nalezena P/2000 Sl (Skiff): září: 27.86: 13.9 
mag, 1.1' (L2). 

Nabídka pro členy SMPH 
Pro pozorovatele meteorů: K dispozici je "Návod..." (asi 78 stran A5, polovi-

nu tvoří přehled informací o meteorech a o rojích, polovinu vlastní návod s popi-
sem základního zpracování), pozorovatelé by se letos vyvarovali mnoha chyb a prob-
lémů, kdyby se jím řídili. Byl vydán tiskem, pro členy SMPH stojí 35 Kč (je zasí-
lán s nejbližším Zpravodajem). Pro teleskopická pozorování je vhodný katalog SAO 
(obsahuje 260000 hvězd asi do 10.5 mag s podrobnými údaji, je v počítačové formě, 
zabere 6 disket). Programy pro základní zpracování pozorování meteorů ze zákresů. 

Pro pozorovatele komet: "Mininávod...", 8 stran; předpokládá znalost Argelan-
derovy metody pozorování proměnných hvězd (je v návodu vydaném v Brněnskou hvězdá-
rnou). Mininávod je zdarma. Na disketách je katalog TIC (asi 2 mil. hvězd do 12.3 
mag), obsahuje jen základní údaje a vleze se na 13 disket. 

Katalogy jsou včetně obslužných programů, vesměs pod DOS v. 3.0 a vyšší a ja-
kékoliv PC kromě XT (pokud ještě víte, co to je). Pokud máte zájem, pošlete diske-
ty, pokud možno nové, předznačené na vašem počítači (používat při korespondenci 
dobrých disket je obecně žádoucí). Diskety si podepište! 
Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na SMPH: 
Předseda: doc. Vladimír Znojil, Elpiova 22, 628 00 Brno. 



Zpravodaj Společnosti pro 
MeziPlanetární Hmotu 

Číslo 12 (147) - 1. listopadu 2000 

Meteory v listopadové lunaci 

Tato lunace začíná úplňkem il.listopadu a konči úplňkem ll.pro-
since. Polovinou prosince konči aktivita rojů souvisejících s kome-
tou 2P/Encke. Zpočátku mezi nimi dominuji severní Tauridy, jižní Ta-
uridy jsou již po maximu; ke konci listopadu je vystřídají chf-Orio-
nidy. Vzhledem k tomu, že poloha radiantu severních Taurid je skoro 

•
shodná s polohou radiantu severních chi-Orionid, je datum 25. listo-
padu stanoveno jako hranice mezi tím, zda meteory jsou hlášeny jako 
Tauridy, nebo jako chí-Orionidy. Střední polohy radiantů Taurid jsou 
(vesměs nejdřív rektascenze, pak deklinace): 10/11: 58 , +22'; 56 , 
+15'; 15/11: 62', +23'; 60', +16'; 20/11: 67', +24'; 64', +16'; 
25/11: 72 , +24'; 69', +17' (nejdříve severní větev). Střední polohy 
radiantů chi-Orionid (odpovídají severním chí-Orionidám; jižní větev 
není při statistických pozorováních zachytitelná) jsou: 25/11: 75 , 
+23'; 30/11: 80', +23'; 5/12: 85 , +23'; 10/12: 90 , +23'; 15/12: 
94', +23'. S Tauridami a kometou 2P/Encke možná souvisí i velmi sla-
bý roj S-Eridanid. 

Z pohledu pozorovatele je ale toto období hlavní sezónou nepra-
videlných rojů. Prvým z nich jsou .í-Pegasidy, spolehlivé zachycené 
pouze fotograficky v roce 1952 pomoci superschmidtových komor (mo₹ná 
mají ale "na svědomí" dvě spršky v 19.století). Dalším nepravidelným 
rojem jsou slavné Leonidy, letos silně rušené Měsícem v poslední 
čtvrti jen 11' od radiantu. Maxima by mohla nastat dvě: ráno (kolem 
4h45m SEČ) a dopoledne (v 8 45m SEČ); máme totiž potkat části roje 
ze 2-4 oběhů. Prvé maximum by od nás mohlo být pozorovatelné. Před-
povědi frekvencí jsou na tom hůř než poloh maxim, modely však nazna-
čují, že hlavni asi už máme za sebou (odhady jsou nově v rozmezí 
100-1000 meteorů za hodinu). Třetím nepravidelným rojem jsou a-Mono-
cerotidy; slabý roj s občasným výskytem velmi krátkých (pod 30 min) 
spršek. Jejich pravděpodobná periodicita je asi 10 let (naposled ro-
ku 1995), obvykle mají kolem 2 meteorů/hod. Dalším rojem s meteoric-
kými dešti byly Andromedidy, které však'dnes již asi patři minulosti 
(nejsou již v tabulce). Polohy radiantů Leonid a a-Monocerotid jsou 
(nejdříve Leonidy): 15/11: 150',+23'; 112', +2'; 20/11: 153', +21'; 
115 , +1'; 25/11: neudána; 120 , 0 . 

Roj Aktivita Max. Radiant 
a 6 

Drift 
Da D6 

V.e VIR 

Tauds J • 16. 9.-26.11. 3.11. 50' +13' 0.8 +0.2' 30 8 
Tauds S • 14. 9.- 1.12. 13.11. 59' +23' 0.8' +0.2' 33 5 
mí-Pegds 10.11.-14.11. 13.11. 340' +22' 16 var 
Leods • 11.11.-29.11. 18.11. 153' +22' 0.7' -0.4' 71 var 
8-Ends 6.11.-29.11. 18.11. 58' - 6' 32 <3 
a-Monds • 14.11.-25.11. 21.11. 117' + 1' 1.1' -0.1' 60 var 
chi-Orids S• 16.11.-16.12. 2.12. 85' +26' 1.2' 0.0' 28 3 
Monds • 28.11.-17.12. 10.12. 102' + 9' 1.2' 0.0' 44 2 
8-Arids 7.12.-15.12. 53' +22' 17 <8 
chi-Orids J 6.12.-15.12. 11.12. 86' +16' 28 <2 
sig-Hyads • 3.12.-17.12. 11.12. 127' + 2' 0.8' -0.2' 58 3 
Gemds • 4.12.-17.12. 14.12. 112' +32' 1.0' -0.1' 36 110 



Dalšími roji zahajujícími aktivitu během prosince jsou Monoce-
rotidy a sigma-Hydridy (oba roje patří mezi slabé a jsou pravděpodo-
bně kometárního původu; jsou málo sledovány i přes to, že zasahují 
do období aktivity roje Geminid). Jejich radianty mají polohu (dříve 
Monocerotidy): 30/11: 91', +8'; 5/12: 96', +8'; 122', +3'; 10/12: 
100', +8'; 126', +2'; 15/12: 104', +8'; 130 , +1'. Spiš nesmírně ši-
rokým proudem, než běžným rojem, jsou d-Arietidy. Byly objeveny fo-
tograficky, na základě podobnosti svých drah. Rozměr jejich radiantu 
je obrovský, hlavně v ekliptikální šířce, snad a₹ 50'. Visuálně pro-
to prakticky nejdou odlišit od sporadických meteorů. Tato skupina 
rojů má bohužel maximum za úplňku. Posledním v tabulce uvedeným ro-
jem jsou Geminidy, jejich aktivita však před úplňkem teprve začíná 
(radiant má 10/12 polohu: 108', +33'), více o nich a₹ v prosinci. 

Měsíční fáze datum Měsíční fáze datum 

úpiněk 11.11. první čtvrt 4.12. 
poslední čtvrt 18.11. , úpiněk 11.12. 
novoluní 26.11. poslední čtvrt 18.12. 

V připojené tabulce jsou u jmen rojů označeny • ty, které jsou obsaženy 
v pracovním seznamu IMO. Pouze tyto roje lze sledovat statisticky (výjimkou jsou 
v tomto ohledu případné spršky nepravidelných rojů). - VZ - 

Dodatek k bolidu Vimperk 

Po přečteni zprávy v ll.čísle Zpravodaje jsem znovu prohlédl negativy ze 
spektrografů exponované v noci 31.srpna/l.září a našel jsem velmi slabé spektrum 
začátku dráhy bolidu o délce asi 1/10 jeho celkové dráhy v trvání 0.6 s. Dr. Boro-
vička z AU Ondřejov provedl předběžnou analýzu spektra a identifikoval v něm 6 čar 
ze 7 s tím výsledkem, že složeni meteoritu odpovídá ehondritům. .. 

Snímek byl získán objektivem Zeiss-Tessar 1:4.5, f = 165 mm s hranolem 45' z 
lehkého flintu na plochý film 9x12 Foma 200 ASA. Spektrograf sestavil již v roce 
1936 ing. Viktor Rolčík a půjčil mě jej jeho současný majitel p. Babič. Spektrum 
je prvým spektrem získaným touto kamerou po 260 hodinách exposic v 84 nocích v le-
tech 1996-2000. Pro úpinost dodávám, že jsem podle Rolčíkova vzoru postavil v roce 
1944 spektrograf s objektivem Schneider-Xenar 1:3.5, f = 150 mm s hranolem 30' z 
lehkého flintu, kterým jsem zachytil za 472.7 hodin během 142 noci 1994-2000 cel-
kem 3 spektra (tedy jedno na 157.6 hod exposic. Miloš Weber 

Zmínka na setkání mě připadala skoro neuvěřitelná, teď je tedy zachycení spe~ 
ktra bolidu Vimperk potvrzeno, gratuluji. - VZ 

Komety v listopadu/prosinci 2000 

Dlouhé noci a ekliptika vysoko nad obzorem zvýšily počet pozorovatelných ko-
met, bohužel stále jen slabších (nejjasnější zůstávají mezi 12-13 mag). Teprve 
příští lunaci se vynoří z jihu C/1999 Ti, nyní asi 9 sag. Prvou kometou lunace je 
již dlouho sledovaná C/1999 K8 (LINEAR), která začíná zvolna slábnout (mapka má 
2.4 sahá do 14.8 sag B). V tabulce uvedená C/1999 T1 (McNaught-Hartley) bude po-
zorovatelná od 12.prosince, mapka bude proto a₹ v dalším Zpravodaji. C/1999 T2 
(LINEAR) je nyní v maximu jasnosti (asi 13.2 mag) a začne zvolna slábnout (mapka 
1.8', do 13.8 mag V). Stále velice slabá a na hranici pozorovatelnosti je C/1999 
U4 (Catalina-Skiff), visuálně má asi 14.5 mag (mapka 1.1', do 14.7 mag). Dost 
zjasněla C/1999 Y1 (LINEAR), je o něco jasnější 13 mag, začne však zvolna slábnout 
(mapka 2', do 13.7 mag). Asi již poslední lunaci sledujeme C/2000 K2 (LINEAR), 
která je sice o dost jasnější než předpověď, ale jejíž pozorovací podmínky se dost 
rychle zhoršují a která se vzdaluje od Země i od Slunce (mapky do 14.7 mag, prvá 



ohon 0.2' v PA 260') a J. Tichá a M. Tichý (Kle{; difuznl objekt s ohonem 14' v PA 
265 ). Brzy po objevu identifikoval S. Nakano tuto komety se ztracenou kometou 
D/1984 V1 (Shoemaker 2) a z 23 posic z let 1984-2000 spočetl elementy komety při 
současném návratu a při návratu objevovém (v mezioběhu nebyla nalezena). Letos by-
la 7.5 od očekávané polohy (rozdíl Delta(T) byl +23.2 dne). Kometa má nyní jméno 
P/2000 S2 (Shoemaker-LINEAR) [IAUC 7498-99). V připojené tabulce jsou jednak ele-
menty komety při minule pozorovaném návratu (D/1984 V1), jednak v současném návra-
tu. Kometa dost rychle slábne, protože se vzdaluje od Slunce (její letošní návrat 
není příznivý) a visuálně pozorovatelná zřejmé nebude, i když v lednu bude kolem 
půlnoci v zenitu. 

Další objev komety oznámil B.V. Koehn l.října. Objevil ji B.A. Skiff na 
snímcích z 29.září, které získal M.E. Van Mess=v Eámci programu LONEOS. Měla téměř 
kruhovou komu 15" a byla 17.7 mag v poloze: a 0 51m46 , ó = -21'01.0' (29.27 zá-
í). B.C. Marsden ji následně spojil s jedním z 2000 planetkových objektů sledova-
ch 20.září LINEARem a umístěným na NEO stránkách. Identifikace byla potvrzena 

pozorováním 2.října pomoci 0.76-m reflektoru McDonald Obs. (J.G. Ries). Pozorování 
1.1-m refl. Lowellovy observatoře (L.H. Vasserman) z téhož dne zachytily komu 14'x 
11" protaženou ve směru V-Z [IAUC 7501]. Ani tato kometa zřejmě nebude vidět. 

Objev slabé komety P/2000 S4 na snímcích ze Spacewatch teleskopu z 2.října 
oznámil T. Gehlers, ohon měla 4" v PA 170'. Identifikaci s objektem sledovaným LI-
NEARem 23. a 26.září provedl T.B. Spahr, objekt byl ohlášen jako planetka a nale-
zen také na předobjevovém snímku z l.září. Na žádost Gehlerse pořídil P. Massey 
snímky objektu za neklidu pod 1' pomoci 4-m Mayall teleskopu 3.25 října UT. Obráz-
ky ukazují vějířovtou strukturu dlouhou 4' mezi PA 0'-80'. Poloha komety 23.194 
října byla: a = 21 27m29s, ň -1'01.1', jasnost jádra 19.5 mag [IAUC 7502). 

S. Nakano oznámil znovunalezení komety P/1993 X1 (= 1993t 1993 XIX) (Kushi-
da-Muramatsu). Našel ji T. Oribe na CCD-snímcích 1.02-m reflektorem Saji Observa-
tory ze 3. a 4.října. Vzhled byl zřetelně kometární, koma 10'; korekce vůči Mars-
denově předpovědi (MPC 31663) byla dT = -0.04 dne, ale ani Nakano, ani Marsden ne-
dokázali spočíst elementy dobře vyhovující veškerým pozorováním z let 1993-95, re-
sidua (zvláště v deklinaci) zůstávala velká. Slabý obraz komety našel později Ori-
be na snímku z 26.září. Kometu nezávisle našel C.E. Delahodde (jako bodový objekt 
který změřil A. Maury) na snímku 1.54-m Dánským reflektorem (ESO) z 8.října. Další 
Marsdenovy výpočty ukázaly, ₹e pozorování po konjunkci v roce 1994 dobře souhlasí 
se současnými. Při takto odvozených elementech vyhovuje očekávané poloze komety 
také slabý objekt pozorovaný jedinou noc 13.září 1999 pomocí 2.3-m reflektoru Ste-
ward Observatory na Kitt Peaku s ohonem 5' v PA 270' (C.V. Hergerother). Uvedené 
dráhové elemmenty byly spočteny z pozorováni od 8.prosince 1994 do 23.června 1995 
a od 13.září 1999 do 8.října 2000 [IAUC 7507]. 

Objekt 2000 SV74 objevený a pozorovaný po dvě noci v záři systémem LINEAR byl 
Tichým na CCD-snímku z 19.8 října UT (refl. 57-cm, Klef) nalezen jako kometár-

í. Měl komu 16" a ohon 20' v PA 150' [IAUC 7510]. Kometární vzhled byl potrvzen i 
jinými pozorovateli a kometa by měla být pro pozorovatele severní polokoule sice 
slabším, ale velmi dobře pozorovatelným objektem (kolem 13 mag) po celý rok 2002. 

Elementy nově objevených komet (ji₹ po zpřesnění) a komet, jejichž dráhy byly 
nové spočteny jsou v následující tabulce (2000.0); na počátku jsou 2 dráhy komet 
nové zařazených do sledování: 

Kometa T [Tf] q [AU) e Perihel Uzel Sklon MPC 

41P 2001:01:06.9847 1.052251 0.659285 62.1802 141.1038 9.2257 31662 
75P 2001:02:27.3481 1.787299 0.496164 175.6949 269.6830 5.9100 31663 

D/1984 V1 1984:09:26.6713 1.319905 0.666745 317.5714 55.5012 21.5897 17499 
146P 2000:07:14.3070 1.319171 0.666798 317.7613 55.3593 21.6201 41338 

C/2000 K2 2000:10:11.3644 2.437115 0.995514 106.8234 195.2616 25.6332 41338 

P/2000 R2 2000:09:12.6931 1.390773 0.585854 147.1076 187.4607 3.2222 41338 
P/2000 S1 2000:07:14.4211 2.511958 0.618404 308.3223 29.1631 20.9859 41338 
C/2000 S3 2000:07:15.5851 2.659987 0.772818 298.0118 41.1824 25.1477 41338 
P/2000 S4 2000:10:19.1983 2.265525 0.682521 172.3641 174.6408 28.3323 41338 



C/2000 SV74 2002:05:01.3060 3.543939 1.0 76.2417 24.1918 75.1719 0-U07 

P/2000 T2 2001:04:29.5075 2.752369 0.277477 347.4999 93.7532 2.3679 0-T45 

Kometa a jméno Epocha a P\ z t dz N Období 

41P/Tuttle-Giacobini-Kresák 01:01:11 3.088359 I 5.43 1978-1995 
75P/Kohoutek 2001:02:20 3.547379 I 6.68 1975-1988 

0/1984 V1 (Shoemaker 2) 1984:09:17 3.960650 7.882 23 84:11:18-00:09:29 
146P/Shoemaker-LINEAR 2000:06:25 3.959067 I 7.88 1984-2000 
C/2000 K2 (LINEAR) 2000:10:23 +0.001841+/-0.000011 163 2000:05:04-09:30 

P/2000 R2 (LINEAR) 3.358172 I 6.15 48 2000:09:03-09:27 
P/2000 S1 (Skiff) 6.582776 ( 16.9 91 2000:08:26-10:05 
C/2000 53 11.708628 40.1 14 2000:09:20-10:02 
P/2000 S4 7.135976 I 19.1 30 2000:09:01-10:07 
C/2000 SV74 (LINEAR) 46 2000:09:05-10: 

P/2000 T2 (Kushida-Nuramatsu) 01:05:11 3.809388 I 7.44 49 94:12:08-00:10:0 

Z komet v současné době sledovaných se týká zpřesnění dráhy dvou; u C/2000 K2 
(LINEAR) jsou rozdíly mezi starou a novou efemeridou do 6", tedy zcela bezvýznam-
né. U komety P/2000 51 (Skiff) která byla nedávno objevená jsou daleko větší. Ko-
meta je odchýlena od původně ohlášené polohy k západu a k severu (v dalším jsou 
odchylky uváděny v pořadí Západ, Sever); velikost těchto odchylek je 23/10: 2.1', 
0.5'; 2/11: 3.2', 0.9'; 12/11: 4.3', 1.5'. Odchylka, i když významná, není naštěs-
tí tak velká, aby bylo nutné do Zpravodaje urychleně dodat novější sadu mapek. 

Po kratší přestávce byly ohlášeny další kometky Kreutzovy skupiny. Prvou z 
nich ohlásil "v reálném čase" (=před průchodem perihelem) D. Biesecker po jejím 
objevu na ww-stránkách SOHO v datech koronografu C3 (objevil ji J. Danaher); pro-
to₹e byla dost jasná: říjen: 10.096: 7.1 mag, 10.221: 6.6, 10.263: 6.4 a 10.321: 
6.3 mag; byla určitá naděje na její nalezeni i jinými přístroji. Polohy komety 
proměřil D. Biesecker a redukoval B.G. Marsden (byla asi sledována i po uveřejnění 
zprávy o objevu, v tabulce označeno znaménkem +) (IAUC 7506]. 

Objevy dalších tří komet ohlásil a jejich polohy proměřil D. Hammer. Všechny 
byly zachyceny koronografem C2, C/2000 T4 i v datech C3. Kometu C/I999 U6 objevil 
M. Oates, C/2000 T3 D. Biesecker a C/2000 T4 J. Danaher. Redukce provedl Marsden 
(IAUC 7508). 

Dráhy objevených komet SOHO spolu s obdobím pozorovaní (v hodinách vůči prů-
chodu perihelem, vesměs před nim) a číslem MPEC (ve zkrácené formě) jsou: 

Kometa T (TnJ q (AU) Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/2000 T1 2000:10:11.45 0.0050 79.94 1.62 144.04 -39.1 -27.1+ 16 00-T33 
C/1999 U6 1999:10:18.27 0.0055 81.51 2.23 144.17 -8.7 -7.0 5 00-T46 
C/2000 T3 2000:10:11.61 0.0051 88.67 4.77 145.22 -8.5 -5.8 7 00-T4~ 
C/2000 T4 2000:10:12.55 0.0051 86.12 7.49 144.67 -11.5 -4.8 21 00-T4 

Z dalších zpráv o kometách se prvá týká komety C/1999 YI (LINEAR). H. Fukus= 
hima, T. Nakajima and J. Vatanabe (National Astronomical Observatory, Tokyo) ozná-
mili, ₹e při pozorování 0.5-m dalekohledem 21.556 a 26.602 září UT měla na CCD 
snímcích v oboru I antiohon v délce 1.65' a PA 31.6 , případně 2.14' a PA 29.4'. 
Tento antiohon se zdá být spojen s okrajen jetu-podobné struktury táhnoucí se v PA 
146.0' (později v PA 139.1') od centrální kondensace, přes kondensaci v tomto pro-
dlou₹ení do ohonu (IAI)C 7499]. 

M. Sykes, R. Cutri, J. Fowler, D. Tholen, a N. Skrutskie oznámili, ₹e komety 
C/1998 K1 (Mueller) a C/1998 M2 (LINEAR) byly v rámci Two-Micron All-Sky Survey 
zachyceny z Nt. Hopkins a Cerro Tololo (clonka 8") již před objevem v dubnu a₹ 
květnu 1998. Měření jasnosti v blízkém IR jsou: C/1998 K1: 4.316 dubna UT (10.223 
května): J = 15.2 t .1 (15.4 t .1), H = 14.9 t .1 (14.9 t .1), K_s = 14.7 t .1 
(14.9 s .3); C/1998 M2: 4.404 května UT: J = 14.8 t .1, H = 14.3 t .1, K s = 14.3 
t .1. Obě tělesa ukazovala komu, byla bez ohonu IIAUC 7500). 



Zpravodaj Společnosti pro Meziplanetární hmotu 
Část 2. Číslo 12/2OOO (laj) 

Setkání SMPH ve Vlašimi 

Ve dnech 6. a₹ 8. října 2000 proběhlo setkání Společnosti pro MeziPlanetární 
Hmotu. Pořadatelství se pro letošní rok ujala hvězdárna ve Vlašimi, čímž skončila 
po delší době nadvláda obdobných instituci země Moravské. ]i₹ během pátečního pod-
večera se začali na hvězdárnu sjíždět první skalní účastníci. Neformálně se disku-
tovalo nejen o pozorováni, ale na přetřes došlo i mnoho jiných témat. Osobní set-
kání je přece jen o mnoho lepši než písemná komunikace, byl i elektronická. 

Oficiální program setkání začal v sobotním dopoledni předseda společnosti 

i
SMPH Vladimír Znojil, přednáškou o vzniku a vývoji života na Zemi a o šanci na
vznik života vůbec v kosmických souvislostech. Povídáni to bylo pěkné a dosti dů-
kladné, nebol přednášející zabruslil a₹ do oblasti genů, DNA a teorie populační 
genetiky. Přesto se našli jedinci, kteří již po ránu naprosto stíhali a byli na 
sto procent v obraze. Dále následoval kratký příspěvek Martina Navrátila o shluko-
vání meteorických částic, ve kterém představil výsledky statistického zpracováni 
meteorických dat získaných radarem na observatoři Ondřejov kolem maxima roje Leo-
nid v roce 1965. Nutno ocenit i samotné převedení dat do počítače, které předsta-
vovalo měsíc tvrdé práce. V diskusi se mluvilo o problému korektnosti používaných 
statistických metod, s nímž těsně souvisejí velké rozdíly mezi výsledky jednot~i-
vých autorů. Na závěr dopoledního bloku nastoupila Lenka Šarounová s oddechovým 
příspěvkem. Za bohatého obrázkového doprovodu pohovořila o amatérské astronomii ve 
Francii a o zážitcích z cesty po tamnějších hvězdárnách. Mimo jiné jsme se dozvě- 
děli jaké to je pařit v Pyrenejích na Pic du Midi. No a zmínky o dobrém jídle a 
pití jaksi předznačili následující program. 

Nastal čas oběda. Pro některé zcela klidný pro jiné mírně pracovní. Nebol bě-
hem oběda proběhla schůze výboru SMPH. Odpolední blok přednášek zahájil Kamil Hor-
noch. V programu stál název "Prvé zkušenosti se CCD fotometrií komet", ale jak se 
záhy ukázalo, byl zcela mylný, nebol Kamil je již ostřílený pozorovatel. Za poměr-
ně krátkou dobu se mnohému naučil a dnes již téměř rutinně sleduje komety i pomocí 
CCD techniky. Potíže má pouze se zpracováním napozorovaných dat. Přece jen je to 
časově náročnější než u vizuální fotometrie. Dozvěděli jsme se také, kterak se 
snažil vypořádat s "odvěkým" problémem. Jde o to, že komety sledovaní pomoci CCD 
vycházejí v průměru o 1 a₹ 2.5 magnitudy (dle vzhledu a dalších okolností) slabší 
než při pozorování okem. Bohužel ani Kamil zatím nevyzrál na tuto otázku, a tak 
záhada pokračuje. Následné se slova ujal opět Vladimir Znojil, ale povídání to by-
lo věru mnichovské, o nás bez nás. Příspěvek se týkal meteorářů, ale většina 
z nich na setkáni nebyla, ač byli někteří z těch, kterých se bezprostředně týkal 
o diskusi na toto téma informována. Pozorování je sice dost, ale mnohdy se jedná 
o nekvalitní výsledky, které mnohdy musí být vyškrtnuty z dalšího zpracování. Chy-
bou je především to, že se pozoruje vesměs v izolovaných skupinkách a některé ve-
dou i naprosto nezkušeni vedoucí. Je potřeba zorganizovat větší akci; velice těžce 
se projevuje absence celostátních expedic. Při této příležitosti připomenul Ivo 
Míček nutnou potřebu zpracování starších dat, respektive jejich přepsání do počí-
tače. Konečné bychom se měli zamyslet a udělat si pěkný víkend piný čísel. Alespoň 
by se člověk spolupodílel na něčem užitečném. 

To, že výsledky jsou krásná věc, oproti rozpracovaným polotovarům, nás pře-
svědčil Petr Pravec. V poslední sobotní přednášce představil ve stručnosti průbě₹-
né výsledky fotometrie planetky 2000 DP107 (viz též zprávu v tomto čísle). Pro ty, 
kteří neví, dodávám, že se jedná o podvojný asteroid. Koncem záři objevila podvoj-
nost radarová stanice v Ooldstone a další pozorování v radiovém oboru z Areciba 
a v optickém oboru z několika světových observatoří včetně Ondřejova, tento objev 
potvrdila. Stalo se tak poprvé, aby byla podvojnost prokázána nezávisle rozdílnými 
metodami. Následná krátká diskuse se postupné přelila ve volnou zábavu a začal tak 
společenský večírek. Perfektně zorganizovaný a člověk se mohl věnovat napino zába-
vě až do brzkých ranních hodin. 



Poslední den setkání zahájil Ivo Míček. Do prořídlých (někteří účastníci byli 
přítomni jen na sobotním programu) a unavených řad promluvil o projektech kosmic-
kých letů ke kometám a planetkám. Připomněl staré úspěšné sondy, ale především 
zmínil budoucí mise, které by se již neměly omezit pouze na snímkování a pasivní 
měření z uctivé vzdálenosti. V plánu jsou přistání a odběry vzorků, také by se mě-
ly vystřelovat projektily. V této souvislosti mě napadá, že destruktivních zkoušek 
bude v budoucnu zřejmé přibývat a tak si dovedu živě představit, ₹e pokud se nebu-
dou malá tělesa vyhlášena za rezervace, pronikne Greenpeace i do vesmíru a bude je 
bránit. To jsme však v oblasti spíše fantazie, ale kdo ví. Podobně jsme na tom 
i se stavbou dalekohledu SMPH. Diskuse o tomto projektu přišla na řadu v samotném 
závěru setkáni. Prvé návrhy a úvahy již proběhly v elektronické konferenci a nyní 
se jen některé věci upřesnily. V každém případě je potřeba udělat prvé kroky, ji-
nak vše zůstane pouhým snem. Avšak předtím než se účastníci setkání rozprchli, 
vrátili jsme se na chvilku ještě k planetkám a to přímo k jedné konkrétní. Petr 
Pravec slavnostně oznámil, ₹e by v nejbližších dnech měla být oficiálně přiděle 
planetka předsedovi SMPH, Vladimíru Znojilovi. Bohužel, komise při IAU pro pojm~ 
novávání planetek přeložila termín schůzky ze září na říjen a tak do setkání nebyl 
název publikován. Nicméně je již jisté, ₹e projde. Přesto jsme zatím mohli Vladi-
mírovi předat jen malou zálohu. Nádherný mnohakilogramový kamének, s dovětkem, že 
větší obdrží později. Nutno dodat, ₹e návrh na pojmenování vzešel z řad několika 
přátel a členů SMPH. Měla by být odměnou, mimo jiné, i za dlouholetý přínos v ob-
lasti meteorů, komet, zpracování pozorování a vedení společnosti SMPH. Pokud by 
jste chtěli vidět planetku na vlastní CCD oči, pak vězte, že ji nalezne pod ozna-
čením (15390) ZNOJIL = 1997 TJ10. Objevena byla 6.října 1997 Petrem Pravicem na ob-
servatoři Ondřejov, tedy téměř přesně pžcd třemi lety. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě setkání podíleli 
a přispěli k jeho dobrému průběhu. Zvláště pak bych chtěl poděkovat osazenstvu 
hvězdárny Vlašim za velmi skvělou pohostinnost a obětavost s jakou se o nás stara-
li. Díky. No a nám nezbývá nic jiného než se těšit na příští setkání a doufat, že 
nebudeme na něj dlouho čekat a ₹e se setkáme již po roce. - Martin LEHKÝ - 

Schůze výboru SMPH ve Vlašimi 7.října 2000 

Během setkání SMPH byla po delší době schůze výboru SMPH, přítomni byli 
všichni členové výboru (kromě mgr. M. Šulce, který se omluvil). Prvým projednáva-
ným bodem byla výše příspěvků SMPH na rok 2001 a výše příspěvků pro členy neodebí-
rající Zpravodaj. Po kratší diskusi o hospodaření SMPH (k niž poskytl M. Šulc pot-
řebné podklady) se výbor dohodl na příspěvcích ve výši 240.- Kč, pro studenty a 
důchodce 190.- Kč a na kumulované slevě pro studenty a důchodce, kteří jsou členy 
ČAS pro které budou příspěvky ve výši 120.- Kč. Při vstupu do SMPH po 15. srpn 
2001 budou opět příspěvky sníženy na cca 60% celoroční výše, tedy 145.-, 115.-
75.- Kč postupné. Příspěvky pro členy, kterým není dodáván Zpravodaj budou jednot-
né 40.- Kč. Příplatek na odesílání Zpravodaje do zahraničí bude 50.- Kč. Cílem ná-
vrhu bylo jednak zvýšení samostatnosti SMPH, jednak zvýhodněni členství především 
pro mladé členy ČAS. Dosud totiž výše příspěvků poněkud pokulhávala za růstem poš-
tovného (které představuje jednu z hlavních polo₹ek). 

