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Astronomický leden 2008 
Leden 2008 je určitě zajímavým měsícem pro pozorovatele oblohy. 

Již v minulém čísle Astronomických informací jste si mohli přečíst o 
opozici planety Mars a průchodu periodické komety 8P/Tuttle, která 
se svou jasností může dostat až na hranici pozorovatelnosti pouhýma 
očima. Ale zajímavostí, které nás čekají, je ještě více. 

Meteory vylétající ze zrušeného souhvězdí 

Kvadrantidy 
Meteorický roj Kvadrantid má každoročně maximum své aktivity na samém 

začátku kalendářního roku. Letos tento okamžik připadá na časné dopolední hodiny 
(kolem 7:40 SEČ) našeho času. S ohledem na to, že Kvadrantidy jsou bezesporu 
jedním z nejaktivnějších pravidelných rojů, máme téměř jistotu, že za jasného 
počasí uvidíme před svítáním v pátek 4. ledna na nebi překrásné představení. 
Uváděná zenitová hodinová frekvence činí 120 meteorů. Příliš velké problémy by 
nám letos neměl dělat ani Měsíc. Na obloze sice bude až do 4:40 SEČ, ale bude se 
jednat už o velice úzký couvající srpek (čtyři dny před novem) pohybující se jen 
nízko nad horizontem. Čím severněji bude letos vaše pozorovací stanoviště tím 
lépe. 

Radiant roje 
leží v oblasti mezi 
souhvězdími 
Pastýře, Draka a 
ojí Velkého vozu 
(Velká 
medvědice), která 
bude v průběhu 
druhé poloviny 
noci stoupat stále 
výš nad 
severovýchodním, 
východním a k 
ránu 
jihovýchodním 
obzorem. Krátce 



před svítáním se při pohledu ze střední Evropy radiant dostane až téměř k zenitu. 
Poprvé si meteorického roje Kvadrantid jako periodického všimli astronomové 

již roku 1839. Meteory vylétaly zdánlivě z tehdejšího souhvězdí Zedního kvadrantu 
po němž má roj dodnes své označení. Souhvězdí z oblohy zmizelo v roce 1925 
z rozhodnutí IAU, která toho roku určila přesné hranice 88 souhvězdí, mezi nimiž 
však už Zední kvadrant nebyl. Jeho hvězdy si mezi sebe rozdělily souhvězdí 
Herkula, Pastýře a Draka. Radiant se tak na současné obloze promítá do souhvězdí 
Pastýře (Bootes) a roj je proto občas (velice zřídka) označován i jako Bootidy. 

Nejvhodnějším obdobím pro pozorování roje Kvadrantid v letošním roce tak 
připadá na čas od cca 1 hodiny po půlnoci do ranního svítání (nautické svítání 
začíná kolem půl sedmé SEČ) 4. ledna (pátek). Aktivita by měla narůstat společně 
se zvětšující se výškou radiantu nad obzorem a navíc v závěru noci nebude svou 
přítomností rušit ani Měsíc. 

Podle názorů, které se objevily v posledních letech, by nemusela mateřským 
tělesem meteorického roje Kvadrantid být žádná z periodických komet (obvykle 
byla v podezření 96PIMachholz 1), ale trochu netradičně blízkozemní planetka 
nesoucí označení 2003 EHI. Kvadrantidy by tak byly vedle prosincových Geminid 
(3200 Phaethon) druhým meteorickým rojem, který za svoji existenci vděčí 
planetce. Astronomové se dohadují, že není vyloučeno, že se v obou případech 
jedná o vyhaslou kometu, která již vyčerpala své těkavé látky a zbylo po ní pouze 
neaktivní jádro. Není tedy vyloučeno, že budeme pozorovat pozůstatky bývalé 
komety, jejíž drobné úlomky budou zdánlivě vylétat na obloze z bývalého 
souhvězdí. Potěšitelná je ale skutečnost, že roj je bezesporu současný. 

Souhvězdí Velryby a 

trpasličí planeta Ceres 
V prvních týdnech nového roku 2008 budou mít možnost sledovat 

největší planetku pásu mezi Marsem a Jupiterem i zájemci vybavení 
pouze triedry. Řeč je o objektu, který v srpnu roku 2006 získal statut 
trpasličí planety — planetku Ceres. Při jasnosti objektu 8,3 mag to 
bude docela zajímavá výzva. S malým dalekohledem o průměru 
objektivu kolem 60 mm by to pak už neměl být vůbec žádný problém. 
Záviset bude pouze na tom správně určit směr, do něhož se dívat. 
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v 

ZaCAS 
Co nás čeká v roce 2008 

Výbor pobočky sestavil po delší diskuzi a zapracování námětů členů plán 
akcí na rok 2008. A na co se můžete těšit? 
• 20. února se uskuteční další Astrovečer. Pozor, tentokrát se nebude konat 

v budově zČU na Chodském náměstí, ale v přednáškové místnosti Hvězdárny a 
planetária Plzeň (U dráhy 11, kousek nad 3.bránou Škodovky). Ráno 21. února 
totiž dojde k úpinému zatmění Měsíce, jehož pozorování bude pro zájemce 
zorganizováno před budovou HaP Plzeň na výše uvedené adrese. 

• od 28. března do 5. dubna bude vyhlášen další ročník Messierovského týdne, 
který vyvrcholí Messierovským maratónem v noci 5./6. dubna. Místo konání 
maratónu bude ještě upřesněno. Po zkušenostech z loňského ročníku, kdy se pro 
značné přesvícení ne úpině osvědčilo stanoviště na Hvězdárně v Rokycanech, je 
v současné době v jednání možnost konání akce jinde pod temnější oblohou. 
v druhé polovině května, nebo začátkem června proběhne další Astrovečer. 

• (pravděpodobně) od 30. července do 2. srpna se uskuteční expedice za úpiným 
zatměním Slunce do Ruska. Nezapomeňte, že na akci je nutno se přihlásit do 
konce roku 2007! 

• v druhé polovině srpna proběhne další den pobočky na expedici pořádané HaP 
Plzeň. 

• v září se pobočka pravděpodobně opět účastní akcí Dny vědy a techniky 
v ulicích a Evropská noc vědců. 

• v průběhu října se uskuteční pravidelný podzimní pozorovací víkend na 
Hvězdárně v Rokycanech. 

• začátkem prosince proběhne další Astrovečer. 

Kromě výše uvedených akcí budou organizovány expedice k pozorování 
zákrytů hvězd planetkami a tečných zákrytů hvězd Měsícem a dalších zajímavých 
úkazů a návštěvy vystav s astronomickou tématikou. 



U akcí, kde není dosud stanoveno přesné datum a místo konání, budou tyto 
informace postupně uváděny ve zpravodaji a na internetových stránkách pobočky 
www.astro.zcu.cz. Informace budou také rozesílány pomocí konference ZpČAS na 
serveru www.pandora.cz. 

Výbor pobočky 

Na co byste neměli zapomenout 
- 4. ledna nastane maximum meteorického roje Quadrantidy. Podrobnosti si 

můžete přečíst v samostatném článku v tomto čísle zpravodaje. 
- 5. ledna ráno před východem Slunce bude nad jihovýchodním obzorem k vidění 

seskupení Venuše a úzkého srpku Měsíce. Velmi fotogenické bude i pozadí —
úkaz se odehraje v souhvězdí Štíra! 

- 9. ledna večer těsně po západu Slunce se můžete pokusit nad jihozápadním 
obzorem vyhledat úzký srpek Měsíce. Nedaleko se bude nacházet planeta Merkur. 

- 1. února nastane těsná konjunkce Jupiteru a Venuše (vzdálenost 0,6°). Ale o tom 
až v příštím čísle. 
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Ceres má podle našich současných informací průměr něco nad 900 km a mírně 
eliptický tvar. V současné době se nachází ve vzdálenosti kolem 320 milionů km, 
což je více než dvojnásobek vzdálenosti Země — Slunce. Je to nejmohutnější skála 
v celém pásu planetek. Ceres je téměř dvakrát větší než další relativně mohutné 
objekty pohybující se v těchto místech jakými jsou např. planetky 4 Vesta či 2 
Pallas. Ceres je natolik mohutný, že právě jeho vlastní gravitace vedla ve svém 
důsledku k utvoření jeho téměř kulovému tvaru (což je podle přijaté defmice 
jednou z podmínek pro získání označení trpasličí planeta). Právě proto Ceres získal 
tuto svou novou kategorizaci hned v prvním kole v srpnu 2006 společně s Plutem 
(bývalou planetou) a Eris (jedním z velkých zástupců transneptunických těles). 

Na podzim roku 2007 vypustila NASA 
meziplanetární sondu Dawn, která by po 
průletu kolem planetky Vesta (2011) měla 
zamířit také k trpasličí planetě Ceres (2015) a 
podívat se na toto bezesporu zajímavé těleso 
zblízka. Někteří odborníci si od této návštěvy 
slibují potvrzení předpokladu, že planetky pod 
nánosem skal a prachu skrývají vodní led. 
Doposud známe planetku Ceres pouze 
z mozaiky pořízené HST v letech 2003 až 
2004 (připojený obr). 

Po skončení soumraku musíte začít hledat nad dvojicí nejjasnějších hvězd, které 
jsou součástí kroužku, který představuje ocasní ploutev Velryby. Jedná se o a a y 



Ceti. Ceres bude nejsnáze k nalezení 29. ledna, kdy se bude nacházet pouhé 4 jižně 
od hvězdy 38 Ani (již v souhvězdí Berana). Ale doporučuji nečekat až na konec 
měsíce. Zimní počasí je velice nespolehlivé a je nutno využít každou příležitost. 
Pomůže vám v tom připojená mapka pro období 2. prosince 2007 až 8. února 2008. 

Jak jetos 
akademickou čtvrthodinkou? 
Myslím, že každý již někdy slyšel, že na někoho, či na něco 

počkáme „akademickou čtvrthodinku". Málokdo však již asi dnes tuší 
jaký je její původ. 

Vzhledem k tomu, že Země neobíhá okolo Slunce po kružnici ale po elipse, 
přičemž Slunce se nachází v jednom z jejích ohnisek, je pohyb Země po oběžné 
dráze nerovnoměrný. Vyplývá to z Keplerova druhého zákona, který říká, že obsah 
ploch opsaných průvodičem planety za jednotku času je konstantní. Z toho plyne, 
že rychlost pohybu Země okolo Slunce není konstantní, ale mění se v závislosti na 
její vzdálenosti od Slunce. V přísluní se Země pohybuje nejrychleji, v odsluní 
nejpomaleji. 

Čas stanovovaný podle reálného Slunce by proto nebyl zcela konstantní. Proto 
byl pro praktické použití zaveden střední sluneční čas, který ubíhá rovnoměrně. 
Ten také používáme v běžném občanském životě. Z výše uvedeného je zřejmé, že 
tedy dochází k odchylkám mezi skutečným slunečním časem (podle něhož ukazují 
čas sluneční hodiny) a obecně používaným časem, který máme nastaven na našich 
hodinkách. Tento rozdíl může v průběhu roku dosahovat až 16 minut; tzn. 
"akademickou čtvrthodinku". 

Jde o možný rozdíl v čase u těch, kteří se řídí podle 
hodinek a těch, kteří se řídí polohou Slunce a poledne 
mají opravdu v okamžiku poledne, tedy v okamžiku, 
kdy je Slunce nejvýš na jihu na obloze (takových je 
dnes asi již skutečně pomálu). Proto se čeká 
akademickou čtvrthodinku, aby se všichni sešli, ať se 
řídí podle hodinek či podle Slunce. Odchylky dosahují 
maximálních hodnot v únoru a začátkem listopadu. 
Pravé sluneční poledne je dne 11. února přibližně až ve 
12:14 a 3.- 4. listopadu je pravé poledne již v 11:44. 

Ana/ema — křivka vykreslená pozicemi Slunce 
na obloze ve 12:00 středního slunečního času 

(času občanského) v průběhu roku. 
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Nový cyklus sluneční aktivity je zde! 
Sluneční cyklus s pořadovým číslem 24 je oficiálně zde! Tuto 
informaci vydali profesionální pozorovatelé Slunce z NOAA's Space 
Weather Prediction Center (National Oceanic and Atmospheric 
Administration). 

Drobná sluneční skvrna s číselným označením 
10981, která přidělují odborníci z NORA, se 
objevila na samém začátku ledna 
v heliografické šířce +27° a k tomu vykazovala 
opačnou polaritu než o něco větší skupina skvrn 
nacházející se v blízkosti slunečního rovníku. 
Její objeven znamená začátek 24. cyklu 
sluneční aktivity. 
NOAA 

Začátek nového 11 let trvajícího cyklu sluneční 
aktivity byl potvrzen 3. ledna 2008 na základě vzhledu pozorované sluneční skvrny — a to 
ne ledajaké skvrny, ale skvrny s vysokou heliografickou šířkou a s magnetickou polaritou 
opačnou než se v posledních letech vyskytovala u všech jejích předchůdců. 

Vědci už podobnou skvrnu pozorovali v polovině prosince loňského roku, ale u 
skvrnky, která ležela také na severní sluneční polokouli, se jim nepodařilo spolehlivě rozlišit 
její polaritu. 

Sluneční skvrny, jejichž vznik je spojen s magnetickými poruchami, jsou tmavší proto, 
že jejich teplota je přibližně o dva tisíce stupňů, nižší než je teplota okolního povrchu. 
V obdobích, kdy na Slunci pozorujeme větší počet skvrn, které obvykle tvoří i rozsáhlejší 
skupiny, je doprovázejí je tzv. sluneční erupce a výrony koronálního materiálu (CME) —
nejmohutnější výbuchy, které můžeme ve sluneční soustavě spatřit. Jak erupce tak i 
koronální výrony způsobují „bouře" unášející velmi energetické částice a rentgenové a 
ultrafialové záření, které mohou na své cestě sluneční soustavou zasáhnout i Zemi. 
Magnetické pole Země naštěstí prakticky všechny přicházející částice dokáže odklonit tak, 
že se nedostanou až na zemský povrch, ale satelity na oběžných drahách a také astronauti 
jsou jim vystaveni v piné míře. Může tak docházet nejen k poškození aparatur, ale může být 
ohroženo i zdraví a případně i život astronautů. Erupce a CME mohou indukovat napětí na 
dálkových kabelech, působit přerušení komunikačních linek a možnosti využívat GPS a 
můžeme se dočkat i silnějších polárních září zasahujících do nižších zeměpisných šířek. 
V posledních několika měsících se počet slunečních skvrn pohyboval mezi nulou a několika 
drobnými jednotlivými skvrnkami. Situace se ovšem v nadcházejícím období v řádu týdnů 
případně měsíců změní. 



Vědci zabývající se „kosmickým počasím" se s ohledem na prognózu průběhu 24. cyklu 
sluneční aktivity rozdělili na dvě skupiny. Některé modely napovídají, že by se mělo jednat 
o silný cyklus (140 skvrn v říjnu 2011), zatímco jiné předpovídají cyklus slabý (90 skvrn 
s vrcholem v srpnu 2012). Zastánci silného cyklu vycházejí z prognóz založených na 
charakteru předchozích period. Podporovatelé slabého cyklu svoji předpověď zdůvodňují 
vývojem magnetického pole v závěru předchozího cyklu. 

Předpovídání mohutnosti a průběhu budoucích cyklů sluneční aktivity je teprve na 
svém počátku. Jedná se prakticky o třetí cyklus, o jehož předpověd' se vědci snaží. Na 
druhou stranu je nutno konstatovat, že již máme k dispozici určité zkušenosti a předpovědi 
začínají být reálné. Rozhodnutí sporu nás čeká již za nedlouho. Pokud se na Slunci začnou 
v blízké době ve větší míře objevovat skvrny podobné té, která byla zmíněna v úvodu 
článku, je pravděpodobné, že se dočkáme silného cyklu s větším množstvím aktivních 
oblastí a erupcí. Naopak jestliže nízká aktivita přetrvá až do poloviny nadcházejícího roku, 
bude pravděpodobné, že nás čeká slabší jedenáctiletý cyklus. 

Mají ještě smysl 
amatérská pozorování 

sluneční otos ery? 
Výše uvedená otázka se tu a tam řeší na setkáních „pozorovatelsky" a 

„slunečně" zaměřených astronomů amatérů a dost často vyznívají 
(alespoň dle mé omezené zkušenosti) závěry takovýchto debat dost 
pesimisticky. Silně pesimistický výrok na toto téma zazněl rovněž při 
přednášce o slunečních skvrnách na říjnovém slunečním semináři ve 
Valašském Meziříčí. Vzhledem k tomu, že stejně pesimistický názor lze 
najít i v internetové verzi „Návodu na použití vesmíru" a že téměř doslova 
zazněl i na jednom z minulých setkání MHD, myslím, že stojí za to pokusit 
se rozebrat odpověď na uvedenou otázku poněkud podrobněji. 

Klasická „amatérská" činnost spojená s pozorováním sluneční fotosféry spočívá 
v určování tzv. Wolfova relativního čísla, což je, jak všichni jistě víme, zdánlivě jednoduchá 
záležitost spočívající v určení počtu skupin (g) a počtu jednotlivých skvrn (fj na slunečním 
disku a ve výpočtu hodnoty Wolfem zavedeného indexu v podobě k.(10.g+f) (k je tzv. 
korekční faktor mající za úkol zohlednit pozorovací podmínky, kvalitu přístroje a zkušenosti 
pozorovatele). To je zdánlivě naprosto triviální záležitost (ten, kdo to opravdu zkusil, ovšem 
ví, že ta jednoduchost je pouze zdánlivá) a na první pohled by se mohlo zdát, že v době 
umělých družic opravdu postrádá smysl. Relativní číslo trpí navíc mnohými neduhy a 
vyvstává tedy otázka, zda by nebylo „rozumnější" nahradit je zcela nějakým objektivnějším 
indexem jako je například hodnota radiového toku na vinové délce 10.7cm atp. 

Výše položená otázka se nám tedy rozpadá hned na dvě dílčí otázky a to: 
1. má Wolfovo relativní číslo jako index sluneční aktivity stále ještě smysl 
2. mají amatérské příspěvky k jeho pozorování smysl? 
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Astrovečer se zatměním Měsíce 
Dne 20. února od 20 hodin proběhne další zp ravidelných Astrovečerů. 

Nebude se ale konat na obvyklém místě v budově ZČU! 
Setkání členů pobočky a dalších zájemců o astronomii, jehož hostitelem bude 

tentokrát Hvězdárna a planetárium Plzeň (U dráhy 11, Plzeň), by mělo mít 
následující program: 

- dva příspěvky do astronomického minislovníčku od písmene Q 
(R.Medlín, M.Randa) 

- informace o připravované expedici za zatměním Slunce do Ruska 
(L.Honzík, M.Rottenborn) 

- rubrika střípky a zajímavosti 
- zatmění Měsíce 

(L.Honzfk) 

V případě nepříznivého počasí bude akce ukončena kolem 22. hodiny tak, aby 
všichni stihli poslední spoje odjíždějící z Plzně. 

V případě naděje na jasnou oblohu bude možno vyčkat začátku zatmění 
v teple přednáškové místnosti. O přesném místě pozorování bude, v závislosti na 
počasí, rozhodnuto až v průběhu večera. Pokud se tedy chcete účastnit pozorování 
bez návštěvy Astrovečera, zavolejte kolem 22. hodiny na HaP Plzeň (telefonní číslo 
377 388 400). 

A jaké vlastně bude avizované zatmění? Vidět bude téměř v celém svém 
průběhu, ale ke konci už pouze nízko nad západním obzorem. Měsíc v západních 
Čechách zapadne přibližně čtvrt hodiny před koncem polostínového zatmění, které 
je stejně téměř nepozorovatelné. Na schématu na následující straně se můžete 
seznámit s důležitými parametry úkazu. 



Total Lunar Eclipse of 2008 Feb 21 

Geocentric Conjunction = 03:48:27.4 UT J.D. = 2454517.65865 
Greatest Eclipse = 03:26:04.8 UT J.D. = 2454517.64311 

Penumbral Magnitude = 2.1707 P. Radius =1.2473° Comma = -0.3993 
Umbra! Magnitude = 1.1110 U. Radius = 0.6973° Axis = 0.3802° 

Saros Series = 133 Member = 26 of 71 
Sun at Greatest Eclipse 
(Geocentric Coordinates) 

RA. = 22h15m30.0s 
Dec. = -10°48'31.5• 
S.D. = 00°16'10.5° 
H.P. = 00°00'08.9• 

N 
I 

pirdr Peomobrr 

Moon at Greatest Eclipse 
(Geocentric Coordinates) 

RA. = 10h14m48.4s 
Dec. =+10°2807.7° 
S.D. = 00°15'34.2' 
H.P.= 00°57'08.5° 

Eclipse Semi-Duration Eclipse Contacts 

Penumbral = 02h51m09s 
S 

P1= 00:34:59 Ur 
Umbra! = 01h43m04s U1= 01:42:59 UT 
Total = 00h25m29s 0 15 30 45 Et) 112 = 03:00:3411T 

Aro-Minutes U3 = 03:51:32 UT 
Eph. = Newcomb/II.E U4= 05:0907 UT 
AT= 65.2s F. Iupesoh, NASA's GSFC - 2004 Jul 07 P4 = 06:17:16 Ur 

htiP: lie mearth.gúc.oara.godeclgrseiec8paehmrl 
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Obrázek pochází ze stránek http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html, 
které připravuje F.Espenak (NASA). Je možno si na nich vyhledat nepřeberné 
množství informací nejen o výše popisovaném úkazu, ale i o dalších zatměních 
Slunce a Měsíce. 

M.Rottenborn 



Přivstaňte si v únoru 
V průběhu měsíce února nám ranní obloha nabídne několikrát možnost 

vidět zajímavá seskupení těles. A nebude nutno ani vstávat příliš brzy! 
Ráno 1. února bude možno pozorovat nad jihovýchodním obzorem jednu 

z nejtěsnějších konjunkcí Venuše a Jupitera v posledních letech. Vzdálenost obou 
těles bude pouhých 39 úhlových minut. K největšímu přiblížení (35') dojde bohužel 
až kolem poledne a k případnému dennímu pozorování obou planet bude nutno užít 
poměrně výkonný dalekohled. 

Zajímavý bude i pohled jihovýchodním směrem 3. a především 4. února 
ráno, kdy se k výše uvedené dvojici planet přiblíží poměrně úzký srpek Měsíce. 
Pozorování tohoto seskupení vyžaduje překážkami nerušený výhled jihovýchodním 
směrem a perfektně čistou oblohu, neboť celé představení se odehraje pouze 
několik stupňů nad obzorem! 

Připojené obrázky z programu Stelárium znázorňují situaci v 6.45 SEČ 
(nahoře 3. února, dole 4. února). Planeta Venuše bude po oba dny ve výšce 
přibližně 5 stupňů nad jihovýchodním obzorem. Vzhledem k malé výšce a světlé 

obloze těsně před východem 
Slunce, bude vhodné 
k nalezení Měsíce, 
především 4. února, využít 
alespoň malý triedr. 

Je možno se také 
pokusit zachytit vše 
fotoaparátem případně 
videokamerou. V redakci se 
těšíme na vaše úlovky! 

Ráno 26. února těsně 
před východem Slunce bude 
možno spatřit nízko nad 
jihovýchodním obzorem opět 
Venuši. Tento den je možno 
ji využít jako záchytný bod 



pro vyhledání Merkura, který bude přibližně 1,5 stupně severozápadním směrem. 
Směrem k jihu o něco výš než Venuše se bude nacházet Jupiter. 

Obrázek zachycuje situaci v 6.30 SEČ. Venuše bude v tu chvíli přibližně 3 stupně 
nad obzorem. 

M.Rottenborn 

Rusko 2008 — pozor změna! 
S koncem roku 2007 vypršel termín, ve kterém se mohli zájemci přihlásit 

na expedici za úpiným zatměním Slunce do Ruska v srpnu 2008. 
O účast na expedici, tak jak byla popsána v čísle 11/2007, však projevili 

zájem pouze dva členové pobočky. Výbor proto rozhodl nepořádat samostatnou 
výpravu, ale připojit se ke skupině Hvězdárny a planetária Plzeň. A jak tedy celá 
akce bude vypadat? 

Bude se jednat o společnou expedici HaP Plzeň a Západočeské pobočky ČAS. 
Doprava na místo a zpět bude zajištěna vlakem. Délka expedice bude cca 21 dnů a 
počítá se s prohlídkou zajímavých míst cestou. Případní zájemci o tuto akci se 
mohou již nyní přihlásit u L.Honzíka na HaP Plzeň (tel. 377 388 400). 

Výbor pobočky 

Na co byste neměli zapomenout 
- neúprosně se blíží konečný termín pro uhrazení členských příspěvků na tento rok 

(31. března 2008). K jejich zaplacení můžete například využít výše 
prezentovaného Astrovečera. 

ASTRONOMICKÉ informace — 02/2008 (214) 
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Zevrubná odpověď na první otázku by zabrala více místa, než je tento zpravodaj 
schopen poskytnout. Podstatné je asi to, že se jedná o nejstarší a jediný dostatečně 
dlouhodobě určovaný index sluneční aktivity, který nám opět jako jediný umožňuje studovat 
dlouhodobé trendy sluneční aktivity a jako takový jej potřebujeme i nadále a to i se všemi 
jeho „neduhy` jako je například jeho „nespojitost,, při nízké aktivitě atp. Jeho potřebu velice 
hezky demonstruje „poplach", který zavládl v komunitě slunečních astronomů na konci 
osmdesátých let, když se proslechlo, že nový ředitel hvězdárny v Zirichu prof. Stenflo 
připravuje radikální změnu pracovní nápině hvězdárny, která mimo jiné spočívala také 
v tom, že dojde k ukončení programu určování tzv. Zúrišské řady relativních čísel. Vedení 
hvězdárny bylo doslova zavaleno horou dopisů žádajících pokračování v programu a 
dokonce i valné shromáždění COSPARu přijalo rezoluci žádající totéž (viz COSPAR 
Information bulletin č. 82, Srpen. 1978, str. 25). V důsledku tohoto „poplachu" začalo 
vedení zúrišské hvězdárny velice aktivně hledat pracoviště, které by v programu určování 
relativních čísel pokračovalo a volba padla na Brusel, kde vznikl v roce 1981 tzv. SIDC 
(Sunspot Index Data Center), který dostal za úkol v určování relativního čísla pokračovat 
v podobě nyní již tak zvaného mezinárodního relativního čísla R;. Došlo při tom také ke 
změně metodiky v určování relativního čísla a právě v této nové metodice je ukryta odpověd' 
na druhou z výše uvedených dílčích otázek 

Původní zfrišské relativní číslo se totiž určovalo ručně, což vedlo k preferování tzv. 
„primary observers", což znamenalo, že tzv. provizorní relativní číslo se určovalo na 
základě pozorování pouhých tří stanic (Zürich, Locarno a někdy Arosa — tyto tři stanice 
pokrývaly v průměru 320 dnů v roce). Ve dnech, kdy žádná z těchto stanic nepozorovala, 
zaskakovala stanice v Istambulu. Nebyla-li k dispozici ani data z Istambulu, doplňovala se 
řada provizorních čísel interpolací. Definitivní relativní čísla vznikala na základě měsíčních 
hlášení dalších cca 25 stanic a to tak, že nejprve se doplňovaly původně interpolované 
hodnoty a poté se původně stanovené provizorní číslo korigovalo na základě porovnání výše 
zmíněných primárních stanic s pozorováním z dalších cca 6 nejkvalitnějších stanic 
(vyhodnocovala se stabilita k za posledního půl roku). Šance běžného (neřku-li nového) 
pozorovatele, že vstoupí do tohoto procesu, byla tudíž minimální. 

S přechodem k mezinárodnímu relativnímu číslu se situace dramaticky změnila! Celý 
proces se totiž silně „zdemokratizoval". Postupně se smazává rozdíl mezi provizorním a 
definitivním relativním číslem. Provizorní číslo se totiž nyní určuje naprosto stejnou 
metodou jako číslo definitivní s tím, že je určováno pouze na základě pozorování z těch 
stanic, které zašlou svá data dostatečně rychle, aby byly k dispozici první den následujícího 
měsíce. Definitivní číslo se určuje na základě hlášení dorazivších v průběhu následujícího 
čtvrt roku. S přechodem prakticky všech zúčastněných stanic (v současné době je jich více 
jak 85 z 26 zemí) na posílání dat přes internet se tak z provizorního čísla stává postupně 
číslo definitivní. Co je skutečně podstatné, je ta skutečnost, že do zautomatizovaného 
procesu určeni R; nyní vstupují všechna data, která jsou v daném okamžiku k dispozici. 

Celý proces vypadá ve stručnosti následovně. Je rozdělen do dvou kroků. 
V prvním kroku se nejprve položí koeficient k pro stanici Locarno roven 
hodnotě 0.6 (z minulosti je známo, že Locarno má velice stabilní pozorovací 
podmínky a že se denní hodnoty k v minulosti vůči zirišskému relativnímu číslu 
prakticky neměnily — tím je zajištěna návaznost na původní zirišskou řadu 
relativních čísel) a na základě této hodnoty k se spočítají relativní čísla pro 
Locarno. Poté se pro každou ze zpracovávaných stanic spočítají denní hodnoty 
k pro jejich „surová" relativní čísla vůči relativnímu číslu Locarna a určí se 



rovněž průměrná měsíční hodnota z takto určených denních hodnot k pro příslušnou stanici. 
Z takto získaných dat se pak zkonstruuje rozdělení odchylek denních hodnot k a měsíčního 
průměru k pro příslušnou stanici. Pro toto rozděleni se spočítá směrodatná odchylka a data 
ze dnů, kdy se denní hodnota k liší od průměru o více než dvojnásobek směrodatné 
odchylky, se z dalšího zpracování vyřadí. Tímto způsobem se vyřadí ze zpracovávaných dat 
náhodné odchylky způsobené „úlety" v pozorovacích podmínkách či v činnosti 
pozorovatele. Celý proces se opakuje až do chvíle, kdy již není co vyškrtávat. 

Předchozím způsobem „vyčištěná" data pak přejdou do druhého kroku zpracování. 
V něm se již pracuje s vlastními relativními čísly (stanovenými s příslušnými denními 
hodnotami k z prvního kroku) a provizorní (resp. definitivní) relativní číslo se počítá 
iteračně jako robustní aritmetický průměr ošetřený opět na velké náhodné odchylky 
(hodnoty vzdálené více jak jednu směrodatnou odchylku od průměru se do dalšího 
iteračního kroku nezapočítávají). 

Případy téměř nulové aktivity se řeší poněkud jiným způsobem. Zde se počítá relativní 
číslo jako průměr z dat od stanic s nenulovými hodnotami G a S v případě, že alespoň tři 
stanice vykazují hodnoty rozdílné od nuly. U ostatních stanic se v tomto případě 
předpokládá, že nulovost dat vznikla v důsledku špatných pozorovacích podmínek či 
náhlého „oslepnutí" pozorovatele. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že od roku 1981 jsou do určování mezinárodního 
relativního čísla zahrnuty všechny zúčastněné stanice a že toto číslo je určováno dobře 
zdůvodněnou statistickou metodou. A protože kvalita výsledků jakékoliv statistické 
metody roste s rozsahem souboru (tj. s počtem „bodů"), který je k dispozici, platí zde, že 
také mezinárodní relativní číslo je tím kvalitnější, čím více stanic se na jeho určování podílí. 
A to je v zásadě hledaná odpověď na otázku z názvu tohoto příspěvku. Každé solidní 
pozorování sluneční fotosféry (at' již pochází od profesionálů či amatérů) tedy přispívá 
ke zkvalitnění historicky nejdelší řady tohoto slunečního indexu. Ve výše uvedeném 
smyslu tedy může mít amatérské pozorování sluneční fotosféry v současnosti výrazně 
větší hodnotu a smysl než kdykoliv v minulosti. 