Dále byla obnovena diskuse o vydávání Zpravodaje v elektronické formě. Menši-
na členů by ji preferovala, z druhé strany řada pozorovatelů napojených na inter 
net preferuje tištěnou podobu. Zůstane tedy dosud vše při starém. 

Další diskuse se točila kolem doplňkových zdrojů financí. Existuje možnost 
získání grantů (hlavně v rámci výchovy mláde₹e, podpory občanských iniciativ atd.) 
je však nutné tyto možnosti sledovat. Po schůzi výboru slíbil za "Vlašimáky" Petr 
Pazour, že se o to pokusí (většina podobných možnosti je avizována na internetu, 
problém ovšem je s jejich sledováním). Z některých grantů by snad bylo možné i po-
skytnutnout podporu na dovybavení pozorovatelen. Co se týká dalekohledu pro SMPH 
je třeba zjistit současné ceny a připravit odhad celkového rozpočtu a v příštím 
roce dokončit vytipováni vhodných alternativ umístění. Cílem by mělo být dokončení 
návrhu v roce 2001. - VZ - 



i 
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Pozorování meteorů v záři a říjnu 2000 

Perseidy jsou již i v přicházejících pozorováních zřejmé minulostí a tento 
soubor obsahuje snad již poslední data. Dost velká pozornost byla letos věnována 
Aurigidám, jejichž pozorovací podmínky byly letos mimořádné příznivé. Dost byly 
sledovány i Piscidy. Předběžná zpráva o Aurigidách byla již v předminulém čísle, 
na zprávu o Orionidách si ještě pár dnů počkáme. 0 Piscidách asi podrobnější zprá-
va vydána nebude, dle našich pozorování, nastalo dosti ploché maximum mezi 15.-25. 
zářím a jejich frekvence se pohybovaly mezi 4-5 met./hod kolem maxima. Tento údaj 
je o něco vyšší, než bývá obvykle uváděno (IMO udává 3 met./hod). Roj 6-Aurigid 
měl frekvenci kolem 3 met./hod, ostatní roje se projevily jen velmi slabé (frek-
vence jen vyjímečně stouply nad 1 met./hod) a aktivita některých z pich je sporná. 

V následující tabulce je seznam jednotlivých nově zařazených pozorování. Je 
uvedeno datum, zkratka pozorovatele, začátek a konec pozorování, kód pozorovacího 
místa a metody, celkový pozorovací čas. Následuje počet zachycených meteorů jed-
notlivých rojů a sporadických meteorů - SPO a celkový počet meteorů. Roje jsou oz-
načeny zkratkami (volné - nebyl sledován, 0 - nebyl statřen meteor): PER - Persei-
dy, AUR - Aurigidy, SDA jižní b-Akvaridy, NIA - severní iota-Akvaridy, ERI - Eri-
danidy, KOJ - K Cygnidy, SPI - Piscidy, DAU - 6-Aurigidy, KAQ - x-Akvaridy, SOR 
- sígma-Orionidy, OCC - říjnové Kaprikornidy, STA - jižní a NTA - severní Tauridy, 
TAU - oboje dohromady, ORI - Orionidy, EGE - epsilon-Geminidy, LNI - Leominoridy: 

Datum Poz. Zač. Kon. M T PER AUR SDA 4IA ERI KCG SPI DAU KAQ SOR SPO Sum 

08:11 VOSJA 01:20 01:50 2 0.50 12 2 14 
08:12 VOSJA 00:45 01:30 2 0.75 10 1 11 
08:28 KOUJA 19:15 24:00 3 4.25 3 1 4 36 44 
08:29 KOUJA 19:15 00:25 3 4.42 5 2 5 37 49 
08:30 KOUJA 20:45 21:15 4 0.50 2 0 0 0 2 4 
08:31 KOCRA 19:00 21:00 5 2.00 7 3 19 29 
08:31 KOUJA 19:17 01:18 3 4.45 15 3 0 31 49 
09:01 KOCRA 18:30 21:00 5 2.50 7 4 28 39 
09:01 KOUJA 19:15 02:45 3 7.33 OCC 10 1 7 58 76 
09:01 VOLJA 19:45 00:15 3 4.50 2 0 1 23 26 
09:02 KOUJA 19:15 01:45 3 6.00 7 0 6 52 65 
09:05 KOUJA 19:35 00:30 3 3.75 1 6 2 37 46 
09:06 KOUJA 19:15 00:05 3 4.83 4 5 41 50 
09:08 KOUJA 19:20 02:55 3 7.33 10 14 72 96 
09:08 NEDMA 00:00 02:10 1 2.17 2 2 0 11 15 
09:08 VOLJA 19:20 00:25 3 3.25 1 3 14 18 
09:09 KOUJA 20:45 03:00 3 6.00 7 13 1 61 82 
09:09 NEDMA 00:55 02:22 1 1.45 2 1 1 0 5 9 
09:10 KOUJA 21:20 00:20 4 3.00 5 10 1 1 25 42 
09:10 KOUJA 00:20 03:00 3 2.67 5 10 2 2 38 57 
09:17 KOUJA 18:45 20:00 3 1.25 STA NTA 2 0 1 11 14 
09:18 KOUJA 18:45 20:45 3 2.00 4 2 3 17 26 
09:23 KOUJA 18:45 00:00 3 5.00 0 13 4 4 1 46 68 
09:24 KOUJA 19:30 00:40 3 5.00 3 16 2 5 3 61 90 
09:25 KOUJA 20:45 00:15 3 3.50 1 2 4 3 32 42 
09:26 KOUJA 18:30 02:10 3 7.50 5- 29 4 9 8 93 148 
09:26 NEDMA 22:10 23:38 6 1.47 0 ORI 2 0 EGE LNI 3 1 1 4 11 
09:27 KOUJA 18:45 03:15 3 8.25 3 25 5 7 9 92 141 
10:20 NEDMA 20:52 22:09 6 1.28 1 0 0 2 0 9 12 
10:21 NORKA 22:41 01:39 7 2.70 TAU 19 5 5 2 1 11 43 
10:21 NEDMA 21:03 22:27 6 1.40 4 2 0 1 0 16 23 
10:21 LEHNA 23:50 02:25 9 1.47 2 14 8 24 
10:21 SVOPA 21:17 23:40 8 1.50 12 16 28 
10:22 SVOPA 21:40 23:00 8 1.33 5 10 15 



V tabulce vlevo je přehled pozorovacích nocí, do nichž byla zařazena nová po-
zorování, uveden je počet pozorování, celkový pozorovací čas a počet zaznamenaných 
meteorů. V tabulce vpravo je přehled práce pozorovatelů od počátku roku (jen těch, 
kteří zaslali nová pozorování); obsahuje stejné údaje jako tabulka vlevo: 

Datum Poz. T Met. 

00:08:11 17 43.98 1551 
00:08:12 15 25.30 399 
00:08:28 1 4.25 44 
00:08:29 2 7.53 82 
00:08:30 2 1.85 36 
00:08:31 3 7.75 87 
00:09:01 5 21.00 273 
00:09:02 1 6.00 65 
00:09:05 1 3.75 46 
00:09:06 1 4.83 50 
00:09:08 3 12.75 129 
00:09:09 2 7.45 91 
00:09:10 1 5.67 99 
00:09:17 1 1.25 14 
00:09:18 1 2.00 26 
00:09:23 1 5.00 68 
00:09:24 1 5.00 90 
00:09:25 1 3.50 42 
00:09:26 2 8.97 159 
00:09:27 1 8.25 141 
00:10:20 1 1.28 12 
00:10:21 4 7.07 118 
00:10:22 1 1.33 15 

Poz. Jméno Nocí T Met. 

HORKM Kamil Hornoch 3 10.08 206 
KOCRA Radim Kočár 19 45.92 1092 
KOUJA Jakub Koukal 66 283.53 4109 
LERMA Martin Lehký 7 13.55 185 
NEDMA Martin Nedvěd 35 45.47 356 
SVOPA Pavel Svozil 4 6.58 119 
VOSJA Jaroslav Vošahlík 2 1.25 25 
VOSJA Jan Voloszeuk 4 13.75 87 

32 Celkem 103 nocí 209 567.07 8025 

Kód Metoda Místo Délka Šířka 

1 Zak. Praha Radlice E 1424' N 50'03' 
2 Poč. Holešov E 1735' N 49'20' 
3 Poč. Kroměří₹ E 17'24' N 49'18' 
4 Zak. Kroměří₹ E 17'24' N 4918' 
5 Poč. Tolo E 22'53' N 3731' 
6 Zak. Lohenice E 15'17' N 49'35' 
7 Zak. Lelekovice E 1639' N 49'21' 
8 Poč. Vsetín E 1800' N 49'21' 
9 Poč. Hradec Kralové E 15'50' N 50'11' 

Tabulka vpravo dole obsahuje seznam kódů pozorovacích míst (a metod pozorová-
ní - Zak. = zakreslováno, Poč. = jen statistické pozorováni) spolu s jejich souřa-
dnicemi. 
Ještě jednou připom(náme: ráno I8.listopadu nezapomeňte na Leonidy! 

Podvojné planetky, hlavně 2000 DP107 

0 tom, ₹e některé planetky jsou podvojnými systémy byly ve Zpravodaji zprávy 
již dříve. Jejich objevy jsou v zásadě možné čtyřmi cestami: objevem průvodců p'
těsných průletech kosmických sond, jejich optickým nebo radarovým pozemními přfs~ 
roji, nebo podrobnou analýzou změn jasnosti planetek. 

Přímým rozlišením složek našli U.J. Merline (SRI); L.M. Close (ESO), J.C. 
Sheldon (Mt. Vilson), C..Dumas (JPL), F. Menard (CFHT) a C.R. Chapman a D.C. Sla-
ter (SRI) průvodce planetky (90).Antiope na snímcích 10.6 srpna UT v pásmech J, H 
a K' pořízených pomocí systému adaptivní optiky na 10-m V.M. Keck II teleskopu na 
Mauna Kea. Složky se jasností liší < 0.1 mag a jsou od sebe 170 km (0.12"). Jejich 
oběžná dráha má velký sklon. Následující pozorování v nocích 12., 13.. a 14, září 
(Merline, Dumas a Menard, CFHT) zjistila oběžnou dobu kolem 16 hod, což je v sou-
hlasu s periodou ze světelné křivky [IAUC 7503). 

Na posledním zasedání IAU dostal průvodce planetky (45) Eugenia (IAUC 7129) 
definitivní označení a jméno: (45) Eugenia I (Petit-Prince) [IAUC 7503). 

Nyní k tomu nejzajímavějšímu: prvou zprávu o tom, že blízkozemní planetka 
2000 DP107 typu Apollo je pravděpodobně podvojným tělesem poskytli S.J. Ostro 
(JPL), J.L. Margot a M.C. Nolan (Arecibo), L.A.M. Benner, R.F. Jurgens a J.D. Gi-
orgini, Jet Propulsion Laboratory (JPL) z pozorování radioteleskopem Goldstone 
(8560 MHz, 3.5 cm) ve dnech 22. a 23.záři. Z prvých pozorování byla odvozena vzdá-
lenost složek na více než 1 km a bylo zjištěno, že složky mají různou rotaci [IAUC 



7496). Skupina v podobném složeni (spolu s dalšími: M.A. Slade, JPL a D.B. Campbe-
11, Cornell University) oznámila, ₹e podvojnost potvrdili ve dnech 30.září až 
3.října radarem v Arecibu (2300 MHz, 12.6 cm). Dle trváni signálů odhadli průměry 
těles na 800 a na 300 m. Předběžná analýza Dopplerova efektu poskytla oběžnou pe-
riodu 1.77 dne a velkou poloosu dráhy 2.6 km (t 10%). Na základě těchto údajů lze 
odhadnout hustotu primární složky na 1600 kg/m [IAUC 7503). 

V téže době byla již planeta již fotometrována pomocí CCD-kamer; P. Pravec a 
P. Kusnirak (Ondřejov), M. Hicks (Table Mountain), B. Holliday (Corpus Christi 0.) 
a B. Warner (Palmer Divide Obs.) oznámili výsledky fotometrie této planetky ve 
dnech 25.2 září až 4.2 října UT, při níž získali světelnou křivku s rychlými změ-
nami jasnosti s periodou 0.11564 t .00001 dne a amplitudou 0.19 mag odpovídající 
rotaci primární složky s poklesy v periodě 1.76 t .02 dne interpretovanými jako 
zákryty v binární soustavě. Odhad poměru průměrů sekundární/primární složky je 
0.37 (t 10%). Barevné indexy jsou: V-R - +0.388 t .013, B-R = +1.088 t .019, U-R = 
+1.366 t .025 a R-I = +0.329 t .011, planetka není tedy výrazně zbarvena, což od-
povídá planetkám typu C (chondritický materiál) [IAUC 7504). 

Na inernetu (http://sunkl.asu.cas.cz/-ppravec/2000DP107.htm) jsou již dnes k 
disposici novější informace. Rotační perioda hlavni složky byla upřesněna na 
2.7756 i .0002 hod, amplituda světelných změn je 0.19 mag, její 2-há harmonická 
0.13 mag. Malá amplituda svědči o tom, že primární složka má dost pravidelný tvar 
(není příliš protažená). Oběžná doba soustavy je 1.76 t .O1 dne. Poměr průměrů tě-
les zůstal 0.37. Na připojeném obrázku je světelná křivka planetky v období zákry-
tu 29.9 září, pokles je asi 0.13 mag. Informace jsou dle stavu ze dne 11.5 října. 

• 

16.791 16.841 16.891 16.941 16.991 17.041 16.741 17.091 

Kuiperův pás rychle roste (stav k 28.řfjnu 2000) 

Pouhý měsíc uplynul od posledního pohledu na okraj naši sluneční soustavy, 
ale objevů a nových pozorováni přibylo víc než dříve. Tentokrát sice nedostalo 
žádné těleso definitivní číslo, ale počet těles dosáhl 379 (0 35 více než minule) 
a těles sledovaných aspoň ve dvou oposicích je 154 (0 20 víc než před měsícem). Z 
těchto 154 těles mají 4 dráhy blízko Neptuna (v různých resonancích), asi 29 patří 
mezi "plu{ata" (jsou v resonanci 2:3 s Neptunem), 100 těles náleží hlavnímu pásu, 
3 jsou v resonanci 1:2 s Neptunem a 18 náleží "rozptýlenému disku" (mají velké po-
loosy přes 50 AU). Kentauři přibyli tři: 2000 0B243, 2000 0C243 a 2000 SN331. 

Na nových objevech se podílejí tentokrát hlavně B. Oladman a J.J. Kavelaars 
pracující 3.6-m Kanadsko-Francouzsko-Havajským teleskopem na Mauna Kea (19 těles 
označených postupně 2000 SB331 až 2000 SU331, 18 je transneptunických a 2000 SN331 
patři mezi kentaury, vše na ploše asi 5-6' čtverečních. Tato tělesa byla bohužel 
dle současných informací zachycena jen ve dvou po sobě následujících nocích 23. 
a 24, září. Stejným přístrojem J. Kavelaars a A. Morbidelli (snímky proměřili B. 
Cladman a J.-M. Petit) našli počátkem ledna (1.-2.) pět těles (2000 AB255 a₹ 
2000 AF255), také sice sledovaných jen jeden den, ale šlo o prvý pokus hledání po-
dobných těles ve velkých ekliptikálních šířkách, 20'-30' od ekliptiky (v Orionu 



a ve Vozkovi, v deklinaci až přes +53'). V srpnu hledali B. Gladman a J.-M. Petit 
pomocí 2.2-m reflektoru ESO na La Silla od 3. do 8., objevili 2000 P030-2000 PS30, 
také sledovaná jen krátkodobé. Početná skupina pracovala 4-m Bianco reflektorem na 
Cerro Tololo: M.V. Buje, S.D. Kern, R.L. Nillis, L.H. Vasserman, na vyhodnocení se 
navíc podíleli J.L. Elliot, J.A. Pate, J.J. Qu. Mezi 29.-31. červencem zachytili 8 
těles, která vesměs sledovali asi měsíc (2000 0H67 - 2000 0P67), další tři tělesa 
zachytili koncem srpna, 2000 0A243 patří asi pásu, kentaury 2000 0B243, 2000 0C243 
se podařilo Vassermanovi "dopozorovat' 0.79-m reflektorem na Anderson Nesa Station 
Lowellovy observatoře. 

Tělesa, u nichž byla spočtena dráha výrazné odlišná od předchozí, nové obje-
vená tělesa Kuiperova pásu a kentauři jsou v následující tabulce: 

Těleso mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a (AU) Ob1.MPEC 

OOAB255 8.9 99:12:28 0.000 279.041 159.034 20.388 0.09982 43.08393 1 0530 
00AC255 8.9 99:12:28 181.122 141.397 111.048 34.754 0.15972 46.80664 1 0 
OOAD255 8.9 99:12:28 0.000 320.397 113.612 33.037 0.04237 42.17398 1 0 
OOAE255 8.3 99:12:28 0.000 56.572 43.775 35.938 0.06241 44.05129 1 OS 
OOAF255 5.8 99:12:28 179.518 253.969 23.463 30.851 0.15534 46.17615 1 OS30 

000H67 6.5 00:08:04 0.000 240.549 77.934 5.634 0.0 43.60186 30 0T44 
000367 5.8 00:08:04 0.000 225.297 95.226 1.085 0.0 42.61021 30 0T44 
OOOK67 5.8 00:08:04 0.000 327.173 2.889 5.084 0.0 41.35910 29 0T44 
000L67 6.9 00:08:04 0.000 12.833 322.927 2.020 0.0 42.49836 27 0T44 
000N67 6.1 00:08:04 0.000 7.076 330.313 33.522 0.0 42.99204 27 0T44 

000N67 6.4 00:08:04 0.000 277.629 58.619 3.132 0.0 44.13489 27 0T44 
000067 9.0 00:08:04 0.007 187.359 143.024 21.828 0.73562 84.14115 29 0T44 
000P67 7.3 00:08:04 0.007 136.418 186.848 0.692 0.42564 65.26288 25 0T44 
00P030 8.3 00:08:04 0.000 280.334 39.142 0.773 0.0 41.63897 5 0530 
OOPR30 8.1 00:08:04 0.000 347.760 315.940 0.705 0.07462 42.32675 1 0530 

OOPS30 8.8 00:08:04 0.000 243.489 72.944 2.773 0.45733 64.46042 1 0530 
000A243 7.1 00:08:24 0.000 116.237 234.737 1.633 0.0 43.26977 1 0T44 
OOSB331 7.7 00:09:13 0.000 336.738 82.073 6.257 0.0 46.37904 1 0005 
005C331 7.9 00:09:13 359.661 196.871 223.117 8.827 0.0 46.47992 1 0U05 
005D331 7.5 00:09:13 0.000 294.317 124.779 2.620 0.0 43.68837 1 0U05 

005E331 7.9 00:09:13 0.000 202.911 216.549 5.207 0.0 43.52534 1 0U05 
OOSF331 7.3 00:09:13 0.000 340.849 78.517 6.674 0.0 45.49872 1 0005 
0050331 7.8 00:09:13 0.000 294.542 125.922 2.363 0.0 44.15766 1 0005 
OOSH331 7.7 00:09:13 0.000 295.957 122.335 2.895 0.0 44.75634 1 0005 
00S3331 8.3 00:09:13 0.000 304.825 113.590 2.516 0.0 41.42203 1 0005 

OOSK331 7.9 00:09:13 0.000 327.650 92.737 3.690 0.0 45.80145 1 0 
005L331 8.2 00:09:13 0.000 273.130 146.229 2.642 0.0 41.83090 1 0 
OOSM331 9.0 00:09:13 359.977 346.278 72.313 12.007 0.43688 57.35834 1 OU 
0050331 8.3 00:09:13 359.965 247.728 172.731 2.271 0.07094 43.16229 1 0U05 
OOSP331 8.1 00:09:13 359.964 293.732 125.722 2.945 0.10336 43.01256 1 0005 

0050331 10.7 00:09:13 359.983 332.539 86.004 5.437 0.70673 69.80715 1 0005 
OOSR331 9.0 00:09:13 359.977 215.500 203.974 5.173 0.48421 58.71143 1 0U05 
0055331 9.5 00:09:13 359.980 272.805 146.722 2.984 0.52136 63.68340 1 0005 
005T331 8.5 00:09:13 359.964 317.184 100.754 3.506 0.12710 42.97552 1 0005 
OOSU331 9.5 00:09:13 359.978 319.649 98.177 3.499 0.47352 59.86035 1 0005 

0008243 8.5 00:09:13 0.121 339.403 331.119 6.499 0.38062 28.95275 38 0T44 
000C243 7.9 00:09:13 0.162 353.708 339.603 15.036 0.18297 22.04193 36 0T44 
OOSN331 10.9 00:09:13 180.830 170.248 66.846 14.718 0.20088 17.98768 1 0005 

955M55 4.9 00:09:13 311.177 68.313 21.017 26.981 0.10877 42.11349 3. 0T32 
970H4 6.8 00:09:13 303.371 69.068 355.729 13.166 0.08413 42.97872 3. 0T48 
975Z10 8.5 00:09:13 12.160 342.356 9.429 11.777 0.36914 48.41128 3. 0566 
98KG62 6.6 00:09:13 219.501 113.785 336.658 0.794 0.05363 43.36460 3. 0T48 



98KR65 6.8 00:09:13 151.107 51.777 101.924 1.190 0.02223 43.53429 3. OS12 

98KS65 7.7 00:09:13 356.785 207.090 102.629 1.182 0.03277 43.71258 3. OS12 
98SN165 5.8 00:09:13 27.510 131.649 183.116 13.471 0.37670 48.18244 3. OT08 
98V044 6.5 00:09:13 341.476 323.388 127.939 3.037 0.25893 39.67193 3. 0002 
990Y3 6.8 00:09:13 42.454 305.191 301.838 24.259 0.16704 43.75060 2. OS37 
990A4 7.9 00:09:13 179.912 1.004 136.966 3.130 0.03704 44.14935 2. OS21 
990C4 8.4 00:09:13 39.065 210.614 55.566 1.170 0.14360 45.16265 2. OU10 
990E4 6.8 00:09:13 328.926 220.942 130.888 2.149 0.05027 45.39182 2. OS37 
990F4 6.7 00:09:13 233.616 309.983 134.395 2.657 0.00518 44.85703 2. OS37 
99004 7.8 00:09:13 184.305 19.924 111.211 1.415 0.02747 46.07646 2. OS12 
990J4 7.2 00:09:13 270.754 284.112 127.498 3.997 0.05028 38.14732 2. OT48 
990K4 7.6 00:09:13 164.320 15.727 122.391 30.012 0.07388 42.21866 2. OS30 
99RT214 7.8 00:09:13 27.531 151.539 138.065 2.578 0.04681 42.52054 2. OT44 
99RV214 7.3 00:09:13 280.315 90.714 0.376 1.370 0.07676 43.21204 2. OT48 
99RX214 6.9 00:09:13 111.571 247.094 3.793 4.818 0.04172 44.90203 2. OT16 
99RY214 7.5 00:09:13 340.779 72.154 327.338 13.689 0.18833 45.55261 2. OT26 

99RA215 7.6 00:09:13 9.592 174.523 132.325 22.548 0.00969 42.82412 2. OS12 
99RC215 6.9 00:09:13 62.668 110.326 189.035 1.400 0.06066 44.54057 2. OT26 
99RD215 7.5 00:09:13 2.795 141.064 210.337 25.884 0.68630 120.78728 2. OT26 
99RE215 6.6 00:09:13 55.573 112.725 149.278 1.344 0.11648 45.16729 2. OT48 
99R0215 7.4 00:09:13 298.384 122.868 294.642 0.252 0.15843 47.46151 2. OT48 

99RH215 8.1 00:09:13 357.760 68.428 276.873 10.212 0.15198 43.79253 2. OT48 
99RJ215 7.4 00:09:13 355.025 43.698 314.937 19.719 0.42018 59.78767 2. OT16 
99RN215 6.7 00:09:13 159.483 68.292 140.634 12.404 0.04096 43.21648 2. OT26 
99RU215 7.3 00:09:13 36.841 316.918 14.298 7.718 0.09467 43.59152 2. OT26 
99RV215 8.4 00:09:13 359.849 27.099 351.818 21.975 0.18949 44.98636 2. OT26 

99RA216 7.2 00:09:13 69.830 80.444 192.150 0.787 0.10334 44.62426 2. OT26 
99RB216 7.3 00:09:13 343.925 211.822 175.730 12.671 0.30823 48.25666 2. OT48 
99TR11 8.5 00:09:13 6.468 350.876 54.706 17.099 0.24886 39.71371 2. OT16 
99TC36 4.9 00:09:13 339.371 294.230 97.192 8.415 0.22967 39.70408 2. OT32 
OOOY51 8.2 00:08:24 0.103 5.019 285.083 11.302 0.03357 40.66193 58 OS46 

OOPU29 8.1 00:08:24 0.073 80.622 223.415 0.699 0.0 41.91992 50 OU10 
OOPX29 7.7 00:08:24 0.070 170.436 135.382 6.381 0.0 42.79369 50 OU10 
OOPE30 6.1 00:08:24 0.067 176.774 126.876 21.124 0.10546 42.54737 50 OU10 
OOPF30 7.8 00:09:13 10.195 335.118 293.723 6.326 0.51503 77.52839 2. OU10 
OOPJ30 8.2 00:08:24 0.061 11.334 294.468 6.305 0.10053 45.18555 50 OU10 

OOPK30 7.3 00:08:24 0.076 178.318 127.423 33.093 0.10104 39.13601 55 OU10 
OOPN30 8.4 00:08:24 0.058 298.911 18.065 1.482 0.13708 46.75845 50 OU10 

990X3 7.6 00:09:13 314.345 144.097 259.525 2.633 0.45827 32.35239 2. OS12 

Prvá trojice těles pozorovaných ve více oposicích jsou tělesa dosud sledovaná 
jen málo, jejich dráhy byly dosud dost nejistě. Většina těles se zpřesněnými dra-
hami byla objevena loni, u sedmi letos objevených těles byl dost prodloužen letoš-
ní oblouk, takže mohla být určena přesnější dráha. Celkově jsou tentokrát rozdíly 
mezi předběžnými a novými drahami menší než obvykle, hlavně díky tomu, že většina 
znovunalezených těles loňského roku byla sledována během oblouku kolem 60 dnů, což 
je již asi pětina odstupu k další oposici. Velké změny dráhových elementů nastaly 
u 2000 0Y51 a 2000 PF30 objevených teprve letos, kde prodloužení oblouku sledováni 
vedlo k tomu, ₹e si "prohodily místa" mezi příslušností k hlavnímu pásu a k rozp-
týlenému disku. Posléze pak přesnější dráha 2000 PF30 vedla k jeho identifikaci s 
tělesem 1999 0L4 (zjevně bezesporně), pozorovaným jen loni, jehož původní dráha se 
od dráhy 2000 PF30 dost lišila (proto nebylo hned rozpoznáno při pozorování v le-
tošním roce). Nezi tělesy Kuiperova pásu jde o prvý případ dvojí identifikace (po-
dobné případy se budou zjevně množit, a₹ budou znovu náhodně nacházena tělesa dnes 
pokládána za ztracená). Období sledování asi 60 dnů se zdá být minimem pro výpočet 



alespoň trochu věrohodných elementů a to i za situace, že posice jsou získány vel-
kými přístroji, jejichž dlouhá ohniska dovoluji dosaženi vysoké přesnosti (residua 
vůči spočteným drahám jsou obvykle kolem 0.2" i menši, u planetek hlavního pásu a 
komet (sledovaných menšími přístroji) se pohybuji obvykle mezi 0.5"-0.9". 

Co dělají týmy, které dříve objevily celou řadu těles Kuiperova pásu? S.S. 
Sheppard a D.C. Jeviti (k nimž přibyl V. yang) se podobně jako B. Oladman a M. 
Holman věnuji vzhledávání těles z minulých let v dalších oposicích (činnost ne si-
ce tak atraktivní, jako objevováni dalších těles, ale o to záslužnější) z observa-
toře na Mauna Kea. Na jižní polokouli se tímto úkolem zabývá hlavně J.-M. Petit, 
používající především 3.6-m reflektoru ESO na La Silla. 

Pokud bude nárust počtu sledovaných těles pokračovat tak rychle jako nyní, 
bude brzy nutné naše "zpravodajství z Kuiperova pásu" omezit na prosté statisky. 
Asi již v příštím roce - ostatně se tato tělesa stala již neodmyslitelnou částí 
sluneční soustavy. 

Planetky v září a v prvé polovině října (stav k 28.řfjnu 2000) 

Ani toto období nepřineslo pokles aktivity při hledáni slabých planetek blíz-
ko zemské dráhy; naopak byl nalezem poměrně velký počet slabých těles typu Amor, z 
nichž většina se zemské dráze ~řiliš nepřibližuje - 32. Těles s drahou typu Apollo 
bylo 20 a Aten 6 (tělesa typu Amor mají ještě perihely vně zemské dráhy, Apollo 
uvnitř, typ Aten má poloosu menši než 1 AU, planetky s afely uvnitř dráhy Země do-
sud neznáme). V objevech opět dominoval LINEAR (44 těles), další objevy patři sys-
tému LONEOS (6), JPL/NEAT (4), "stařičkému" Spacevatch (2, z toho jedno Aten) a 2 
poslední (velmi malá) objevili D.J. Tholen a R.J. Vhiteley 2.2-m refl. na Mauna 
Kea při studiu Kuiperova pásu. Mnoho bylo vykonáno i pro zpřesněni drah již obje-
vených těles, jednak jejich vyhledáním v následujících oposicích, jednak "zpětným 
hledáním" na starších snímcích oblohy. Je to patrno i na nové číslovaných NEOs 
- nové bylo číslováno jedno Apollo a tři tělesa typu Amor: 2000 NX3 =(18106), 2000 
NO11 =(18109), 2000 0L7 =(18172), při čemž prvé bylo zachyceno ve 2 oposicích zby-
lé ve 3, přesné dráhy byly tedy spočteny vesměs z předobjevových pozorováni. 