Dokladem právě uvedeného je i to, že z výše zmíněných více jak 85 stanic, které 
přispívají k určování mezinárodního relativního čísla, je pouhých 34% profesionálních. Ale 
abychom zase nebyli přespříliš optimističtí. Jedno pozorování za rok zaslané do Bruselu 
pochopitelně nestačí. Podmínkou pro zařazení do pozorovací sítě je mít v dlouhodobém 
průměru alespoň deset pozorování za měsíc, žádný měsíc bez pozorování a rozumně stabilní 
kvalitu pozorování v závislosti na kvalitě obrazu. 

L. Hejna ( lhejna~asu.cas.cz ) 

Webová stránka SIDC je http://www.sidc.be nebo http://sidc.oma.be
Tam se dozvíte veškeré informace o této organizaci, která v současné době zajišťuje 
archivaci a zpracování pozorování sluneční fotosféry. 

A na závěr ještě dvě e-mailove adresy pro případné dotazy a eventuálně i pro vyjádření 
zajmu o spolupráci: sidctech@oma.be ; hochedez(sidc.be 

Pro příjem dat mají speciální www stránku, ale ta je pro normální příchozí 
zaheslována. Heslo lze získat v okamžiku, kdy se pozorovatel stane spolupracující 
stanicí. 

ASTRONOMICKÉ informace - 2/2008 (214) 
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KRESBY POVRCHU MĚSÍCE 
Proč pozorovat a kreslit Měsíc? 
Měsíc je těleso Zemi nejbližší. Je od nás vzdálen jen o něco 

málo více, než jednu světelnou vteřinu. Tedy přibližně 385 000 km. 
Proto lze na jeho povrchu sledovat dalekohledem mnoho podrobností. 
Při zakreslování si pozorovatel povšimne i detailů, které by při zběžné 
prohlídce nezaregistroval. Navíc si časem „vytrénuje" svůj zrak a je 
pak schopen vnímat jemnější a jemnější podrobnosti. 

Je pravda, že při vykreslování celých velkých kráterů, či rozlehlejších oblastí, 
není v lidských silách zakreslit vše, co pozorovatel vidí v okuláru dalekohledu. Na 
řadu přichází únava a měnící se světelné poměry sledované oblasti je třeba také 
brát v úvahu. V těchto případech si lze hrubé obrysy předkreslit podle mapy, atlasu, 
či fotografie. Ušetří se tak čas, který pozorovatel může věnovat sledování a 
zakreslování jemnějších podrobností a za klidné atmosféry i jejich detailům. Na 
rozdíl od „klasické" fotografie si totiž oko (při pozorování dalekohledem) vyčká na 
chvíle, kdy se atmosféra zklidní. Dříve se tradovalo, že pozorovatel v dalekohledu 
o průměru objektivu 10 cm spatří stejné podrobnosti, jaké jsou zobrazeny na 
fotografii pořízené přístrojem s dvojnásobným průměrem objektivu za výborných 
pozorovacích podmínek. S nástupem kvalitních digitálních fotoaparátů, CCD čidel 
a poslední dobou dokonce i snímků pořízených 
fotoaparátem zabudovaným v lepším mobilním 
telefonu (podrženým za okulárem dalekohledu), se 
sice situace změnila, avšak kouzlo, romantičnost a 
zážitek z vlastního vizuálního pozorování tato 
technika nahradit nemůže. 

Datum pozorování: 27. října 2007 
Čas pozorování: 21.03-21.52 UT 

Colongitudo: 111,1 ° 
Název útvaru: Petavius 

Autor kresby: Milan Blažek 
Pořadové číslo: 0326. 

Dalekohled: R 20/137 cm 
Zvětšen!: 152 x 

Kvalita obrazu: dobrá 
Přesnost zákresu: velmi dobrá až dobrá 



Měsíc, to není jen svět dopadových (impaktních) kráterů různých tvarů a 
velikostí. Nalezneme zde i měsíční moře (latinsky mare), mořské hřbety (dorsum) a 
jejich soustavy (dorsa), oceány (oceanus), jezera (lacus), zálivy (sinus), mysy 
(promontorium), bažiny (palus), brázdy (rima), soustavy brázd (rimae), zlomy 
(rupes), pohoří, (montes), osamocené hory (mons), údolí (vallis), lunární dómy i 
řetízky kráterů (catena). To vše máme možnost sledovat v různém úhlu nasvětlení. 
Měsíc se tak stává nepřebernou pokladnicí úchvatných útvarů lákajících 
k pozorování... 

Pozorovací podmínky a 
ohodnocení kresby 

Při pozorování dalekohledem ze zemského povrchu se bohužel potýkáme 
s neklidem atmosféry. V odborné literatuře se většinou pro tento jev užívá termínu 
seeing. Autor rozčlenil stupeň chvění zemské atmosféry do pěti skupin, jako 
kvalitu obrazu. Je ohodnocena obdobným způsobem, jakým se známkuje ve škole. 
Stupeň „výborné" znamená vynikající podmínky bez patrného náznaku chvění 
vzduchu. „Nedostatečné" pak obraz, jenž je vlivem neklidu atmosféry 
v dalekohledu zcela rozmazaný. 

Stejnou stupnicí se klasifikuje i hodnocení kvality (přesnosti) pořízeného 
zákresu. Účelem kresby je co nejvýstižněji (nejpřesněji) převést prchavý vizuální 
vjem pozorovatele (obraz v okuláru dalekohledu) do trvalejší podoby. Cílem není, 
aby kresba vypadala hezky na pohled nýbrž, aby co možná nejvěrněji vystihovala 
tvary a detaily kresleného (pozorovaného) útvaru. (Pakliže je zároveň hezká i na 
pohled, je to samozřejmě jen a jen dobře.) Přesnost zákresu může ovšem hodnotit 
nejlépe sám autor — jde tedy o posudek velmi subjektivní. Snahou je však 
maximální objektivnost při posouzení. Autor sám nejlépe ví, kde udělal chybu a 
měl by jí zohlednit při závěrečném ocenění přesnosti nákresu. 

Datum pozorování: 31. října 2007 
Čas pozorování. 3.54-4.43 UT 

Colongitudo: 151,1 ° 
Název útvaru: Rima Ariadaeus 

Autor kresby: M. Blažek 
Pořadové číslo: 0329. 
Dalekohled: MC 35/330 cm 
Zvětšení: 132 x 
Kvalita obrazu: dobrá 
Přesnost zákresu: velmi dobrá až dobrá 



AI 03/2008 — příloha pro členy Západočeské pobočky ČAS 
www.astro.zcu.cz 

3ČAS 
Jaro 2008 - aneb 3 v 1 

Po přečteni nadpisu každého určitě napadlo, že i pobočka se chce zařadit 
mezi firmy, které Vám přecpávají schránku reklamními letáky a snaží se Vás 
nalákat na nějakou úžasnou nabídku. Nemusíte se bát, není tomu tak. V tomto 
případě se pouze jedná o pozvánku k účasti na třech akcích, které se 
termínově překrývají. Ale vezměme to pěkně po pořádku (a to odzadu). 

Messierovskv maratón 2008 a Messierpárty 
V noci 5. / 6. dubna 2008 se uskuteční na Hvězdárně v Rokycanech další 

ročník Messierovského maratónu. Odstartován bude v sobotu ve 20.30 SELČ a 
ukončen v 5.30 SELČ v neděli ráno. Podat přihlášku k účasti je nutno osobně 
nejpozději hodinu před startem a odevzdat výsledky do 6.00 SELČ ráno. Slavnostní 
vyhlášení vítěze tohoto ročníku proběhne v neděli dopoledne. 

Pro ty, kteří by se chtěli na objekty Messierova katalogu „jen tak" podívat, 
bude opět připravena „Messierpárty". V jejím průběhu bude možno porovnat 
viditelnost jednotlivých objektů několika různě velkými dalekohledy. 

Přijet můžete samozřejmě i za nepříznivého počasí. V tomto případě proběhne 
„Messierpárty pod střechou" hvězdárny. Bude připraveno povídání o akcích 
uskutečněných v roce 2007 vč. promítání videí a obrázků. Nebo můžete čas využít 
k popovídání si s kolegy, výměně zkušeností apod. Mluvit se určitě bude o blížících 
se zatměních Slunce v Rusku a Číně. 

Pozorovací víkend jaro 2008 
Výše popsaný Messierovský maratón bude letos součástí pravidelného jarního 

pozorovací víkendu, který se uskuteční na Hvězdárně v Rokycanech ve dnech 
4. - 6. dubna. Hvězdárna bude otevřena nepřetržitě od pátku od 17 hodin SELČ do 
nedělního poledne. V případě jasné oblohy budou pro zájemce po obě noci 
připraveny podklady pro vizuální pozorování meteorů a proměnných hvězd. 



Samozřejmě si můžete vlastními dalekohledy ,jen tak" prohlížet oblohu a nechat do 
svých okulárů nahlédnout zvědavé kolegy. Noc z pátku na sobotu je také možno 
využít k pozorování v rámci Messierovského týdne (viz níže). Pro případ špatného 
počasí bude po oba večery připraveno posezení pod střechou hvězdárny, které je 
popsáno v odstavci o Messierovském maratónu. 

Každý správný pozorovací víkend by měl mít i denní náplň. A jak to bude 
tentokrát? Sobotní dopoledne od 10 hodin bude věnováno vizuálnímu pozorování 
meteorů. Hlavním bodem bude přednáška P. Habudy na téma jak pozorovat, jakých 
se vyvarovat chyb apod., po které bude následovat diskuse. Dorazit by měli i 
zástupci skupiny, která se pokouší oživit tento druh pozorování v rámci celé České 
republiky. S nimi bude možné neformálně diskutovat samozřejmě i mimo rámec 
přednášky, prakticky po celý víkend. 

Dalším bodem programu bude pauza na oběd, kterou zřejmě většina účastníků 
opět vypiní pojídáním svíčkové v hotelu U Bílého lva. 

Od 15 hodin bude následovat přednáška „Putování nejen po říši středu 
aneb zapadlé kouty Číny 21. století", kterou přednese Mgr. Jan Svoboda z Katedry 
geografie Západočeské univerzity. Určitě by si ji měli poslechnout ti, kteří uvažují 
o cestě za zatměním Slunce v červenci 2009. 

Messierovský týden 2008 
Stejně, jako v minulých letech, se pořadatelé maratónu rozhodli, vzhledem 

k většinou špatným meteorologickým podmínkám panujícím v tuto dobu, rozšířit 
možnosti zájemců o tento typ pozorování. Proto do celkového hodnocení budou 
zařazena i pozorování z nocí předcházejících oficiálnímu maratónu a to od noci 
28. / 29. března 2008, která vzniknou za podmínek stanovených pro maratón 
tj. jeden pozorovatel, jedna noc a dalekohled(y) bez automatického navádění. 
Přehledný záznam o pozorování, v členění alespoň objekt a čas spatření je nutno 
doručit na Hvězdárnu v Rokycanech (nejlépe i s pozorovatelem, který se účastní 
celého programu víkendu) nejpozději v sobotu 5. dubna 2008 do 18 hodin. Za 
pravdivost uvedených údajů každý ručí svou stavovskou (pozorovatelskou) ctí! 
Pokud nemáte vhodné pozorovací stanoviště, můžete v noci z pátku na sobotu 
využít prostory Hvězdárny v Rokycanech, tak jak je popsáno výše. 

Všechny tři akce jako tradičně spolupořádají Hvězdárna v Rokycanech, 
Hvězdárna a planetárium Plzeň a Západočeská pobočka České astronomické 
společnosti. Nejsou však určeny pouze jejich členům, vítáni budou i ostatní 
zájemci. Přijed'te si popovídat se stejně „postiženými" lidmi, poslechnout zajímavé 
přednášky a překonat loňský rekord Messierovského maratónu (65 objektů)! 

Vzhledem k tomu, že prostory Hvězdárny v Rokycanech nejsou nafukovací, 
platí jako obvykle pravidlo, že ti, kteří chtějí na hvězdárně přespat (samozřejmě ve 
vlastním spacáku), musí svou účast předem oznámit bud' na HaP Plzeň L.Honzíkovi 
(tel. 377 388 400), nebo na Hvězdárnu v Rokycanech K.Halířovi (te1.371 722 622)! 

M.Rottenborn 



Kulaté výročí 
startu jediného 

československého 
kosmonauta 

Březen 2008 nám přinesl jedno 
zajímavé výročí, 2. a 10. března si 
připomene 30 let od startu, resp. přistání 
prvního československého kosmonauta 
Vladimíra Remka, který se tenkrát ve svých třiceti letech podíval jako 87. v 
pořadí do vesmíru. Téměř osm dnů strávil společně s velitelem posádky 
Alexejem Gubarevem na kosmické lodi Sojuz 28, aby se jako první 
mezinárodní posádka spojili s družicovou stanicí Saljut 6. 

Na stanici Vladimír Remek prováděl množství experimentů, jedním z nich 
bylo i vizuální sledování změn jasnosti hvězd při jejich západu za zemským 
obzorem (experiment EXTINKCE) jako přípravu na konstrukci fotometru pro 
objektivní sledování stavu vysoké atmosféry. 

A jak vypadal den „D", tedy
2. března 2008? V 10 hodin se Vladimír 
Remek společně se svým velitelem vydali 
po cestě (viz obrázek vlevo), po které 
předtím šli i Gagarin, Těreškovová, 
Leonov a další kosmonauti. O 4 hodiny 
později se již loučí na schodech před 
výtahem, který je doveze ke špici, kde je 
jejich kosmická loď. Po takřka dvou a 
půlhodinové předstartovní kontrole 
šlehají z výtokových trysek nosné rakety 
první burácející plameny. V 16 hodin 28 
minut zní éterem „START!". Po 500 
sekundách od startu se odděluje poslední 
stupeň nosné rakety. Krátce na to 
oznamují všechny světové agentury, že 
SOJUZ 28 je na oběžné dráze. 



O necelý den později, 3. března 2008 
v 18:10 hod se spojuje Sojuz 28 
s orbitální stanicí Saljut, jejíž posádka 
Romaněnko a Grečko vítají Gubareva a 
Remka chlebem a solí. 

Dne 4. března 1978 posílá posádka 
na zem telegram, ve které se mimo jiné 
píše, že nám mohou z paluby orbitálního 
vědeckovýzkumného komplexu Saljut 6 —
Sojuz 27 — Sojuz 28 oznámit, že 
mezinárodní posádka začala pinit 
plánovaný program vědeckotechnických a 
lékařskobiologických výzkumů a 
experimentů. Podle jejich slov palubní 
systémy kosmického komplexu fungují 
normálně a všichni členové posádky se 
cítí dobře. 

Vraťme se ale o několik dnů zpět, 
před samotný start a položme budoucímu 
kosmonautovi několik otázek. Jak 
prožíval běžný den? Kolikrát nacvičoval spojení Sojuzu se Saljutem? V kolik 
přichází budoucí kosmonaut večer domu? Jaký měl pocit, když poprvé usedl do 
trenažéru? 

„Je těžké si udělat přesnější obraz na jednom dnu, každý den je totiž jiný. 
Vstanu ráno v sedm, následuje rozcvička, snídaně a v devět musím být na 
pracovišti. A pak záleží na rozvrhu zaměstnání. Vezmu za příklad den, kdy jsou 
trenažéry. Tak ráno dvě hodiny přípravy. Kontrolní otázky instruktora, ten pak 
upřesní program pro trenažér. Může následovat příprava v planetáriu, tělesná 
příprava, trenýrovka vestibulárního ústrojí nebo nějaké lékařské vyšetření. Když je 

v programu komplexní trenažér, 
tak to je na půl dne. Buď 
dopoledne pět hodin, nebo 
odpoledne čtyři hodiny. Ale to je 
zase dáno typem trenažéru, který 
je v programu. Na komplexním 
trenažéru se procvičí dva až tři 
režimy sblížení dvou kosmických 
těles. Tam se nic nevrací zpátky, 
všechno jde pořád dopředu 
zhruba jako za letu.", odpovídá 
na otázku, jak vypadá běžný den 
budoucího kosmonauta Vladimír 
Remek. 



Na otázku kolikrát nacvičoval spojení kosmických lodí, reaguje slovy: „Bojím 
se z hlavy přesně říct, kolikrát jsem zkoušel sblížení Sojuzu se Sa jutem. Odhaduji, 
že nejméně sedmdesátkrát, možná osmdesátkrát, u našich velitelů je to mnohem 
více. A to v mém případě není konečná hranice. Velká část sblížení se provádí 
automaticky. Člověk kontroluje techniku a musí být připraven v kterémkoliv místě 
převzít řízení." 

To, že výcvik v moskevském Hvězdném městečku není procházka růžovým 
sadem, ilustruje následující odpověď: „Od října 1977 jsem přišel domů málokdy 
před jedenáctou večer. Aby to nevyznělo jako stížnost, mně to nepř jde zatěžko. V té 
poslední fázi přípravy nejde ani tak o fyzickou námahu jako o psychické duševní 
zatížení. Fyzickou kondici mám dobrou, hodně jsme cvičili. Nyní zatěžuji hlavně 
hlavu. Zkoušky, tréninky vestibulárního ústrojí, hlava nahoře, dole. Když se 
podíváte na moji postel, nohy mám podložené tak, abych spal hlavou dolů. Jdu 
večer spát a vlastně trénuji." 

Jaký měl Vladimír Remek pocit, když poprvé usedl do trenažéru kosmické 
lodě Sojuz? „Měl jsem za sebou 
teoretickou průpravu. Věděl jsem, co se 
skrývá za tím nebo oním přístrojem. Jako 
pilot mohu říct, že ve stíhacím letounu 
jsem měl více ovládacích prvků, nebyly 
však propojeny takovými souvislostmi jak 
v kosmické lodi. Ty logické souvislosti 
jsou natolik složité, že to lidé studují třeba 
tři roky, a nedokáží odpovědět okamžitě 
na každou otázku. První dojem by se dal 
spíše vyjádřit otázkou, kterou jsem si 
položil: Jak všechny ty složité technické 
věci vtěsnat do hlavy tak, abych byl 
schopen se včas a správně rozhodovat." 

Co považuje za základní vlastnosti 
nezbytné pro kosmonauta? Vladimír 

Remek reagoval následujícími slovy: „Netroufám si přesně stanovit pořadí 
základních vlastností nezbytných pro kosmonauta. Ale přesto dávám na první místo 
pocit vysoké zodpovědnosti. Za letem do kosmu stojí obrovské úsilí velkého 
kolektivu lidí. Proto si nemůžu ani jednou připustit myšlenku, že slevím z přípravy. 
Tedy pocit zodpovědnosti vůči lidem, kteří vyrobili nosnou raketu, kosmickou loď, 
připravovali náš start, kteří sedí v řídícím středisku, plují na vědeckých lodích 
daleko v oceánu a stále se o vás starají. Dále bych uvedl cílevědomost, schopnost 
ovládnout složitou techniku a dokonale se připravit. Být letcem-kosmonautem, to 
není zaměstnání, to je poslání." 

V srpnu 2007 napsal Vladimír Remek zajímavý článek pro časopis RozRazil, 
kde se snaží odpověď na otázku, zda je možné vidět z vesmíru části České 
republiky. 



„Aby bylo možné odpovědět na otázku, jestli je Morava nebo dokonce Brno 
vidět z vesmíru, to se tam člověk nejdřív musí dostat. Mně se to shodou příznivých 
okolností podařilo a narozdíl od drtivé většiny pozemšťanů jsem si tak mohl spinit 
klukovský sen.” 

„Ale abych se vrátil na začátek, k otázce, jestli je Morava či Brno vidět 
z vesmíru. Ano, skutečně je. Mohu vám potvrdit z vlastní zkušenosti, že z oběžné 
dráhy je vidět nejen tolik připomínaná Čínská zeď nebo jiné pozoruhodnosti, ale 
i Morava a Brno, což jsem si ověřil několikrát. Největší dojem mám z pohledu na 
moravskou metropoli jako na zářící skupinu bezpočtu světel v podvečerním čase." 

Je vidět, že světelné znečištění může být někdy k užitku, i když jako 
astronomové s ním samozřejmě bojujeme na každém rohu. 

Podle dobových materiálů sepsal O.Kéhar 

Na co byste neměli zapomenout 
12. března dojde k dalšímu ze série 
zákrytů otevřené hvězdokupy 
M 45 (Plejády) Měsícem. Úkaz 
začne již večer během soumraku. 
Měsíc z pohledu ze střední Evropy 
hvězdokupu tentokrát pouze „lízne" 
a nedojde k zákrytu žádné 
z nejjasnějších hvězd. Centrální 
průchod Měsíce hvězdokupou bude 
viditelný ze Skandinávie. Na 
připojeném obrázku je zachycena 
situace v cca 19.30 SEČ. 
Podrobnosti a časy jednotlivých zákrytů jsou k dispozic na http://hvr.cz 

- 30. března vstoupí v platnost letní čas, ve 2:00 SEČ si nezapomeňte posunout 
hodinky na 3:00 SELČ, abyste nepropásli nějaký zajímavý astrnomický úkaz 

- 31. března končí doba pro uhrazeni členských příspěvků na tento rok. Kdo do 
této doby neuhradí příslušný obnos, přestává být členem pobočky a následně 
v souladu se stanovami společnosti končí i jeho členství v ČAS. Současně mu 
bude ukončeno zasílání Astronomických informací a ZaČASu. Ale abychom jen 
nehrozili, tolerováno bude uhrazení příspěvků v průběhu výše popsaného 
pozorovacího víkendu v Rokycanech. 
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Jak kresby vznikají? 
Prvotní zákres, který je prováděn tužkou přímo u dalekohledu (tzv. pérovka) 

vystihuje obrysy sledovaného útvaru a vržených stínů. Do obrázku jsou vepsány 
číslice od 1 do 11. Označují odstupňování pozorovaných odstínů od zářivě bílého 
(číslo 11) po temně černou (číslo 1). Tato část pozorování se odehrává 
v „přírodních" podmínkách. Chceme-li pořídit kvalitní kresbu, je žádoucí vytvořit 
pozorovateli co možná nejlepší komfort, aby dosáhl maximální přesnosti zákresu. 
(Kresba pořízená v nepohodlné poloze nebude stát za nic, i když vznikla při těch 
nejlepších povětrnostních a astronomických podmínkách!) 

Zakresluje-li se oblast v blízkosti rozhraní světla a stínu (terminátoru), je nutné 
„pérovku" dokončit v co nejkratším čase, aby nedošlo ke změně nasvětlení kreslené 
oblasti. 

Hotová „pérovka" se poté již bez čísel překreslí na další papír (dobrou 
pomůckou je prosvětlovací panel) a je fixem vystínována. Odstíny šedi určuje 
hustota teček. Tato činnost již probíhá v klidu a v teple (což pozorovatel ocení 
zejména v chladném ročním období, kdy mrzne při předchozím pozorování u 
dalekohledu). Stínování už může trvat tak dlouho, dokud s ním autor není hotov a 
pině spokojen. 

O autorovi 
Milan BLAŽEK se začal zajímat o astronomii v červnu roku 1996. Po 

absolvování astronomického kurzu se stal demonstrátorem (průvodcem) 
Štefánikovy hvězdárny na Petříně. V současné době je zaměstnancem Hvězdárny a 
planetária hlavního města Prahy, kde pracuje jako odborný pracovník v 
programovém oddělení planetária. Přestože se přímo nezabývá vědeckou činností, 
je nadšeným pozorovatelem (a to nejen Měsíce). Na Petříně a v Ďáblicích také 
vznikla většina jeho kreseb. Ukázka tří z nich tvoří dopinění článku. 

Milan Blažek o své práci říká: „Vzhledem k tomu, že žiji ve městě, kde vlivem 
přesvětlené oblohy nejsou příliš vhodné podmínky pro pozorování slabých objektů 
(například mlhovin nebo cizích galaxií), vybral jsem si jako svou největší zálibu 
pozorování a kresbu měsíčního povrchu. Této činnosti se amatérsky věnuji od roku 
2000. Za tuto dobu jsem strávil u dalekohledu s tužkou a papírem (nebo 
poloprůsvitnou plastovou podložkou) v ruce kolem 350 hodin systematickým 
pozorováním a zakreslováním krás lunární krajiny. To samozřejmě neznamená, že 
na mé tvorbě již není co zlepšovat. Naopak!" Když se ale k času pozorování u 
dalekohledu připočte ještě mnoho dalších hodin strávených stínováním kreseb 
(vytečkování jednoho obrázku zabere dle rozsahu zachycené oblasti a množství 
vykreslovaných podrobností průměrně kolem deseti hodin práce), byla by asi 
škoda, aby svá pozorování ukládal pouze a jen „do šuplíku" a nepodělil se o ně 
s ostatními... 



*m 0 o VÝZVA 
Nejvíce ze všeho však Milan Blažek (blazek(a,planetarium.cz) uvítá, zašlete-li 

mu Vaše vlastní kresby (libovolnou technikou) a zapojíte se do pozorování a 
kreslení Měsíce. 

Za předpokladu, že by se sešlo více nadšenců ochotných poskytnout své kresby 
k prezentaci, mohla by vzniknout na webu „Galerie kreseb Měsíce". 

Kresby nemusí být vždy perfektní. Jde především o zachycení toho, co se před 
námi právě v dalekohledu odehrává a zejména pak o vlastní zážitek a radost z 
pozorování. Každá kresba je proto vítána! 

Fracastoršus 
col. 144,6 

MmEa:?eIINn BIe1A9. 
NWeáiMm ~,11,WIIIirA~ RP m, PKIy 

Datum pozorování: 1. října 2007 
Čas pozorován!. 2.03-2.57 UT 

Colongitudo: 144,6 ° 
Název útvaru: Fracastorius 

Autor kresby: Milan Blažek 
Pořadové číslo: 0324. 

Dalekohled: MC 35/330 cm 
Zvětšeni. 132 x (podrobnosti 165 X) 
Kvalita obrazu: velmi dobrá (dobrá) 

Přesnost zákresu: výborná až velmi dobrá 
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Procházka jarní oblohou 

SOUHVĚZDÍ Raka 
Většina lidi velice dobře zná jména souhvězdí zvěrokruhu. Důvodem 

ovšem většinou není jejich znalost oblohy ale to, že pravidelně prohlížejí 
horoskopy v časopisech. Pro mnohé astronomy to zase často jsou jen oblasti, 
kterými na své roční cestě oblohou prochází pravidelně Slunce. Jen někteří 
však všechna souhvězdí zvířetníku dokáží bezpečně vyhledat na skutečné 
noční obloze. Některá z nich jsou totiž docela nevýrazná a tvoří je ne příliš 
jasné hvězdy. Klasickým představitelem této skupiny je souhvězdí Rak —
(Cancer), které se nachází mezi výraznými seskupeními Lva (Leo) a Blíženců 
(Gemini). Zajímavou pomůckou pro vyhledání Raka nám letos v průběhu 
dubna, kdy je toto souhvězdí ve velice dobrých pozorovacích podmínkách 
vysoko nad jižním obzorem ve večerních hodinách po soumraku, budou 
planety Saturn a Mars. Jasný Saturn se nachází východně od Raka 
v souhvězdí Lva (nedaleko nejjasnější hvězdy a Leo - Regulus) a na opačné 
straně, v souhvězdí Blíženců naleznete načervenalý Mars (promítající se pod 
dvojici nejjasnějších hvězd souhvězdí a Gem — Castor a $ Gem — Pollux). 
Pověstnou třešničkou na dortu se pak v polovině měsíce (v neděli 13. dubna 
2008 večer) stane Měsíc (krátce po první čtvrti), který nejen bude právě 
procházet souhvězdím Raka, ale dokonce v průběhu večera postupně zakryje i 
hvězdy v jižní části rozsáhlé ~' ňf'~zO. •tle 

otevřené hvězdokupy M44 —
Praesepe. 

Vlastní souhvězdí Raka má 
vzhled obráceného velkého 
písmene Y tvořenými pěticí ne 
příliš jasných hvězd. Hvězda ve 
středu „písmene" Y se jmenuje 
Asellus Australis — Jižní osel, 
zatímco slabší hvězda nad ním má 
označení Asellus Borealis —
Severní osel. Za jasné průzračné 
bezměsíčné noci a daleko od 
světelného znečištění si mezi nimi 
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kousek napravo všimnete 
mlhavého obláčku. Latinský 
název tohoto obláčku je 
Praesepe — Jesličky (Praseepe 
znamená žlab, stáj či chlév, 
ale také nejčastěji používaný 
překlad — Jesličky). S narozením 
Ježíška však tyto jesličky nemají 
nic společného — název pochází 
z doby dlouho před narozením 
Krista. Z tohoto žlabu nebeští 
oslíci jedí. Známý básník 
Ovidius začal pro Praesepe 
používat další poetické označení, 
s nímž se občas můžete setkat -
Beehive — Včelí úl. 

Jesliček si lidé všimnuli hodně dávno pravděpodobně již v době, ze které 
nemáme žádné písemné záznamy. Byly v každém případě součástí Hipparchova 
katalogu hvězd, jenž vzniknul ve druhém století před naším letopočtem. Pozoroval 
je také svým dalekohledem Galileo Galilei. Ve svém díle Hvězdný posel z roku 
1610 uvádí: ,, Rak obsahuje mlhavou hvězdu nazývanou Praesepe, která se jeví ne 
jednou, nýbrž souborem hvězdiček počtem větším čtyřiceti. Kromě Oslat jsme 
vyznačili třicet šest hvězd... ". Na vysvětlení je nutno pouze dodat, že jako „Oslata" 
Galilei označoval výše zmíněné hvězdy Jižnfho a Severního osla. 

Zcela pragmatické označení nakonec dostala jedna z nejkrásnějších otevřených 
hvězdokup, které lze na obloze nalézt, od astronomů — M44. Toto pojmenování jí 
dal v 18. století známý francouzský astronom Charles Messier ve svém katalogu, 
který obsahoval nejjasnější mlhoviny, kupy a galaxie pozorovatelné na severní 
polokouli. Dnes ji můžete nalézt i pod dalšími zkratkami, jimiž je označována 
v řadě dalších katalogů (NGC 2632; CR 189; ...). 

Podobně jako před téměř 400 roky Galileo můžeme dnes Praesepe vidět i my. 
K tomu, abychom ve hvězdokupě bezpečně rozlišili kolem tuctu hvězd, nám stačí 
již malý triedr (7x50). Lepší binokulár (např. 14x70) nám dokáže zprostředkovat 
pohled již na několik tuctů hvězd tvořících roj zářících včel. 

Beehieve Cluster na obloze zabírá prostor o průměru přibližně trojnásobku 
měsíčního průměru, tedy více něž nám dovolí pozorovat i středně mohutný 
dalekohled. Pro spatření celého objektu je proto nejvýhodnější nějaký malý přístroj 
se zvětšením asi 25x a s co největším zorným polem. Teprve tak si vychutnáme 
pohled na rozsáhlou hvězdokupu v její úpinosti. Jeví se jako hrst stálic šesté až 
sedmé velikosti, z nichž některé mají lehce oranžový odstín. Větší přístroje ani 
zvětšení hvězdokupě na kráse kupodivu příliš nepřidají: není nijak koncentrovaná a 
chybí u ní mlhavé pozadí.Pokud si dáte tu práci a budete počítat množství stálic, 
dostanete se až k číslu kolem 80. V centru hvězdokupy (při větším zvětšení) je 

Zákryt Praesepe Měsícem 



AI 04/2008 — příloha pro členy Západočeské pobočky ČAS 
www.astro.zcu.cz 

"ZaČAS 
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Uspěch v CAM únor 2008! 
Většina z vás jistě ví, že na serveru České astronomické společnosti 

(www.astro.cz) probíhá fotografická soutěž Česká astrofotografie měsíce. 
Ale už ne každý možná postřehl, že v únoru roku 2008 se vítězem stal člen 

naší pobočky Libor Šmíd s fotografií ISS a Atlantis. 