Z těles s velmi zpřesněnými drahami bylo vybráno jen několik najzajímavěj-
ších, většinou kři₹ičů zemské dráhy a těles potenciálně nebezpečných srážkou se 
Zemi (PHAs). Prvým z nich je 1997 UH9, středně velký Aten s dosti malou poloosou 
dráhy. Zemské dráze se nepřibližuje (uzly prochází v afelu a perihelu), letos byl 
Po 3 letech nalezen jen necelých 5" od předpovězené polohy. Velký Amor 1998 0R2 
byl dodatečně nalezen na snímcích 1.2-m Schmidtovou komorou Siding Spring z roku 
1987 (skoro 2' od očekávaného místa) a záznamech 0.9-m Spacevatch teleskopu z roku 
1999. Je těsným křižičem (0.012 AU), k těsnému průletu dojde 29.dubna 2020 
(0.0420 AU). Křižičem je také dosti malý Apollo 1998 UT18, 28.listopadu 2003 
přiblíží na 0.0655 AU (z nejmenší vzdálenosti 0.033 AU). Byl také nalezen na sní 
ku ze Siding Spring (projekt ANEOPP) z roku 1989; jeho dráha je dnes známa již ve-
lice přesné. Jen na 0.14 AU se může Zemi přiblížit dost velké Apollo 1998 VN, ale 
již 0.2 AU bývá málokdy. Taká toto těleso bylo zachyceno v roce 1987 ze Siding 
Spring, bylo jen 25" od očekávané polohy a jeho dráha je známa již dost přesné. U₹ 
roku 1986 zachytili z této hvězdárny dosti malé Apollo 1999 JU3, asi 50' stranou 
očekávané polohy. Je těsným křižičem (0.014 AU), k velkým přiblížením dojde 29. 
prosince 2020 (0.0605 AU) a 21. prosince 2033 (na 0.0474 AU). K Zemi se nepřiblíží 
víc než na 0.25 AU dost velký Amor 1999 KX4, zachycený ze Siding Spring již v roce 
1978. Malé Apollo 1999 RR28 nalezené zpětně v Roce 1987 na snímku ze Siding Spring 
je oproti tomu dost těsným křižičem (0.016 AU). K těsnému průletu (0.0568 AU) doj-
de již 29.března 2005. Velikým Apollem je 2000 EZ148 (jeho₹ záznam byl nalezen na 
snímku z roku 1983 ze Siding Spring jen así 10" od očekávané polohy), Zemi se však 
při své orientaci dráhy zdaleka vyhýbá. Po konjumkci se Sluncem, tedy v druhé opo-
sici bylo nalezeno (na Kleti) dost drobné, ale celkem dobře sledovatelné Apollo 
2000 03147 přibližující se zemské dráze na 0.016 AU. K těsnému přiblížení došlo 
v období jeho objevu (20.96 května na 0.0677 AU), v roce 2005 opět proletí poměrně 
blízko Země. Také starší záznam 2000 3T66 (z 1995) byl nalezen na Siding Spring. 



Toto dosti velké Apollo s krátkou oběžnou debou a velkým sklonem je u₹ také skoro 
"kandidátem na číslo". Na závěr této části ještě zmínka o tělesu 2000 0K130. Toto 
Apollo patří k tělesům, s nimiž se Země potkává často a zblízka. Krátce před obje-
vem, 3.87 srpna prošlo jen 0.06408 AU od Země; k mnohem těsnějšímu (a po 1999 AN10 
k druhému nejtěsnějšímu předpovězenému setkáni) dojde 14.93 března 2036 - na pou-
hých 0.00479 AU. 

V následující tabulce je seznam těles se zpřesněnými drahami i těles nové ob-
jevených, kromě dráhových elementů je uvedena délka oblouku sledování ve dnech 
(případně s • počet oposic) a kód MPEC s posledními platnými elementy: 

• 

i 

Těleso mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a )AU) Obl. MPEC 
97UH9 18.8 00:09:13 98.821 180.847 42.468 25.490 .47481 0.83001 2. 0T29 
980R2 16.1 00:09:13 248.542 173.511 27.438 5.878 .56732 2.-39277 3. 0S30 
98UT18 19.2 00:09:13 4.248 49.797 64.775 13.593 .32970 1.40548 2. 0S30 
98VM 16.8 00:09:13 350.737 172.471 45.711 22.519 .31548 1.22464 2. 0S21 
99JU3 19.6 00:09:13 122.861 211.285 251.724 5.885 .18998 1.18906 2. 0512 
99KX4 17.2 00:09:13 321.904 76.282 105.035 16.572 .29260 1.45751 2. 0S21 
99RR28 18.5 00:09:13 102.215 283.793 178.846 7.123 .65443 1.87682 3. 0521 
00E2148 15.5 00:09:13 1.730 301.219 7.576 10.802 .61425 2.58100 2. 0T44 
00GJ147 19.5 00:09:13 50.222 240.832 57.956 25.013 .23641 1.16190 2. 0U23 
003T66 18.0 00:09:13 142.127 359.496 120.566 25.317 .48353 1.22662 2. 0566 
OORS11 18.6 00:09:13 283.304 301.646 172.306 17.089 .32111 1.28171 37 OU10 
OORM12 16.7 00:09:13 338.738 102.108 354.541 57.269 .66817 2.43168 51 0U25 
OORV37 20.1 00:09:13 270.512 133.105 333.476 13.769 .25061 1.24809 28 0T05 
OORE52 22.7 00:09:13 78.349 257.864 344.283 18.309 .24514 1.15106 15 OS71 
OORD53 20.1 00:09:13 353.394 192.479 176.098 9.249 .42644 1.78309 33 0T44 
OORH60 20.3 00:09:13 180.726 354.309 177.987 19.217 .54560 0.82653 22 0S71 
OORN77 19.4 00:09:13 195.761 211.683 312.864 16.081 .31826 0.95134 22 0T16 
OOSY2 16.6 00:09:13 82.499 47.683 162.151 19.239 .64270 0.85873 2. OU11 
OOSE8 23.4 00:09:13 3.430 234.746 98.862 0.651 .59279 2.49719 12 0T30 
OOSG8 17.5 00:09:13 338.045 151.738 338.347 23.947 .90106 2.45091 32 OU16 
OOSL10 22.4 00:09:13 31.574 78.355 208.889 1.472 .34058 1.37573 5 0566 
OOSM10 24.i 00:09:]3 332.183 170.334 267.030 0.550 .55605 1.70955 7 0571 
OOSO10 17.7 00:10:03 138.445 203.983 356.517 37.105 .54087 1.30060 28 OU11 
OOSP43 18.8 00:09:13 83.306 224.249 350.742 10.356 .46687 0.81105 29 0U23 
OOSS43 24.2 00:09:13 355.862 353.060 6.974 4.101 .41111 1.73630 2 0T30 

00S845 24.5 00:09:13 333.198 216.122 195.605 3.663 .39856 1.56433 3 OS71 
OOSZ162 27.2 00:09:13 214.754 132.259 14.967 0.903 .16844 0.92671 8 0T29 
OOSU180 19.3 00:10:03 333.490 135.317 328.551 11.817 .60834 2.10102 26 0U16 
00SG344 24.6 00:09:13 254.432 272.953 192.639 0.109 .06743 0.98007 2. 0U25 
00SJ344 22.6 00:10:03 349.185 18.843 15.001 5.731 .17316 1.13832 7 0U23 

OOTK1 17.2 .00.48:03 223.177 167.301 13.127 29.657 .57528 1.20155 22 0U16 
OOTL1 22.2 00:10:03 37.085 279.120 27.420 3.591 .29833 1.33515 17 0U06 
OOTE2 24.7 00:10:03 354.911 9.622 9.291 6.255 .21494 1.32207 4 0T26 
OOTU28 21.0 00:10:03 272.878 280.530 203.151 15.625 .18264 1.07353 21 01,323 
00T064 17.0 00:10:03 358.795 177.672 223.800 37.558 .62046 2.74704 10 OU10 

Prvým zahrnutým nové objeveným tělesem je drobné Apollo 2000 RS11, přibli₹u-
jící se k dráze Země na 0.016 AU. Má velký sklon dráhy, na přelomu listopadu a 
prosince projde jen 5' od jižního pólu. K jeho těsným setkáním se Zemí dochází jen 
velmi vzácně, zcela mimořádně blízko (0.032 AU) bude 11.7 března 2014. Apollo 2000 
RM12 patří mezi velká a má mimořádně velký sklon dráhy (58'), k Zemi se může při-
blí₹it jen na 0.16 AU; podobná přiblížení jsou kvůli velkému sklonu dráhy velmi 
vzácná. Ani dosti malý Apollo 2000 RV37 se Zemi nepřibližuje (minimálně 0.002 AU) 
příliš často, koncem února bude 0.08 AU (16.5 mag). Středně velká přiblížení tvoří 
série po 7 letech. Na 0.032 AU se může přiblížit drobounký 2000 RE52. Není již 



v pravém slova smyslu nebezpečným tělesem, na to je již příliš malý. 0 něco větší 
2000 RD53 patří mezi Amor "lízající" dráhu Země. Přibližuje se jí na 0.029 AU 
a těsná přiblížení jsou poměrné častá, při největším (na 0.02867 AU 17.66 srpna) 
byl objeven, 21.84 srpna 2019 bude jen 0.02478 AU od Země. Prvým Aten z nově obje-
vených těles je drobný 2000 RH60, podobně jako většina Aten se Zemi příliš nepři-
bližuje, k příznivějším průletům dochází jednou za 3 roky. Mezi Men patří 
i trochu větší 2000 RN77, i u tohoto tělesa vylučuje poloha jeho dráhy blízká set-
kání se Zemí (při objevu byl 0.3 AU od Země v Ještěrce). 

Mezi Alen patři i dost velká planetka 2000 SY2, která se může Zemi přiblížit 
asi na 0.047 AU. Objevena byla 20.srpna jako objekt 14.4 mag 0.20 AU od Země (nej-
blíž byla již 9.5 září - 0.163 AU). Již krátce po objevu byla nalezena na snímku 
ze Siding Spring z roku 1977. K velkému přiblíženi (na 0.0504 AU) by mělo dojít 
13 září 2031. 2000 SE8 je malinký Amor míjející Zemi ve vzdálenosti 0.019 AU. Ani 
při mimořádně příznivém průletu (0.05 AU) nebyl jasnější 18 mag a může být znovu 
nalezen jen náhodou. Dost velkým Apollem s mimořádně výstřednou drahou a malo 
vzdálenosti perihelu je 2000 SG8, připomíná spíše kometu. K Zemi se nepřibližuje 
ani za poměrně příznivé polohy nebývá jasnější 17 mag. Drobounké Apollo 2000 SL1 
se naopak přibližuje dráze Země na 0.012 AU a jeho přiblíženi jsou dost častá. 
Vzhledem k malým rozměrům však již není řazeno mezi PHAs. Podobná charakteristika 
platí i pro ještě menší 2000 SM10 s minimální vzdáleností 0.008 AU. Po objevu, 
29.51 září UT prolétlo jen 0.0113 AU od Země, k jiné serii přiblížení dochází 
v únoru. Snad se i tak malé těleso podaří najít 26.února 2021, nebo 3.února 2030. 
Dost velké Apollo 2000 SO10 se na své dost výstředné a skloněmé dráze Zemi vyhýbá, 
objeveno bylo 0.9 AU od Země dost blízko afelu dráhy. Mezi středně velké Aten pat-
ří 2000 SP43, na rozdíl od většiny podobných těles se může Zemi přiblížit až na 
0.018 AU. Před objevem prolétlo 19.42 září UT jen 0.0609 AU od Země a k blízkým 
průletům po 11 a 8 letech v září (těsný bude opět 20.41 září 2019, 0.0663 AU), ne-
bo kolem 8. prosince, tyto průlety jsou však vzdálenější. Mezi nejmenší tělesa ty-
pu Amor patří 2000 SS43 a může být pozorováno jen v těsném okolí Země. Letos pro-
létlo jen 0.021 AU od nás a dosáhlo 17 mag. Pravděpodobně bude na dlouhou dobu 
ztraceno (za optimálních podmínek může být sledováno do prvých dnů listopadu). Me-
zi droboučké Apolla patří 2000 SB45. Ani při letošním průletu jen 0.024 AU od Země 
nebylo jasnější 18 mag; celé období jeho pozorovatelnosti trvalo jen málo přes dva 
týdny, dosáhlo rychlosti až 14 za den. Pozorovací podmínky byly navíc při tomto 
průletu optimální. Třetím, tentokrát zcela mimořádně slabým tělesem prolétnuvším 
těsně kolem Země byl nejmenší Alen 2000 SZ162. Ani v oposici, 0.03 AU od Země ne-
byl jasnější 20 mag. Letěl řadu dnů skoro ve formaci se Zemí, ve vzdálenosti 
0.022-0.030 AU, nejblíže byl 11.5 října, jen 0.0218 AU. Vzhledem k málo výstředné 
dráze jsou jeho přiblížení k Zemi poměrně častá (1-2 za rok vidy po 8-9 letech), 
je tedy možné, že toto tělčso (přes to, ₹e měří v průměru jen 10-20 metrů!) nemusí 
být definitivně ztraceno. Apollem 2000 SU180 se vracíme k NEOs obvyklých rozměrů. 
I když toto Apollo patří mezi PHAs, potkává se se Zemí jen zřídka, letos bylo o 
jeveno ve vzdálenosti 0.45 AU a vhodné pozorovací podmínky bude mít ještě do 
dlouho. Opožděně byl olášen objev dalších dvou těles, objevených při sledování tě-
les Kuiperova pásu: drobounkého Aten 2000 S0344 (má průměr jen asi 30-70 m), obje-
veného 0.046 AU od Země, dodatečné však nalezeného na snímku LINEARu z 15.května 
1999. Zemi se může přiblížit až na 0.001 AU a protože má velmi málo výstřednou 
dráhu dochází k seriím poměrně těsných setkáni často: velká serie 5-ti přiblížení 
by měla nastat v letech 2028-2030, nejtěsněší z nich by mělo být první, 7.kvčtna 
2028, na 0.02 AU. 0 něco větším tělesem je Apollo 2000 SJ344; Zemi se přibližuje 
jen na 0.051 AU, objeven byl 0.14 AU od Země a je pravděpodobně ztracen. 

Těles objevených v prvé polovině října je poněkud méně (ještě možná nejsou 
všechna ohlášena). Prvým z nich je velké Apollo 2000 TKI. Bylo objeveno 0.93 AU od 
Země ke které se nepřibli₹uje. Drobounké Apollo 2000 TLI je křižičem (letí 0.038 
AU) od dráhy Země. Po podobném dosti těsném průletu bylo objeveno, dosti rychle 
však zeslábne. Mezi nejmenší Amor patří také 2000 TE2 o průměru jen asi 100 m. Le-
tos prolétlo 0.041 AU od Země a bylo mírně jasnější 19 mag, bude pravděpodobně 
ztraceno. Dost malým Apollem je 2000 TU28, s nejmenší vzdáleností 0.007 AU. Obje-
vený byl v Perseu, velice rychle však přešel přes Orion do Holubice. Na rozdíl od 



minulých slabých těles je jeho dráha taková, že se jej pravděpodobně podaří najít 
i v dalších letech. Dráha velkého Amora 2000 T064 prochází 0.025 AU od dráhy Země, 
objeven však byl ve vzdálenosti 0.45 AU, kvůli velkému sklonu dráhy jsou větší 
přiblížení dost vzácná. 

Na závěr drobná statistická poznámka: počet evidovaných drah planetek dosáhl 
13.řijna 100957. Z toho připadá 18% na číslované planetky, 41.5% na nečíslovaná 
tělesa pozorovaná po více oposic a 40.5% na tělesa sledovaná jen v jedné oposici. 

O co vlasně jde u "špatných" pozorování meteorů? 

Pokusil bych shrnout základní problémy, které se při pozorování meteorů pro-
jevují a jak by jim šlo dle mého názoru předcházet. Prvým "sporným místem" je ur-
čení mhv (mezné hvězdné velikosti). Zde pozorovatelé dost často podléhají subjek-

• tivnímu dojmu, odhadují ji spíš z celkového vzhledu oblohy než některou z doporu-
čených metod. Je nutné si uvědomit, ₹e odhad mhv drasticky ovlivni korekční fakto-
ry při přepočtu pozorování na standardní podmínky. Při mhv pod 5 mag se navíc up-
latní jev "prázdného zorného pole": zbývá jen málo jasnějších hvězd na správné za-
ostření oka a viditelnost se ZDÁ být ještě horši, než je. Obvykle nemá cenu za 
těchto podmínek vůbec pozorovat, korekční faktory na mhv 6.5 jsou enormě vysoké 
(pro sporadické meteory a₹ kolem 16, tedy jejich frekvence by měla být asi meteor 
za hodinu i méně). Je proto únosné pozorovat jen při mhv 5.0 mag a lepší (taková 
viditelnost bývá běžné i za úplňku). Druhým problémem jsou odhady jasností meteo-
rů, někteří pozorovatelé viditelně odhaduji jasnost meteorů podle dojmu a ne jeho 
srovnáním s hvězdami. Důkazem této praxe je to, ₹e při změnách pozorovacích podmí-
nek během noci se průměrná jasnost meteorů vůbec neměnila, i když při zlepšení mhv 
jejich počet vzrostl 5x1 Ve skutečnosti je nárust počtu meteorů za zlepšených pod-
mínek dán tím, že pozorovatelé vidí slabší meteory, počet spatřených jasných mete-
orů se mění jen málo, průměrná jasnost by tedy měla být nižší. Velké rozdíly v po-
měru počtu rojových a sporadických meteorů mezi současné pozorujícími pozorovateli 
svědčí navíc o malé péči věnované určováni radiantů meteorů (jsou dány nejen smě-
rem, ale i rychlosti přeletu). 

Co se dá udělat ke zlepšení? Věnovat pozorování větší péči, ve dne provádět 
běžná předzpracování pozorování a tabelace, z nichž jsou chyby v pozorování vidět, 
nenechávat tento krok a₹ na zpracování počítačem. Porovnávat výsledky jednotlivých 
pozorovatelů mezi sebou a provádět rozbory rozdílů. Obecně platí, že na 3-4 méně 
zkušené pozorovatele by měl připadat jeden pozorovatel s velkou praxí. Upozorňuji, 
že rozbory ukazuji, že pozorovatelé NEZÍSKAJÍ praxi při jedné a₹ dvou pozorovacích 
akcích ročně (pokud nejsou mimořádné dobře vedeny), žádoucí je pravidelné pozoro-
vání po donu 2-3 let (z druhé strany se takto získaná praxe neztrácí po řadu let, 
i když pozorovatel již meteory pravidelně nepozoruje). Pro zácvikové akce (a to 
jsou nyní vice či méně všechny) je NUTNÉ, aby na 3-4 účastníky připadal alespoň 
jeden velmi zkušený pozorovatel, který by navíc měl vést a kontrolovat každodenní 
předběýné vyhodnocování výsledků. Ideálním řešením by v současné době byla celo-
státní akce s účastí téměř všech zkušenějších pozorovatelů, které SMPH má. 

- Vladimír Znojil - 

Pozorování komet 

Pozorování komet je stále velice málo; všechny současné komety 
jsou slabší než 13 mag. Svá pozorováni zaslali: Kamil Hornoch (ref1. 
35-cm, 158x - H1); Martin Lehký (refl. 42-cm, 81x - Li; 162x - L2; 
refl. 20-cm, 106x - L3); Gabriel Okša (refr. 15-cm, 75x - 01). 

Stále je sledována C/1999 J2 (Skiff), její pozorovací podmínky 
se však zvolna zhoršují: září: 29.76: 14.2 mag, 0.7' (12); 30.76: 
[14.2 (L2). Dosti "jasná" zůstává C/1999 K8 (LINEAR): září: 30.94: 
13.2 mag, 1.2' (L2); říjen: 21.83: 13.2, 1.3' (L1); 22.81: 13.1, 
1.2' (L2); 23.97: 13.6, 1.1' (12). Blízko maxima jasnosti je asi 



C/1999 T2 (LINEAR): záři: 27.81: (13.4 mag (01); 29.78: 13.2, 1.2' 
(L1); 30.78: 13.2, 1.1' (L1); 30.78: 13.0, 1.2' (H1); říjen: 5.75: 
12.9, 1.4' (L1); 17.74: 12.6, 1.5' (L3); 21.72: 12.6, 1.5' (L1); 
22.72: 12.5, 1.4' (L1); 23.72: 12.5, 1.5' (L1). Nepatrné zvýšila 
jasnost C/1999 U4 (Catalina-Skiff): říjen: 21.79: 14.0 mag, 0.8' 
(L2); 22.78: 14.2, 0.8' (L2); 23.77: 14.1, 0.6' (L2). Zjasňuje 
C/1999 Y1 (LINEAR), postupuje však k jihu, kde na jižní obloze by 
měla být v maximu jasu: září: 29.81: 13.0 mag, 1.3' (L2); 29.85: 
[13.4 mag (01); 30.83: 13.3, 1.2' (L2); říjen: 5.76: 12.6, 1.5' 
(L1); 17.76: 12.2, 1.7' (L3); 21.77: 12.5, 1.8' (L1); 22.76: 12.3, 
1.9' (L1); 23.76: 12.1, 1.8' (L1). Jasnost (na rozdíl od očekávaného 
slábnutí) skoro neměni C/2000 K2 (LINEAR): září: 29.77: 14.3 mag, 
0.7' (L2); 30.77: 14.2, 0.6' (L2); říjen: 21.74: 14.5:, 0.5' (L2); 
22.74: 14.3:, 0.5' (L2); 23.74: 14.2, 0.5' (L2). Z nově objevených 
komet byla hledána především P/2000 SI (Skiff), je ale velice slabá 
říjen: 21.81: 15.1 mag, 0.4' (L2); 22.79: [15.1 (L2). Jen o mál 
jasnější je C/2000 SV74: říjen: 21.82: 14.9 mag, 0.5' (L2); 22.82: 
14.9, 0.6' (L2). 

Na závěr další CCD pozorování Kamila Hornocha, refl. 35cm, ST6; 
jasnosti jsou R - tedy v Cousinsově R-filtru; v závorce je exposice 
v s, následuje průměr kómy, a případně údaje o ohonech O. 

Kometa C/1999 T2: září: 8.87: 13.8 mag R (480), 0.6', O 1.5' 
v PA 77"; 9.86: 13.8 R (540), 0.6', O 2.0' v PA 72'; 10.83: 13.7 
R (540), 0.7', O 4.3' v PA 70 23.79: 14.0 R (480) 0.55', O 1.6' 
v PA 70'; 25.92: 13.9 R (480), 0.55'; 30.80: 14.1 R (300), 0.5'. Ko-
meta C/I999 U4: záři: 8.95: 16.3 mag R (540), 0.25'; 10.90: 16.2 R 
(720), 0.25'. Kometa C/I999 Y1: září: 8.91: 13.9 mag R (360), 0.4'; 
9.89: 13.9 R (600), 0.4', O 0.6' v PA 30'; 10.87: 13.7 R (540), 
0.5'; 25.95: 13.4 R (540) 0.4'; 29.89: 13.5 R (500), 0.55', O 0.9' 
v PA 42". Kometa C/2000 K2: září: 23.83: 15.3 mag R (480), 0.3'. Ko-
meta 17P/Holmes: září: 9.00: 17.2: mag R (540), 0.2'. 

Adresář a příspěvky na rok 2001 

Upozorňujeme členy SMPH, že mohou již nyní zaplatit příspěvky na rok 2001, 
jejich výše je uvedena ve zprávě ze zasedání výboru SMPH. Poslat je můžete obyčej-
nou složenkou na adresu hospodáře (připadně i s jinými platbami: příspěvky ČAS, 
objednávky "Návodu na pozorováni meteorů", dary SMPH nebo ČAS), na rub složenky 
(do rubriky "Zpráva pro příjemce") napište rozpis platby dle položek, adresa je: 

Mgr. Miroslav Šulc, Velkopavlovická 19, 628 00 Brno. 
Počátkem roku 2001 opět vyjde nový adresář SMPH. Zamyslete se nad tím, kt 

údaje se u Vás změnily a ohlašte je. Velmi často nehlásíte e-mailových adres. P o 
kontrolu připojujeme lístečky s údaji v adresáři. Oznamte ihned, že "něco" nesou-
hlasí. Poslední letošní zprávu o změnách, letos budeme uvádět již jen nové členy: 

/vana Aulickd, 27.2.1964, Ke hřišti 274, 439 02 Citoliby, tel.: 
-395-681366; v domácnosti. Astronomie, historie, archeologie 

Jakub Koukal, Ing., stavební projektant, T.Č. na ZVS, e-mail: 
Jakub.Koukallpost.cz. 

Pavol Rapavý, RNDr., e-mail: astrorsLastonline.sk. 

Miroslav Šulc, Mgr., e-mail: mirsulccatlas.cz. 

Helena Zíkovd, e-mail: henyzei~asendme.cz 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na S11PH: 
Předseda: doc. Vladimír Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno. 



Zpravodaj Společnosti pro 
MeziPlanetární Hmotu 

Číslo 13 (148) - 14, listopadu 2000 

Komety zimy a jara 1999/2000 (PERIODICKÉ KOMETY) 

Nové číslo ICQ 115 dopinilo naše údaje o několika sledovaných kometách, které 
se tak dostaly do "redakční uzávěrky". Jejich seznam spolu s celkovým obdobím sle-
dování a počtem odhadů a obdobím sledováni a počtem odhadů od nás (z celkového 
počtu) je v následující tabulce (v řádcích označených • jsou vynechána okrajová, 
asi chybná pozorování, hodnoty stejné s předchozím řádkem se neopakují): 

e ometa Celkem U nas 

Od - do N Od - do N 

59P 1999:01:06 - 2000:02:11 32 1999:09:11 - 2000:02:11 26 
• 1999:09:11 - 31 
63P 1999:11:12 - 2000:03:06 24 2000:01:06 - 2000:01:13 3 
106P 1999:10:06 - 2000:02:28 76 1999:11:15 - 2000:02:11 17 
• 1999:10:13 - 2000:02:11 74 

114P 1999:10:02 - 2000:02:28 66 1999:10:02 - 2000:02:11 27 
141P-A 1999:10:28 - 2000:02:10 129 1999:12:05 - 2000:02:10 14 
141P-D 1999:11:06 - 2000:01:07 63 1999:11:15 - 2000:01:07 7 

V následující tabulce je přehled intervalů sledovaných vzdálenosti od Slunce 
a z nich odvozených fotometrických parametrů (absolutní jasnosti MO a nocniny n, s 
níž se mění jasnost komety v závislosti na vzdálenosti od Slunce) 

Kometa Interval r [AU] MO n 

591' 2.340 > r > 2.339 < r < 2.594 5.00 t 0.04 8.0• 
4.77 t 1.10 8.23 t 1.13 

631' 2.010 > r > 1.961 < r < 2.078 6.05 t 0.08 8.0• 

1061' 1.687 > r > 1.550 < r < 1.660 11.49 t 0.04 4.0• 

~114P 

11.84 t 0.92 3.30 t 1.83 

1.862 > r > 1.569 < r < 1.640 11.63 t 0.05 5.0• 
11.76 t 0.62 4.77 t 1.19 

141P-A 1.021 > r > 0.749 < r < 1.246 13.13 t 0.08 3.90 t 0.40 
1.021 > r > 0.749 < r < 0.775 13.36 t 0.21 3.33 t 0.80 

0.775 < r < 1.246•• 13.04 t 0.07 6.16 t 0.46 

141P/D 0.933 > r > 0.749 < r < 0.883 13.49 t 0.13 3.0• 
12.36 t 0.22 2.0••• 

V případech, kdy změny vzdálenosti od Slunce byly malé při malém počtu pozo-
rování (zvláště u komety 63P) byla pravděpodobná hodnota n odhadnuta a absolutní 
jasnost počítána s touto dosazenou hodnotou. Výsledky získané těmito výpočty jsou 
v tabulce označeny znakem •. Odhadů n bylo použito i u komet, u kterých jde sice 
přibližně správná hodnota určit, ale zůstává dost nejistá. 

Nyní k jednotlivým kometám: dost málo (a skoro výlučně u nás) byla sledována 
kometa 59/Kearns-Kwee. I přes malý počet pozorování je jejich řada dost homogenní, 
takže jsou chyby získaných fotometrických parametrů relativně malé (chyba n však 
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dost ovlivňuje chybu absolutní jasnosti M0; v důsledku velké vzdálenosti perihelu 
od Slunce). U této komety bývá udáváno n = 6 a MO = 7.5 mag, zdánlivé velký rozdíl 
absolutní jasnosti je dán velkou heliocentrickou vzdáleností - kometa dosáhla té-
měř přesně očekávané jasnosti (13.8 mag, předpověď byla 13.9 mag). 

Ještě méně (a většinou v zahraničí) byla pozorována 63P/Vild i, tentokrát ne-
čekaně jasná (byla asi 13 mag, dle předpovědi měla být nejvíc 14.4 mag v období, 
kdy byla již na jižní obloze). Její absolutní jasnost je udávána na 9.0 mag při 
n = 6. Skutečná hodnota n byla však při tomto návratu zřejmě větší (zvětšení odpo-
vídá vyšší absolutní jasnost). Tento návrat byl teprve třetím pozorovaným návratem 

. ,.i-; ~t •,ti trn ora nři minulPm návratu nehvla vňhrr na1F7Pna. 
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Měsk. 1999/2000 

1 

Kometa 106P/Schuster patří mezi periodické komety s nízkou hodnotou mocniny n 
(není jich moc), nízké n potvrdila i současná pozorování. Absolutní jasnost komety 
byla však asi o 2 mag vyšší, než je obvykle udáváno (v ročence ICQ je udáno 13.5 a 
kometa měla být 15 mag). V naší HR1999 je uvedena očekávaná jasnost 12.7 mag, mno-
hem bližší skutečné (pro předpověd byly brány v úvahu novější pozorováni z minulé-
ho návratu). Tato kometa měla jeden z mála příznivých návratů roku 1999. Patřila 
mezi dost sledované komety a její pozorování jsou spolu s křivkou světelných změn 
v připojeném grafu. Kroužky jsou značena pozorováni našich pozorovatelů, křížky 
ostatní pozorování. Silná čára je grafem světelné změny dle úpiných fotometrickýeh 



Kometa 114P/Viseman-Skiff celkem spinila očekávání; její jasnosti dosti dobře 

souhlasily s předpovědí (v ročence ICQ je udáno M0 = 11.0 mag, n = 6.0); nejvyšší 

dosažená jasnost se od předpovědi prakticky neliší. Vzhledem k vazbě mezi M0 a n, 

lze shodu určených parametrů s tabulkovými považovat za velmi dobrou. Také pro tu-

to kometu byl zpracován graf změn jasností. 
S největším zájmem jsme očekávali druhý sledovaný návrat komety 141P/Machholz 

2, doprovázené při minulém návratu 1 větším ("D") a 3 drobnými fragmenty ("B",

a 'E'). Z drobných fragmentů nebyl nalezen již žádný, oproti tomu fragment "D" byl 

nalezen dříve a byl zpočátku v některých obdobích i jasnější než hlavní kometa 

('A'). Celkově však zůstala jasnost komety daleko za očekáváním; byla asi o 2.5 

mag slabší, než udávala předpověď spočtená z minulého návratu. To není z druhé 
strany příliš překvapivé: 141P/Machholz 2 je pravděpodobně velmi starou kometou, s 
prakticky vyhaslou kometární aktivitou (proto nebyla v minulosti ani v příznivých 
návratech nalezena), tato aktivita byla sice oživena částečným rozpadem, ale z ji~ 
ných případů soudíme, ₹e takto obnovená aktivita nemá příliš dlouhé trvání - na-

nejvýš několik málo oběhů. Hlavní složka "A" prodělala při tomto návratu menší vý-
buch kolem 1999:12:21 (t 3 dny) ve vzdálenosti 0.775 AU od Slunce. V grafu změn 
jasnosti je toto prudké zjasnění velmi nápadné. Veliké kolísání odhadovaných jas-
ností je zčásti dáno rychlými změnami aktivity komety, zčásti jejím vzhledem: měla 
poměrné rozsáhlou plošně slabou vnější kómu a v některých obdobích dost výraznou 
centrální kondenzaci. Po jejím zjasnění značné stoupla hodnota n a kometa rychle 
zmizela z dosahu (několik dnů po posledním odhadu přestala být sledována i většími 
přístroji), parametry po zjasnění jsou v tabulce označeny V grafu je zachycena 
(tečkované) celková křivka změn jasnosti, je patrné, že jednoduchá aproximace je 
velmi špatná, silnou čarou jsou znázorněny změny jasnosti včetně zmíněného vý-
buchu. Při poměrné velkých a chaotických změnách aktivity této komety pravděpodob-
ně u₹ lepší shodu s pozorováním nelze dosáhnout. Ještě obtížnější je popsat změny 
jasnosti složky 'D". Prvým z problémů je obrovský rozptyl dat daný velkými změnami 
vzhledu komety a velkou vnější komou. Z průběhu tečkované křivky spočtené pro hod-

notu mocniny n = 3 je patrné, že pozorovaným změnám jasnosti nemohou vyhovovat 

žádné běžné fotometrické parametry. Nejlépe vyhovuje model, při němž kometa mění 

svoji jasnost s 2, mocninou vzdálenosti od Slunce (co₹ dobře odpovídá i prvým CCD 
pozorováním, která nejsou v grafech presentována) a od určitého data začala sláb-
nout. Pro počátek slábnutí vyšlo datum 1999:11:10.7 t 7.3 dne, kdy byla kometa 
0.897 AU od Slunce, ještě před průchodem perihelem. Rychlost slábnutí pak vychází 

0.042 t .007 mag/den (na přítomnost dalších parametrů ve složitějším modelu je 
v tabulce upozorněno značkou •••). V grafu je výsledek tohoto modelu znázorněn 
silnou čarou. Model svědčí ve prospěch hypotézy, že se složka "D" rychle rozpadá, 
nebo alespoň ztrácí kometám! aktivitu. Je málo pravděpodobné, že bude ještě někdy 
nalezena, protože příští návrat komety 141P je velmi nepříznivý. • 

Obsah ICQ 115 (Vol.22, No.3), July 2000 

Hergenrother, C.V.: Review of Recent Literature: Research Concerning Comets; 
67 -68. Přehled novinek o výzkumu komet. Co se týká kometárních jader jsou v ma-
lých heliocentrických vzdálenostech překryta komou, ve velkých vzdálenostech kde 
jsou inaktivní bývají velmi slabá (nejjasnější vyjímečně 20-22 mag). Současnými 
přístroji o velkých aperturách jde však tyto objekty pozorovat, případně odstranit 
kontaminaci obrazu komou. V současné době tým universit v Marylandu a na Hawai 
sledoval kometu 2P/Encke pomocí 3.6-m teleskopu ESO (v oboru 8-12µm), družicí ISO 
organizace ISA (3.6-100µm) a HST (0.55-1.1µm) v červenci 2000 v rozmezí r 0.94-
1.26 AU. Z analýzy vyplynula rotační perioda 15.2 t .3 hod s amplitudou 0.7 t .1 
"ag, čemuž odpovídá poměr os asi 2.6. Pomocí HST byl určen efekt fázového úhlu na 
0.06 mag/1' mezí 0'-106'. Povrch jádra je většinou typicky asteroidální, absolutní 

jasnost komety je R = 15.2 t .5 mag a dle IR modelu záření má jádro efektivní po-
loměr 2.4 t .3 km. Jádro komety 82P/0ehlers 3 bylo sledováno 3.6-m teleskopem na 
Havaji v 4.5 AU, kdy nejevilo stopy aktivity. Jeho spektra odpovídají spektrům 
planetek typu "D". Velmi pozorně byli sledováni i "kandidáti na komety" (ECC), jak 



1997 SES (dráha typu Jupiterovy rodiny), tak 1996 PV a 1999 LD31 (dráhy o perio-
dách 5600 a 120 let). Ve všech případech jde o tělesa klasifikovaná dle spektra 
jako typ "D". Dalším aktuálním tématem je vztah k tělesům Kuiperova pásu, u nichž 
se hledají náznaky kometární aktivity (zatím nalezené u dvou Kentaurů - (2060) 
Chiron a C/2000 B4 (LINEAR). Nepřímé příznaky byly zatím nalezeny u 1996 T066. Pro 
rozvoj pozorovacích technik je podstatné studium vlivu neklidu atmosféry na CCD 
měřeni přístroji malého průměru (pod 5"). NASA uvedla do provozu informační systém 
na adrese http://adswww.harvard.edu/ . 

-: 2000 Edgar Wilson Award; 68. Zpráva o uděleni ceny (Zpravodaj 143). 
-: Corrigenda; 69. Oprava v Č. 67, str. 103. Oprava v Č. 112, str. 121 a 131, 

nový pozorovatel má označení HALO4, místo HALO3. 
-: Tabulation of Comet Observations; 69-102. Obsahuje rozšířeni kódů ICO, popis 

. e ve zvláštním příspěvku. Textová část má 9 stran, dále jsou tabulky jasností ko-
et: C/1995 01 (Hale-Bopp), C/1996 B2 (Hyakutake), C/1997 BA6 (Spacevatch), C/1997 
32 (Meunier-Dupouy), C/1998 115 (LINEAR), C/1998 P1 (Villiams), C/1998 TI (LINEAR), 
C/1998 US (LINEAR), C/1999 E1 (Li), C/1999 F1 (Catalina), C/1999 F2 (Dalcanton), 
C/1999 GI (LINEAR), C/1999 H1 (Lee) - lstr., C/1999 H3 (LINEAR), C/I999 J2 (Skiff) 
- lair., C/1999 33 (LINEAR), C/1999 KS (LINEAR), C/1999 K8 (LINEAR), C/I999 L3 
(LINEAR), C/1999 N2 (Lynn), C/1999 N4 (LINEAR), C/1999 S3 (LINEAR), C/1999 S4 (LI-
NEAR) - 12str., C/1999 Ti (McNaught-Hartley), C/1999 T2 (LINEAR) - lstr, C/1999 Y1 
(LINEAR), C/2000 Al (Montani), C/2000 B4 (LINEAR), C/2000 CT54 (LINEAR), C/2000 02 
(LINEAR), C/2000 H1 (LINEAR), C/2000 J1 (Ferris), C/2000 K1 (LINEAR), C/2000 K2 
(LINEAR), 2P/Encke, 4P/Faye, 9P/Tempel 1, IOP/Tempel 2, 21P/Giacobini-Zinner, 28P/ 
Neujmin 1, 29P/Schwassmann-Vachmann 1, 44P/Reinmuth 2, 47P/Ashbrook-Jackson, SOP/ 
Arend, 52P/Harrington-Abell, 61P/Shajn-Schaldach, 63P/Vild i, 71P/Clark, 73P/ 
Schwassmann-Vachmann 3, 74P/Smirnova-Chernykh, 84P/Giclas, 86P/Vild 3, 87P/Bus, 
93/Lovas 1, 95P/Chiron, 114P/Viseman-Skiff, 129P/Shoemaker-Levy 3, 143P/Kwal-
Mrkos, P/1998 SI (LINEAR-Mueller), P/1998 U3 (Jáger), P/2000 B3 (LINEAR), P/2000 
Cl (Hergenrother), P/2000 01 (LINEAR). 

-: Designation of Recent Comets; 102. Označení a průchody perihelem 15 posled-
ních komet (po 146P/Shoemaker-LINEAR), bez komet SOHO. 

Komety pro nejbližší období 

Během nedávno uplynulé doby nám "přibyla" kometa C/2000 US (LINEAR), která je 
vizuálně asi kolem 14 mag; zdá se, ₹e by mohla mít abnormální fotometrickč chování 
(jako C/2000 K2). Připojujeme proto k tomuto Zpravodaji mapku pro vyhledání této 
komety ještě v průběhu této lunace (užší strana 1.6', do 14.8 mag). Velmi očekáva-

~nou kometou, která se objeví ráno právě v období ůplňku je C/1999 Ti (McNaught-Ha-
~rtley, bude asi 8-8.5 mag. Mapka má šířku 11 a sahá po 9.8 mag. Kometa se pohybu-

je zpočátku v Hydře, později kolem jasných hvězd Vah. Nezapomínejte také na "hlíd-
kové" komety 47P/Ashbrook-Jackson, 74P/Smirnova-Chernykh; jejich mapky byly v pří-
loze Zpravodaje číslo 144. Efemeridy uvedených komet (2000.0) jsou: 

Datum R.A. Dekl. Dist. r elong. mag Vidit 
h m s o ' (AU) (AU) o 

C/2000 U5 (LINEAR) 

00/11/14 4 47 04 3 53.3 3.219 4.130 153.9 14.7 
00/11/18 4 41 37 4 24.3 3.217 4.150 157.9 14.7 
00/11/22 4 36 04 4 56.3 3.222 4.169 161.3 14.7 
00/11/26 4 30 29 5 29.4 3.233 4.189 163.6 14.8 
00/11/30 4 24 54 6 03.4 3.251 4.209 164.4 14.8 

00/12/04 4 19 23 6 38.0 3.276 4.230 163.4 14.8 
00/12/08 4 13 59 7 13.2 3.307 4.250 160.9 14.9 
00/12/12 4 08 44 7 48.8 3.344 4.271 157.5 14.9 
00/12/16 4 03 42 8 24.7 3.388 4.291 153.5 15.0 
00/12/20 3 58 53 9 00.5 3.438 4.312 149.1 15.0 
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C/1999 T1 (McNaught-Hartley) R-12 

00/12/12 14 00 23 -24 48.5 1.642 1.172 44.9 8.1 10.3 
00/12/16 14 11 39 -22 44.4 1.605 1.172 46.6 8.0 12.8 
00/12/20 14 22 53 -20 30.7 1.568 1.176 48.5 8.0 15.4 
00/12/24 14 34 04 -18 07.0 1.530 1.184 50.7 8.0 18.2 
00/12/28 14 45 16 -15 32.7 1.493 1.194 52.9 7.9 21.0 

01/01/01 14 56 25 -12 47.1 1.457 1.208 55.3 7.9 24.0 
01/01/05 15 07 35 -9 50.1 1.423 1.225 57.8 7.9 27.1 
01/01/09 15 18 46 -6 41.6 1.391 1.245 60.3 7.9 30.4 
01/01/13 15 29 57 -3 21.7 1.363 1.267 62.9 8.0 33.8 
01/01/17 15 41 08 0 09.1 1.338 1.292 65.6 8.0 37.4 

Meteory v prosincové lunaci 

Tato lunace začíná úplňkem il.prosince a konči úplňkem 9.ledna. 
Polovinou prosince končí aktivita rojů souvisejících s kometou 2P/ 
Encke, posledním z nich jsou chí-Orionidy. Střední polohy jejich ra-
diantu (odpovídají severním chí-Orionidám; jižní větev není při sta-
tistických pozorováních zachytitelná) jsou: 10/12: 90 , +23'; 15/12: 
94 , +23 . Dalšími roji aktivními během prosince jsou Monocerotidy 
a sigma-Hydridy (oba roje patři mezi slabé a jsou pravděpodobně ko-
metárního původu; jsou málo sledovány i přes to, ₹e zasahuji do ob-
dobí aktivity roje Geminid). Jejich radianty mají polohu (dříve Mo-
nocerotidy): 10/12: 100 , +8'; 126 , +2'; 15/12: 104 , +8'; 130•, 
+1'. Spíš nesmírné širokým proudem, než běžným rojem, jsou B-Arieti-
dy. Byly objeveny fotograficky, na základě podobnosti svých drah. 
Rozměr jejich radiantu je obrovský, hlavně v ekliptikální šířce, 
snad a₹ 50'. Visuálně proto prakticky nejdou odlišit od sporadických 
meteorů. Tato skupina rojů má bohužel maximum za úplňku. 



Hlavním prosincovým rojem jsou Geminidy, jejich pozorovací pod-
mínky však letos nejsou příznivé. Jsou velmi silně rušeny Měsícem 
mezi poslední čtvrtí a úplňkem v těsné blízkosti radiantu; ani polo-
ha maxima není příznivá, má nastat 13. večer, ještě před východem 
radiantu. Polohy radiantu Geminid jsou: 10/12: 108', +33'; 15/12: 
113'. +33', 20/12: 118', +32'. Dalším prosincovým rojem jsou Ursami-
noridy, roj s velmi proměnlivými frekvencemi. Výrazná maxima nastá-
vají obvykle v období, kdy je kometa 8P/Tuttle blízko afelu. Tento-
krát prošla afelem loni a je tedy mo₹né, že tento roj bude letos mi-
mořádně aktivní (naposled měl v roce 1986 skoro 100 meteorů/hod). 
Navíc není letos rušen Měsícem, který je těsně před novoluním. Jed-
ním z hlavních "slabých" rojů jsou Komaberenicidy. Mají velmi dlouhé 
období aktivity a v některých letech mohou být i dost aktivní (blíží 
se skoro Tauridám), přesto je však pozorovacích dat o tomto roji m 
lo, nejistá je i doba maxima (IMO uvádí konec prosince, novější po 
zorování nasvědčuji spíše tomu, že nastává zhruba současně s maximem 
Kvadrantid. Od nás jsou dobře pozorovatelné v druhé polovině noci 
a polohy jajich radiantu jsou: 10/12: 169', +27'; 15/12: 173', +26'; 
20/12: 177', +24'; 25/12: 181', +22'; 31/12: 186', +20'; 5/1: 190', 
+18': 10/1: 194 , +17'. Prvým rojem nového roku a jedním z nejsil-
nějších rojů vůbec jsou Kvadrantidy. I když jsou letos rušeny Měsí-
cem jen v prvé polovině noci kdy je jejich radiant dost nízko nad 
obzorem, nejsou jejich pozorovací podmínky příznivé, protože jejich 
dost ostré maximum očekáváme odpoledne 3.ledna. Roj náleží kometě 
96P/Machholz 2 a pozorujeme v něm diferenciaci částic, maximum frek-
vence slabých meteorů nastává dříve. Radiant je velmi rozmytý, hlav-
ně v deklinaci: 31/12: 228', +50'; 5/1: 231', +49 . 

Další lednové roje již patří mezi velmi slabé a budou vesměs 
silné rušeny Měsícem, a to jak a-Orionidy, tak také lednové Aurigi-
dy. Zda jsou tyto roje aktivní i v současné době nevíme. Není také 
jasné, zda jsou a-Orionidy jediným rojem, podobné rozpaky se objevu-
jí i u S-Kanerid, které jsou přece jen podstatně silnější ale od nás 
pozorovatelné až v ranních hodinách. Jedině tento roj je zahrnut do 
seznamů IMO, polohy jeho radiantu jsou: 31/12: 112', +22'; 5/1: 
116', +22'; 10/1: 121', +21'. 

Roj Aktivita Max. Radiant 
a B 

Drift 
Da DS 

Vm ZHR 

chi-Grids S. 16.11.-16.12. 2.12. 85' +26 1.2' 0.0' 28 3 
Monds • 28.11.-17.12. 10.12. 102' + 9. 1.2' 0.0' 44 2 
č-Arids 7.12.-15.12. 53' +22' 17 <8 
chi-Orids J 6.12.-15.12. 11.12. 86' +16' 28 <2 
sig-Hyads 3.12.-17.12. 11.12. 127' + 2' 0.8' -0.2' 58 3 
Gemds • 4.12.-17.12. 14.12. 112' +32' 1.0' -0.1' 36 110 
UMids • 17.12.-26.12. 23.12. 217' +76' 35 var 
Comds • 13.12.-23. 1. 4. 1. 192' +21' 0.9' -0.2' 66 7 
Quads • 31.12.- 5. 1. 4. 1. 230' +49' 0.8' -0.2' 42 120 
a-Grids 1. 1.-20. 1. 10. 1. 89' + 8' 1.1' 0.0' 21 <2 
Aurds 28.12.-27. 1. 13. 1. 90' +53' 21 <2 
5-Cncds • 4. 1.-23. 1. 16. 1. 130' +20' 0.7' -0.2' 28 4 

Měsíční fáze datum Měsíční fáze datum 

úpiněk 11.12. první čtvrt 2. 1. 
poslední čtvrt 18.12. úpiněk 9. 1. 
novoluní 25.12. poslední čtvrt 16. 1. 



V tabulce jsou u jmen rojů označeny • ty, které jsou obsaženy v pracovním 
seznamu IMO. Pouze tyto roje lze sledovat statisticky (výjimkou jsou v tomto ohle-
du případné spršky nepravidelných rojů). - VZ - 

Nejnovější předpovědi časů a frekvencí Leonid 

V posledním čísle VON (došlo poněkud se zpožděním, podrobnější informace pří-
ště) jsou výsledky Asherova a McNaughtova modelu s předpovědí časů maxim a frek-
venci Leonid v letech 2000-2006. Z nich v jímáme: v roce 2000 by měla nastat dvě 
maxima (18.listopadu, vesměs UT): ve 3 44' (stopa po 8 obězích) a v 7h51m (stopa 
Po 4 obězích, frekvence by měly být kolem 100 met./hod s velkou nejistotou. V noce
2001 (také 18.listopagu): v 1Oh01m (po 7 obězích) asi 2500(7) met./hod, v 17 31m 

• 
9 obězích) a v 18 19m (po 4) s frekvencemi 9000 a 15000 met./hod. Těšit bysme 
měli na rok 2002, na 19.listopad: ve 4 OOm UT by mělo být 15000 met./hod. Bohu-

žel na rozdíl od roku 2001 (kdy Měsíc bude mít 3 dny) budou v roce 2002 rušeny Mě-
sícem (14 dnů). 

Změny a doplňky kódování při odesílání pozorováni komet do ICQ 

Bylo dopiněno nové označení katalogu: "TK" pro Tycho-2 katalog (Hog. et al. 
2000, A.Ap, v tisku). Používat lze V jasnosti z hlavního katalogu. Je dostupný na 
http://www.astro.ku.dk/'erik/Tycho-2~ . Byl zaveden nový kód přístroje "V" - Volo-
sov-Nevton dalekohled (kulové zrcadlo, dvě korekční čočky: dvojkonvexní a plankon-
kávní. Nové kódy budou zařazeny do update na adresách: http://cfa_www.harvard.edu/ 
icq/ICQRec.html a .../icq/ICQKeys.html. Je připomenuto, ₹e 'míchat' údaje z růz-
ných katalogů je nepřípustné. 

Další doplňky se týkají CCD pozorování: do ruriky "zvětšení" (sloupce 44-47) 
se udává doba exposice ve vteřinách, na místě tisíců je uváděno písmeno: a pokud 
je exposice pod 1000 s, A mezi 1000-1999 včetně, B - 2000-2999 atd, písmeno vždy 
nahrazuje tisíce. Ostatní běžné kódy jsou uvedeny v mininávodu' na pozorování ko-
met, jejich dopinění bylo vždy uveřejněno ve Zpravodaji. Úpiné texty (spolu s od-
kazy na další informace) Jsou na výše uvedených ww-stránkách. 

Dva z nových Aten 

Mimo prvý český objev komety CCD-technikou objevil P. Kušnirák prvou planetku 
u Aten objevenou na našem území. Ob'evena byla 28.9 října 65-cm reflektorem na 
řejově jako objekt 18 mag (a = 1h34i36s, b = +17'16.3'). Jde o mimořádně malé 

teleno, asi 60 metrů a prolétlo 23.října jen 0.0193 AU od Země; sledováno bylo 4 
dny. Má označení 2000 UR16. Tahle serie české astronomie by mohla pokračovat. 

Jak mnozí z vás zachytili, proběhla zpráva, že se Aten 2000 S0344 možná srazí 
se Zemí (odhad pravděpodobnosti byl 1:500). Je tělesem ještě menším než UR16, asi 
30-70 m, srážka by proto nezpůsobila mnoho škod (menší Tunguzska). Byla předpově-
zena na rok 2030. Další vyhledaná pozorování (z května 1999) zvýčila přesnost drá-
hy (je pravděpodobné, že toto mikrotěleso již nebude ztraceno!) a prokázala, ₹e ke 
srážce nedojde - planetka nás mine o 4 miliony km. Dráhy obou těchto Aten jsou: 

Těleso mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a (AU] obl.MPEC 

OOURI6 24.0 00:09:13 33.633 228.771 33.937 11.766 .43997 0.90455 4 0V10 
0050344 24.7 00:09:13 254.434 272.952 192.639 0.109 .06745 0.98007 2. 0V26 

Pozorováni komet z naší databáze v ICQ 115 (Vol.22, No.3), July 2000 

Do tohoto čísla se nakonec dostala poslední 4 pozorování roku 1999, takže jej 
konečně můžeme uzavřít, spolu s nimi pak řada pozorování z letoška. Pozorovali ti-



to pozorovatelé: CER01 - Jakub Černý, HAL05 - Michal Haltuf, HOR02 - Kamil Hor-
noch, KON06 - Jiří Konečný, KOU - Jakub Koukal, KUB - Pavel Kubíček, KYS - lan Ky-
selý, LIB - Jan Libich, POD - Martin Pod₹orný, SVE - Milan Švehla a ZNO - Vladimír 
Znojil. Sledovány byly tyto komety: 99H1 - C/1999 H1 (Lee), 99H3 - C/1999 H3 (LI-
NEAR), 9912 - C/1999 J2 (Skiff), 9913 - C/1999 13 (LINEAR), 9953 - C/1999 S3 (LI-
NEAR), 9954 - C/1999 S4 (LINEAR) a 99Y1 - C/1999 Y1 (LINEAR). Celkový přehled po-
zorován( z tohoto čásla ICO je v následujíc! tabulce (za lomítkem je počet nega-
tivních pozorování): 

Pozor. 99H1 99H3 99J2 99L3 9953 9954 99Y1 Celkem 

CER01 
HALOS 
H0R02 
K0N06 
KOU 
KUB 
KYS 
118 
POD 
SVE 
Z`O 

3 

1 

3 3 2 1/1 

1 
2 
20 
2 
6 

2 

1 
1 
1 

1 

1 
2 

30/1 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

Celkem 4 3 3 2 1/1 36 1 50/l 

Na nízkém počtu pozorováni se stále projevuje letošní malý počet jasnějších komet, 
tři z aktivních pozorovatelů (Martin Lehký, Gabriel Okša a Maciej Reszelski) posí-
lají svá pozorování přímo a do naši databáze nejsou zahrnuti. 

Novinky o kometách 

V období necelých čtyř dnů přilétly ke Slunci 4 komety Kreutzovy skupiny. Je-
jich objevy ohlásili D. Biesecker a D. Hammer, všechny byly zachyceny koronografem 
C2 sondy SOHO, C/2000 U2 a C/2000 U3 i koronografem C3. C/2000 U1 a C/2000 U4 ob-
jevil M. Oates, C/2000 U2 M. Boschat a C/2000 U3 J. Danaher. C/2000 Ul byla slabá, 
bez ohonu; C/2000 U2 byla jasná, s dlouhým úzkým ohonem [IAUC 75141. 

Řada dalších komet této skupiny byla nalezena na starších snímcích sond SOHO, 
jejich objev oznámil D. Hammer. Kometu C/1997 T7 objevil X. Leprette, zbylých sedm 
'archivních" komet objevil M. Dates. Všech osm komet bylo sledováno koronografem • 
SOHO Cl, C/1999 V2 také koronografem C3. Polohy všech komet proměřil D. Hammer 
a redukce a výpočty drah provedl B.G. Marsden [IAUC 75171. 

Dráhy objevených komet SOHO spolu s obdobím pozorovaní (v hodinách vůči prů-
chodu perihelem, vesměs před ním) a číslem MPEC (ve zkrácené formě) jsou: 

Kometa T [TT1 q [AU1 Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/2000 U1 2000:10:21.76 0.0051 89.30 10.96 144.25 -8.6 -6.6 5 00-U38 
C/2000 152 2000:10:23.42 0.0075 86.24 7.68 144.49 -27.4 -5.6 45 00-1538 
C/2000 153 2000:10:24.89 0.0104 69.47 355.52 138.92 -20.7 -6.5 27 00-1538 
C/2000 U4 2000:10:25.45 0.0050 85.11 359.74 146.50 -9.0 -5.4 12 00-1538 

C/1997 T6 1997:10:02.30 0.0050 85.14 4.75 144.40 -7.3 -5.7 4 00-V14 
C/1997 T7 1997:10:08.66 0.0051 84.40 4.16 144.64 -7.8 -6.0 5 00-V22 
C/1999 U7 1999:10:27.49 0.0050 84.10 3.57 145.54 -8.7 -5.9 9 00-V14 
C/1999 U8 1999:10:29.68 0.0051 83.10 5.31 143.96 -8.5 -7.2 5 00-V14 
C/1999 159 1999:10:30.61 0.0053 82.09 4.02 142.86 -8.1 -6.4 7 00-V14 

C/1999 V2 1999:11:08.50 0.0049 85.09 6.55 144.56 -20.6 -8.1 24 00-V22 
C/1999 V3 1999:11:15.13 0.0056 78.36 357.22 146.24 -9.2 -6.6 7 00-V22 
C/1999 V4 1999:11:15.92 0.0051 89.69 10.38 142.57 -9.2 -7.6 5 00-V22 



Objekt ohlášený hlídkou LINEAR objevený 29.38 října jako asteroidální a umís-
těný na VVV stránce NEOs byl z více míst rozeznán jako kometa. Komu 14" a 18" ohon 
v PA 170' ohlásili z CCD snímků z 30.0 října J. Tichá a M. Tichý. Ze snímků 30.2 
října oznámil difusní vzhled a ohon asi 20" v PA 220 D.A. Klinglesmith III (So-
corro, NM); také na snímcích které získal Y. Ikari (Moriyama, Japonsko) 30.6 října 
je ohon v PA 220'. D.T. Durig (Sevanee, TN) našel na snímku C/2000 US 1.4 11istopa-
du ohon 25" v PA 170'. V době objevu měla kometa C/2000 U5 (LINEAR) a = 5fi06m33s, 
b = 2'04.9' [IAUC 7515]. Zvolna se pohybuje k SZ; na rozdíl od předběžné dráhy je 
její perihel dost daleko od Slunce, ale i tak je nápadné, ₹e nebyla objevena již 
dříve: měla být pozorovatelná od srpna (trochu jasnější než při objevu). Není vy-
loučeno, ₹e se zjasňuje a v tom případě by mohla být vidět i visuálně (nyní je 
pravděpodobné na mezi visuální pozorovatelnosti). 

Prakticky současné byl ohlášen objev komety P/2000 U6 (Tichý). I tato kometa 
původně ohlášena jako asteroidální objekt (již 23.077 října) nalezený M. Ti-
na snímku pořízeném J. Tichou a M. Kočerem. Na snímcích z 28.9-29.9 října byl 

difusní a 29.8 října měl komu 10". Také snímky z 1.11. které pořídili S. Sanchez a 
M. Blasco na Mallorce a D.T. Durig ze Sewanee ukazují difusní objekt. Kometa je 
krátkpperiodická a patří do Jupiterovy rodiny. Je asi 17 mag, v době objevu měla 
a = 3 06m57s, ó = 28'51.6' [IAUC 7515]. Je prvým objevem komety CCD technikou 
u nás, poslední komety od nás objevené (před 16 lety) byly nalezeny fotograficky. 
V konkurenci výkonných hlídkových systémů je její objev úspěchem. Jde o dost příz-
nivý návrat velmi slabé komety; byla nalezena v období nejvyšší jasnosti, krátce 
po průchodu perihelem a před oposicí se Sluncem. 

Dráhy nové objevených komet a upřesněné tří sledovaných jsou v tabulce: 

Kometa T [TT] q [AU] e Perihel Uzel Sklon MPC 

C/2000 K2 00:10:11.3616 2.437126 0.995496 106.8219 195.2619 25.6332 41525 
P/2000 S1 00:07:14.6384 2.513433 0.618358 308.4235 29.1435 21.0028 41525 
C/2000 SV74 02:05:01.2518 3.542870 1.0 76.2562 24.1924 75.1618 41526 
C/2000 U5 00:03:09.3533 3.447270 1.0 297.7982 65.3697 93.3225 41526 
P/2000 U6 00:10:04.6071 2.155324 0.431485 11.8515 24.4405 19.3766 41526 

Kometa a jméno Epocha a I P\ z t dz N Období 

C/2000 K2 (LINEAR) 2000:10:23 +0.001848 t .000009 172 2000:05:04-11:05 
P/2000 S1 (Skiff) 6.585841 I 16.9 134 2000:08:26-11:05 
C/2000 SV74 (LINEAR) 100 2000:09:05-11:06 
C/2000 US (LINEAR) 89 2000:10:29-11:06 
P/2000 U6 (Tichy) 3.791146 j 7.38 116 2000:10:23-11:06 

Visuálních odhadů jasností komet bylo v nedávných IAUC málo, zájem bývá obvy-
zaměřen na jasné komety a těch nyní není. V IAUC 7505 a 7510 byly zprávy o 

j nosti komety C/1999 Ti (McNaught-Hartley). celkem 5 odhadů (dva se opakují). 
Dle nich byla kometa koncem září o něco jasnější 10 mag, počátkem října asi 9.5 
mag a koncem října asi 9 mag. Předmětem zájmu byla i zjasnělá C/1999 Y1 (LINEAR). 
k niž bylo publikováno 7 pozorování (od nás je zastoupen M. Lehký) ilustrujících 
její zjasňování od počátku srpna (13.5-14 mag) do současné doby (12-12.5 mag) 
[IAUC 7511]. Důležitá zpráva na poslední chvíli: 

A. Nakamura ohlásil ranní pozorování K. Kadota: kometa 73P/Schvassmann-Vach-
mann měla 4.84 listopadu UT jasnost 13.2 mag (údaj CCD), komu 0.5' a chvost 0.8' v 
PA 310' a je nečekaně jasná [IAUC 7518]. 

Pozorování komet 

I když kometa C/1999 Yl dost zjasněla, je pořád jen kolem 12 
mag, takže pozorování komet je stále málo. Svá pozorováni zaslali: 
Kamil Hornoch (refl. 35cm, 158x - H1); Martin Lehký (refl. 20cm, 87x 
- L1; refl. 42cm, 81x - L2; 162x - L3). Maciej Reszelski (refl. 40.6 
cm, 72x - R1; 130x - R2). 



Dobře pozorovatelnou "večerní" kometou je C/1999 T2: září: 
24.75: 13.4 mag, 0.8' (Ri); říjen: 15.75: 13.3, 1.0' (H1); 21.77: 
13.1, 1.0' (Ri); 29.73: 13.0, 1.1' (H1); listopad: 1.71: 12.6, 1.3' 
(12); 1.72: 12.9, 1.2' (H1); 2.70: 12.6, 1.4' (12); 2.81: 13.4, 
1.0' (R2). Stále velice slabá je C/1999 U4 (Catalina -Skiff): říjen: 
22.87: 14.0 mag, 0.8' (R2); listopad: 1.74: 13.9, 0.8' (L3); 3.01: 
14.0, 0.7' (R2). Poměrně jasná je v současné době C/1999 Y1 (LINE-
AR): říjen: 20.85: 12.3 mag, 1.6' (H1); 20.92: 12.6, 1.4' (L1); 
21.81: 13.0, 1.5' (R1); 22.84: 12.6, 1.4' (H1); 22.87: 12.7, 1.5' 
(R1); 27.86: 12.6, 1.4' (H1); 29.74: 12.1, 1.6' (Hi); listopad: 
1.73: 12.5, 1.7' (L2); 1.79: 12.3, 1.6' (H3); 2.73: 12.4, 1.8' 
(12); 3.01: 11.9, 1.4' (R1). Také se povedl prvý pokus o nalezeni 
110P/Hartley 3: listopad: 3.01: 14.7 mag, 0.5' (R2). 

Na závěr další CCD pozorováni Kamila Hornocha, refl. 35cm, ST6; 
jasnosti jsou R - tedy v Cousinsově R-filtru; v závorce je exposice 
v s, následuje průměr kómy, a případně údaje o ohonech O. 