Výbor pobočky mu srdečně blahopřeje a všichni v skrytu duše doufáme, že 
dalekohled, kterým byla tato ňžasná fotografie pořízena, přiveze sebou na 
pozorovací víkend v Rokycanech. 

Výbor pobočky 



ASUF IX 
Hvězdárna v Rokycanech, Hvězdárna a planetárium Plzeň, Katedra 

obecné fyziky pedagogické fakulty ZČU v Plzni a Západočeská pobočka ČAS 
si dovolují pozvat učitele fyziky, zeměpisu, přírodopisu a příbuzných oborů na 
devátý Astronomický seminář učitelů fyziky, který je akreditován 
ministerstvem školství v rámci dalšího vzděláváni učitelů. 

Seminář se koná v pátek 11. dubna 2008 od 14:00 hod. na Hvězdárně 
v Rokycanech v nově zrekonstruovaném přednáškovém sále. 

Rok 2008 byl valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok 
planety Země. Cílem projektu je přiblížit geovědy a informace o Zemi a upozornit 
na problémy, které ohrožují planetu a život na ni. Více informací naleznete na 
www.rokzeme.cz. Letošní semináře budou tedy zaměřeny speciálně na Zemi i když 
trochu více z pohledu astronomického. Ten jarní bude mít následující program: 

Planeta Země očima kosmických sond - Lumír Honzík 
První kosmická sonda se dostala do vesmíru již před více jak padesáti léty. 
Přednáška by měla ukázat výsledky alespoň některých průzkumných sond Země a 
přiblížit tak jejich praktickou činnost a význam. 

Od zemského jádra do vesmíru — PaedDr. Jiří Suda 
Pohled na Zemi, od samého jádra přes jednotlivé vrstvy až k hranici vesmíru. 

Fáze Měsíce - RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. 
Nově vydané učebnice fyziky obsahují i části věnované astronomii. Přednáška bude 
koncipována jako běžná vyučovací hodina, během které bude vysvětleno střídání 
fází Měsíce s využitím učebnice a ukázkami jak s ní pracovat. 

ESC Andoya + Parabolický let — Barbora Šrámková a Veronika Šímová 
B.Šrámková pohovoří o svém pobytu v Evropském vesmírném kempu v norském 
městečku Andoya, kam byla vybrána jako první Češka po 11 letech. Česká 
kosmická kancelář nabízí mladým zájemcům o kosmonautiku vyzkoušet si stav 
beztíže. Parabolický let ZERO-G absolvovala V.Šímová, která nám přiblíží svoje 
zážitky a pocity a prozradí, co je potřeba pro účast na takovém letu udělat. 

Pokusy z kuchyně malých debrujárů—B.Šrámková, V.Šímová, Mgr. J.Soukupová 
Asociace malých debrujárů České republiky vznikla na základě zkušeností 
z Kanady a přes Francii se dostala až k nám, kde působí od 22. 9.1992. Už jste se 
s "debrujáry" možná setkali v televizi či časopisech, takže víte na co se můžete těšit. 

Účastnický poplatek zůstává 100,- Kč. Po skončení semináře obdrží všichni 
účastníci osvědčení o absolvování. 

M.Česal 
Kontaktní osoby: Halíř Karel, Honzík Lumír, Lukešová Vladimíra 

tel.: 371 722 622, mob.: +420 604 865 516, email: hvezdarna@hvr.cz 
web: www.hvr.cz , www.astro.zcu.cz, www.kof.zcu.cz 



Přístrojový seminář 
V netradiční době, ve dnech 18. — 20. dubna 2008, se v Rokycanech 

uskuteční tradiční „Seminář majitelů a konstruktérů amatérských 
dalekohledů". 

V pátek proběhne, jako každý rok, neformální setkání účastníků semináře na 
Hvězdárně v Rokycanech. Zde bude možné probrat množství témat, na něž nezbylo 
místo v oficiálním programu semináře. Postaráno bude nejen o prostor pro 
kuloárové diskuse, ale i o kulinární potřeby přítomných. V provozu bude 
jednoduchý bufet a v případě příznivého počasí i možnost rožnění. Za bezoblačné 
oblohy budou zájemcům k dispozici dalekohledy hvězdárny a střešní terasa. 

Sobotní a nedělní program bude probíhat na stejném místě jako v předchozích 
letech - v základní škole T.G.Masaryka. Budova základní školy je blízko náměstí a 
současně nedaleko od vlakového i autobusového nádraží. Na programu bude: 

v sobotu 
• přednáška Ing. Myslivce „Zpracování astronomické digitální fotografie" 

(přednáška několikanásobného vítěze České astrofotografie měsíce o tom, jak 
nejen pořídit digitální fotografii, ale i jak ji zpracovat) 

• přednáška L.Honzfka o světelném znečištění 
(přednáška bude dopiněna výstavou instalovanou ve vstupních prostorách školy a 
funkčním 3D modelem vhodného a nevhodného osvětlení) 

• oblíbená astroburza 
• příspěvky účastníků 

v neděli 
• přednáška RNDr. Hejny, CSc „Mají amatérská pozorování Slunce ve 24. cyklu 

sluneční aktivity ještě smysl"? 
• přednáška RNDr. Ambrože, CSc „Co v učebnicích o Slunci před 30 roky nebylo" 

Účastnický poplatek je stanoven ve výši 100,- Kč a sloužící k částečnému 
pokrytí nákladů na seminář. Pro členy ČAS, kteří své členství prokáží platnou 
členskou legitimací, bude poplatek snížen na 50;  Kč. Poplatek nebudou platit 
účastníci, kterým byl do programu přijat příspěvek. 

I přesto, že oficiální uzávěrka přihlášek již proběhla, zbývá ještě několik 
volných míst a je možno se účastnit. 

Po celou dobu semináře bude v budově školy zřízen bufet nejen k občerstvení, 
ale i k pohodlnému posezení a diskusím. V budově Základní školy TGM, kde jsme 
sice vítanými, ale přesto hosty, je nutné se přezouvat. Nezapomeňte si proto laskavě 
vzít přezutí s sebou. 

Další informace a přihlášku je možno získat na http://hvr.cz, halir@hvr.cz, 
nebo na Hvězdárně v Rokycanech (tel.371727622). 

K.Halíř 
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Cína 2009 
(Expedice za nejdelším úpiným zatměním Slunce 21. století) 

Mimořádný úkaz s visačkou „NEJDELŠÍ ZATMĚNÍ 21. STOLETÍ" se 
velice rychle blíží. Všichni nedočkaví zájemci si jej užijí 22. července 2009. 
Vadou na kráse je pouze skutečnost, že pokud jej chcete spatřit na vlastní oči 
musíte vyjet na východ asijského kontinentu. S ohledem na meteorologické 
poměry v pásu totality se jeví jako nejnadějnější oblast severní Číny 
(Šanghaj). 

Zdálo by se, že časuje 
ještě stále dostatek. Opak 
je ovšem pravdou. Pokud 
nechceme ztratit šanci, 
musíme již nyní velice 
intenzivně na přípravě a 
zajištění akce začít 
pracovat. 

Po prozkoumání 
dostupných nabídek 
cestovních kanceláří 
(nejen v ČR, ale i 
v Německu) a zvážení 
našich možností a 
požadavků organizátoři 
uvažují o expedici v trvání 12 až 15 dnů, při níž bychom navštívili oblasti Šanghaj 
(včetně času pro pozorování zatmění) a Peking. Předpokládaná cena zájezdu 
(letenka a doprava na místě — autobus, vlak, ubytování a snídaně případně 
polopenze) bude stát kolem 60 000,- Kč. Více informací je v tuto chvíli obtížné 
poskytnout (nejsou dispozici), protože mimo jiné bude záležet i na počtu účastníků 
expedice. 

Pro možnost dalšího jednání je proto v tuto chvíli zcela nezbytné zjistit váš 
zájem. Vyzývám proto zájemce o účast na expedici Čína 2009 aby se, zatím zcela 
nezávazně, ale na druhé straně s pinou zodpovědností, zaregistrovali k účasti a to 
nejpozději do středy 16. dubna 2008 na mail halir@hvr.cz, případně telefonicky na 
čísle 371 722 622 (stačí i na záznamník), osobně či písemně na Hvězdárně 
v Rokycanech, Voldušská 721, 33711 Rokycany. 

Jakmile by byly k dispozici jakékoli nové nebo rozšiřující informace, budete o 
nich informováni prostřednictvím přílohy AI, a současně na stránkách Hvězdárny 
v Rokycanech (http://hvr.cz), Hvězdárny a planetária Plzeň (http://hvezdarna.plzen-
city.cz/) a Západočeské pobočky ČAS (http://www.astro.zcu.cz/cs/). 

K.Halíř 
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Na co byste neměli zapomenout 
- pokud nejpozději na pozorovacím víkendu 4. - 6. dubna neuhradíte členské 

příspěvky na rok 2008, je toto poslední číslo zpravodaje, které dostáváte do rukou 

- 13. dubna večer projde Měsíc otevřenou 
hvězdokupou M44. Pozorování je nutno zahájit co 
nejdříve po západu Slunce. Na připojeném obrázku je 
zachycena situace v okamžiku nautického soumraku. 

- na 22. dubna připadá každoročně maximum 
meteorického roje Lyridy. Letos bude pozorování 
bohužel rušeno Měsícem pouhé dva dny po úplňku. 

- kolem 25. dubna začíná období nejlepší letošní viditelnosti planety Merkur, které 
vyvrcholí v průběhu května. Planeta bude za večerního soumraku až 11O nad 
západním obzorem. Článek věnovaný tomuto úkazu najdete v příštím zpravodaji. 

ASTRONOMICKÉ informace — 04/2008 (216) 
Rokycany, 25. března 2008 



Hvězdárna v Rokycanech, 

Hvězdárna a planetárium Plzeň 

a Západočeská pobočka ČAS 

Vás zvou na 

McSSierovský maratól] 
5.16. dubna 2008, Hvězdárna v Rokycanech 

Letos je první dubnový víkend (především s ohledem na příznivou fázi 
Měsíce) tím pravým okamžikem pro uskutečnění Messierovského maratónu. 
Zúčastnění budou mít možnost spatřit téměř všech 110 objektů slavného katalogu (v 
našem případě teoreticky 109). Jestliže Vás děsí vysoké číslo 110 objektů — není 
proč se obávat. Můžete si pozorovat svým vlastním tempem a pro radost. 
Messierovský maratón není zase tak vážnou soutěží, jak se na první pohled tváří. 
Především jde o zábavu a dobrou pohodu. Leč o výsledek jde samozřejmě také. Na 
úspěšné pozorovatele čekají originální diplomy (nad 50 napozorovaných objektů) a 
celkový vítěz bude navíc odměněn zvláštní cenou. 

Důležité časy: 
5.4.2008 sraz účastníků 17:00 SELČ 
večer západ Měsíce 19:15 SELČ 

uzávěrka přihlášek 19:30 SELČ 
západ Slunce 19:45 SELČ 
oficiální zahájení maratónu 20:30 SELČ 
nautický soumrak (Slunce —12°) 20:57 SELČ 
astronomický soumrak (-18°) 21:40 SELČ 

6.4.2008 astronomické svítání (-18°) 04:36 SELČ 
ráno nautické svítání (-12°) 05:19 SELČ 

oficiální ukončení maratónu 05:30 SELČ 
východ Měsíce 06:13 SELČ 
východ Slunce 06:30 SELČ 
vyhlášení výsledků 07:00 SELČ 

za organizátory K.Halíř 



poměrně snadné si všimnout několika jasnějších hvězd tvořících písmeno V, které 
je podobné seskupení známému ze souhvězdí Býka — Hyady. Při detailnějším 
prohlížení hvězdokupy si také všimnete její zvláštnosti, že mnoho hvězd tvoří páry 
či trojice. Mnoho jasných hvězd kupy má žlutou až nazlátlou barvu. 

M 44 jsou jednou z nejbližších otevřených hvězdokup - dělí nás od ní 170 
parseků. Mnohem zajímavější je ovšem skutečnost, že Jesličky by mohly být 
sourozenci Hyád. Ukázalo se, že mají velmi podobné zastoupení jednotlivých typů 
hvězd, stejné stáří a skoro shodný prostorový pohyb. Ani úhlová vzdálenost obou 
seskupení přesahující šedesát stupňů není pro teoretiky nepřekonatelnou překážku. 
V prostoru je dělí pouhých 160 parseků, takže kdyby Praesepe „odstartovaly" ze 
společného hnízda rychlostí jen o 250 metrů za sekundu větší než je rychlost Hyad, 
vzdálily by se od nich za 600 miliónů let přesně tak, jak je dnes vidíme na 
pozemské obloze. 

Souhvězdí Raka ovšem skrývá ještě jeden 
Messierovský objekt. Jedná se o M67. Otevřená 
hvězdokupa se nachází přibližně 2° západně od 
hvězdy Acubens (levá dolní hvězda 
převráceného Y) označovaná také jako a Cnc. 
M67 je ještě bohatší na hvězdy než výše 
zmíněné Jesličky, ale tvoří ji podstatně slabší 
hvězdy. Proto je také možno ji spatřit pouze za 
dobrých pozorovacích podmínek triedrem. 
Neozbrojeným okem ji nenajdete. Hvězdokupa 
má v průměru půl stupně a její celková jasnost 
dosahuje asi 7 mag. To však neznamená, že by 
byla menší než proslavená M44. Rozdíl je především v její vzdálenosti, která je 
přibližně pětkrát větší. 

Obdobně jako všechny otevřené hvězdokupy se i M 67 pohybuje poblíž roviny 
Galaxie a účastní se její kruhové rotace. Na rozdíl od většiny ostatních je však v 
jednom zcela výjimečná. Většina obdobných skupin podléhá vlivem okolních 
objektů, především mračen mezihvězdného plynu, rychlé destrukci, při které se 
rozpadnou na jednotlivé osamocené hvězdy či hvězdné systémy. Stáří většiny 
otevřených hvězdokup tudíž jenom výjimečně přesáhne několik stovek milionů 
roků. M 67 se však nachází přibližně 1500 světelných roků od roviny Galaxie a 
navíc v prostoru o průměru zhruba 20 světelných roků obsahuje několik set hvězd. 
Patří tedy mezi husté hvězdokupy, které se na cestě kolem středu Galaxie vyhnuly 
většině rušivých setkání a existuje již neuvěřitelných čtyři a půl miliardy roků. 
Otevřenou hvězdokupu M 67 považují astronomové za jednu z nejstarších 
otevřených hvězdokup vůbec. 

Vedle dvojice zajímavých otevřených hvězdokup nabízí souhvězdí Raka také 
další zajímavosti. Jednou z nich je dvojhvězda Iota (hvězda na vrcholu otočeného 
Y). I při menším zvětšení se vám ji podaří rozložit na dvě složky, přičemž jasnější 
z nich má žlutý nádech a méně jasná hvězda je bílá s nádechem až do modra. Čím 



mohutnější dalekohled budete mít k dispozici, tím výraznějšího kontrastu barev si 
všimnete. 

Stálice Tegmine (západně od obrazce souhvězdí) je další atraktivním 
vícenásobným systémem. Je sice trochu obtížnější ji vyhledat, ale stojí to za 
námahu. Jako dvojhvězda byla astronomům známa už v době, kdy se počet 
obdobných soustav počítal jen po jednotlivých kusech. Roku 1781, přesně 21. 
listopadu časně ráno před svítáním, se Williamu Herschelovi podařilo na svou dobu 
něco úžasného - hlavní složku rozlišil na samostatné dvě hvězdy s jasností 5,6 a 6,0 
magnitudy a vzdáleností kolem jedné úhlové vteřiny. Do svého pozorovacího 
deníku si zapsal: "Jestliže teď ráno nevidím moc špatně, tak se hlavní hvězda 
skládá ze dvou. Na první pohled je protáhnutá, ale při větší pozornosti a za 
dobrých podmínek je zřejmé, že je skutečně dvojitá..." A tím to neskončilo. 
Mimořádný systém zařadil mezi několik desítek systematicky sledovaných hvězd. 
V průběhu dvou následujících desetiletí sledovat, jak se poziční úhel dvojhvězdy 
změnil o téměř deset stupňů. 