Kometa C/1999 K8: říjen: 22.09: 14.6: mag R (420), 0.6' . Kometa 
C/1999 T2: říjen: 15.77: 13.7 mag R (600), 0.6' , O 1.6' v PA 54'; 
21.77: 13.5 R (360), 0.8'; 22.74: 13.7 R (600), 0.8' ; listopad: 
1.74: 13.6 R (600) 0.7' , O 2.5' v PA 47'; 5.72: 13.5 R (600), 0.8' , 

o 1.1' v PA 46'. Kometa C/1999 U4: říjen: 21.84: 15.7 mag R (600), 
0.3' ; 22.90: 15.7 R (660), 0.35'; listopad: 1.85: 15.6 R (600), 
0.3' ; 5.83: 15.5 R (420), 0.3' . Kometa C/1999 Yl: říjen: 20.90: 12.9 
mag R (360), 0.8'; 21.80: 12.6 R (660), 1.2' , O 1.9' v PA 23'; 
22.82: 12.6 R (600), 1.0', O 1.0' v PA 20'; listopad: 1.77: 12.6 R 
(600) 1.0' . O 0.7' v PA 14'; 5.79: 12.6 R (540), 1.0' , O 1.1' v PA 
36 . Kometa C/2000 K2: říjen: 22.79: 14.3 mag R (540), 0.45' . Kometa 
it0P/Holmes: říjen: 21.88: 16.2 mag R (600), 0.35' ; 22.93: 16.7 
R (660), 0.25' ; listopad: 1.89: 16.6 R (660), 0.25' . 

Dopiněk adresáře a příspěvky v roce 2001 

Uvádíme pouze nová členství a děkujeme těm, kteří posílají změny pro adresář 2001: 
Jana Ločtákovd, 8.8.1961, Masarykova 45, 360 01 Karlovy Vary, 

tel. : -17-3588335. Administr. prac. ; Nemocnice Karlovy Vary, Bezru-
čovi 18, Karlovy Vary. Astronomie, skauting, literatura, joga. 

K tomuto číslu Zpravodaje je připojena složenka na příspěvky pro rok 2001. 
Stálý růst poštovného (loňský byl větší, než jsme plánovali) vedl výbor SMPH ke 
stanovení příspěvků takto: členové SMPH, kteří nejsou členy ČAS: 240 Kč, členové 
ČAS: 190 Kč; studenti a důchodci pokud nejsou členy ČAS 190 Kč, pokud jsou členy 
ČAS 120 Kč. Novou kategorií je členství bez dodávky Zpravodaje, které je jednotně 
40 Kč. Příplatek za zasílání Zpravodaje do zahraničí je jednotně 50 Kč. Adresa 
hospodáře je uvedena na složence a je: Mgr. Miroslav Šulc, Velkoppavlovická 19, 628 
00 Brno. Na téže složence můžete provést i jiné platby: členové ČAS uvádějící SMPH 
jako kmenovou složku mohou zaplatit příspěvky ČAS (150 Kč, studenti a "starodů-
chodci' 90 Kč), dále pak můžete objednat Návod na pozorování meteorů (35 Kč), pří-
padné (pokud se cítíte trošku zámožnější) mimořádný příspěvek jako dar SMPH nebo 
ČAS (letos nám v nišem dost nabitém rozpočtu těch pár tisíc hodně pomohlo pří zvý-
šeni poštovného). Pokud posíláte peníze na více než jedinou položku (= základní 
příspěvky) rozepište na druhou stranu složenky do rubriky "Zpráva pro příjemce" na 
jaký účel jakou částku poukazujete! Předejdete tak problémům se zaúčtováním. Přís-
pěvky pošlete pokud možno do 15. prosince. 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na SMPH: 
Předseda: doc. Vladimir Znojil, Elplova 22, 628 00 Brno. 

. 
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Saturnovy měsíce 5/2000 S 1 až 5/2000 S 6 

B. Gladman s týmem (J. Kavelaars, J-M. Petit, H. Scholl, N. Holman, B.G. Mar-
sden, P. Nicholson a J. A. Burns) oznámil letošní objev 4 pravděpodobných vnějších 
měsíců Saturna. Prvé dva (S/2000 S 1 a S/2000 S 2) byly objeveny na snímcích ze 
7.srpna 2.2-m reflektorem ESO, sledovány 23. a 24. září 3.6-m Canada-France-Hawaii 
reflektorem na Nauna.Kea, prvý pak ještě 27.září 1.54-m reflektorem Catalina Sta-
tion (C.V. Hergenrother a S.M. Larson) a 29.září 3.5-m NTf ESO (A. Doressoundiram 
a J. Romon). Další dva (S/2000 S 3 a 5/2000 S 4) byly nalezeny 23.září a sledovány 

• 4.září 3.6-m refl. (viz výše) a 27.září (1.54-m ref1.). Na sledování třetího mě-
ce se podíleli R.L. Allen a T. Rigg 2.4-m reflektorem NIT (25.září) a byl sledo-
an i 29.září pomocí NTT ESO. Měsíce jsou postupně 21.8, 21.4, 20.2 a 22.4 mag, 

jejich vzdálenosti od Saturna se pohybují mezi 0.08 a 0.12 AU. Dráhy jsou pravdě-
podobně dost výstředné a není vyloučeno, že některé z nich mohou být kentaury do-
časně se pohybujícími v blízkosti Saturna (dle IAUC 7512 a 7513). 

Další dva měsíce byly oznámeny Gladmanem později. Prvý byl zachycen již 7. 
srpna (podobně jako S/2000 S 1) a podruhé sledován a₹ 24.září, druhý a₹ 23. záři a 
podruhé o den později (3.6-m ref1., viz výše). Další pozorování obou měsíců získal 
a₹ C.V. Hergenrother, (spolu s R.J. Vhiteley a D. Means 2.3-m refl. na Kitt Peak) 
ve dnech 2. a 3. listopadu a 4.listopadu ještě UT1 Science Team, Paranal, ESO VLT-
UT1 8-m refl. Měsíce jsou 22.6.a 22.8 nag. Dráhy těchto měsíců (V.J. Gray) mají 
sklony 49 a 47', výstřednosti jsou 0.14 a 0.38 a velké poloosy 0.074 a 0.085 AU. 
Dráha S/2000 S 1 je retrográdní (sklon 173'), S/2000 S 2 má sklon 48', výstřednost 
0.46 a velkou poloosu 0.098 AU (NPC 41527). Dráhy měsíců S/2000 S 3 a S/2000 S 4 
jsou velmi nejisté a urgentně jsou potřebí další pozórování (dle IAUC 7521). 

Konec hledání meteoritu Vimperk 

Dne 9.listopadu 2000 byly.na Správě Národního parku Šumava odvolány akce ke 
hledání meteoritu od bolidu Vimperk z 31.srpna. Z terénu bylo odstaněno označení 
'centrální linie', hledání bylo neúspěšné, i když byla prohledána většina pádové 
oblasti 2x0.4 km. Hustá vegetace (na konci období již slehlá) a bažiny komplikova-
ly hledáni. Proběhlo 5 akci, za účasti vždy asi 10-15 lidí, byla prohledána i část 
přehlednějších luk v týlové oblasti (kam případně mohly dopadnout drobnější úlom-
ky). Na jaře bude sice terém dosti přehledný, meteorit však pravděpodobně překryji 
bytky staré vegetace. Šlo bohužel o další z řady případů marného hledání dopadlé-
tělesa. Die zprávy Jiřího Borovičky 

Naše pozorování z roku 1999 v ICQ (čísla 109-115) 

V roce 1999 pozorovalo celkem 12 pozorovatelů: CERO1 - Jakub Černý, HALOS -
Michal Haltuf, HORO2 - Kamil Hornoch, KACO1 - Richard Káčerek, KOU - Jakub Koukal, 
KRAO4 - Lukáš Král, KUB - Pavel Kubíček, KUJ - Josef Kujal, KYS - Jan Kyselý; LIB 
- Jan Libich, SVE - Milan Švehla a ZNO - Vladimír Znojil. V roce 1999 jsme sledo-
vali celkem 33 komet: 998N5 - C/1998 MS (LINEAR), 998P1 - C/1998 P1 (Villiams), 
998T1 - C/1998 Ti (LINEAR), 998U3 - P/1998 U3 (JBger), 99805 - C/1998 US (LINEAR), 
998V1 - P/1998 V1 (Spahr), 998Y2 - P/1998 Y2 (Li), 999E1 - C/1999 B1 (Li), 999H1 -
C/1999 H1 (Lee), 999H3 - C/1999 H3 (LINEAR), 999J2 - C/1999 J2 (Skiff), 999J3 -
999K6 - C/1999 K6 (LINEAR), 999K8 - C/1999 K8 (LINEAR), 999L3 - C/1999 L3 (LINE-
AR), 999N2 - C/1999 N2 (Lynn), 999S3 - C/1999 S3 (LINEAR), 999S4 - C/1999 S4 (LI-
NEAR); z periodických komet byly sledovány 4P - 4P/Faye, lop - lOP/Tempel 2, 21P - 



21P/Giacobini-Zinner, 37P - 37P/Forbes, 52P - 52P/Harrington-Abell, 59P - 59P/Ke-
arns-Kwee, 60P - 60P/Tsuchinshan 2, 84? - 84P/Giclas, 88P - 88P/Howell, 93P - 93P/ 
Lovas 1, 106? - 106P/Schuster, 114P - 114P/Viseman-Skiff, 140P - 140P/Bowell-Skiff 
a 141PA, 141PD - složky A a D komety 141P/Nachholz 2. Úpiný přehled loňských pozo-
rování je v následující tabulce: 

Pozor. 998H5 998P1 998T1 998U3 998U5 998V1 998Y2 999E1 999H1 999H3 990J2 999J3 

CERO1 
HALOS 
HOR02 
KACO1 
KOU 
KRA04 
KUB 
KUJ 
KYS 
LIB 
SVE 
ZNO 

44 
3 
2 

3 

3 

1 

33 

.1 

2 30 
2 
4 

5/1 2 2 2 

2 
3 
38 

S 
3 
2 
11 
1 
5 

40 

3 

28 
1 
27 

1 
4/1 

Celkem 55 35 2 36 5/1 2 2 2 70 43 28 33/1 

Pozor. 999K6 999K8 999L3 999N2 99953 99954 4P lOP 21P 37P 52P 59P 

CERO1 
HALOS 
H0R02 
KACO1 
KOU 
KRA04 
KUB 
KUJ 
KYS 
LIB 
SVE 
ZNO 

. 
5 38 

2/1 

. 1 

1' 

25 

1 
3 

1 
1 

18 7 1 

1 

18/1 
. 
1 

2 

2 25 

1 

33 11 

Celkem 5 40/1 1 32 18 7 1 22/1 2 26 33 11 

Pozor. 60P 84P 88? 93P 106P 114P 140P 141PA 141PD Celkem 

CERO1 
HALOS 
HOR02 
KACO1 
KOU 
KRA04 
KUB 
KUJ 
KYS 
LIB 
SVE 
ZNO 

1 4 1 17 2 9 5 5/2 4/2 

5 
4 

485/6 
5 
7 
5 
3 
7 
26/2 
1 
10 
1 

Celkem 1 4 1 17 2 9 5 5/2 4/2 559/8 



Celkově lze rok 1999 označit za průměrný (viz tanulku vlevo), přesto však v 
toto roce pokračovaly starší negativní trendy: pokles počtu pozorovatelů (v letech 
1996 a 1997 částečně "maskovaný" jasnými kometa~ui), podíl většimy pozorovatelů ne 
celkovém počtu pozorováni stále klesá. V tabulce vlevo je počet pozorovatelů, dále 
počet pozorováni (N) a počet sledovaných komet. Tu horši stranu obrazu ukazuje ta-
bulka vpravo - většina pozorováni databáze poeh4i od Kamila Hornocha (jiní aktiv-
ní pozorovatelé M. Lehký, G. Okša a M. Reszelski posílají svá pozorováni jinými 
cestami). Celkový počet pozorováni v naší databázi dosáhl 4319, celkem bylo sledo-
váno 127 komet 58. pozorovateli (dříve bylo pozorováno méně komet, ale vice pozoro-
vateli). Počet pozorováni sice u některých pozorgvatelů vzrostl, přibyli 4 noví, 
mají však nejvíce 7 pozorování (Jakub Koukal) a tek se pořadí skoro nezměniio: Ka-
mil Hornoch má. již 1768 pozorováni, Jan Kyselý 606, Vladimír Znojil 515 a Martin 
Plšek 290; ostatní pozorovatelé mají vesměs méně než 100. 

Rok: Poz N K 

1994 20 531 18 
1995 10 249 13 
1996 17 919 23 
1997 17 600 17 
1998 11 505 33 
1999 12 559 33 

1997 1998 1999 
Pozor. N K Pozor. N K Pozor. N K 

HOR02 220 17 HORO2 360 33 HORO2 485 33 
PLS 106 14 ZNO 43 10 KYS 26 7 
ZNO 92 9 PLS 31 10 SVE 10 4 
KYS 56 9 KYS 31 11 KOU 7 3 
LIB 24 1 SVE 19 4 KUJ 7 4 

Z 32 komet (141P byla sledována jako dva objekty) bylo 12 sledováno již v ro-
ce 1998, zbylých 20 začalo být sledováno a₹ v roce 1999. Absence jasné komety 
způsobila, že se prvá desízka nejsledovanějších komet téměř nezměnila, na 9. místo 
pronikla kometa C/1998 MS (LINEAR) se 101 odhadem, z "komet roku 1999" byla nejvíc 
pozorována C/1999 H1 (Lee), 70x. Kolem 20. místa se pohybují.komety 52P/Harrington 
-Abell (52 odhadů) 21P/Giacobini-Zinner sledovaná již po 2 navraty (50) á P/1998 
U3 (JSger) (48). Z dalších komet byla dost sledována C/1999 113 (LINEAR) (43x) a 
C/1999 K8 (LINEAR) (40x). Překvapující je dost malý počet pozorováni C/1998 P1 
(Villiams) - 36, C/1999 N2 (Lynn) - 32 (stejný počet pozorováni je od slabé komety 
93P/Lovas 1) a od po 2 návraty pozorované 141P/Maehholz 2 - 29. Celkem 50 a víc 
pozorování máme od 23 komet, od 47 víc než 30 pozorováni a 20 a víc pozorováni od 
62 komet. Z druhé strany je od. 45 komet méně, než po 10 pozorováních (samostatně 
jsou tedy zcela nezpracovatelné). Víc asi po uzávěrce milénia. Zpracoval VZ 

Leonidy 2000 - předběžná zpráva IMO (M. Gyssens, 19.11.2000) 

Předběžné vyhodnocení výsledků Leonid provedl letos Marc Gyssens (Rainer Arlt 
dokočoval a odkvzdává svoji Pj.D. práci) a uveřejnil na internetu, postupně v pěti 

rsích (od 16 Uf 17., do 23 UF 19.listopadu). Do poslední verse zahrnul výsled-
y 119 pozorovatelů z celého světa (z našich pozorovatelů ale kvůli počasí Leonidy 
nikdo neviděl). Další podrobnější analýza bude v prosincovém čísle VON. Doufám, že 
všichni, kteří aspoň něco viděli, svá data již odeslali.. 

Hlavním problémem je velký rozptyl jednotlivých údajů frekvence•. Výrazně se 
projevily individuální rozdíly v koeficientech percepce, 'v rozdílném vlivu rušení 
Měsícem i to, že redukce jsou prováděny na základě hvězdné mhv. Korekce byly zatím 
prováděny pro populační index 2.0 a s exponentem na přepočet zenitové frekvence 
1.0. Leonidy byly letos opět zastoupeny jasnějšími meteory, bolidy však skoro chy-
běly. Celkový průběh frekvence letošních Leonid je na připojeném grafu. V následu-
jícím komentáři vycházím z předpovědí Esko Lyytinena [MRB 8, 33-40 (1999)], který 
se v roce 1999 svými údaji nejlépe 'trefil' do skutečných hodnot: v předpovědi do-
by maxima byla chyba jen 6m, frekvence byla očekávána 5500 t 500 met./hod; očeká-
vaný roj byl charakterizován slovy "málo bolidy". 

Z grafu je vidět dost složitá struktura proudů, které jsme letos potkali. Již 
v raních hodinách 17.listopadu jsme měli v 7 50m Uf potkat okraj proudu meteorů z 
roku 1932 (předpovězená frekvence 220 met./hod). V okolí této doby byla zachycena 
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dvě maxima, prvé v 6h00m zachycené však pouze thřemi pozorovateli (30 Leonid) a 
proto značně nejisté, druhé, z 10 pozorováni v 7 59m s frekvencí 104 met./hod. Po 
následujícím poklesu začaly frekvence opět stoupat •a hodnot 100 met./hod dosáhly 
klem půlnoci 18.listopadu. S dalším vláknem starým 8 oběhů jsme se měli setkat ve
3'0m UT (z roku 1733, předpovězeno 700 met./hod, předpověď je však charakterizo-
vána jako velmi nejistá, vzhledem k silnému vlivu nepřesně známých faktorů, hlavně 
A2 členu poruch).hPorychlém vzestupu se frekvence mezi 1-3 hod UT ustálily na 
200 met./hod a v 3 46m vrcholily ~a 296 met./hod; v dobré shodě s předpovědí. Pos-
lední maximum mělo nastat kolem 7 50a UT z meteorů starých 4 oběhy (rok 1866) opět 
s frekvenci 700 met./hod. Vyvrcholení letošních Leonid se však dostavilo již v 
7h12m UT s frekvenci 424 met./hod. Po prvotním prudkém poklesu asi na 40 met./hod 
frekvence klesaly mnohem pomaleji, dozvuky aktivity zachytili i naši pozorovatelé 
ráno 19. listopadu. Všechna očekávaná maxima měla mít výrazné zastoupení jasných 
meteorů, větší počet bolidů však jen poslední maximum. Z tohóto hlediska je o pr-
vém a třetím maximu dosud jen málo vyhodnocených zpráv; meteory druhého maxima by-
ly sice většinou jasné (0-té až 2-hé wag při mhv kolem 5 mag), bolidů bylo jen ve- • 
lice málo. 

Předběžné výsledky získané Ondřejovským radarem (P. Přidal, P Koten) jsou ve 
velmi dobré shodě s visuálními údaji. Prvé maximum nastalo 17. v 8h02m a 8h15m UT, 
s frekvenci 108 met./hod; bylo dvojité s velmi vysokým zastoupením slabých meteorů 
(7-9 ma radarově) Maximum kolem 6 hod UT nebylo zachye no. Dalí maxima nastala 
18. ve 3h48m a v 7h45m. V minutových počtech bylo mezi 71141m a 8 20m detekováno 7 
lokálních maxim s podobnými frekvencemi. Vyhlazené frekvence hlavních maxim byly 
kolem 300 a kolem 430 met./hod. Maxima měla mnoho jasných meteorů s dlouhotrvají-
cími odrazy. Ani tyto údaje nejsou dosud definitivně korigovány, Shoda s předpově-
dí je ještě lepší, než u předběžných vizuálních dat. Rozdíl mezi předpovězenými a 
pozorovanými frekvencemi (byly vesměs asi 2x menši) je také obdivuhodně malý; ve 
všech případech jsme totiž procházeli jen okraji vláken, u nichž i malé číselné 
nepřesnosti v modelech distribuce ejekčních rychlosti a lokálních poruch hrají ve-
lice podstatnou roli. 

Co nám předpovídá model pro rok 20017 V tomto roce potkáme" dokonce 7 vlken 
z různých oběhů, vesměs 18.listopadu (časy vesměs UT frekvence v met./hod): 9 58m
potkáme proud z návratu 1766, frekvence 2000; v 12U0Om z 1799, frekvence 100; v 



14h10m z 1833, frekvence 60 v 17h19m z 1666, 600; v 17h22m z 1633, 260; v 17h33m
z 1699, 1500-2000 a v 18h22Ů vlákno z roku 1866 s frekvenci 6100 met./hod. 

Na závěr z dojmů těch, kteří alespoň něco viděli (vzhledem k velice nejistému 
počasí totiž nikdo nevěděl kam jet, kromě miniexpedice ve Španělsku a to je přece 
jen trochu daleko, takže skoro všichni čekali doma, zda budou mít štěstí): nejlépe 
dopadli zjevně v Rimavské Sobotě, kde měli mezi 3-4 hod. UT skoro jasno. Viděli 
mnoho jasných meteorů, skutečný bolid však jen jeden: "tých jasných bola prevaha, 
ak by chýbali, tak by to bole o ničem. Nebolo to sice ako v 1998, no o hodne lep-
šie ako v 1999". Začátek maxima zachytili také z Marikovej (30 km od Povážskej By-
strice a od Vsetína), po hodině Leonid se však zatáhlo: "aj ta hodina Leonid stala 
za to". Nejlépe dopadli 3 čeští účastnici "miniexpedice" (se 2 Holanďany a 1 Ang-
ličanem) ve Španělsku. Noc 16/17 propršela, další 2 noci bylo jasno, do SMPH na-
psal J. Borovička: "Pozorovali jsme fotograficky a videokamerami se zesilovači ob-
razu. Noc 17/18 byla i velmi pěkným vizuálním zážitkem. Zpočátku byla aktivita asi 

S ko při Perseidách, zhruba od 2 Ur do svítání pak mnohem vyšší. Během šestiminu-
vých intervalů jsme viděli 20-35 meteorů. Podle nás byla ZHR kolem 500. Často 

byly vidět 2-4 meteory těsně po sobě nebo i úpině zároveň. Poměrně hodně meteorů 
bylo jasných (+1 az -2 mag), pořádný bolid kolem -10 mag s několikaminutovou sto-
pou byl jen jeden." Dle dalších zpráv bylo něco málo vidět z SV Moravy. 

Bolid 12. listopadu 2000 

M. Šulc poslal zprávi o boliduh -6 mag (nebo jasnějším) pozorovaném z Brna, 
který prolétl severně od Měsíce v 18 42m34s t 5s Ur. Další zprávy uvítáme. 

Komety v lunaci na přelomu milenia.

Kometa C/2000 S1 (Skiff) sice nezjasněla a také s kometou 73P/Schvassmann-Va-
chmann 3 jsme se do konce léta rozloučili (to ale bude 17 mag), Přesto však komet 
zůstává dost: 8 dlouhoperiodických a 4 krátkoperiodické (pomineme-li 41P/Tuttle-
Giacobini-Kresák a 75P/Kohoutek, které sice očekáváme, ale které dosud nebyly na-
lezeny). Dvě periodické komety byly zařazeny do HLÍDKY - 47P/Ashbrook-Jackson a 
74P/Smlrnova-Chernykh (jejich předpovědi a mapky byly v příloze Zpravodaje číslo 
144), NEZAPOMÍNEJTE NA NĚ; kometa C/1999 T1 (McNaught-Hartley) byla pro tuto luna-
ci již v minulém čísle (může být pozorovatelná již od 12.prosince). 

"Nejstarší" jasnější dlouhoperiodickou kometou na naší obloze je C/1999 K8 
(LINEAR), je blízko "zastávky" a již slábne, měla by mít kolem 14 mag (je bohužel 
málo sledovaná, mapka má výšku 2 a sahá do 14.8 mag B). Blízko své nejvyšší jas-
sti (12.5-13 mag) je C/1999 T2 (LINEAR); její mapka má šířku 1.4" a sahá do 13.8 

Kometa C/1999 U4 je stále o něco slabší než 14 mag (p₹ísluním projde v říjnu 
01), pás její mapky má šířku 0.96" a sahá do 14.7 mag. Kometa C/1999 Yb (LINEAR) 

v říjnu dost nečekané zjasněla (má 12-12.5 mag), zvolna však směřuje k jihu (mapka 
2.7' do 13.6 mag). V seznamu sledovaných komet ponecháváme stále dost jasnou 
C/2000 K2 (LINEAR), která se sice vzdaluje od Slunce i od Země, je však již dlouho 
14-14.5 mag; její pozorovací podmínky se ale začínají zhoršovat (mapka 1.5' do 
14.7 mag). Kometa C/2000 5V74 (LINEAR) patří mezi "velké komety"; je sice dosud 
asi 14.5-15 mag (mapka 1.4' do 14.8 mag), nejlepší pozorovací podmínky však bude 
mít až v roce 2002. V seznamu sledovaných komet zatím zůstává také C/2000 US (LI -
NEAR), která je asi 14-14.5 mag (mapka 1.6' do 14.8 mag). Periodické komety začí-
nají kometou 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák (mapka 2.4' do 13.9 mag B) a 75P/Kohoutek 
která dosud nebyla nalezena. Buď je příliš stranou od očekávané polohy, nebo p₹í-
liš slabá (nejspíš však obojí). Pro tuto kometu je proto uvedena jen efemerida, 
která je nyní považována za nejspolehlivější. Nejistá je jasnost komety 97P/Met-
calf-Brewington (mapka má 2" a sahá do 14.8 mag B). V blízkosti perihelu poněkud 
zjasněla 110P/Hartley 3 (asi 14.5 mag, mapka má 1.6' do 14.8 mag). Efemeridy uve-
dených komet jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Datum R.A. Dekl. 
h m s o ' 

C/1999 K8 (LINEAR) 

Dist. r elong. mag Vidit 
(AU) (AU) O 

V-12 

00/12/12 1 26 48 -9 50.9 4.124 4.622 114.7 13.8 20.4 
00/12/16 1 27 06 -10 02.7 4.195 4.636 110.8 13.9 22.0 
00/12/20 1 27 37 -10 12.3 4.267 4.650 107.0 13.9 23.4 
00/12/24. 1 28 19 -10 19.8 4.340 4.664 103.2 14.0 24.8 
00/12/28 1 29 14 -10 25.4 4.414 4.678 99.5 14.0 26.1 

01/01/01 1 30 20 -10 29.2 4.490 4.693 95.8 14.1 27.2 
01/01/05 1 31 37 -10 31.3 4.565 4.707 92.3 14.1 28.1 
01/01/09 1 33 05 -10 31.9 4.641 4.722 88.7 14.2 28.8 
01/01/13 1 34 44 -10 31.1 4.716 4.737 85.3 14.2 29.3 
01/01/17 1 36 33 -10 29.1 4.791 4.752 81.8 14.3 29.5 

C/1999 T2 (LINEAR) R-12 

00/12/12 16 57 12 26 01.7 3.590 3.042 49.4 12.6 28.9 
00/12/16 16 58 30 25 41.7 3.586 3.045 49.8 12.6 31.4 
00/12/20 16 59 44 25 25.0 3.577 3.048 50.5 12.6 34.0 
00/12/24 17 00 55 25 11.5 3.565 3.051 51.5 12.6 36.5 
00/12/28 17 02 00 25 01.3 3.550 3.055 52.7 12.6 38.9 

01/01/01 17 02 58 24 54.3 3.532 3.060 54.1 12.6 41.2 
01/01/05 17 03 49 24 50.4 3.510 3.065 55.7 12.6 43.5 
01/01/09 17 04 31 24 49.7 3.485 3.070 57.5 12.6 45.7 
01/01/13 17 05 03 24 52.0 3.456 3.076 59.5 12.6 47.8 
01/01/17 17 05 24 24 57.4 3.425 3.083 61.7 12.6 49.8 

C/1999 U4 (Catalina-Skiff) 

00/12/12 2 31 40 52 37.0 4.741 5.501 136.9 15.3 
00/12/16 2 28 43 52 34.1 4.756 5.488 134.2 15.3 
00/12/20 2 26 03 52 30.0 4.774 5.474 131.4 15.3 
00/12/24 2 23 41 52 25.0 4.795 5.461 128.4 15.3 
00/12/28 2 21 39 52 19.4 4.819 5.448 125.4 15.3 

01/01/01 2 19 57 52. 13.4 4.846 5.435 122.2 15.3 
01/01/05 2 18 36 52 07.2 4.876 5.422 119.0 15.3 
01/01/09 2 17 35 52 01.0 4.908 5.409 115.8 15.3 
01/01/13 2 16 55 51 55.1 4.942 5.397 112.6 15.3 
01/01/17 2 16 35 51 49.6 4.978 5.384 109.3 15.3 



00/12/12 
00/12/16 
00/12/20 
00/12/24 
00/12/28 

01/01/01 
01/01/05 
01/01/09 
01/01/13 
01/01/17 

00/12/12 

~ 00/12/16 
00/12/20 
00/12/24 
00/12/28 

01/01/01 
01/01/05 
01/01/09 
01/01/13 
01/01/17 

00/12/12 
00/12/16 
00/12/20 
00/12/24 
00/12/28 

01/01/01 
01/01/05 
01/01/09 
01/01/13 
01/01/17 

00/12/12 
00/12/16 

S 00/12/20 
00/12/24 
00/12/28 

01/01/01 
01/01/05 
01/01/09 
01/01/13 
01/01/17 

00/12/12 
00/12/16 
00/12/20 
00/12/24 
00/12/28 

01/01/01 
01/01/05 

C/1999 Y1 (LINEAR) V-12 
23 56 10 18 06.1 2.842 3.247 105.6 12.9 55.0 
23 54 07 16 36.2 2.906 3.236 100.7 12.9 54.9 
23 52 32 15 12.1 2.972 3.225 95.9 12,9 54.5 
23 51 23 13 53.7 3.040 3.214 91.2 13.0, 53.7 
23 50 38 12 41.0 3.109 3.203 86.5 13.0 52.7 
23 50 14 ' 11 33.5 3.179 3.193 82.0 13.1 51.3 
23 50 09 10. 31.1 3.249 3.184 77.5 13.1 49.5 
23 50 22 9 33.5 3.318 3.175 73.1 13:1 47.5 
23 50 51 ' 8 40.3 3.386 3.166 68.8 13.2 45.3 
23 51 35 7 51.1 3.453 3.158 64.6 13.2 42.7 
C/2000 K2 (LINEAR) V-12 
20 28 28 -2 15.5 3.036 2.529 50.7 17.4 30.2 
20 36 44 -2 12.9 3.081 2.541 48.7 17.5 29.4 
20 44 58 -2 08.3 3.126 2.554 46.7 17.5 28.5 
20 53 11 -2. 01.8 3.170 2.567 44.7 17.6 27.4 
21 01 23 -1 53.5 3.215 2.581 42.7 17.7 26.3 
21 09 31 -1 43.4 3.260 2.595 40.7 17.7 25.1 
21 17 37 -1 31.7 3.304 2.611 38.7 17.8 23.8 
21 25 40 -1 18.5 3.348 2.626 36.7 17.8 22.3 
21 33 39 -1 03.9 3.392 2.643 34.7 17.9 20.8 
21 41 34 -0 47.9 3.435 2.660 32.6 17.9 19.2 

C/2000 SV74 (LINEAR) V-12 

0 54 52 7 07.0 5.153 5.641 115.1 16.1 39.1 
0 53 24 7 19.6 5.191 5.616 110.8 16.1 41.2 
0 52 09 7 33.0 5.232 5.592 106.5 16.1 43.2 
0 51 06 7 47.4 5.274 5.567 102.3 16.1 44.9 
0 50 16 8 02.8 5.317 5.542 98.1 16.1 46.4 

0 49 38 8 19.0 5.360 5.517 94.0 16.1 47.6 
0 49 13 8 36.3 5.404 5.492 90.0 16.1 48.5 
0 48 59 8 54.4 5.448 5.468 86.0 16.1 48.9 
0 48 56 9 13.4 5.492 5.443 82.0 16.1 48.9 
0 49 05 9 33.3 5.535 5.418 78.1 16.1 48.5 

C/2000 U5 (LINEAR) 

4 08 44 748.8 3.344 4.271 157.5 15.9 
4 03 42 824.7 3.388 4.291 153.5 16.0 
3 58 53 9 00.5 3.438 4.312 149.1 16.0 
3 54 21 936.4 3.494 4.333 144.6 16.1 
3 50 06 10 12.1 3.555 4.355 140.0 16.1 V-12 

3 46 11 10 47.6 3.621 4.376 135.4 16.2 31.4 
3 42 35 11 22.8 3.691 4.397 130.8 16.3 35.3 
3 39 20 11 57.7 3.766 4.419 126.3 16.3 39.0 
3 36 25 12 32.2 3.844 4.441 121.7 16.4 42.5 
3 33 51 13 06.2 3.926 4.463 117.3 16.5 45.8 

41P/Tuttle-Giacobini-Kresak R-12 

14 10 55 -9 21.4 1.524 1.109 46.6 12.0 23.8 
14 28 58 -10 29.3 1.514 1.094 46.2 11.9 22.8 
14 47 12 -11 33.3 1.507 1.080 45.7 11.7 21.8 
15 05 34 -12 32.7 1.504 1.069 45.2 11.6 20:8 
15 24 00 -13 26.9 1.504 1.061 44.7 11.5 19.9 

15 42 25 -14 15.5 1.507 1.055 44.2 11.5 18.9 
16 00 46 -14 58.0 1.512 1.053 43.8 11.5 18.0 



01/01/09 16 18 58 -15 34.3 1.520 1.053 43.5 11.5 17.1 
01/01/13 16 36 58 -16 04.3 1.530 1.055 43.2 11.5 16.3 
01/01/17 16 54 42 -16 28.0 1.541 1.061 43.0 11.6 15.5 

75P/Kohoutek V-12 

00/12/12 1 13 39 14 32.3 1.203 1.917 122.0 13.7 43.3 
00/12/16 1 16 25 14 24.7 1.226 1.904 118.6 13.7 45.0 
00/12/20 1 19 44 14 20.5 1.250 1.893 115.3 13.8 46.6 
00/12/24 1 23 35 14 19.6 1.276 1.881 112.1 13.8 48.1 
00/12/28 1 27 57 14 22.0. 1.302 1.870 109.0 13.8 49.6 

01/01/01 1 32 48 14 27.6 1.330 1.860 106.1 13.8 50.9 
01/01/05 1 38 08 14 36.0 1.358 1.851 103.3 13.8 52.2 
01/01/09 1 43 53 14 47.0 1.387 1.842 100.6 13.9 53.3 
01/01/13 1 50 03 15 00.5 1.416 1.834 98.0 13.9 54.2 
01/01/17 1 56 37 15 16.1 1.446 1.826 95.5 13.9 55.0 

97P/Metcalf-Brewington V-12 

00/12/12 0 12 56 -4 43.5 2.397 2.756 100.8 14.7 32.0 
00/12/16 0 15 50 -4' 39.0 2.441 2.747 97.4 14.7 33.0 
00/12/20 0 19 02 -4 32.0 2.486 2.739 94.1 14.7 33.9 
00/12/24 0 22 29 -4 22.6 2.531 2.730 90.9 14.7 34.7 
00/12/28 0 26 12 -4 11.0 2.576 2.722 87.8 14.8 35.4 

01/01/01 0 30 10 -3 57.3 2.621 2.714 84.8 14.8 35.9 
01/01/05 0 34 22 -3 41.7 2.666 2.707 81.8 14.8 36.3 
01/01/09 0 38 47 -3 24.3 2.711 2.700 78.9 14.8 36.5 
01/01/13 0 43 25 -3 05.2 2.755 2.692 76.0 14.8 36.5 
01/01/17 0 48 14 -2 44.7 2.799 2.686 73.2 14.8 36.3 

110P/Hartley 3 

00/12/12 3 41 32 31 54.0 1.616 2.551 157.0 14.2 
00/12/16 3 39 07 31 22.2 1.629 2.545 153.1 14.2 
00/12/20 3 37 07 30`50.1 1.646 2.540 149.0 14.2 
00/12/24 3 35 33 30 18.1 1.666 2.535 144.9 14.2 
00/12/28 3 34 27 29 46.7 1.691 2.530 140.8 14.2 

01/01/01 3 33 51 29 16.4 1.718 2.525 136.7 14.2 
01/01/05 3 33 44 28'47.5 1.749 2.521 132.6 14.3 
01/01/09 3 34 08 28 20.2 1.782 2.516 128.7 14.3 
01/01/13 3 35 01 27 54.7 1.817 2.512 124.8 14.3 
01/01/17 3 36 23 27 31.1 1.855 2.508 121.1 14.3 

Zákryty hvězd planetkami od 1. ledna do 18. února 2001 

Pozorování zákrytů hvězd planetkami je jedna z možnosti uplatnění amatérských 
pozorováni i v piné konkurenci profesionálních pracovišf, jejichž síi je pro tento 
účel příliš "řídká". Je jen škoda, že těmto pozorováním je věnováno poměrně málo 
pozornosti. V prvé části předpovědi na příští rok je zahrnuto 15 zákrytů do 18. 
února. Uváděny jsou jen ty, které u nás nastanou v přijatelné výšce nad obzorem a 
u nichž je pokles souhrnné jasnosti (hvězda + planetka) alespoň 1 mag. Praxe totiž 
ukázala, že menši poklesy (zvláště při silnější scintilaci) jsou velmi těžko odpo-
zorovatelné a přesnost a spolehlivost údajů je malá. Cenná jsou i kvalitní nega-
tivní pozorováni (v₹dy je nutné uvést od kdy, do kdy byla hvězda sledována). Cas 
je vhodné udávat stopkami na 0.1 s, v nouzi i na vteřiny. Pro pozorováni je zapot-
řebí dalekohledu, kterým je hvězda pohodlně vidět, pro binar 25x100 lze doporučit 
sledování hvězd asi do 10 mag, hvězdy kolem 11.5 mag vyžadují obvykle dalekohled 
asi 20 cm. V připojené tabulce je datum a čas zákrytu pro naše území v SEČ (na mi-
nuty), dále pak doporučená doba sledování před a po očekávané době dT (v minu-
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tách); základní údaje o planetce (číslo, jméno a jasnost); údaje o zakrývané hvěz-
dě (oznařeni v katalogu Tycho (je totožné s GSC), poloha zakrývané hvězdy a její 
visuální jasnost. V posledních dvou sloupcích je hloubka poklesu jasnosti a maxi-
mální trvání zákrytu ve vteřinách: 

Datum a čas 
SEČ dT 

Planetka 
Čís. Jméno mag Označení 

Hvězda 
AR Delta mag 

Zákryt 
d?l trv. 

1:03:03:07 8 2494 Inge 15.4 0808-0201 8:30:48 +14:18.8 11.4 4.0 4.7 
1:03:19:43 8 232 Russia 13.6 1331-1736 6:51:27 +15:21.7 11.6 2.1 4.6 
1:15:05:33 6 769 Tatjana 14.3. 2454-0544 7:45:19 +30:59.9 11.6 2.8 6.2 
1:15:22:12 10 895 Helio 13.3 1774-1067 2:25:17 +27:20.0 11.3 2.2 10.0 
1:17:00:59 8 2494 Inge 15.1 0807-0470 8:19:18 +14:11.3 10.9 4.2 4.1 

1:17:04:44 10 326 Tamara 13.6 3012-0410 11:04:59 +43:39.3 10.5 3.2 9.6 
1:20:17:52 8 173 Ino 12.4 4694-0192 2:21:33 - 2:49.0 10.1 2.4 7.9 
1:21:05:02 8 638 Moira 13.9 HIP 35774 7:22:45 +24:04.0 10.1 3.8 5.1 
1:24:21:50 10 737 Arequipa 13.6 0144-3145 6:17:38 + 6:12.6 11.5 2.3 4.0 
1:28:03:07 20 284 Amalia 14.5 5522-1688 12:09:29 -11:51.3 8.1 6.4 16.6 

2:07:04:04 10 303 Josephina .13.3 1933-0179 7:56:58 +27:23.7 10.7 2.7 9.3 
2:08:18:56 12 91 Aegina 12.1 1926-0309 8:04:59 +23:32.9 11.3 1.3 13.9 
2:15:00:35 12 399 Persephone 14.1 2925-1696 6:06:09 +38:02.0 10.7 3.4 7.5 
2:15:21:47 8 777 Gutemberga 14.1 0230-1113 9:14:10 + 3:14.6 11.7 2.5 5.4 
2:17:05:51 6 119 Althaea 13.8 HIP 79124 16:09:03 -18:59.1 7.8 6.0 3.1 

Ke snadnějšímu vyhledání hvězd uvádíme mapky jejich okolí, jejich rozměr je 
2•x2•. Mapky jsou číslovány dle pořadí hvězd v tabulce. Do 12.3 mag sahají mapky 
čísla 1, 3, 4, 14; do 11.6 mag mapka 2; Do 11.5 mag mapky 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13; do 10.5 mag mapky 10 a 15. Na mapce 5 je zakrývána slabší hvězda v blízkosti 
dosti jasné, na mapce 9 je zakrývána prostřední hvězda z trojice. Omluvte prosím 
otočení mapky .11 při montáži předlohy. Na mapce 12 je zakrývána severní hvězda z 
dosti blízké dvojice. 

K zákrytům hvězd planetkami jsou vydávány informace "last minute", obvykle 
asi 2-5 dnů předem. Na: http://sorry.vse.cz/'ludek/mp/ najdete podrobnější infor-
mace. 

Zprávy, pro členy SMPH 

Děkujeme všem členům, kteří již uhradili své členské příspěvky a kteří zasla-
li změny údajů pro adresář roku 2001. V ojedinělých případech se vyskytly potíže 
se složenkami. Rozesílané složenky jsou sice staré, ale pošty s nimi pracují do 
konce tohoto roku (ostatně náš hospodář je vyzvedl na poště v listopadu). Jinak 
lze pochopitelně použít nové složenky pro posílání pěněz v hotovosti. Příspěvky 
jsou 240 Kč, případně 190 Kč (členové ČAS, studenti a důchodci), nebo 120 Kč (stu-
denti a důchodci, pokud jsou současné členy ČAS). Členové bez zasílání Zpravodaje 
mají příspěvky jednotně 40 Kč, za zasílání Zpravodaje do zahraničí (včetně Sloven-
ska) je příplatek na poštovné 50 Kč. Na stejné složence lze zaslat i příspěvky ČAS 
ve výši 150 Kč, případné 90 Kč (na rubu složenky pro příjemce uveďte rozpis plat-
by). Upozorňujeme zvláště "kmenové členy", tedy ty, kteří jsou registrování jako 
členové ČAS u nás, aby své příspěvky do ČAS uhradili opět naším prostřednictvím; 
zabráni tím mnoha zbytečným komplikacím. Adresa našeho hospodáře je: 

Mgr. Miroslav Šulc, Velkopavlovická 19, 628 00 Brno. 
Pokud jste nedostali včas některé číslo Zpravodaje, urgujte prosím jeho dodá-

vku (nejlépe na adrese Kamila Hornocha). Upozorňujeme, že nová čísla vycházejí na-
nejvýš v intervalu 5 týdnů (případně před koncem platnosti mapek pro komety). 
Výbor SMPH přeje všem šťastné a veselé Vánoce a vstup do 3.milénial 

Příspěvky do Zpravodaje a kontaktní adresa na SMPH: 
Předseda: doc. Vladimír Znojil, Elpiova 22, 628 00 Brno. 



Zpravodaj Společnosti pro MeziPlanetární hmotu 
Část 2. Číslo 14/2000 (149) 

Obsah VGN 28-5 (October 2000) 

Gyssens M.: From the Editor-in Chief; 133. Píše hlavně o Pucioase (z 90 účast-
níků byla polovina Rumunů, zbytek z dalších 13 zemí. Něco o perspektivách do roku 
2001 a 2002. 

Rendtel I.: Renew- Your IMO Membership/NON Subscription Now!; 133-134. Členské 
příspěvky (s předplatným NON) i kombinované předplatné (s dalšími tiskovanami IMO) 
zůstávají na stejné výši, tedy 35 DEN a 70 DEN na rok 2001, případné 70 DEN a 140 
DEN na roky 2001 a 2002. 

Dittie G.: The 2000 International Meteor Conference, Pucioasa, Romania, Septem-
er 21-24, 2000; 134-135. Jen několik dojmů (spíše společenských) ze setkání v Pu-

cioase. O odborném programu skoro nic. 
Triglav M.: The 2001 International Meteor Conference, Cerkno, Slovenia, Septem-

ber 20-23, 2001; 135. Prvá informace o konferenci, celkové náklady na pobyt budou 
asi 200 DEN. 

Shigeno Y., Shioi H., Tanaka S.: Erratum on "Leonid Radiants Determined by Dou-
ble-station TV Meteor Observations"; 136-137. Opravy tabulek ze starší práce. 

Asher D.J., McNaught R.H.: Expectations for the 2000 Leonids; 138-143. Rozbor 
modelu autorů (předpověď na 2000 viz minulé číslo) a jeho porovnaní s jinými mode-
ly. Dle zkušenosti: dobře vystihne polohy naxim, s frekvencemi je to horší. Článek 
je dost ukecaný a neobsahuje mnoho nových údajů. 

Lůthen H., Rendtel P.: Clear Skies for the Leonids?; 143-149. Rozbor počasí bě-
hem období Leonid na některých místech Země (hlavně severní Afrika a část Atlanti-
ku). Nejlépe vycházejí Kanárské ostrovy. 

Rendtel J., Molau S., Koschny D., Ewans S., Okamura O., Nitschke M.: Video Ob-
servations of the 1999 Leonid Meteor Storm Recorded at Different Locations; 150-
165. Velmi podrobná analýza výsledků 9 TV-kamer od Jordánsk a leteckou expdici 
nad Ukrajinou přes Španělsko po Tenerifu. Maximum nastalo v 2 02m t 2m 18.listopa-
du, při délce Slunce 235.285' t .001', šířka maxima (při poloviční frekvenci) byla 
49m t 3m, pokles byl 1.6x rychlejší než vzestup. Poloha radiantu byla a = 153.6 t 
0.1', S = 21.9' t .1'. N obou nejvýchodnějších stanicích bylo registrováno plató 
aktivity mezi 1h39m a 1 53m UT odpovídající očekávanému průchodu proudu z roku 
1932, které na západě chybělo. V roji prakticky chyběly Leonidy slabší 3 mag, tedy 
s hmotnosti pod 1 mg. V intervalu 1-3 mag byl populační index 2.0 t.3 (mezi kame-
rami byly dost velké rozdíly). Velmi jasných meteorů bylo také málo (nehodnoceno). 

_ armonická analýza dob přeletu ukazuje kvasiperiodické změny s periodami 15m a 7m
10m, svědčící o přítomnosti struktur v roji o rozměrech 10000 - 35000 km. 

Arlt R., Händel I.: The "New" Peak Failed: First Analysis of the 2000 Perseids; 
166-171. Letošní Perseidy byly chudší na pozorováni, mež jiná léta, sešly se zprá-
vy od 131 pozorovatelů (9622 Perseid). Maximum Perseid nastalo při délce Slunce 
139.97' t .05', ve shodě s očekáváním (140.0'). Frekvence bya 124 t 13, tedy nad-
průměrná. Maximum svázané s mladým proudem mělo nastat v 5 UT. V blízkosti této 
doby pozorovalo jen 7 pozorovatelů, jejichž výsledky jsou rozporné. 

Kidger M.R.: On the Existence of June Lyrids Meteor Shower; 171-176. Podrobný 
rozbor pozorování červnových Lyrid (také -Lyrid) z pozorováni databáze IMO. Autor 
dochází k názoru o reálnosti tohoto roje v materiálech z let 1985-1997. Střední 
maximum nastává při ekliptikálnl délce Slunce 84.2' s frekvenci 3.1 met/hod. Frek-
vence roste se strmosti 0.066/1', klesá s 0.053/1'. Tomu odpovídá aktivita vyšší 
než 1 met./hod mezi 7.-23. červnem (optimistický odhad). Maximální frekvence se 
rok od roku měni, v roce 1986 dosahovaly snad 10 met./hod, v roce 1997 byly téměř 
nedetekovatelné (na rozdíl od roku 1996). 

Ofek E.O.: Low-Precision Formulae for Calculating Julian Day from Solar Longi-
tude; 176-178. Časové serie pro výpočet ekliptikálnl délky Slunce (v současném ob-
dobí asi na 0.005' (tedy 8 min). Máme lepši. 



McBeath A.: SPA Meteor Section Results: November-December 1999; 178-182. Souhr-
nné hlášení o pozorováních, hlavně radiových. 

Bone N.: BAA Observations of the 1999 Geminids: A Preliminary Report; 183-184. 
Zpráva je velmi předbě₹ná, není ani jasné, zda vůbec bylo zachyceno maximum (v 
kritické oblasti hlavního vzestupu je 19 hodin mezera). 

Pozorování meteorů 

Poněkud "nadstandardně" mizerné počasí podzimu se projevilo i ve velmi malém 
počtu podzimních pozorování meteorů (i když Orionidy a Tauridy byly jen málo ruše-
ny Měsícem). Oproti tomu se ze "šuplíků" vynořila poslední pozorování z léta. Pře-
hled nově evidovaných pozorování je v následující tabulce: 

Datum Poz. Zač. Kon. M T PER CAP AOR ORI STA NTA TAU EGE LEO AMO SPO Sum 

07:31 
08:12 
10:20 
10:21 
10:21 
10:21 
10:21 
10:21 
10:21 
10:21 
10:29 
11:05 
11:18 
11:18 
11:18 

SVAMI 
HALMI 
HABPA 
CRHTE 
HABPA 
HAVIV 
HONGA 
HRODA 
KASJA 
OSIPE 
NEDMA 
HABPA 
HORK.M 
KALVA 
KRAAL 

20:25 
20:23 
22:05 
20:00 
20:15 
20:00 
20:00 
20:00 
20:15 
20:00 
01:20 
00:10 
22:12 
23:25 
23:25 

21:44 
23:07 
23:50 
23:45 
00:30 
23:45 
23:45 
23:45 
00:30 
23:45 
02:59 
01:58 
04:46 
00:10 
00:10 

4 1.32 
1 2.73 
3 1.75 
7 3.00 
3 4.25 
7 3.00 
7 3.00 
7 3.00 
3 4.08 
7 3.00 
2 1.65 
3 1.80 
5 5.88 
6 0.75 
6 0.75 

1 
22 

3 1 
2 

6 
13 
19 
14 
13 
22 
0 
7 
5 
3 

3 
2 

4 
2 

2 

20 

3 

7 

2 

3 

3 

38 
1 
1 

2 

3 
8 
23 
20 
41 
24 
21 
32 
15 
17 
16 
13 
28 
5 
3 

8 
32 
33 
33 
83 
38 
34 
54 
21 
24 
28 
20 
75 
6 
4 

Tabulka obsahuje po datu a zkratce pozorovatele časy začátku a konce pozorování, 
kód pozorovacího místa a metody (viz poslední tabulku), celkový čas pozorování, 
počty meteorů jednotlivých rojů a celkový počet meteorů. Roje jsou označeny třemi 
písmeny: PER - Perseidy, CAP - a-Kaprikornidy, AQR - Akvaridy, ORI - Orionidy, STA 
a NTA, TAU - jižní a severní větev Taurid, Tauridy bez rozlišeni, EGE - epsilon-
Geminidy, LEO - Leonidy, AMO - a-Monocerotidy, SPO - sporadické meteory. 

V tabulce vlevo je souhrn pozorování zúčastněných pozorovatelů od počátku ro 
ku, spolu s počtem nocí, celkovým časem pozorováni a počtem meteorů. V tabulo 
vpravo je přehled pozorovacích nocí v nichž přibyla pozorování. 

Poz. Jméno Nocí T Met. 

CRHTE Tereza Crháková 1 3.00 33 
HABPA Pavol Habuda 3 7.80 136 
HAL.NI Michal Haltuf 1 2.73 32 
HAVIV Iveta Havránková 1 3.00 38 
HONGA Gábina Honková 1 3.00 34 
HORKM Kamil Hornoch 4 15.97 281 
HRODA Dan Hrotek 1 3.00 54 
KALVA Václav Kalaš 5 10.78 89 
KASJA Jana Kašparová 1 4.08 21 
KRAAL Aleš Kratochvíl 6 12.88 112 
NEDMA Martin Nedvěd 36 47.12 384 
OSIPE Petra Osinová 1 3.00 24 
SVAMI Michal Švanda 1 1.32 8 

Datum Poz. T Met. 

00:07:31 3 12.87 203 
00:08:12 16 28.03 431 
00:10:20 2 3.03 45 
00:10:21 11 30.40 405 
00:10:29 1 1.65 28 
00:11:05 1 1.80 20 
00:11:18 3 7.38 85 

106 nocí 224 607.03 8518 

Celkem 41 pozorovatelů. 

Poslední tabulka obsahuje seznam kódů z prvé tabulky, jim odpovídající 



pozorovací metody a místa včetně zeměpisné polohy. 

Kód Metoda Místo Délka Šířka 

1 Poč. Hluboký Důl E 15'18' N 50°04' 
2 Zak. Praha Radlice E 14'24' N 50'03' 
3 Poč. Praha E 14°25' N 50'08' 
4 Poč. Úpice E 16'01' N 50'31' 
5 Poč. Lelekovice E 16'39' N 49°21' 
6 Poč. Bažantnice E 13'17' N 49'56' 
7 Poč. Hraničné Petrovice E 17'24' N 4945' 

0 letošních Leoni dách je zpráva (dle pozorování šiastnějších pozorovatelů od-
jinud) v prvé části tohoto čísla Zpravodaje, o Orionidách IMO zprávu nevydalo; dle 
předběžné informace od Rainera Arita (který je v současné době zavalen prací) byly 
o něco "vydatnější" než v jiných letech. Smutnější je, že se opět opakovaly chyby, 
kterých se někteří pozorovatelé dopouštějí. 

Komety zimy a jara 1999/2000 (DLONOPERIODICKÉ KOMETY) 

V minulém čísle Zpravodaje byly prvé z komet, jejichž pozorování jsme uzavře-
li po 115. čísle ICC. V tomto čísle jsou výsledky získané pozorováním dalších dvou 
komet. V prvé tabulce jsou uvedena období, v nichž byly sledovány a počty odhadů: 

Kometa Celkem U nás 

Od - do N Od - do N 

C/1999 H3 
C/1999 L3 

1999:05:05 - 2000:06:10 
1999:11:16 - 2000:04:09 

168 
153 

1999:05:05 - 2000:06:10 
1999:12:14 - 2000:04:09 

117 
45 

V následující tabulce je přehled intervalů sledovaných vzdáleností od Slunce 
a z nich odvozených fotometrických parametrů (absolutní jasnosti MO a nocniny n, s 
níž se mění jasnost komety v závislosti na vzdálenosti od Slunce) 

Kometa Interval r (AU] MO n 

C/1999 H3 3.631 > r > 3.501 < r < 4.406 5.42 t 0.62 3.78 t 0.44 

C/1999 L3 2.076 > r > 1.989 < r < 
2.127 < r < 2.287• 

2.127 6.68 t 1.81 
14.66 t 1.92 

6.21 t 2.34 
-3.51 t 3.11 

Nyní k jednotlivým kometám: Kometa C/1999 H3 (LINEAR) patří mezi velké a "da-
leké" komety (perihel má 3.5 AU). Její světelné změny dobře vyhovují fotometrickým 
parametrům v tabulce a byla velmi sledována. Relativně dost vysoká hodnota mocniny 
n svědčí o tom, že pravděpodobně (i přes to, že její současnou drahou je mírná hy-
perbola) již nějaké návraty ke Slunci prodělala. V grafu změn jasnosti jsou krouž-
ky znázorněny odhady našich pozorovatelů, křížky pak ostatní odhady. Silná čára 
značí světelnou změnu dle fotometrických parametrů (totéž platí pro následující 
graf). Dle rozptylů se zdá. ýe kometa procházela krátkodobými změnami jasnosti. 

Nesporně periodická je kometa C/1999 13 (LINEAR), i když je její oběžná doba 
asi 680 let. Určená hodnota mocniny n je typická pro periodické komety, i když ke 
konci pozorovacího období pravděpodobně mírné zjasňovala (což je také jev častější 
u periodických komet). Zvláštní je na této kometě snad to, že se (jak se zdá) 
špatné odhadovala její jasnost; v odhadech jasnosti je neobvykle velký počet hru-
bých chyb, v popisech databáze ICC se však neobjevují žádné významnější vzhledové 
anomalie. V grafu je vynesena pouze dvousložková křivka. Parametry v období zjas-
ňování (v tabulce označeny •) mají jen formální význam. 
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2000 UG11 a další binární planetky 

Další podvojnost planetky typu Apollo 2000 UGI1 ohlásili M.C. Nolan, J.-L. 
Margot, E.S. Howell, L.A.M. Benner, S.J. Ostro, R.F. Jurgens, J.D. Giorgini a D.B. 
Campbell z výsledků dopplerovských měření (2300 MHz, 12.6 cm) získaných 3-7 listo-
padu radarem v Arecibu. Předběžné výsledky (při délkovém rozlišení 15 m) poskytly 
střední průměry složek 230 a 100 m. Maximální rozdíl vzdálenosti složek byl 300 m 
během 15 min kolem 7.3646 listopadu UT. Také pozorování radaru v Goldstone (8560 
MHz, 3.5 cm) potvrdily podvojnost tělesa. Užitím kombinovaného souboru dat byla 
určena oběžná doba na 19 t 1.5 hod (IAUC 7518]. 



Z objevu další binární planetky je zřejmé, že podvojnost těchto těles není 
mimořádnou výjimkou. Vzhledem k nejasnostem při diskusi ve skupině SMPH a k tomu, 
že se na Ondřejově fotometrií planetek (včetně podvojných, viz 2000 DP107, číslo 
147) intenzivně zabývají o nich teď trochu víc. 

V zásadě je několik způsobů, jak průvodce planetky najít. Zdánlivě nejjedno-
dušší je přímé pozorování průvodce, a to buď při blízkém průletu kosmické sondy, 
nebo velkými pozemskými teleskopy. Obě tyto metody byly již úspěšné, ale počet 
"navštívených" planetek je dosud malý, velké výběrové efekty jsou dané omezenou 
rozlišivostí teleskopů (připomínám: k rozlišení planetky (90) Antiope byl použit 
systém adaptivní optiky na 10-m reflektoru, vzdálenost těles byla 170 km, tedy 
0.12"; při pozorováni bylo potvrzeno podezření na podvojnost získané ze světelné 
křivky tělesa). Vzhledem k cenám kosmických sond a nárokům na pracovní čas velkých 

' teleskopů nebudou v nejbližší době asi tyto metody běžné. Další možností je analý-
za radarových měření planetek. Těmito metodami lze sledovat jen tělesa v blízkosti 
Země, protože odražený signál sice roste s plochou, ale slábne se 4-tou mocninou 
vzdálenosti. Pracovního času velkých přístrojů se v těchto případech najde víc, 
planetkám blízko Země je věnováno víc pozornosti, protože mohou potenciálně hrozit 
kolisí. Tangenciální rozlišivost je dost špatná, radiální vynikající (1 µs = 150 
m), při použití sítě radarů se synchronizovaným časem lze dosáhnout i vysoké roz-
lišivosti tangenciální (a₹ ve stovkách m). Nejjednodušší, i když obvykle ne zcela 
jednoznačnou možností je přesná fotometrie, ke které stačí i menší teleskopy (ko-
lem 0.5-m). Tato pozorováni jsou však komplikována velmi nepravidelným tvarem řady 
planetek a je těžké rozlišit změny vyvolané rotací tělesa (která může být dost 
složitá) od zákrytu. Z tohoto pohledu je 2000 DP107 spíše výjimkou. Z fotometric-
kých pozorováni bylo dosud objeveno asi 7 binárních NEAs (jde tedy o nejúspěšnější 
metodu). Průkazem je často přítomnost dvou period světelných změn, z nichž jedna 
má zákrytový charakter. V těchto analýzách má ondřejovská skupina světový primát. 

Pro získáni spolehlivých výsledků je ovšem nutné mít dosti dlouhé řady pozo-
rování - mnoho planetek (hlavně pomalejších rotátorů) má složitou rotaci. Naštěstí 
není dosud podobný případ u binárních planetek znám. Fyzikální příčina této "sta-
tistické odchylky" není dosud úpině jasná. Je hledána buď v mechanismu rozpadu tě-
lesa, za typický je považován slapový rozpad; vzhledem k očekávané krátké "životní 
době" podvojných soustav (v jednotkách milionů let) by u NEOs hrála hlavní roli 
Země, druhou možností (uvažovanou spíše u těles hlavního pásu v němž je životní 
doba soustav mnohem vyšší) jsou asi vzájemné srážky. Některé modely vedou při pr-
vém typu vzniku soustavy k jednoduché rotaci. Dle jiných modelů by byla výraznější 
chaotická rotace velmi účinně bržděna gradienty vnějších gravitačních polí, pří-
tomnost blízkého tělesa ji utlumí do normálního rotačního stavu (s pomalým preces-
nim pohybem). Déledobě si tento. typ rotace může udržet jen osamělé těleso, případ-
ně jádro komety u něhož jety k chaotické rotaci opakovaně přispívají (u planetek 
jsou"tvůrci" chaotické rotace nejspíše kolise). Chaotická rotace je ovšem bržděna 
i u osamělých těles, proto mají chaoticky rotující tělesa obvykle dost pomalou ro-
taci. 