Dnes víme, že Cancri je velmi pěknou trojhvězdou. Dvě bližší stálice kolem 
sebe obíhají s periodou šedesát roků a vzdálenějšímu průvodci to trvá asi 
dvacetkrát déle. S ohledem na to, že těsný pár dělí pouhá jedna úhlová vteřina, 
budete k jeho pozorování potřebovat dalekohled o průměru objektivu alespoň 
kolem 15 cm. Třetí složka, která má 6. mag, se nachází přibližně 6" daleko od 
centrálního páru. Skutečná vzdálenost Cancri činí asi 85 světelných roků, těsná 
dvojice je tedy v prostoru od sebe asi 40 AU. Třetí složka ji pak sleduje ze 
vzdálenosti kolem 135 AU. Jak to vypadá v průběhu času na obloze, vám nejlépe 
ukáže připojený 
obrázek. Z ' 001
pohybu třetí 
složky navíc 
astronomové v
polovině 
dvacátého 
století zjistili, 
že ji s největší 
pravděpodobno 
stí ovlivňuje 
čtvrtý 
průvodce. Tělesa obíhají kolem společného těžiště s periodou 17,6 roku a maj 
hmotnost zhruba srovnatelnou se Sluncem. Jejich úhlová vzdálenost ovšem 
nepřevyšuje 0,3 úhlové vteřiny, a proto je rozliší pouze skutečně velké 
dalekohledy. Není ani vyloučeno, že kolem jedné z těchto hvězd obíhá další, tedy 
páté těleso... 
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Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721,337 11 Rokycany 
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Mars projde Jesličkami 
Mars už ani zdaleka není v takovém postavení v jakém se na oblohu 

promítal o posledních vánocích (2007), kdy právě 24. 12. 
prošel opozicí. Nyní jej můžeme vyhledat každý večer nad západním 
obzorem a jeho jasnost se pohybuje hluboko v kladných hodnotách 
(+1,4 mag). Stejně tak i souhvězdí Raka, v němž se nachází jedna 
z nejznámějších otevřených hvězdokup Praesepe — Jesličky, se v první 
polovině noci již sklání k západu. V měsíci dubnu jsme měli možnost 
pozorovat přechod Měsíce přes tuto hvězdokupu a naši pozornost 
přitáhne znovu i v květnu. V průběhu tří po sobě následujících večerů 
shlukem hvězd důstojně projde planeta Mars. 
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Během večerů od 21. do 23. května nás bude těšit pohled na planetu Mars 
procházející od západu k východu krásnou hvězdokupou Praesepe — Jesličky v 
souhvězdí Raka. Nejhezčí podívanou nám tentokrát neposkytnou mohutné 
dalekohledy s maximálním zvětšením. Naopak k pozorování využijte jen menší 
přístroje případně triedr s širokým zorným polem, do něhož se vejde nejen samotná 
kupa (o průměru blížícím se 1,5°), ale i kousek jejího okolí. Planeta sice už od 
prosincové opozice ztratila hodně na svém lesku (jasnost klesla z -1,6 mag na 
současných +1,4 mag) a velikosti (v prosinci loňského roku činil průměr kotoučku 
15.8", nyní je průměr disku pouhých 5,2"), ale přesto bude zajímavé sledovat, jak 
se překvapivě rychle načervenalá „hvězda - host" pohybuje před hvězdokupou. 
Navíc je nutno si uvědomit, že ani nejjasnější hvězdy M44 nepřesahují svým jasem 
6. mag a Mars tak bude jednoznačně dominantním objektem. 

Planeta společně s hvězdokupou budou ve druhé polovině května vysoko 
(deklinace planety je +20° 28') na jihu kulminovat před 18 hodinou SELČ za 
piného denního světla. Naší příležitosti se dočkáme až později večer kolem 
22. hodiny SELČ, kdy se obloha dostatečně ztmaví. V té době už souhvězdí Raka 
bude nad jihozápadem a bude se 
pomalu posouvat k severozápadnímu 
obzoru. Díky vysoké deklinaci se náš 
pozorovací interval protáhne až za 
půlnoc (západ Marsu a Jesliček 
nastává kolem 1:30 SELČ). V nocích 
21. až 23. května tak můžete využít 
trojhodinové intervaly nejen 
k vizuálnímu pohledu, ale bude 
možné se pokusit například i o získání 
série fotografií, které nejlépe 
zdokumentují pohyb planety na bohatém hvězdném pozadí hvězdokupy. 

Prstenec kolem Saturnova 
měsíce Rhea 

Saturn je jedním z nejzáhadnějších a současně nejkrásnějších objektů 
ve sluneční soustavě. Byla to nejvzdálenější planeta známá 
astronomům před vynálezem dalekohledu, je méně hustá než voda a 
točí se kolem své osy společně s Jupiterem rychleji než všechny ostatní, 
jeden den na ní trvá pouhých deset a půl hodiny. 

K Saturnu se od počátku kosmické éry vypravilo již několik sond., které planetu 
studovaly z blízka. K nejproslulejším patří Pioneer, Voyager l a 2 a v poslední 
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Další úspěch v CAM! 
V minulém čísle jste si na tomto místě mohli přečíst o úspěchu kolegy 

L.Šmída v únorovém kole soutěže Česká astrofotografie měsíce. 
O pouhý měsíc později se vítězkou stala jeho manželka a současně naše členka 

Vladana Šmídová a vy se můžete podívat na vítěznou fotografii březnového kola! 

Výbor pobočky vítězce srdečně blahopřeje a již hledá v rozpočtu peníze na 
zakoupení dalšího tonem do barevné tiskárny, abychom vás mohli seznamovat 
s dalšími fotoúspěchy manželů Šmídových. Uděláme to velice rádi. 

Výbor pobočky 



Čeká nás další Astrovečer 
Další Astrovečer se bude konat 22. května od 20 hodin opět v prostorách 

Hvězdárny a planetária Plzeň (U Dráhy 11, Plzeň). 
V programu by se měly mimo jiné objevit dva příspěvky astronomického 

minislovníčku od písmene Y a jeden od Q. který" z důvodu onemocnění 
přednášejícího vypadl z minulého Astrovečera. 

Třešničkou na dortu bude, v případě jasné oblohy, pozorování průchodu Marsu 
otevřenou hvězdokupou M44 (Jesličky) v souhvězdí Raka. Podrobnosti o tomto 
úkazu jsou uvedeny v samostatném článku v tomto zpravodaji. 

M.Rottenborn 

Členská základna v roce 2008 
V průběhu dubna 2008 proběhla uzávěrka placení členských příspěvků do 

ČAS a naší pobočky na letošní rok. Pobočka má v okamžiku vydání tohoto čísla 
zpravodaje 55 členů (48 kmenových a 7 hostujících). 

Níže si můžete prohlédnout seznam členů pobočky s uvedením místa bydliště a 
formy členství (K — člen ČAS s kmenovým členstvím v ZpČAS, H — člen ČAS 
s kmenovým členstvím v jiné složce ČAS, který je hostujícím členem v ZpČAS). 

J.Bartošová, Tlučná, K 
M.Benediktová, Plzeň, K 
Z.Brichta, Druztová, K 
M.Cajthaml, Horažd'ovice,K 
D.Cvrková, Rokycany, K 
B. Černohousová,Prostějov,H 
M.Česal, Blovice, K 
J.Drhová, Měcholupy, K 
P.Eret, Plzeň, K 
V.Feik, Tábor, H 
J.Fejt, Planá, K 
M.Hájek, Rotava, K 
K.Halíř, Rokycany, H 
L.Hejna, Ondřejov, K 
J.Hofman, Cheb, H 
L.Honzík, Plzeň, K 
S.Horák, Pařezov, K 
J.Hošek, Hrádek, K 
J.Chvála, Toužim, K 

J.Chvátal, Kolinec, H 
J.Jíra, Rokycany, K 
O.Kéhar, Plzeň, K 
V.Kerhart, Praha, H 
J.Kocián, Plzeň, K 
M.Kumhera, Blatná, K 
V.Lukešová, Ejpovice,K 
M.Machoň, Cheb, K 
L.Martínková, P1zeň,K 
J.Mazz, K.Vary, K 
R.Medlín, Rokycany, K 
J.Mucha, Sp.Poříčí, K 
J.Pelikán, Sp.Poříčí, K 
M.Plzák, Plzeň, K 
M.Plzáková, Plzeň, K 
J.Polák, Plzeň, K 
J.Pňbek, Úboč, H 
M.Randa, Vejprnice, K 
M.Rottenborn, P1zeň,K 

L.Řehák, Plzeň, K 
S.Semecká, Řevničov, K 
M.Schuster, Plzeň, K 
A.Soukup, Plzeň, K 
V.Suchá, Plzeň, K 
A.Šavrda, Praha, K 
V.Širnan, Sp.Poříčí, K 
J.Šmat, Střel.Hoštice, K 
L.Šmíd, Plzeň, K 
V.Šmídová, Plzeň, K 
P.Šmolík, Plzeň, K 
O.Štemberová, Stupno, K 
J.Toman, Blovice, K 
O.Trnka, Plzeň, K 
V.Valášek, Židlochovice,K 
M. Vonásková,Rokycany,K 
M.Zabílka, Plzeň, K 

M.Česal 



Spojení velké planetky a nízké jasnosti zakrývané hvězdy zákonitě vede 
k relativně malému poklesu jasnosti v okamžiku zákrytu (1,8 mag). Ten je ale stále 
ještě akceptovatelný i pro vizuální pozorování. Možnost „bezpečného" sledování 
hvězdy v průběhu úkazu však bude vyžadovat použití velkého dalekohledu. 

Uváděná přesnost předpovědi koresponduje se skutečností, že se jedná o 
„starou" planetku s dobře známou dráhou. Na centrální linii byla stanovena 
pravděpodobnost pozitivního měření na neuvěřitelných 91% a vysoká zůstává i 
v oblasti okraje stínu (50%). Ve vzdálenosti 1 sigma pak rychle klesá na 16%. Úkaz 
by si určitě zasloužil, vzhledem k vysoké jistotě upřesnění, dráze předpověděné 
stopy stínu a rozložení pevných stanovišť naší sítě, zřízení několika mobilních 
pozorovacích míst (s dalekohledy, které by „dosáhly" na jasnost zakrývané hvězdy) 
v oblasti jižních Čech. 

Máte-li chuť a možnost vyjet na mobilní stanoviště, dejte prosím co 
nejdříve vědět a pokusíme se společně vybrat pro Vás optimální místo (co 
nejblíž k Vašemu bydlišti a mimo oblasti pokryté z pevných stanic sítě). 

Pokud bude přát počasí a máte-li k dispozici dostatečně velký dalekohled 
případně kvalitní záznamovou techniku pokuste se v každém případě o pozorování. 
Pro pozorovatele z jižních částí republiky je tento úkaz velkou výzvou s vysokou 
pravděpodobností získání pozitivního výsledku. 

Svá hlášení o provedených měřeních časů zašlete prosím na emailovou adresu 
Hvězdárny v Rokycanech (halir@hvr.cz). Hodně štěstí. 

K.Halíř 
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Jaký byl Messier 2008? 
Na noc 5./6. dubna 2008 byl naplánován další ročník Messierovského 

maratónu. Stejně jako v minulých letech měl být vyvrcholením 
Messierovského týdne. A jak to dopadlo? 

Účastníci se začali na hvězdárnu v Rokycanech sjíždět již od pátečního 
odpoledne, neboť maratón byl letos součástí pravidelného jarního pozorovacího 
víkendu. Noc z pátku na sobotu vypadala ze začátku poměrně nadějně, ale brzy se 
celá obloha pokryla oblačností. Celá situace se opakovala i v sobotu večer, kdy se 
dokonce na chvíli úpině vyjasnilo, ale z postupně houstnoucí oblačnosti začaly 
v druhé polovině noci vypadávat docela intenzivní dešťové srážky. 

Celý program víkendu tak musel zachránit alespoň denní program. Účastníci 
měli možnost si poslechnout dvě zajímavé přednášky. V první se Pavol Habuda 
zabýval problematikou vizuálního pozorování meteorů. Druhá (Mgr. Jan Svoboda) 
byla věnována jeho cestě po Číně a účastníci víkendu se mohli seznámit s mnoha 
poznatky, detaily a zajímavostmi, které mohou využít při expedici za úpiným 
zatměním Slunce v roce 2009. V sobotu nechyběla ani tradiční svíčková v hotelu 
Bílý lev. 

Do maratónských statistik tak budou zapsány pouze výsledky z průběhu 
Messierovského týdne, kdy bylo počasí přeci jen o něco málo lepší. Obě letošní 
pozorování patří M.Rottenbornovi, který v noci 28./29. března vyhledal 29 objektů 
a hned následující noc 69 objektů. V obou případech mu v dosažení lepšího 
výsledku zabránila přicházející oblačnost. I tak má západočeský Messierovský 
maratón svůj nový rekord! 

Výbor pobočky 

v 

Winchester v západních Cechách 
Vybavily se vám filmy o bílém a rudém bratrovi, kde zbraň výše 

uvedeného jména hrála důležitou roli? A nebo nesnesitelný major ze seriálu 
M.A.S.H.? Pak doufám, že nebudete dalším čtením zklamáni. 

Stín planetky Winchester (průměr 172 km) by měl, dle upřesnění provedeného 
S. Prestonem, 1. května 2008 nedlouho po půlnoci světového času (2:42 SELČ) od 
východu k západu protnout jihozápad Česka. Doporučený pozorovací interval pro 
centrální Evropu je 00:41:00 až 00:44:00 UT. Zakrývaná hvězda s vizuální jasností 
12.1 mag se nachází v centru souhvězdí Hadonoše. Daná oblast bude v čase úkazu 
vysoko nad jižním obzorem (A=173 ° ; h=42°). 

Veškeré potřebné údaje jsou k dispozici na připojeném obrázku (k nalezení též 
na adrese http://asteroidoccultation.cour/2008_05/0501_747_12716 MapE.gif ). 

Jak je zřejmé jedná se o zákryt slabé hvězdy velkou planetkou, čemuž odpovídá 
i trvání úkazu, které je předpovězeno (na centrální linii) na piných 12 sekund. 



Jižní Moravou (nejen po hvězdárnách) 
Výbor pobočky, vzhledem k expedici za zatměním do Ruska, nepočítal 

letos v plánu činnosti pobočky s tradičním prázdninovým putováním po 
(ne)astronomických zajímavostech. 

Zájem ze strany členů je však tak velký, že se akce přeci jen uskuteční. Letošní 
putování bude o něco náročnější na počet dnů potřebné dovolené, neboť státní 
svátky, které jsme s úspěchem využívali v minulých letech vycházejí přesně na 
sobotu a neděli. 

Poslední nenavštívenou oblastí České republiky je jižní Morava. A proto ve 
dnech 3. — 6. července 2008 zamíříme právě tam. A jaký se zatím předpokládá 
program? 

Ve čtvrtek 3.7. bychom měli ve 14 hodin vyjet z Plzně (14.30 z Rokycan) a 
k večeru dorazit do Brna, kde se ubytujeme na hvězdárně. Odjezd bude ještě 
upřesněn dle časových možností účastníků. 

V pátek 4.7. je plánována návštěva hvězdáren ve Vyškově, Zlíně a Uherském 
Hradišti a zámku v Kroměříži vč.místních proslulých zahrad. Noc strávíme na 
hvězdárně ve Veselí nad Moravou. 

V sobotu 5.7. navštívíme hvězdárnu ve Ždánicích a Lednicko — Valtický areál. 
Doufejme, že místní komáři budou tentokrát méně krvežízniví. Nocleh bude zajištěn 
ve Znojmě. 

První zastávkou v neděli 6.7. budou Přímětice. Že vám jméno obce nic neříká? 
Doufám, že stačí napovědět jméno Prokop Diviš. Pak budeme pokračovat do Telče 
(oběd a prohlídka historického centra) a na hvězdárnu v Kunžaku. Následovat bude 
již jen poměrně dlouhý přejezd do Rokycan a Plzně. 