Planetky přibližujicí se Zemi objevené v říjnu a listopadu 
(Dle stavu z 8. prosince) 

Poslední přehled planetek přibližujících se Zemi byl v čísle 147 a končil po-
lovinou října. Do konce listopadu přibylo 61 planetek (v tyto měsíce je hlavní 
planetková sezóna v jejich druhé polovině). Na objevech má jako obvykle hlavní po-
díl LINEAR (50 objevů, z toho 5 typu Aten!), Spaccvatch (4), LONEOS (3) a JPL/NEAT 
(2). Po jednom objevu patří BATTeRS a P. Kušnirákovi (Ondřejov, typ Aten, prvý ze 
střední Evropy, viz minulé číslo). Z nově objevených těles je 27 typu Amor, 28 
Apollo a 6 Aten (mimořádně vysoký počet). Přehled zajímavějších těles, pro která 
byly publikovány zpřesněné dráhy a výběr z nově objevených těles je v následující 
tabulce obsahující zkrácené označeni, absolutní jasnost tělesa, dráhové elementy, 
délku sledovaného oblouku ve dnech (s " v oposicích) a zkratku MPEC s drahou: 



Označ. mag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a [AU] Obl.MPEC 

90T01 15.3 00:09:13 280.897 33.515 205.112 8.783 .68097 2.44162 2• OU39 
98BZ7 17.6 00:09:13 299.220 103.594 111.984 6.492 .55674 2.03808 2• OV38 
98EC3 16.7 00:09:13 252.963 128.461 128.252 8.372 .51477 2.12942 2. OV38 
98SF36 19.0 00:09:13 209.141 160.178 71.614 1.717 .28045 1.32511 2• OU41 
99VP11 18.6 00:09:13 354.293 61.452 208.265 17.303 .58352 1.08435 2• 0X23 

99YC 17.5 00:09:13 122.761 156.316 64.865 38.175 .83120 1.42170 2• OV38 
99YK5 16.8 00:09:13 127.423 292.693 349.714 16.740 .55830 0.82942 2• 0X12 
OODM1 18.1 00:09:13 48.776 306.515 342.932 20.683 .48397 1.36890 2. OV18 
000082 16.8 00:09:13 16.328 164.241 173.508 25.562 .80448 2.16385 2• OV38 

OOUJ1 17.5 00:09:13 334.536 157.906 223.771 46.687 .28111 1.47668 33 OV1 
OOU011 20.4 00:09:13 324.619 240.155 224.432 8.927 .57136 1.92864 19 OX 
OOUH11 19.8 00:09:13 120.634 187.356 29.839 32.218 .42238 0.87027 41 OX 
OOUK11 25.3 00:09:13 192.199 291.464 240.078 0.711 .24948 0.88167 8 OV10 
OOUL11 20.3 00:09:13 325.314 150.803 333.935 2.175 .63463 2.12594 28 OV38 

OOUV13 13.5 00:09:13 321.092 198.107 347.633 31.950 .62594 2.43398 3• 0X35 
OOUR16 24.0 00:09:13 33.633 228.771 33.937 11.766 .43997 0.90455 4 OV10 
OOU030 24.5 00:10:23 345.611 30.057 40.301 12.657 .45200 1.81363 3 OV10 
OOUP30 17.6 00:09:13 3.679 117.407 196.365 9.250 .76086 2.25167 37 0X25 
001)030 21.9 00:09:13 318.205 37.469 60.411 4.265 .45581 1.74763 22 01120 

OOVM2 17.5 00:09:13 294.622 187.144 329.974 6.388 .67976 1.77547 2* 01161 
OOVJ61 15.8 00:09:13 311.736 280.503 270.734 18.659 .56222 2.17718 35 0X25 
OOVB1 17.8 00:11:12 56.147 262.816 21.511 41.170 .62030 1.30314 3 01110 
OOVC1 22.5 00:09:13 32.729 230.173 50.914 17.436 .26227 0.88020 9 OV41 
001,1010 24.4 00:11:12 307.240 74.046 49.701 6.328 .20591 1.16414 5 01138 

OOVH10 22.5 00:11:12 348.007 63.258 50.347 13.298 .66339 2.53575 4 01138 
OOVK10 18.5 00:11:12 40.017 244.080 58.346 14.783 .70201 1.47921 18 0X24 
OOVL10 18.0 00:09:13 353.231 114.351 252.866 10.085 .70667 3.09666 16 0X32 
OOVM10 25.8 00:09:13 336.853 330.849 97.362 0.690 .53635 2.20656 15 0X24 
OOVN10 20.6 00:11:12 102.066 225.225 61.053 21.471 .29938 1.00196 17 0X25 

OOVP19 22.9 00:11:12 102.007 221.803 56.054 7.633 .28740 0.85437 10 0X23 
OOVS28 23.6 00:11:12 345.185 49.845 57.727 7.758 .56622 2.06735 3 01151 
OOVT28 23.8 00:11:12 356.556 18.468 47.816 5.744 .60582 2.53413 1 01151 
OOV063 23.2 00:09:13 329.922 185.350 243.552 9.195 .47250 1.90130 12 0X32 
OOVK63 

OOVM63 
OOV067 

16.0 

20.4 
16.1 

00:12:02 

00:12:02 
00:12:02 

323.322 

134.665 
33.790 

40.904 

214.444 
237.389 

164.051 

74.591 
107.808 

10.389 

20.169 
9.766 

.75800 

.15668 

.61602 

2.43779 

1.02974 
2.41799 

11 

11 
9 

0X24 

OX2~OX25 
OOVS67 18.3 00:11:12 70.909 198.224 73.914 20.559 .70570 1.29718 8 0X24 
OOVJ107 23.7 00:11:12 10.605 126.863 238.267 5.968 .55754 1.94885 8 0X24 
OOVL107 24.8 00:09:13 343.226 183.708 251.579 4.903 .65522 2.90606 6 0X24 

OOVN107 15.8 00:12:02 307.655 10.631 162.961 14.069 .60549 2.15144 6 0X24 
00V0107 19.5 00:09:13 330.422 213.438 69.462 7.861 .78318 0.91363 9 0X32 
OOVN148 22.4 00:12:02 0.762 177.339 248.919 12.442 .17388 1.26607 6 0X24 
OOV0148 20.3 00:12:02 336.743 324.813 147.727 4.336 .39114 1.68036 6 0X24 
OOV0148 22.8 00:12:02 342.937 276.088 224.174 1.892 .59622 2.04989 7 0X24 

Po menším zpřesnění dráhy drobného křižiče 2000 TU28 byla upřesněna předpověď 
jeho nejbližšího setkání se Zemi. Mělo by k němu dojít 23.57 října 2005 na vzdále-
nost 0.0681 AU. Napřed ale o tělesech, jejichž dráha byla podstatně zpřesněna 
a nemusí jít vždy o tělesa nově objevená, nebo o tělesa vyhledaná po více obězích: 
jasné Apollo 1990 TO1 bylo nalezeno v rámci programu DANEOPS na snímcích z listo-
padu 1996 (program je zaměřen na "dohledáni" planetek na snímcích Schmidtovou ko-
morou na Mt.Palomaru). I když není křižičem, přiblíží se Zemi 14.64 dubna na 0.177 
AU. Více se přibližuje Zemi (na 0.062 AU) Apollo 1998 BZ7, nalezené nyní po skoro 
třech letech (1.2-m refl. na Mt. Hopkins, bylo 20.5 mag) asi 1.2' od očekávané po-



lohy; v lednu a únoru by mělo být 19 mag ve Vahách. Dle zpřesněné dráhy by se mělo 
12.45 června 2027 přiblížit na 0.0677 AU. Dalším tělesem vyhledaným na této hvěz-
dárně je 1998 EC3 (jen 0.2' od očekávané polohy, 21.5 mag), podobně jako minulé 
zjasní na 19 mag v Raku. Skutečným "křižičem" je 1998 SF36, může prolétnout jen 
0.009 AU od Země. Bylo letos sledováno velkými reflektory, (3.6 a 2.2-m) z Mauna 
Kea (22.5-21.5 mag). 29.76 března 2001 dle zpřesněné dráhy projde jen 0.0383 AU od 
Země a bude 14 mag v Bootu a v Herkulu (poletí přes 6' za!den). Ještě bliž bude 
26.80 června 2004, jen 0.0129 AU. Krátkou dobu oběhu má Apollo 1999 VP11, který se 
k zemské dráze přibližuje na 0.003 AU; v roce 2008 by měl projít 0.184 AU od Země, 
22.47 října 2017 však jen 0.0151 AU; v druhé oposici bylo; vyhledáno na Mt. Hop-
kins. Po roce bylo (na Mt.Hopkins) nalezeno i Apollo s vyjímečně výstřednou drahou 
1999 Ye, bylo také jen 21.5 mag. Nepatři k tělesům, která se přibližují Zemi, má 

• mimořádně velký sklon dráhy a je proto vždy jen slabým objekicm. Velký Aten 1999 
YKS se k zemské dráze příliš nepřibli₹uje, v polovině února let 2013 a 2017 by 
však měl být asi 0.13 AU od nás (nejmenší možná vzdálenost). 0 sledováni tohoto, 
i následujícího tělesa (20 mag) se zasloužili na Kleti. Je jím středné velké Apol-
lo 2000 DM1, nalezené 1/4' od očekávané polohy v souhvězdí,Žirafy. Na Mt. Hopkins 
našli také poslední Apollo v této části seznamu 2000 0082 (21 mag), jen 3" od oče-
kávané polohy. Dráha tohoto tělesa připomíná spíš dráhu komety 2P/Encke. 

Zajímavou dráhu "toroidálního" typu (malou výstřednost, velký sklon a přímku 
apsid skoro v rovině ekliptiky) má dost velký Amor 2000 UJ1, díky této orientaci 
se přibližuje dráze Země na 0.079 AU, setkání jsou však velice vzácná. Letos pro-
šel 0.25 AU od Země, bliž bude až 7.76 listopadu 2009, jen.0.114 AU. Podobné set-
kání si "zopakuje" ještě v roce 2018. Vrcholu serie setkání'se Zemí se blíží drob-
ný Apollo 2000 UG11 objevený 21.října. 7.96 listopadu prolétl jen 0.0157 AU od Ze-
mě (pohyboval se až 28' za den) a dosáhl 13.5 mag. K dalšímu těsnému setkání dojde 
9.43 listopadu 2008, na 0.00887 AU; další setkáni (po 8 letech) budou již vzdále-
nější. Planetka 2000 UH11 je prvou Aten v našem seznamu. Byla nalezena až během 
vzdalování jako objekt 17.5 mag. Zemské dráze se ostatně nepřibližuje, má velký 
sklon a přímku apsid v rovině ekliptiky. Týden před vyjímečně těsným přiblížením 
(na 0.01095 AU, nejnéně 0.005 AU) byl objeven jeden z nejmenších Aten 2000 UK11. 
Při nepatrném sklonu dráhy se Zemi přibližuje často; k příštímu setkání dojde 
3.listopadu 2005, na 0.0301 AU. Dosáhl 16.5 mag a díky malému sklonu se i přes 
blízkost Zemi pohyboval jen 16' za den. Dost dlouho před největším přiblížením by-
lo objeveno Apollo 2000 UL11, 19.22 listopadu bylo 0.065 AU od Země (od 18 mag 
zjasnělo na 16 mag), může však prolétnout jen 0.022 AU. Taková přiblížení jsou 
však nesmírné vzácná, na dlouhou dobu bude posledním průlet v 0.16 AU l.března 
2004. Že překvapeni nejsou vyloučena dokazuje objev 2000 UV13, které je druhým 
nejjasnějším Apollem (po planetce 1866 Sisyphus s absolutní jasnosti 13 mag). Může 
prolétnout jen 0.072 AU od Země, podobná setkání jsou však vzácná (dráha má velký 
sklon, i když přímka apsid leží skoro v ekliptice). V lednu bude 15 mag ve Vahách, 
z jižní polokoule bude pozorovatelná ještě rok. Brzy po objevu byla nalezena na 
snímcích z roku 1996 (ANEOPP ma Mt. Palomaru), nyní je dráha určena již ze 3 opo-
sic. 0 drobounkém (a prvém českém) Aten 2000 UR16 jsme již psali v čísle 148. Jeho 
příští průlet v blízkosti Země nastane 26.05 října 2006 ve vzdálenosti 0.0816 AU; 
snad tedy přece jen nebude ztracen. Drobounkým Apollem setkávajícím se se Zemí 
v blízkosti perihelu (až na 0.037 AU) je 2000 UO30, letos prošel jen 0.041 AU od 
Země (u tohoto typu drah jsou poměrné příznivé průlety dost časté). Dost velkým 
Apollem je 2000 UP30 a jak je obvyklé, nepřibližuje se Zemi (na 0.064 AU), i po-
měrně vzdálenější setkáni jsou dost vzácná. Byl objeven jako objekt 18 mag 0.46 AU 
od Země. Oproti tomu se drobný kři₹ič 2000 UO30 (může se přiblížit ač na 0.006 AU) 
setkává se Zemi častěji. Letos prolétl 19.84 listopadu 0.0606 AU od Země (byl jas-
nější 18 mag), k dalším setkáním dojde v letech 2024 a 2030. 

Dost velké Apollo 2000 VM2 bylo sice objeveno v listopadu, předobjevové sním-
ky však sahají do počátku října. Současné přiblížení ostatně není příznivé, dochá-
zí k němu mezi Zemí a Sluncem. Již brzy po objevu bylo v projektu ANEOPP nalezeno 
na snímku z roku 1993, jeho dráha je již nyní dost přesná, prochází 0.11 AU od 
Zemské. K téměř největšímu přiblížení dojde 3.32 prosince 2019, na 0.1396 AU. Dru-
hým z těles počátku listopadu je 2000 VJ61, velké Apollo s drahou orientovanou 



tak, že se nepřibližuje žádné z planet, ze vzdálenosti 0.65 AU bylo 17 mag. 
Chudší "žeň" prvé poloviny listopadu druhá více než nahradila. Dráhu podobně 

orientovanou jako 2000 VJ61 má i 2000 VBI, uzly prochází mezi drahami Země a Mar-
su. Při velkém sklonu ji můžeme sledovat na kterékoliv části oblohy, při současném 
průletu se pohybuje z Kefea do Persea. Křižičem typu Aten, pro malé rozměry už ne 
nebezpečným je 2000 VC1. Letos prošel před objevem 13.36 listopadu jen 0.0249 AU 
od Země, k dalšímu přiblížení by mělo dojít v listopadu 2014, na 0.10 AU. K blíz-
kým setkáním s tímto tělesem má vůbec docházet dosti často a tak je naděje, že 
i přes malé rozměry (i v těsném setkání bylo jen 17 mag) není definitivně ztrace-
no. Velmi malé je Apollo 2000 VG10. Dosti dlouhé období (3 týdny) jeho letošní po-
zorovatelnosti je způsobeno tím, že při malé výstřednosti své dráhy letí skoro "ve 
formaci" se Zemi, kterou pomalu předbíhá (z Andromedy, přes Labuť do Draka), 
i přes vzdálenost 0.041 AU nemá rychlejší pohyb než 5 za den. Jen o málo d 
(0.057 AU) prolétlo o málo větší Apollo 2000 VH1 (dokonce i přes podobná souhvě 
dí), při výstřednější dráze však daleko rychleji. Víc než obě minulá 'minitělesa 
(na 0.023 AU) se může Zemi přiblížit Apollo 2000 VK10, bylo však nalezeno 0.49 AU 
od nás (18.5 mag). Afel u dráhy Jupitera (5.25 AU) má Apollo 2000 VL10 připomína-
jící svou drahou spíše kometu Jupiterovy rodiny; dosáhlo asi 16 mag 0.16 AU od nás 
a je ještě pozorovatelné i menšími přístroji v Beranu (tam je nyní "setkáni komet" 
a tak proč by nebylo starým kometárním jádrem?). Nejmenším tělesem našeho výběru 
je drobounký Amor 2000 „M10, který pár dnů po objevu prolétl jen 0.039 AU od Země, 
což je skoro největší přiblížení (byl skoro v oposici se Sluncem). Dík vyjímečně 
malému sklonu se pohyboval po obloze jen zvolna, málo víc jak 5' za den. Je asi 
ztracen - i když: dosti příznivé podmínky pro jeho nalezení nastanou za 7 let. 
"Důmyslně" se setkáním se Zemi i Venuší vyhýbá dosti malý Apollo 2000 VN10, jehož 
doba oběhu je jen o 1.12 dne delší, než zemská. I když dosahuje jen asi 18 mag, 
bude asi sledován i v dalších letech. Nyní se nachází v Perseu. Aten 2000 „P19 
patří mezi velmi malá tělesa a byl nalezen po těsném průletu kolem Země (během ně-
ho₹ byl v nepříznivé fázi), patří mezi tělesa, jejichž znovunalezeni nebude snad-
né (i když se Zemi jeho dráha přibližuje dvakrát, na 0.001 a 0.002 AU). Při velmi 
těsných průletech (0.030 AU a 0.029 AU) byla objevena dvě velmi malá tělesa typu 
Aten: 2000 VS28 a 2000 VT28. Jsou to jejich skoro nejpříznivější možné průlety 
(minimálně mohou být v 0.013 AU a 0.019 AU), objevena byla v Býku a v Žirafě. Dru-
hé z nich je trochu kuriosní: má sice perihel 0.9989 AU od Slunce poblíž dráhy Ze-
mě, ale vně - vzdálenost zemské dráhy od Slunce je v té oblast asi 0.987 AU a pat-
ří proto vlastně k typu Amor. Toto těleso má proto také (díky typu své dráhy) tro-
chu větší šanci na opětné nalezení (za 4 roky). Malinkým tělesem (nesporné) typu 
Amor je 2000 VG63, týden po objevu prošlo 0.0316 AU od Země v blízkosti perihelu 
dráhy (přímka apsid leží skoro v rovině ekliptiky) a dosáhlo skoro 17 mag ve Vel-
rybě. Příště se má setkat se Zemí až v prosinci 2029, na 0.062 AU. Velkým Apolled 
s drahou podobnou drahám komet je 2000 VK63. Byl objeven daleko od Země i od Slun-
ce (1.25 a 2.19 AU) jako objekt slabší 18 mag. Příznivější pozorovací podmínky bu-
de mít až po průchodu perihelem v červenci a srpnu 2001. Druhým z těles pohybují-
cích se jen v blízkosti zemské dráhy (nejblíž je 0.11 AU) je malý Apollo 2000 
VM63, při malé výstřednosti se nepřibližuje Venuši ani Marsu. Jeho oběžná doba je 
jen o 16 dnů delší než oběh Země, většími přístroji bude nyní pozorovatelný nepře-
tržitě po několik let (v lednu bude v afelu, začátkem srpna v perihelu. Během té 
doby projde polovinou oblohy, od deklinace +60' po -67'. Podstatné větší je Apollo 
2000 „067, přibližující se Zemi jen na 0.063 AU a objevený 0.95 AU od Země. Také 
dosti velký Apollo 2000 „567 s velmi výstřednou drahou byl objeven daleko od Slun-
ce i od Země (ke které se nepřibližuje). Dvě další drobná tělesa byla objevena při 
těsných průletech kolem Země, jen 0.010 AU (nejblíž může být 0.002 AU) a 0.017 AU 
(0.003 AU). Prvé, 2000 VJ107 bylo nalezeno až během vzdalování, skoro 0.06 AU da-
leko (17 mag), dříve mělo velkou fázi. Je drobným Apollem a jeho dráha je nejistá. 
Druhé, 2000 VL107 patří mezi Amor a ekliptikou prochází poblíž perihelu. Objeveno 
bylo již před průchodem perihelem a největším přiblížením (kolem 2.prosince dosáh-
lo 16 mag). Pro své malé rozměry nejsou řazena mezi nebezpečná (PHAs); je pravdě-
podobné, že budou ztracena. Apollo 2000 „N107 patři mezi velká tělesa. Byl objeven 
0.98 AU od Země a 1.85 AU od Slunce a orientace jeho dráhy vylučuje blízké setkání 



se Zemí. Skutečným kři₹ičem je oproti tomu dost velký Aten 2000 V0107 s .perihelem 
dráhy jen 0.2 AU od Slunce. Prolétl jen 0.0955 AU od Země a byl jasnější 15 mag. 
Jeho průlety se opakuji cyklicky po 11 a po 7 letech, 3.82 prosince 2027 by měl 
být jen 0.093 AU od nás (nejblíž může být 0.002 AU!). Mezi drobné ale nikoli těsné 
křižiče (0.046 AU a 0.049 AU) patří "Amorci" 2000 VN148 a 2000 V0148. Oba mají po-
měrné malou výstřednost dráhy a proto poletí delší dobu "ve formaci" se Zemí, 
zvláště druhý z nich (měl by být pozorovatelný do května 2001). Prvý byl objeven 
0.078 AU od Země (18.5 mag), krátce před největším přiblížením; druhý ve vzdále-
nosti 0.28 AU, nejblíž (0.153 AU) bude až v únoru (bude však mít dost výraznou fá-
zi). Dle dosud publikovaných údajů se zdá, že jeho jasnost velmi výrazné kolísá 
a že má asi velice nepravidelný tvar. Posledním tělesam seznamu je drobounký Apol-
lo 2000 VQ148, objevený 16 dnů před průletem ve vzdálenosti 0.037 AU. Při objevu 
(v oposici) měl 19 mag, při průletu dosáhne 17.5 mag. Může se přiblížit na 0.015 
AU, příznivá přiblížení se opakuji po 3 letech. 

Nové velké těleso v Kuiperově pásu 

Úsilí pozorovatelů se jak v Kuiperově pásu, tak mezi kentaury v poslední době 
zaměřilo spíš na zpřesňováni drah již známých těles, jednak na prodloužením sledo-
vaných oblouků u těles objevených v tomto roce, jednak na hledání těles v dalších 
oposicích (také u₹ u letošních objevů z února a března, některá tělesa jsou již po 
konjunkci se Sluncem). Z velkého počtu zpřesněných drah je vybráno 18, u nichž by-
ly změny elementů velmi výrazné. I přes to, že je těleso 1994 VK8 sledováno již v 
5-té oposici nebyla výstřednost jeho dráhy určena příliš dobře; oprava ji zvětšila 
a také absolutní jasnost tělesa klesla o 0.5 mag. Naopak značně klesla výstřednost 
dráhy 1995 TL8, řazeného k "rozptýlenému disku", sledovaného však dosud teprve ve 
3-tí oposici. Z dalších těles sledovaných ve 3 oposicích došlo k největší změně 
dráhy u 1998 UU43, kde je nová hodnota velké poloosy kratší o 2 AU. Těleso původně 
považované za "plutě" bude asi nutné přiřadit jiné resonanci s poměrem obězných 
dob (vůči Neptunu) bližším 1, tím se toto těleso stává zajímavým pro studium vnit-
řního okraje pásu (vzdálenost perihelu nové dráhy je větší o 4 AU, afelu menši o 
8 AU). Obvyklejším rozdílem mezi staršími a novými drahami je ale už uváděná změna 
výstřednosti. Výstřednost výrazné klesla u 1998 VV24 a 1998 VX31, vzrostla u 1998 
VA25 (vesměs bez větších změn v ostatních elementech, kromě délky perihelu a ano-
malie). Těleso 1999 RB216 bylo nalezeno v druhé oposici, jeho dráha z prvé oposice 
se i přes velkou výstřednost nezměnila příliš drasticky, oblouk 66 dnů z minulé 
oposice je u₹ přijatelné dlouhý. Velice se "zmenšila" dráha 1999 XZ143, sledované-
ho původně 47 dnů - těleso bylo totiž objeveno poblíž afelu dráhy, ne poblíž peri-
helu (jak byl původní předpoklad), což se letos projevilo odchylkou v poloze asi 
2.5'. V druhé oposici po únorovém objevu byla nalezena tělesa 2000 CF105, sledova-
né jen 25 dnů (od efemeridy dle původně předpokládané kruhové dráhy bylo 2' stra-
nou) a 2000 00105 sledované v zimě 54 dnů, jehož dráha je také výstřednější, než 
původní. Oproti tomu byl 2000 EB173 (sledovaný letos 122 dnů) vyhledán v minulos-
ti. V rámci programu DANEOPS byl nalezen na snímku 1.2-m Schmidtovy komory na Mt. 
Palomar z 9.dubna 1996 (tento objekt patří mezi největší známá tělesa Kuiperova 
pásu, do skupiny plu{at, při vzdálenosti 30 AU od Slunce je jasnější 20 mag a pro-
to bude nalezen asi na vice "historických" snímcích). Těleso 2000 EE173 má poněkud 
"výstřední" dráhu a je vlastně přechodem mezi kentaury a tělesy rozptýleného dis-
ku. Perihel má ve vzdálenosti 22.6 AU a afel 75.8 AU od Slunce. Podobným případem 
je ještě 2000 0067, zachycené blízko perihelu své dráhy (20.9 AU), jehož afel pro-
táhla nová měřeni (již z oblouku 123 dnů) do rekordních 874 AU (samozřejmě t moc). 
0 sledování těles 1999 XZ143, 2000 CF105, 2000 CO105 a 2000 EE173 se zasloužil J. 
V. Parker 2.1-m reflektorem (+ CCD) na Kitt Peak-u, ne vždy jsou potřebí 4-m. Dal-
ší v tabulce uvedená tělesa (včetně 2000 0067) byla objevena v současné oposici, 
další pozorováni však "protáhla" sledovaný oblouk dráhy, kterou tak upřesnila. Tě-
leso 2000 FD8 má dle novějších poloh protáhlou dráhu sahající dovnitř Neptunovy 
(29.1 AU) a z druhé strany hluboko do disku (73 AU), při oběžné době 365 let je 
možná v resonanci 1:2 s Neptunem (oblouk se z 61 dnů protáhl na 134). 2000 FE8 má 



dráhu ještě rozměrnější (33.4 až 75.4 AU). Původně kruhová dráha z oblouku pouhých 
4 dnů tělesa 2000 FT53 byla nahrazena mírné výstřednou elipsou z období 124 dnů. 
Eliptická dráha s dost velkou výstředností nahradila kruhovou i u 2000 0K67, také 
toto těleso bylo již sledováno 121 dnů. U posledního tělesa této skupiny, kentaura 
2000 0C243 byla původní eliptická dráha (s poloosou 22 AU) počítána z oblouku 36 
dnů za pžedpokladu, že je těleso poblíž perihelu. Nová pozorováni (88 dnů) ukazu-
jí, že je spíše "napůl cesty" mezi afelem a perihelem a dráha se tím značné "zmen-
šila". V následující tabulce je přehled drah vybraných těles, na konci jsou tělesa 
nové objevená. Tabulka začíná zkráceným označením tělesa (století a mezera jsou 
vynechány), následuje absolutní jasnost, dráhové elementy, délka oblouku sledované 
dráhy ve dnech (se znakem • v oposicích) a zkrácené označeni MPEC s drahou: 

Označení Nag Epocha M Perihel Uzel Sklon e a [AU) Obi. MPEC 

94VK8 7.0 00:09:13 257.110 102.720 72.393 1.485 .02906 43.14092 
95TL8 5.4 00:09:13 26.494 85.066 261.506 0.242 .23912 52.82636 
98UU43 7.2 00:09:13 266.597 276.035 231.353 9.543 .12386 36.71783 
98VV24 7.4 00:09:13 45.804 174.269 183.467 1.512 .03675 39.25084 
98VA25 7.2 00:09:13 57.502 213.964 136.297 1.047 .04275 43.02534 

98VX31 6.6 00:09:13 352.908 42.146 37.434 2.968 .11528 45.87286 
99RB216 7.3 00:09:13 345.437 208.315 175.730 12.669 .29806 47.95883 
99XY143 6.2 00:09:13 155.480 26.753 255.417 7.139 .01238 42.99944 
OOCF105 7.2 00:09:13 312.409 118.382 56.538 0.526 .06374 44.04048 
OOC0105 5.9 00:09:13 120.813 43.088 307.255 19.254 .09997 46.67115 

OOEB173 4.7 00:09:13 339.028 66.981 169.359 15.493 .26600 39.00309 
OOEE173 8.8 00:09:13 353.320 234.852 294.011 5.943 .54017 49.20289 
OOFD8 6.7 00:05:16 321.021 85.545 184.826 19.502 .43009 51.07030 
OOFE8 6.8 00:05:16 15.601 145.362 3.912 5.867 .38658 54.35397 
OOFT53 8.1 00:05:16 0.210 178.837 35.298 12.238 .03313 43.00788 

OOOK67 5.9 00:09:13 326.487 13.221 4.631 4.856 .18287 47.44751 
000067 9.2 00:09:13 359.836 210.756 142.353 20.093 .95328 447.45783 
OOOC243 7.6 00:09:13 217.191 149.954 337.855 20.715 .20280 16.55987 
96AR20 14.0 96:01:18 8.577.107.944 330.063 6.172 .62720 15.19750 

96AS20 9.3 96:01:18 9.688 265.547 183.686 10.620 .62095 35.78728 
OOVV12 6.8 00:11:12 0.000 272.893 143.420 1.925 .0 44.91110 
OOW12 7.6 00:11:12 359.958 238.595 177.655 2.817 .07061 42.47399 
OOVX12 7.6 00:11:12 359.960 346.376 69.937 12.278 .13764 44.13547 

OOVR106 3.6 00:12:02 0.070 2.531 97.270 17.030 .0 43.08583 
OOVT169 5.9 00:11:12 0.000 322.505 105.660 1.930 .0 44.91952 
OOVU2 13.3 00:09:13 354.240 180.960 248.788 13.747 .55646 6.98098 

5. OX3~ 
3. OU39 
3. 0X12 
3. 0X12 
3. 0X12 

3. 0X12 
2. OV37 
2. OV51 
2. OV51 
2. OV61 

2. OV38 
2. OV61 
134 0X24 
134 0X24 
124 0X25 

121 OV44 
123 OV61 
88 0X35 
13 OV10 

13 OV10 
1 OV41 
1 OV41 
1 OV41 

8 0X2 
6 0X32 
63 0X01 

V závěru tabulky jsou nově objevená tělesa. Prvá dvě bychom mohli zařadit me-
zi "archivní". Byly dodatečně vyhledány na záběrech 0.9-m Spacewatch teleskopu na 
Kitt Peaku, které pořídili R. Jedicke, J.V. Scotti a T. Gehrels a proměřil A.E. 
Gleason. Obě tělesa jsou řazena mezi kentaury (dráha druhého z nich sahá hluboko 
do Kuiperova pásu - k 58 AU), vzhledem k dlouhé době od objevu a krátkému oblouku 
mahou být při své jasnosti (21.8 a 21.2 mag) znovunalezena jen náhodou. Trojici 
těles 2000 VV12, 2000 VV12 a 2000 VX12 objevili B. Gladman a J.-M. Petit pomocí 
2.2-m reflektoru na ESO (La Silla). Z oblouku jediného dne (i když "pojištěného" 
šesti polohami jsou získané dráhy velice nejisté. 

"Zlatým hřebem" tohoto seznamu (a důvodem, proč je Kuiperův pás "zařazen do 
programu" již nyní) je objev 2000 VR106, dosud největšího (mimo Pluta ovšem) těle-
sa Kuiperova pásu. Bylo objeveno 0.9-m Spacewatch teleskopem Stewardovy observato-
ře na Kitt Pack-u 28.listopadu 2000 (tento dalekohled si za své objevy již také 
zaslouží epiteton "Starý dobrý", které se dříve užívalo o Mt. Palomaru), objevili 
jej R.S. McMillan a J.A. Larsen. Novější dráha (v tabulce) je již z oblouku 13 dnů 
a těleso má absolutní jasnost 3.6 mag (tomu odpovídá při albedu 0.05 průměr 1150 
km) a zdánlivou jasnost 19.9 mag. Je nesporné (i pokud by chyby dráhy byly neobvy-



kle velké) po Plutovi největším tělesem pásu (Pluto má průměr 2360 km). Je asi 
stejně jasný jako 2000 EB173 (který je mnohem blí₹, má absolutní jasnost 4.7 mag) 
a značně překonal 1996 T066 s absolutní jasností 4.5 mag. Perličkou je zajímavost, 
kterou postřehl Petr Pravec: těleso bylo nalezeno při vizuální prohlídce snímků, 
automatický software pro detekci planetek je nezachytil, pohybovalo se pro něj 
prosté moc pomalu... 

Dalším objevem je 2000 VT169, které objevili D.C. Jewitt, S.S. Sheppard a Y. 
R. Fernandez 2.2-m reflektorem Havajské university. Je dost velké (o něco slabší 
22 mag) a z krátkého oblouku byla dosud spočtena jen kruhová dráha. 

Posledním tělesem v tabulce je těleso spíše zařaditelné mezi "damoklidy" (viz 
Zpravodaj 144) - 2000 VU2 (synonymálně 2000 VV55). Jeho dráha s perihelem 3.1 AU 
jej řadí spíše mezi periodické komety, nejeví však dle snímků většími přístroji 

• (za tím účelem pořízenými) ani stopy kometám! aktivity. A to zatím stačí. 

Ó 

Výbuchy komet - aktuální téma 

Výbuchy a rozpady komet jsou právě tím, co je při pozorováni komet nejzajíma-
vější. Letos jsme již mohli pozorovat úpiný rozpad jádra komety C/1999 S4 (LINEAR) 
jehož zbytky jsou pod mezí registrace teleskopů (podrobnějšímu studiu "mikrojader" 
a jejich zániku mělo být věnováno trochu víc času na velkých teleskopech); o této 
kometě jsme ve Zpravodaji měli dost podrobných informací. Tato kometa nás přesvěd-
čila o tom, jak jsou velmi aktivní jádra i poměrně jasných mladých komet malá: ab-
solutní jasnost komety byla 8.5 mag, což je ve srovnání s většinou periodických 
komet hodně, při tom byl průměr jádra snad pouze 400 m. 

Nyní jsme mohli (velmi obtížně) sledovat kometu 73P/Schwassmann-Vachmann 3, 
při jejím vyjímečně nepříznivém návratu (od nás byla pozorovatelná ráno od posled-
ních dnů října do počátku prosince (od 21.prosince do 25.dubna je míň než 25' od 
Slunce, pak bude (obtížně) sledovatelná z jižní polokoule; pro nás se objeví ráno 
až v polovině července jako objekt pro CCD kamery. Tato kometa má dost pohnutou 
historii: byla objevena fotograficky 2.května 1930 A.F.K. Schwassmannem a A.A. Va-
chmannem z Hamburku při zcela mimořádném přiblížení Zemi (na 0,062 AU); pak byla 
na 8 oběhů ztracena. Podruhé ji našli (opět fotograficky) až 13. srpna 1979 J. 
Johnston a M. Buhagiar z Perthu, poté opět na jeden oběh "vypadla". Pravidelné je 
sledována teprve od roku 1990. V roce 1995 se krátce po průchodu perihelem odděli-
ly nejméně 3 úlomky a jasnost komety vzrostla o 7 mag (dosáhla 5.5 mag). Dráha té-
to komety se v současné době vyvíjí dost chaoticky, i když se její vzdálenost pe-
rihelu příliš nemění (zůstává "kometárním křižičem Země). 

V roce 1930 byl počátkem června pozorován i meteorický roj spojený s touto 
kometou, tau-Herkulidy (a = 231', á = 40'). Silnými poruchami byl roj značné rozp-
týlen, nyní má frekvence <2 met/hod a je na mezi zjistitelnosti; dráha komety mí-
jela po několik oběhů dráhu Země vně. Od roku 1979 má dráha komety menší sklon 
k ekliptice a přibližuje se opět víc dráze Země (současná dráha na 0.042 AU, vli-
vem posunu uzlu již 22.-23. května). Podstatná je i skutečnost, že se uzel dráhy 
posunul dovnitř dráhy Země. Není tedy vyloučeno, že bysme mohli opět potkat meteo-
ry této komety, ale na nové dráze. Vzdálenost aktuální dráhy od zemské a téměř 4 
měsíce po průchodu perihelem nedává sice mnoho nadějí na setkání s meteory této 
komety uvolněnými při jejím rozpadu, ale tyto hodnoty jsou přijatelné pro poněkud 
starší oblaka. Očekávaná poloha radiantu by vůči původní měla být posunuta asi 
o 10' k západu a 20' k jihu, s velkou nejistotou. Období vhodné pro sledování pří-
padných meteorů roje je od 18. do 27, května. Lze doporučit pouze (pokud by frek-
vence nepřesáhly 20 met/hod) pozorování se zakreslováním. 

Ze čtyř složek pozorovaných v roce 1995 a₹ 1996 označených písmeny A-D (slož-
ka C byla pravděpodobně hlavním jádrem, delší dobu byly sledovány jen C a B) byly 
nalezeny dvě, identifikované jako B a C, mimoto se objevila další komponenta zřej-
mě v důsledku pokračujícího rozpadu - E. Za předpokladu, že složka C je hlavním 
jádrem jsou doby průchodu perihelem složek B a E +0.27 a +0.74 dne. Složku E obje-
vil K. Kadota 0.18-m reflektorem + CCD 28.84 list. UT a M. Jager 0.3-m reflektorem 
(+ Tech. Pan film) 1.19 a 2.20 prosince. Později u ní ohlásil ohon 28', složka by-



la o 1.5-2 mag slabší, než C. Jágerovy snímky a dřívější snímky A. Galada a P. Ko-
lenyho (Modra, 0.6-m refl.+ CCD) z 19.19 listopadu zachytily složku B o 2.5-3 mag 
slabší, než C. Jager dodal, že složka C má ohon 20' v PA 296" [IAUC 7534]. Na ob-
loze byla jádra ve vzdálenosti 8' a 20'. 

Pro naše pozorovatele byl i minulý návrat dost nepříznivý, v roce 1995 byla 
kometa po průchodu perihelem jen velmi nízko nad JZ obzorem, letos ji z našich po-
zorovatelů neviděl vizuálně nikdo. Takže nyní něco o jasnosti této komety: možná 
jste ve Zpravodaji postřehli, byla předpovídaná jasnost o něco vyšší, než v ročen-
ce na rok 2001. Jarní CCD pozorování (konec března - duben) totiž udávala jasnost 
rostoucí od 19.2 do 18.7 mag, oproti původní předpovědi (20 mag). Prvá CCD pozoro-
vání po konjunkci se Sluncem se podařila v listopadu K. Kadotovi: 4.84: 13.2 mag, 
0.5'; 18.83: 12.5, 0.75'. Poté již následovala i visuální pozorování, hlavně S. 
Yoshidy (25-cm refl.): 23.83: 10.4, 2.1'; 28.84: 11.4, 2.6'; prosinec: 5.84: 10.3 
2.2'; dalším pozorovatelem byl A. Hale (ve výborných podmínkách Cloudcroftu, 20 
41-cm refl.): 25.51: 11.9:, 1'; prosinec: 11.6, 0.7'. Fotografická pozorováni Já-
gera z prosince (pro C): 1.205: 11.0:, asi 1'; 5.188: 11.0-11.5, 0.7'. Složky B a 
E nebyly visuálně pozorovány. 

Snímek M. Jágera je na internetu na http://www.astrostudio.at/73pl.htm, nelze 
jej však reprodukovat. S kometou 73P však nekončíme: můžeme se těšit na rok 2006, 
kdy 13.19 května projde tato kometa jen 0.0736 AU od Země. Výborné pozorovací pod-
mínky (kometa by mohla být viditelmá pouhým okem) pomohou řešit otázku "trvanli-
vosti" sekundárních jader vzniklých meslapovým rozpadem (dle dělení Sekaniny). Do-
sud nikdy nebyla taková jádra sledována déle než dva průchody perihelem (výjimkou 
je snad složka D komety 141P/Machholz 2, která se dle výpočtů oddělila před pos-
ledním předobjevovým návratem, který byl mimořádně nepříznivý, ale i ta se pravdě-
podobně rozpadla v lednu letošního roku). Na závěr zprávy o kometě 73P děkuji Ad-
rianu Galadovi za cenné informace a hlavně za inspiraci. 

Další kometou "o které se nyní mluví" je 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák. Také 
tato kometa je jasnější, než udávala původní předpověď. Historie jejího objevu je 
ještě dramatičtější, než u komety 73P. Poprvé ji našel H. P. Tuttle (Harvard) roku 
1858 při mimořádně příznivém návratu refraktoren 10-cm, v dalších 8 návratech ale 
byla ztracená. Podruhé ji objevil v dalším příznivém návratu v roce 1907 M. Giaco-
bini (Nice) reflektorem 40-cm jako objekt 13. velikosti. A.C.D. Crommelin tehdy 
prokázal identitu této komety s kometou z roku 1858, ale nebyl schopen určit její 
oběžnou dobu a tak byla opět ztracena na dalších 7 návratů. Potřetí ji objeil C. 
Kresák v roce 1951 (binarem 25x100 ze Skalnatého Plesa) při návratu geometricky 
téměř shodném s návratem v roce 1858. Prokázal též identitu komety ve včech třech 
návratech a od té doby je sledována pravidelněji, přesto nebyla zachycena při nep-
říznivých návratech v letech 1956, 1967 a 1984. Při příznivých návratech ji lz 
snadno sledovat i malými dalekohledy, jindy se ji nepodařilo najít velkými příst 
roji. Kometa je velmi zajímavá svými výbuchy, dva největší byly pozorovány 27. 5. 
a 7. 7. 1973, př nichž zvýšila jasnost v obou případech asi o 9 magnitud, na 4., 
resp. 5. velikost; vždy však rychle slábla, skoro o 1 mag za den. 0 něco pomaleji 
probíhal zatím její poslední výbuch 17. 8. 1995 (při němž byla "objevena" jako no-
vá kometa); dosáhla při větší vzdálenosti od Země asi 8. velikosti. 

Také letošní průchod perihelem byl doprovázen rychlým zjasněním (i když je 
sporné, zda se dá nazvat výbuchem). Vzrůst jasnosti v listopadu dobře zachytil ta-
ké K. Kadota (18-cm refl.+ CCD): 17.82: 16.1 mag, 0.3'; 23.83: 13.9, 0.5'; 25.83: 
12.7, 0.85'; 28.82: 11.5, 1.4'. Visuálně měla mezi 27.lispopadem a 6.prosincem dle 
řady pozorovatelů (A. Hale, Y. Nagai, M. Tsumura, S. Yoshida, K. Yoshimoto) stálou 
jasnost kolem 10.6 mag (s dost velkým rozptylem). Dle chování jde spiš o rychlé 
"roz₹ehnutí" komety. Je viditelná také ráno; její pozorovací podmínky jsou trochu 
příznivější než u 73P a bude pozorovatelná jak v lednu (při průchodu perihelem), 
tak i nějakou dobu po něm (do března), kdy asi rychle zeslábne. 

Ještě pár poznámek z diskuse SMPH: je pravda, že u nás objevil pomocí CCD 
techniky fregmenty kometárního jádra komety 141P/Machholz 2 již v roce 1994 Petr 
Pravec. Je jistě škoda, že dle mezinárodních zvyklostí není jejich objev počítán 
za objev komety (nemuseli bysme na něj tak dlouho čekat). Posledním objevem komety 
od nás byl objev komety 124P/Mrkos před 9 lety. 



Novinky o kometách 

Úplňkové prázdno opět zapinily zprávy o kometách SOHO. Hledání v archivních 
snímcích pokračuje. Na záznamech z koronografu C2 z října 1997 našel M. Oates dal-
ších 7 komet (k 5 zjištěným již dříve), dostaly označení C/1997 T8 a C/1997 U2 -
C/1997 U7 [IAUC 7519]. 

Další komety C/1997 V3 a₹ C/1997 VS ojevil v záznamech koronografu C2 také M. 
Oates [IAUC 7534]. D.A. Biesecker upozornil na pochybnosti o existenci komety 
C/1997 U6, lišící se_od C/1995 U5 jen o 1' v poloze a o 0.01 dne v době průchodu 
perihelem. Z následující skupiny ohlášených komet: C/1997 V6, C/1997 X3 a₹ X6 a 
C/1997 Y1; objevil Oates C/1997 V6, X. Leprette ostatních 5 (vesměs v datech C2) 
[IAUC 7534]. X. Leprette a M. Oates objevili i komety C/1997 Y2 a₹ C/1997 Y3 (prvý 
z nich), C/1998 X3 a₹ C/1998 X8 (Oates); vesměs v datech koronografu C2 [IAUC 
536]. 

V recentních datech koronografů C2 a C3 (jen C/2000 Vi) našli M. Boschat a 
D.A. Biesecker komety C/2000 V1 a C/2000 V2 [IAUC 7520]; o něco později M. Oates 
kometu C/2000 V3 [IAUC 7536]. 

Záznamy koronografů proměřil D. Hammer, redukce a výpočty drah provedl B.G. 
Marsden. Dráhy objevených komet SOHO spolu s obdobím pozorovaní (v hodinách vůči 
průchodu perihelem, vesměs před ním) a číslem MPEC (ve zkrácené formě) jsou: 

Kometa T [TT] q [AU] Per . Uzel Sklon Zač. Kon. N MPEC 

C/1997 T8 1997:10:09.04 0.0052 81.49 3.31 142.27 -7.2 -6.6 3 00-V35 
C/1997 U2 1997:10:17.53 0.0051 80.59 359.00 143.79 -8.4 -6.3 3 00-V36 
C/1997 U3 1997:10:20.60 0.0052 85.93 7.91 144.43 -8.8 -6.9 7 00-V36 
C/1997 U4 1997:10:22.29 0.0050 81.89 358.73 145.62 -8.1 -6.8 5 00-V36 
C/1997 US 1997:10:27.20 0.0051 82.31 2.87 142.93 -8.1 -6.6 6 00-V36 

C/1997 U6 1997:10:27.21 0.0051 82.32 2.12 143.65 -8.4 -7.5 4 00-V36 
C/1997 U7 1997:10:28.02 0.0051 84.90 6.94 144.23 -8.3 -7.0 6 00-V36 
C/1997 V3 1997:11:02.20 0.0075 49.66 323.19 136.47 -7.0 -6.1 3 00-V18 
C/1997 V4 1997:11:03.94 0.0050 83.34 3.37 144.10 -8.1 -6.0 6 00-V18 
C/1997 VS 1997:11:08.90 0.0085 65.49 342.67 138.34 -8.1 -5.9 9 00-V18 

C/1997 V6 1997:11:09.23 0.0054 77.78 356.55 144.37 -8.7 -7.4 6 00-X13 
C/1997 X3 1997:12:03.40 0.0055 79.38 0.23 144.57 -9.7 -7.7 5 00-X13 
C/1997 X4 1997:12:03.47 0.0054 84.87 6.09 142.93 -9.4 -6.0 7 00-X13 
C/1997 X5 1997:12:06.74 0.0058 72.81 355.15 145.46 -8.8 -6.3 5 00-X13 
C/1997 X6 1997:12:10.77 0.0066 71.61 351.41 146.21 -10.6 -6.6 5 00-X13 

/1997 Y1 . 1997:12:21.20 0.0054 82.34 3.55 141.83 -7.5 -5.3 3 00-X13 
C/1997 Y2 1997:12:21.72 0.0054 88.36 9.52 143.32 -9.2 -5.0 9 00-X14 
C/1997 Y3 1997:12:23.21 0.0066 67.17 348.04 146.84 -8.0 -5.2 10 00-X14 

C/1998 X3 1998:12:05.96 0.0053 75.96 355.68 147.15 -10.1 -6.8 5 00-X13 
C/1998 X4 1998:12:08.26 0.0057 83.14 8.47 142.65 -9.7 -7.7 4 00-X14 
C/1998 XS 1998:12:09.58 0.0057 76.64 356.25 144.99 -9.4 -7.0 6 00-X14 
C/1998 X6 1998:12:10.10 0.0060 70.54 351.42 145.03 -9.5 -5.9 8 00-X14 
C/1998 X7 1998:12:10.31 0.0058 79.14 359.36 143.98 -9.9 -6.5 7 00-X14 

C/1998 X8 1998:12:12.35 0.0055 89.85 13.18 142.86 -10.9 -6.5 8 00-X14 

C/2000 V1 2000:11:05.12 0.0056 81.71 2.59 144.08 -15.6 -6.0 20 00-V35 
C/2000 V2 2000:11:05.97 0.0070 69.95 347.37 140.24 -7.8 -6.8 4 00-V35 
C/2000 V3 2000:11:11.63 0.0051 82.91 3.77 144.00 -17.4 -5.7 19 00-V18 

Mimo nečekané jasné 73P/Schwassmann-Vachmann 3 (zpráva o ní byla v minulém 
čísle, její pozorovací podmínky však byly velice špatné; období její ranní vidi-
telnosti trvalo jen asi měsíc) zjasněla také 110P/Hartley 3, která by u₹ měla být 
v dosahu "majitelů tlustších skel". Kometa C/2000 K2 (LINEAR) je stále dosti jas-
ná, podobně jako C/2000 US (LINEAR). Je také již sledována 24P/Schaumasse, které 
by měla být druhou nejjasnější periodickou kometou roku 2000 (na jaře). V druhé 



polovině listopadu byla nalezena kometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, známá náhlými 
vzestupy jasnosti; jeden z nich právě předvedla: 17.82: 16.1 mag; 23.83: 13.9 (oba 
Kadota, CCD); 27.53: 10.2: mag (Hale, 41-cm refl.); 28.84: 8.7 mag (CCD). Dosud 
není sledována kometa 75P/Kohoutek, která je nyní na dráze vzdálenější od Slunce 
než při minulém návratu. Při minulých návratech se u ní projevovaly velké negravi-
tační efekty (Al = +3.267, A2 = +0.67192), z toho důvodu je předpověď její polohy 
již dosti nejistá (při nepříznivém minulém návratu nebyla nalezena) a rozdíly mezi 
efemeridami různých autorů dosahuji asi 0.4 . Tato drobná kometka zřejmě aspiruje 
na označeni "ztracená". Poměrně velké negravitační efekty má i zmíněná 24P: Al = 
+0.12, A2 = -0.0595. 

Objevily se dotazy na přesnost uváděných efemerid. Je obvykle dána přesnosti 
elementů a u delší dobu sledovaných komet se odchylky obvykle pohybuji kolem 3". 
Pokud na kometu působí velké negravitační sily, případně i velké gravitační por 
chy (například od Jupitera, v současné době jsou jim dosti ovlivněny dráhy kom 
C/1999 K8, C/1999 U4 a C/1999 Yl) bývají odchylky obvykle do 0.2'. U nové objeve-
ných komet s drahami počítanými z oblouku 3-5 dnů mohou chyby již během jednoho 
měsíce narůst na 15' až 30'. 

U planetky 2000 50253 objevené 24.srpna systémem LINEAR zjistili 24.3 listo-
padu UT C.V. Hergenrother a A.E. Gleason 1.54-m reflektorem Stewardovy Observatoře 
5" komu a 15" ohon v PA 45'. Kometa má označeni P/2000 SO253 (LINEAR) [IAUC 
7524]. Visuální jasnost jádra komety je asi 20 mag, bude dost dlouho skoro konsta-
ntní - kometa se zvolna přibližuje ke Slunci, ale vzdaluje od Země.a těsné po prů-
chodu perihelem zmizí u Slunce. 

Objev další komety oznámil již 19.listopadu S. Nakano. Kometu objevil visuál-
ně, binokulárem 25x150 S. Utunomiya o den dříve. Měla komu 5', 8.5 mag a rychlý 
pohyb k JV v Plachtách (a = 9 04,0m, S = -41'22'). Objekt marné hledala řada zku-
šených pozorovatelů (A. Hale, D. Seargent, J. Biggs, T. Urata a J. Kobayashi). Te-
prve 25. ji visuálně objevil F. Jones z Nového Zélandu pomoci 7.8-cm refraktoru, 
30x, při pozorování proměnné hvězdy T Aps a ohlásil A.C. Gilmore (a = 13 49.8m, 
S = -77'05'). Kometa měla difuzní komu 4' a 8 mag (za úsvitu). Krátce poté vzniklo 
v CB podezření, jde o týž objekt. Prvé přesné posice získal Glimore (1-m refl, na 
Mt.John), předběžné elementy byly počítány s využití zmíněných visuálních poloh a 
ohlášeny v IAUC. Jasnost komety dosti rychle roste: 26.5 listopadu 7.4 mag, 28.5: 
6.5 mag [IAUC 7526 a 7527]. Novější elementy (v tabulce) se od předběžných liší 
jen velice málo; například ve vzdálenosti perihelu 1/4000 AU, v délce uzlu 3'; 
rozdíly poloh by byly ještě za rok jen několik minut. Udané visuální polohy byly 
vyjímečně přesné a kometa za krátkou dobu opsala dost velký oblouk. Jde o dosti 
slabou kometu, které prolétla jen 0.28 AU od Země. Její dráha je zajímavá tím, že 
její rovina je blízká rovině rovníku (velké jižní deklinace byly dány její blízko 
stí), od konce srpna do počátku listopadu byla v příznivé poloze pro pozorovatel
severní polokoule. Z vyšších hor ji snad bude možné zahlédnout kolem 17. prosince 
večer (těsně nad JZ obzorem), jinak by měla být pozorovatelná ráno asi od 21. led-
na, to však již asi bude slabší 9 mag. Má název C/2000 V1 (Utsunomiya-Jones). 

V následující tabulce jsou uvedeny nové elementy sledovaných komet spolu s 
nejlepšími elementy komet 24P a 75P: 

Kometa T [TI'] q [AU] e Perihel Uzel Sklon MPC 

24P 01:05:02.6576 1.205005 0.704808 57.8736 79.8311 11.7515 31663 
75P 01:02:27.3481 1.787299 0.496164 175.6949 269.6830 5.9100 31663 

147P 01:04:29.5075 2.752369 0.277477 347.4999 93.7532 2.3679 41527 
C/1997 BA6 99:11:27.5795 3.436400 0.998897 285.9378 317.6637 72.7149 41524 
C/1999 K8 00:04:24.3059 4.200540 1.000788 164.6219 195.3946 52.7332 41524 

C/1999 Tl 00:12:13.4703 1.171704 0.999975 344.7572 182.4823 79.9749 41524 
C/1999 T2 00:11:24.4679 3.037376 1.002085 104.6690 14.8800 111.0020 41525 
C/1999 U4 01:10:28.4551 4.915282 1.007716 77.5128 32.2887 51.9260 41525 
C/1999 Y1 01:03:24.1114 3.091180 1.000622 184.2856 188.8842 134.7868 41525 
C/2000 S3 00:07:16.1391 2.661094 0.772068 298.1994 41.1683 25.1534 41526 



P/2000 54 00:10:19.1028 
P/2000 S0253 01:05:02.1345 
C/2000 V1 00:12:26.5593 

Kometa a jméno 

2.265372 0.681903 172.3258 174.6453 
1.693861 0.538973 6.7513 89.8146 
0.321153 1.0 51.5056 10.7579 

Epocha a I P\ z t dz N 

28.3258 41526 
3.6823 0-V39 

160.1687 0-V62 

Období 

24P/Schaumasse 2001:05:11 4.082102 J 8.25 ; 1976-1993 
75P/Kohoutek 2001:02:20 3.547379 J 6.68 j 1975-1988 

147P/Kushida-Muramatsu 2001:05:11 3.809388 I 7.44 ̀  1994-2000 
C/1997 BA6 (Spacewatch) 1999:12:08 +0.000321 t .000001 305 97:01:11-00:11:05 
C/1999 K8 (LINEAR) 2000:04:06 -0.000188 * .000001 526 99:05:26-00:11:04 

C/1999 Ti (McNaught-Hartley) 2000:12:02 +0.000021 t .000005 189 99:10:07-00:11:02 
C/1999 T2 (LINEAR) 2000:12:02 -0.000686 t .000002' 563 99:07:22-00:11:05 
C/1999 U4 (Catalina-Skiff) 2001:10:18 -0.001570 t .000005, 204 99:09:18-00:11:05 
C/1999 Y1 (LINEAR) 2001:04:01 -0.000201 t .000001 526 99:10:29-00:11:04 
C/2000 S3 11.674942 J 39.9 21 2000:09:20-11:03 

P/2000 S4 7.121639 J 19.0 36 2000:09:01-10:29 
P/2000 S0253 (LINEAR) 3.674101 I 7.04 24 2000:09:24-11:24 
C/2000 V1 (Utsunomiya-Jones) 51 2000:11:26-11:30 

Jasnosti komet: poslední visuální pozorování komety C/1995 01 (Hale-Bopp) je 
ze srpna, z října a listopadu jsou jen negativní pozorování ([14.0 mag). Také ko-
meta C/1997 BA6 (Spacewatch) začala dost rychle slábnout, poslední pozorování je 
ze října (v listopadu je jedno negativní ([13.7 mag). Zhruba stálou jasnost (13.6 
mag) má další z "ji₹ních" komet, C/1999 KS (LINEAR), z této trojice u₹ nebude po 
opětném přesunu na severní oblohu žádná pozorovatelná. Málo sledovaná (a již asi 
slabší 14 mag) je C/1999 K8 (LINEAR). Kometa C/1999 Ti (McNaught-Hartley) je tro-
chu jasnější, než jsme podle minulých výpočtů čekali: kolem 3/10 měla 9.7 mag, 
24/10: 9.0, 1/11: 8.8, 20/11: 8.5, 25/11: 8.4,. 4/12: 8.2 mag. Také kometa C/1999 
T2 (LINEAR) nebyla již delší dobu sledována, koncem října a v listopadu asi vrcho-
lila její jasnost (měla 12.8 mag). Kometa C/1999 U4 (Catalina-Skiff) dosáhla na 
přelomu října a listopadu asi 14.1 mag, zdá se ale, že od té doby mírně zeslábla, 
asi na 14.4 mag (pozorování je však málo). Nejsledovanější "severní" kometou je 
C/1999 Y1 (LINEAR), její jasnost vrchlila kolem 8.listopadu, kdy měla asi 12.1 mag 
a kolem 2.prosince mírné zeslábla na 12.6 mag. POZOR: Kometa C/2000 K2 (LINEAR) 
snad dosud tvrdošíjné odmítá slábnout, i když se vzdaluje od Země i od Slunce. Bě-
hem září zjasněla z 14.4 mag na 14.2 v říjnu. Dle posledního údaje A. Nakamury 
měla 22.41 listopadu 14.3 mag (60-cm refl.+ CCD). Zřejmé již zmizela P/2000 S1 
(Skiff). Ojediněle byla vizuálně sledována v záři a říjnu (14-15 mag), poslední 
(asi přeceněný) údaj je od V. Hasubicka (44-cm refl.) z 18.74 listopadu: 14.9 mag. 
/2000 SV74 byla dosud sledována jen ojediněle, je asi 15 mag, o málo jasnější je 
snad C/2000 US (LINEAR). 0 jasnosti C/2000 V1 (Utsunomiya-Jones) již bylo pár slov 
výše. Dle posledních pozorování ze 7.prosince je již 6.6 mag, tedy mírné jasnější, 
než uvádí předpověď. 

Z periodických komet byla z jižní polokoule krátce kolem 4.října zachycena (v 
nepříznivé poloze) 2P/Encke, byla asi 10.5-11 mag. Kometa 24P/Schaumasse byla dle 
Nakamury (CCD) 22.57 listopadu 18.7 mag, koncem ledna by mohla začít být pozorova-
telná. 0 41P a 73P (dvou velmi aktivních kometách je dost jinde), 47P/Ashbrook-Ja-
ckson má asi kolem 13.5 mag a jasnost příliš nemění. Kometa 97P/Metcalf-Brewington 
ja asi v neaktivní fázi, koncem října však asi na pár dnů zjasněla (dle 3-4 vizu-
álních a jednoho CCD údaje), nyní je opět asi 18 mag. Dost jasná (asi 14.2 mag) je 
od poloviny listopadu 110P/Hartley 3. 

Visuální pozorování komet byla sice v IAUC často, vesměs však těch, které ne-
jsou našimi pozorovateli sledovány: C/1999 Ti (McNaught-Hartley) v IAUC 7522 (3 
odhady), v IAUC 7540 (6 odhadů); C/2000 V1 (Utsunomiya-Jones) v IAUC 7527 (2 odha-
dy) a v 7535 (6 odhadů) a 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák v IAUC 7536 (3 odhady). 



Pozorování komet 

Do této rubriky v minulém čísle se opět vloudila chyba, Kamil 
Hornoch sledoval kometu 110P/Hartley 3 (číslo je správné). 

Pro nepřízeň počasí se sešlo pozorování málo; svá pozorování 
zaslali: Martin Lehký (refr. 20cm, 87x - L1; 140x - L2; refl. 42cm, 
81x - L3; 162x - L4); Gabriel Okša (20x80 - 01); Maciej Reszelski 
(ref1. 40.6 cm, 72x - Ri; 130x - R2). 

Pomalu začíná mizet C/1999 K8 (LINEAR): listopad: 16.85: 13.3: 
nag, 1.3' (L3). Ještě dlouho bude asi vidět C/1999 T2 (LINEAR): lis-
topad: 19.69: 13.3 nag, 1' (L3). Stále je velmi slabá C/1999 U4 (Ca-
talina-Skiff): listopad: 16.76: 14.2: mag, 0.7' (L4). Mezi nejsledo-
vanější komety patři C/1999 Y1 (LINEAR): listopad: 3.83: 12.2 nag 
1.5' (R1); 8.77: 11.6, 1.8' (L1); 16.75: 11.6, 2' (L3); 19.75: 12.2 
1.5' (L3); 22.90: 12.3, 1.7' (L1); 29.77: 12.5, 1.5' (Li); prosinec 
1.80: 12.5, 1.6' (L2). Dosud nesmírně slabá je C/2000 SV74: listo-
pad: 16.78: 14.6: nag, 0.5' (L4). Po náhlém zjasnění je vidět 41P/ 
Tuttle-Giacobini-Kresák: listopad: 30.18: 9.6: mag, 3.5' (01); Přiš-
la již také prvá visuální pozorování komety 97P/Metcalf-Brewington: 
listopad: 5.88: 13.0 mag, 1.5' (R2); 16.74: [13.0, &1' (L3); 19.77: 
[13.0, &1' (L3). Je už sledována i 110P/Hartley 3: listopad: 16.83: 
14.1 nag, 1' (L4). 

Po visuálních údajích následují CCD pozorování Kamila Hornocha, 
refl. 35cm, ST6; jasnosti jsou R - tedy v Cousinsově R-filtru; v zá-
vorce je exposice v s, následuje průměr kómy, případně údaje o oho-
nech 0: 

Kometa C/1999 U4: listopad: 27.98: 15.7 mag R (600), 0.5'; 
29.82: 15.7 R (360), 0.45'. Kometa C/1999 Y1: listopad: 27.95: 12.7 
mag R (480) 1.1', 0 5.0' v PA 24°; 29.89: 13.0 R (420), 1.0', O 3.9' 
v PA 21°. Kometa C/2000 SV74: listopad: 27.93: 15.8 mag R (480), 
0.3'. Kometa ilOP/Hartley 3: listopad: 28.02: 14.7 nag R (600), 
0.5'; 29.85: 14.6 R (600), 0.45'. 

I Martin Lehký si v Hradci Králové vyzkoušel CCD-fotometrii ko-
met pomocí 25-cm reflektoru, na kometě C/1999 Y1 (LINEAR): říjen: 
21.93: 13.1 R (300), 0.6', O 0.8' v PA 32° a 0.4' v PA 345°; 23.93: 
12.8 R (300), 0.6', O 1' v PA 34° a 0.5' v PA 350°; 28.92: 12.9 R 
(300), 0.5', O 0.8' v PA 37° a 0.4' v PA 355°; listopad: 8.78: 13.0 
R (300). 0.5', O 1.1' v PA 42° a 0.5' v PA 350°; 8.79: 12.8 R (120), 
0.4', 0 0.8' v PA 43' a 0.35' v PA 355°. 

Upozornění pro pozorovatele 
Svá pozorování z konce tohoto roku pošlete co nejdříve, uzávěr-

ka pro pozorováni meteorů je 15.února (později došlá pozorováni již 
nebude možné zařadit do databáze IMO), uzávěrka pro pozorování komet 
je 20.ledna (později došlá pozorování budou posuzována jako "archiv-
ní" a nebudou zařazena do zprávy za rok 2000). 

Prosíme také ty pozorovatele, kteří zasílají svá pozorováni ko-
met přes jiné organizace než SMPH (nebo přímo) aby do 15. ledna zas-
lali celkovou statistiku svých pozorování v roce 2000 

Jinak ještě jednou 

Štastné a veselé Vánoce a úspěšný Nový rok 2001 přeje výbor SMPH 