Přihlásit se můžete už nyní na Hvězdárně v Rokycanech (halir@hvr.cz, nebo 
te1.371 722 622). Není radno příliš otálet, neboť kapacita je omezena počtem 
sedadel ve vozidlech, která jsou k dispozici! 

K.Halíř 

Na co byste neměli zapomenout 
- 5. května nastane, jako každý rok, maximum meteorického roje éta Aquaridy. 

Letos nám přeje i fáze Měsíce — bude právě nov. Vzhledem k tomu, že maximum 
nastane kolem poledne, je vhodné pozorovat obě noci kolem něj. Jedinou 
nevýhodou je, že radiant roje vychází až v druhé polovině noci. 

- 10. května dojde k zákrytu planety Mars Měsícem. Úkaz bohužel nastane ve 
dne mezi 14. a 16. hodinou odpoledne a bude obtížně pozorovatelný, neboť 
jasnost Marsu je mnohem nižší než Venuše, na jejíž zákryt si budeme muset 
počkat do 1. prosince letošního roku. 



Tip na dva zajimave večery 
Na jiném místě zpravodaje se můžete dočíst, že právě nastalo období 

nejlepší letošní večerní viditelnosti Merkura. 
Sledování této obtížně pozorovatelné 

planety si můžete vylepšit onou pověstnou 
„třešničkou na dortu". Večer 6. května se 
bude Merkur nacházet ve velmi zajímavé 
společnosti. Kromě Hyád s Aldebaranem 
v čele, Plejád a planetky Ceres, mezi kterými 
se Merkur bude pohybovat po celou dobu se 
do této části oblohy dostaví ještě poměrně 
úzký srpek Měsíce (31 hodin po novu). 

Na připojeném obrázku je zachycena 
situace přibližně hodinu po západu Slunce. 
Pro představu o měřítku - Aldebaran je jen 

něco málo přes 5° nad ideálním obzorem. Je jasné, že pro úspěšné pozorování je 
nutno pečlivě vybrat stanoviště s výhledem západoseverozápadním směrem. 

Zajímavý pohled nám obloha nabídne také 12. května večer. Po západu Slunce 
se bude vysoko nad jihozápadním obzorem 
nalézat Měsíc a v jeho blízkosti se 
s postupujícím soumrakem objeví Saturn a 
nejjasnější hvězda souhvězdí Lva Regulus. 
Zároveň v tu dobu dojde k zákrytu poměrně 
jasné hvězdy (4,4 mag.) Měsícem. Hvězda 
zmizí za temným okrajem Měsíce přibližně 
v době občanského soumraku. 

Na vaše případné foto nebo video úlovky z obou večerů se těšíme v redakci 
zpravodaje! 

M.Rottenborn 
ASTRONOMICKÉ informace — 05/2008 (217) 
Rokycany, 25. dubna 2008 



době sonda Cassini. Ta byla vypuštěna v roce 1997 se záměrem, aby prozkoumala 
nejen samotnou planetu ale také její mohutný a složitý systém prstenů a početnou, 
stále se rozrůstající rodinu satelitů. 

Saturn má dnes 52 pojmenovaných měsíců (dalších cca 10 má zatím pouze 
předběžná číselná označení), z nichž prakticky každý je unikátním světem, který je 
přinejmenším stejně zajímavý jako Saturn sám. Jejich velikostní škála sahá od 
drobných slepenců skal až po ohromné ledové světy o velikostech srovnatelných s 
vnitřními planetami. 

Umělecký pohled na řídký prstenec měsíce Rhea tvořený většími úlomky 
materiálu a ledu. 

Mezinárodní skupina vědců, včetně týmu z Hopkins Univerzity, využívá 
výsledky sondy Cassini ke zjišťování stále nových informací o těchto tajemných 
roztodivných měsících planety Saturn. Nedávno vydaná práce se věnuje druhému 
největšímu měsíci, který má jméno Rhea. I když byl objeven již v roce 1672 stále o 
něm máme k dispozici pouze základní informace. 

Nedávná měření vedla k překvapujícímu objevu: Rhea má prstenec a to 
prakticky obdobný těm prstencům, které tak proslavily jeho vlastní mateřskou 
planetu Saturn. 

Předchozí pozorování naznačovala, že měsíc Rhea měl atmosféru, která je 
natolik mohutná, že dosahuje až do oblasti magnetického pole planety. Nejnovější 
zjištění však ukázala, že magnetické poruchy nevznikají v souvislosti s atmosférou, 
ale spíše se váží k existenci tenkého prstenu tvořeného úlomky materiálu 
pohybujícího se po oběžné dráze kolem Rheina rovníku. 

Je možné, že se jedná o trosky, které jsou pozůstatkem srážky meteoroidu 
s mohutným měsícem před miliony let, která vymrštila úlomky skal a ledu na 
oběžnou dráhu. 



S použitím přístrojů umístěných na palubě 
kosmické sondy Cassini měli odborníci možnost 
sledovat interakce měsíce s magnetickým polem 
planety v neporovnatelně větším rozsahu a s vysokou 
přesností než kdykoli dříve. To jim také následně 
umožnilo provést detailní numerické sumulace a 
dospět k závěrům, o nichž předtím neměli ani tušení. 

Vědci odhalili, že Rhea vlastně „krade" část 
magnetismu planety — nabité částice jsou tak z orbity 
kolem Saturňu přetahovány do sféry ovládané 
měsícem Rhea. 

Jaký je přesný fyzikální princip tohoto 
mechanizmu je zatím nejasné, ale odborníci 
předpokládají, že rozhodující roli v tomto procesu 
hrají malé částečky prachu v prstenci Rhei a v její 
atmosféře. 

Právě s ohledem na skutečnost, že atmosféra 
měsíce nemohla obsahovat dostatečné množství 
částeček prachu, které by vysvětlily pozorované děje, 
dospěli vědci k závěru, že zde musí být k dispozici 
další zásobárna větších částic, neboli prstenec tvořený 
hmotnějšími úlomky materiálu. 

Hustota disku je velice malá a to je také důvod 
proč jej nejsme schopni vizuálně sledovat, tak jako 
majestátní ozdobu planety Saturn. 

Ale i když jsme tento prachový disk ještě vůbec 
nespatřili, je to první útvar tohoto typu — tedy 
prstenec kolem měsíce v naší sluneční soustavě — o 
jehož existenci jsou odborníci přesvědčeni. 

S ohledem na skutečnost, že popisovaný útvar 
nám neukázaly ani snímky ze sond pohybujících se 
v oblasti Saturnu, bylo by jistě bláhové domnívat se, 
že něco zahlédneme pozemskými dalekohledy. Ale 
každý z nás má šanci podívat se na večerní obloze na 
planetu Saturn a za příznivých geometrických 
podmínek (vzájemné postavení planety a měsíce 
Rhea) vidět i zajímavý a ve světle posledních bádání i 
v určitém slova smyslu unikátní měsíc 
s (neviditelným) prstencem. 

ASTRONOMICKÉ informace -
5/2008 (217) 

Rokycany, 25. dubna 2008 
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ASTRONOMICKÉ informace - 6/2008 (218) 
Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721,337 11 Rokycany 

http://hvr.cz

Mimořádný „planetkový" zákryt 

Astraea zakryje jasnou hvězdu 
Na začátku června nás čeká po dlouhé době skutečně 

mimořádně příznivý zákryt jasné hvězdy velkou planetkou. 
S ohledem na výjimečně dobré pozorovací podmínky bychom 
tomuto úkazu měli také věnovat přiměřeně vysokou pozornost. 

Stín planetky Astraea by měl, podle upřesnění provedeného S. Prestonem, 
6. června 2008 pozdě večer, avšak přesto jen krátce po soumraku (21:00:30 UT) od 
severozápadu k jihovýchodu protnout téměř celé Čechy (s výjimkou východních 
Čech). Doporučený pozorovací interval pro centrální Evropu je 20:59:00 až 
21:02:00 UT. Neobvykle jasná zakrývaná hvězda s vizuální jasností 8,9 mag se 
nachází v centrální části souhvězdí Panny. Daná oblast se bude v čase úkazu 
promítat dostatečně vysoko nad jihozápadní obzor (A=217 ° ; h=36°). 

.~. ~ . 

~ 2 

~ 
r 

ť 

] ~ 6. 

J. 
J .• 
a 

22.ssw 
n  

m646.a . • 
• ~ n 6• vsr g•, . 

R 
2664 ~ e6 m ne nn-auk-v i t~ióa.ew.~ 

~ 

~ 
~ 

a , .

~ . 1 ~ .• ~ 

Veškeré potřebné údaje jsou k dispozici v připojené tabulce a na doprovodných 
obrázcích, případně si je můžete vyhledat na www adrese: 

http://asteroidoccultation.com/2008 06/0606 5 12820 MapE.gif. . 



Hvězda TYC 0291-00146-1 
RA = 12h 53m 46,489s 

Jasnost 
Dec. = 

8,9 mag 
±1° 47' 03,72" 

Planetka (5) Astraea Jasnost 11,0 mag 
Šíře stínu 193 km 

Úkaz Trvání 16,8 s Pokles jas. 2,2 mag 
Podmínky h= 36° A= 217° 

Slunce h=-12° Úhlová vzdál. 115° 
Měsíc h= 10° Úhlová vzdát. 73° 

Jak je zřejmé z připojených dat, jedná se o zákryt mimořádně jasné hvězdy (8,9 
mag) velkou a tím pádem i relativně jasnou planetkou (119 km, 11,0 mag). Trvání 
úkazu na centrální linii bylo spočteno na piných 16,8 s, což odpovídá průměru 
planetky. Velká a jasná planetka občas vede k problémům s velikostí poklesu 
jasnosti dvojice při zákrytu. Tentokrát nás však, s ohledem na jasnost hvězdy, ani 
tento problém nečeká. Hodnota poklesu jasnosti 2,2 mag, je již dobře 
akceptovatelná i pro bezproblémové vizuální pozorování. Uváděná přesnost 
předpovědi koresponduje se skutečností, že se jedná o jednu z prvně objevených 
planetek s dobře známou dráhou. Na centrální linii byla stanovena 
pravděpodobnost pozitivního měření na neuvěřitelných 97% a velmi vysoká 
zůstává i v oblasti okraje stínu (50%). Ve vzdálenosti 1 sigma pak rychle klesá na 
15,9%. Problém v tomto případě nám tedy může připravit snad pouze nepřízeň 
počasí. Všechny ostatní parametry úkazu jsou bez chyby. 

5 Astraaa ooaults TYC 0291-00146-1 00 2008 .100 6 ro!n 201' 54r.i to 211' 13.rt Vč 



AI 06/2008 (218) — příloha pro členy Západočeské pobočky ČAS 

v 

ZaCAS 
www.astro.zcu.cz 

Okurková sezóna (už v červnu) 
Červen je z pohledu astronomů určitě nejméně zajímavý měsíc. Krátká noc, 

během které ani nenastane astronomický soumrak, navíc díky letnímu času 
odsunutá směrem k ránu. To dokáže odradit od pozorování i ty největší nadšence. 

Najít v takovém měsíci „něco" 
zajímavého bývá obvykle složité, ne-li 
úpině nemožné. Letos situaci trochu 
zachraňuje zákryt hvězdy planetkou 
Astraea, o kterém si můžete přečíst na 
jiném místě zpravodaje. 

Jedinou další věcí, která „stojí za 
řeč"a vyplatí se počkat na ní do 
pozdních večerních hodin, nejlépe 
s fotoaparátem v ruce (může se to hodit 
ani ne za měsíc), bude seskupení těles 
na večerní obloze 8. června. Téměř 
přesně nad západním obzorem se 
s postupujícím soumrakem objeví 
nejdřív Měsíc, dále planeta Saturn s již 
téměř „zavřenými" prstenci, planeta 
Mars a nakonec nejjasnější hvězda 
souhvězdí Lva — Regulus. 

Na připojeném obrázku je zachycena situace v době nautického soumraku 
(přibližně ve 23 hodin středoevropského letního času). Regulus bude v tu dobu 20° 
nad ideálním obzorem. 

Pozorování je možno vzít jako generálku na zajímavější a hlavně „těsnější" 
červencové setkání totožných těles. Ale o tom až příště. 

w  RrquIv : 

M.Rottenborn 



Expedice 2008 
Hvězdárna a planetárium Plzeň pořádá i letos Letní astronomické 

praktikum — Expedice 2008. 
Akce se uskuteční v termínu 18. — 31. srpna 2008 v roky prověřeném 

sportovním fotbalovém areálu v blízkosti obce Bažantnice (okres Plzeň - sever). 
Přístup po místní komunikaci, možnost příjezdu autem až na místo. V areálu je 
možnost využít kuchyňku, sociální zařízení, uzamykatelné prostory pro uložení 
techniky, přípojku elektrické energie pro pohon dalekohledů a další drobné služby. 

Ubytování je možné ve vlastních stanech, případně v budově sportovního 
areálu. Každý účastník musí mít vlastní spací pytel a karimatku nebo nafukovací 
matraci (u nových účastníků na požádání zašleme seznam co s sebou vzít). 

Obědy budou opět zajištěny v jídelně zemědělského družstva Hvozd, večeře 
v restauraci (o víkendech i obědy), snídaně a svačiny na místě. 

Cena je 2.200;  Kč za celé praktikum nebo 170,- Kč / den a zahrnuje náklady 
za pronájem areálu, využití soc. zařízení, elektřiny, vody, stravování (snídaně, oběd, 
svačina, večeře, v případě pozorování i půlnoční svačinka). Nezahrnuje pojištění, 
které si zajišťuje každý účastník individuálně. 

Pro noční odborný program budou připraveny podklady pro vizuální 
pozorování meteorů, proměnných zákrytových dvojhvězd, AAPO a Měsíce. Lze 
použít i vlastní pozorovací programy. V přihlášce můžete uvést i případné 
požadavky na pozorovací techniku, kterou zapůjčí H+P Plzeň. Po shromáždění 
požadavků rozhodne vedení Expedice o použití pozorovací techniky během 
jednotlivých nocí. Vítána je i vlastní pozorovací technika. 

Denní odborný program bude zahrnovat tématické přednášky (v rozumné 
míře), pozorování Slunce a cvičná astronomická praktika. 

Volný čas je možno využít k výletům do okolí, sportovním i nesportovním 
aktivitám dle vlastního zájmu (fotbal, badminton, stolní hry), v místě je omezená 
možnost koupání. Volný program bude upřesněn denním rozdělením. 

Přihlášku je možno si vyžádat u pořadatele (nebo stáhnout 
z http://hvězdárna.plzen.eu) a vypiněnou doručit nejpozději do 27. června 2008 na 
adresu Hvězdárna a planetárium Plzeň, U Dráhy 11, 318 00 Plzeň. Počet účastníků 
je omezen kapacitou areálu a pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků. 

Účastnický poplatek je zapotřebí uhradit složenkou typu C, bankovním 
převodem nebo osobně na výše uvedené adrese nejpozději do 27. června 2008. 
Údaje pro platbu převodem: č. účtu: 279141053/0300, vaz. symbol: vaše rodné 
číslo, konst. symbol: 0008. Do zprávy pro příjemce napište: Expedice 2008 
a vaše příjmení. 

Bez zaplaceného účastnického poplatku není přihláška platná. Další informace 
můžete získat na výše uvedené adrese, telefonu 377 388 400, e-mailu 
hvezdarna@plzen.eu, nebo na http://hvezdarna.plzen.eu. 

L.Honzík 



VATVU 2008 
V letošním roce se bude opět konat Věda a technika v ulicích (Plzně) a to 

v termínu 19. — 20. září. Tentokrát proběhne pouze jedna akce, nebude se 
opakovat situace z loňska (dvě konkurenční akce týden po sobě). Výbor 
rozhodl, že se pobočka opět zúčastní a bude prezentovat svou činnost a 
propagovat astronomii. 

Protože tvoření a odpalování raket mělo 
v minulém roce velký úspěch, odhadem se 
odpálilo 300 raket na vodní pohon, bude i letos 
hlavní atrakcí pobočky. Dále bude u stánku 
umístěna výstava o činnosti pobočky. 

Jménem výboru bych vás, členy pobočky, 
chtěl opět poprosit o pomoc při přípravě a 
vlastním průběhu akce. Pokud máte nějaký 
nápad, jak by se mohla pobočka ještě 
prezentovat, nenechte si ho pro sebe! Jste-li 
ochotni pomoci, nebo alespoň přispět nějakým 
návrhem kontaktujte zpcas@hvr.cz nebo Marka 
Česala. Stánek pobočky by měl být umístěn opět 
na stejném místě jako v roce 2007 a to před 
Západočeským muzeem společně expozicemi 
Hvězdárny a planetária Plzeň, Hvězdárny 
v Rokycanech a Katedry obecné fyzky ZČU. 

O týden později, 26. září, proběhne další ročník Evropské noci vědců. 
Pobočka se účastní zároveň na dvou místech — na rokycanské hvězdárně a ve 
Škodovce za 1. bránou. Opět, pokud budete chtít pomoci, budeme velice rádi. 

M.Česal 

ČAS Dotace od vedení 
Západočeská pobočka dostala letos jednu z historicky nejvyšších dotací od 

ČAS. Výbor pobočky následně rozhodl o jejím využiti. 
Polovina částky bude využita na propagaci astronomie a pobočky (náklady na 

přípravu akcí typu VATVU, noc vědců atd.). Druhá polovina je určena členům 
pobočky (zasílání zpravodaje, částečná úhrada nákladů při účasti na akcích, 
případně odměny za pomoc při akcích pobočky určených veřejnosti a další náklady 
spojené s provozem pobočky). Rozdělení dotace je koncipováno tak, aby se 
aktivním členům vrátily, pokud možno vícenásobně, jejich členské příspěvky. 
Takže, pokud přemýšlíte např. nad putováním po hvězdárnách, neváhejte! 

M.Česal 



Málem „to" nevyšlo! 
A co vlastně? Minulý zpravodaj. Níže si můžete přečíst o tom, za jak 

dramatických okolností probíhal tisk květnového čísla. 
Celá léta, co Astronomické informace a Začas vycházejí, zajišťuje se jejich 

černobílý tisk na kopírce hvězdárny v Rokycanech. V poslední době bylo potřeba některé 
stránky tisknout barevně, což zajišťuje Michal Rottenborn v Plzni. Mělo tomu být tak i 
letos v květnu. A jak to probíhalo? 

„Plzeňskou" část tisku se podařilo zajistit a doručit na hvězdárnu tři dny před 
plánovaným termínem rozeslání zpravodaje. V Rokycanech měly být pouze dotištěny 
stránky č.2 a 5, neboť bylo nutno počkat na uzávěrku placení členských příspěvků. A v tu 
chvíli začaly problémy. 

Po dopinění článku se seznamem členů jako první vypověděla službu kopírka na 
hvězdárně a trvala na tom, že bez bílého pruhu uprostřed prostě tisknout nebude. Karel 
Halíř proto požádal o pomoc svou manželku. Bohužel ani kopírka ve škole, kde se 
pravidelně konají přístrojové semináře, se nechtěla s naším zpravodajem kamarádit. Po 
zahájení tisku začala vydávat neobvyklé zvuky a po otevření zásobníku s papírem i 
vyplivovat ozubená a neozubená kolečka různými směry. V tu chvíli údajně málem došlo 
k vraždě ředitele (hvězdárny) ředitelkou (školy). 

Naštěstí se v Rokycanech našla ještě jedna funkční kopírka, která se i přes počáteční 
neochotu polykat náš papír, svého úkolu zhostila s úspěchem a tak bylo možno zpravodaj 
rozeslat ve stanoveném termínu. 

Když si to sečteme (v Plzni jedna barevná a jedna černobílá tiskárna, v Rokycanech 
dvě odepsané a jedna přeživší kopírka), byl zřejmě vytvořen světový rekord v počtu 
použitých tiskových strojů na jeden časopis! Rádi bychom tímto poděkovali Karlu 
Halířovi, který i s nasazením vlastního života zajistil, že vše nakonec dobře dopadlo! 

Výbor pobočky 

Na co byste neměli zapomenout 
- na 6.června je předpovězen pro nás velmi zajímavý zákryt poměrně jasné 

hvězdy planetkou Astraea, podrobnosti najdete v samostatném článku 
- začátkem července se uskuteční putování po (ne)astronomických zajímavostech 

jižní Moravy. Na akci je nutno se přihlásit nejpozději do 10.6.2008. Potěšující 
zprávou určitě je, že výbor odsouhlasil fmanční příspěvek pro účastníky akce, 
kteří jsou členy pobočky. A jeho výše? Nechte se překvapit! 

- blíží se doba prázdnin a dovolených, a pokud budete cestovat někam „jižněji", 
proč se nepodívat na souhvězdí, která od nás nikdy nevidíme? Nezapomeňte si 
tedy kromě krému na spáleniny a fernetu či živočišného uhlí (dle věku a chuti) 
přibalit například Karkoschkův atlas oblohy. Výbor pobočky tímto přeje všem 
členům příjemné strávení letošních prázdnin a dovolené! 



Tento úkaz si vzhledem k jistotě upřesnění, ideální dráze předpověděné stopy 
stínu, dostupnosti s ohledem na jasnost zakrývané hvězdy a rozložení pevných 
stanovišť sítě „skalních" pozorovatelů (z nichž 13 leží v teoretickém pásu stínu) 
určitě zaslouží maximální pozornost. 

Pro měření časů vstupu a výstupu hvězdy za planetku je dojednána spolupráce 
se skupinou Hvězdárny Petřín (která by měla rozmisťovat své pozorovatele 
v oblasti Praha — Rokycany). Oblast od Plzně na západ by pak měli pokrýt zájemci 
z řad spolupracovníků Hvězdárny v Rokycanech a Hvězdárny a planetária Plzeň ve 
spolupráci se západočeskou pobočkou ČAS. HaP Plzeň připravuje výjezd 
služebním vozem, který pozorovatele rozveze na stanoviště od Plzně až do oblasti 
hraničního přechodu Rozvadov. Již předem byla vytipována základní síť stanovišť, 
kterou lze samozřejmě ještě zhustit. 

) .a~ 
..... 

Cílem je zajistit co nejhustší a nejideálnější (nejrovnoměrnější) příčné pokrytí 
dráhy stínu. Úspěchu by neměly tentokrát bránit ani technické problémy, neboť 
v krajním případě k úspěšnému pozorování bude stačit dalekohled typu Somet, 
stopky (případně nahrazené diktafonem) a hodiny řízené signálem DCF77. 

Pokud bude přát počasí, určitě se k pozorovací kampani připojte. A to i 
v případě, že nebudete své měření nikterak koordinovat s výše popsanými 
skupinami. Každý získaný čas nebo i jen informace o negativním výsledku 
pozorování budou cenné. Úkaz 6. června 2008 večer je velkou naději pro velké 
množství pozorovatelů, jak získat cenný pozitivní výsledek a pro síť jako celek 
ukázat své možnosti stejně jako tomu bylo před lety při sledování zákrytů hvězd 
planetkami Tercidina (17. 9. 2002) a Bertholda (26. 8. 2003; druhý a třetí nejlépe 
pozorovaný zákryt hvězdy planetkou na světě). 

Svá hlášení o provedených měřeních časů (pokud nebudete přímo 
spolupracovat s některou z výše uvedených organizací podílejících se na přípravě 
pozorovací kampaně) zašlete na emailovou adresu Hvězdárny v Rokycanech 
(halir@hvr.cz).

Jasnou oblohu a hodně štěstí přeje. 

Karel HALÍŘ 
Hvězdárna v Rokycanech 



Nebeské zajímavosti 
a Jupiterovy měsíce 

Několik výzev pro majitele dalekohledů připraví 1
v červnu především Jupiter a jeho Galileovské 2 
měsíce. Budou nám totiž nabízet různé zajímavé 3 
konfigurace. Například v noci z 22. na 23. června se 4 
dočkáme nad ránem dvojitého přechodu měsíců 5 
Europa a Ganymedes přes disk obří planety. E 
V témže čase se nám naopak za kotoučkem Jupitera 7 
bude skrývat třetí jeho měsíc Jo, který se do zákrytu g 
dostane již kolem 2:22 SELČ. Přechod měsíce 9 
Europa začíná po třetí ráno. Napřed se na disku 10 
planety objeví jeho stín (ve 3:02 SELČ) a kolem 11 
3:49 před kotouček planety vstoupí i sám měsíc 12 
Europa. O další hodinu později se na disk promítne 13 
stín dalšího z Galileovských měsíců — Ganymeda 14
(4:42). To už také bude vedle planety opět zářit 15 
měsíc Io, který mezitím vystoupil zpoza planety. 16 
Bohužel závěr tohoto představení už nám znemožní 17
pokročilé svítání a Jupiter rychle postupující 16 
k západu. Hned 24. 6. večer dojde v rychlém sledu 19 

dokonce ke trojici zákrytů Galileovských měsíců 20 

obří planetou. Ze střední Evropy bohužel uvidíme 
21 

. -. . 
až pouze závěr série úkazů. Za kotouček Jupitera se 

23 
4 

postupně schovají Callisto, Io a Europa. Jupiter 
24 bohužel vyjde až po 22. hodině, kdy už Callisto 25 bude po výstupu blízko planety. Ve 23:27 SELČ se 26 k němu přidá Io a v 1:13, již 25.6. i Europa. 27 

A ještě jedna zajímavost. Na samém konci 28 

měsíce, 30. června ráno, v průběhu svítání, můžete 30 
29 

zahlédnout tenký srpek Měsíce blížící se 31 
k Plejádám. Vlastní zákryt se sice odehraje nad 
naším obzorem, ale za piného denního světla, což nám bohužel znemožní jeho 
pozorování. 

ASTRONOMICKÉ informace - 6/2008 (218) 
Rokycany, 26. května 2008 
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Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 33711 Rokycany 

http://hvr.cz

Sotva viditelná na začátku, jasná na konci července? 

Kometa Boattini 
Astronomové věnující se hledání a 

pozorování malých těles ve sluneční 
soustavě už vědí o kometě C/2007 Wl 
(Boattini) delší čas. Objevena byla již 
20. listopadu 2007 Američanem 
italského původu Andrea Boattinim 
(Mt. Lemmon Survey, Tucson, 
Arizona, USA), jako objekt 18,1 mag. 
Nyní, když se objevila možnost, že by 
tento objekt mohl zjasnit na šestou, 
případně až pátou magnitudu, začíná 
být zajímavý i pro podstatně širší 
okruh zájemců o astronomii. 

Ve chvíli, kdy vzniká tento článek, tedy na začátku června, je vlasatice hluboko na 
jižní obloze a blíží se Slunci. Pozorovatelé z Austrálie a Jižní Ameriky ji už mají 
možnost sledovat a to, za ideálních pozorovacích podmínek, i bez pomoci optiky 
pouhýma očima. Zájemci ze severní polokoule vybavení dalekohledy a triedry měli 
možnost ji spatřit krátce na konci května. Jejich pozorovací stanoviště však musela 
ležet jen nedaleko od rovníku. 

Na začátku června kometa vstoupila do jižní části souhvězdí Velkého psa. 
Problém v tomto období byl v její malé úhlové vzdálenosti od Slunce, kolem něhož se 
jižně prosmekla ve druhé polovině měsíce (k průchodu perihelem dojde 24. června 
2008). 

Na ranní úsvitovou oblohu, stále blízko Slunce, se vynoří na začátku července. Dá 
se očekávat, že se bude jednat o zajímavý, ale na druhou stranu nijak mimořádný 
objekt vhodný pro pozorování triedrem. Existuje však také možnost, že při průchodu 
perihelem se výrazně zvýší aktivita jádra a kometa se stane objektem srovnatelným 
s jasností komety Holmes, která nás překvapila na přelomu loňského a letošního roku 
svým okázalým vzplanutím. Ale není vyloučen ani opačný scénář, tedy že by se 
kometa mohla ve skrytu Slunce rozpadnou na mnoho malých úlomků a již nikdy 
bychom ji nemuseli spatřit. Nebylo by to poprvé, kdy by k něčemu takovému došlo. 



Na naší obloze se můžeme začít pokoušet o její spatření někdy na konci první 
červencové dekády, kdy se nám v čase začínajícího svítání (3:45 SELČ) bude 
promítat přibližně 10° nad východní obzor na hranici mezi souhvězdími Býka a 
Velryby. V dalších dnech ,~ ~ ~ tx~
bude kometa strmě stoupat  
v deklinaci a její
pozorovací podmínky se
v přímé souvislosti s tím 
budou rychle zlepšovat. ° -
Nejnázorněji nám to e 
ukazuje připojená mapka. 
Naopak rychle by měla 10 - 
podle předpovědi bohužel -

klesat její jasnost (z cca 5. ~ 
mag na začátku července " !`•~+ 
na +7,5 mag na jeho 16-
konci). Teoretický průběh J:' -. ~•. 

~í vývoje jasnosti C/2007 :oez • ••soóe :0ó8 10ó8 toó8 láce 10ó8 loóe 2O  
stt 

W1 Boattini je v delší wi in ui en 7/l an un in 1n 

časové škále (11/2007 až 3/2009) znázorněn graficky na dalším připojeném obrázku. 
Jak už bylo uvedeno výše, můžeme se dočkat výrazných odchylek od této předpovědi 
na obě strany. Proto nám nezbývá nic jiného než se pokusit ověřit si skutečnou jasnost 
a vzhled komety vlastním sledováním! 

C/2007 Wl ( Boattini ) 

2 
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Cervencové dostaveníčko 
Vzpomínáte si o čem byl článek na tomto místě zpravodaje v minulém 

čísle? Správně, seskupení těles na večerní obloze 8. června. Červencová 
obloha nám nabídne ještě o něco „těsnější" setkání stejných účastníků. 

Pokud 6. Července přibližně hodinu a půl 
po západu Slunce zamíříte svůj zrak (nebo 
fotoaparát) západním směrem, objevíte nad 
obzorem postupně úzký srpek Měsíce (3 dny 
po novu), planety Mars a Saturn a hvězdu 
Regulus. 

Na kochání se a fotografování vám musí 
bohužel stačit půlhodina, protože první 
z účastníků (Měsíc) zapadá krátce po 
třiadvar%tě hodině. 

Podařila se vám fotka 8. Června? Pokud 
to vyjde i tentokrát, můžete svému, méně 
astronomicky zdatnému okolí ukázat, jak se 
posunou planety za pouhý měsíc vůči sobě a 
hvězdnému pozadí. 

Na připojeném obrázku je zachycena 
situace ve 22.30 SELČ. Saturn bude přibližně 
10° nad západním obzorem a Slunce o něco 
severněji 9° pod obzorem. 

Ještě malý dovětek. K nejtěsnějšímu 
přiblížení a konjunkci Saturnu a Marsu dojde o 
pět dnů později a bude také viditelné na 
večerní obloze 

M.Rottenborn 



Galileovské měsíce „v řadě" 
O pozorování zákrytů, zatměni a přechodů Galileovských měsíců jste si 

mohli přečíst minule. K pozorování těchto úkazů je potřeba větší dalekohled, 
ale ani majitel obyčejného triedru nemusí přijít zkrátka! 

I s jeho pomocí určitě spatří v těsném okolí planety až čtyři jasné 
„hvězdičky". Jedná se o největší měsíce Jupiteru Io, Europa, Ganymed a Kalisto. 
Většinu času jsou kolem planety z našeho 
pohledu „jen tak rozházeny", ale někdy nám 
dokážou poskytnout zajímavou podívanou. 

Situace, kdy se všechny čtyři měsíce nacházejí 
na jedné straně od planety, není tak úpině častá. 
A ještě vzácnější jsou okamžiky, kdy jsou seřazeny 
vůči planetě v pořadí odpovídajícím jejich oběžným 
drahám. Letos v červenci se nám nabízí hned tři 
možnosti vidět všechny čtyři měsíce vtom 
„správném" pořadí. 

První nastane v noci 8. / 9. července. Již 
v okamžiku východu planety, kolem 21.30 SELČ, 
budou všechny měsíce naskládány západně (pro 
nepřevracející dalekohled „vpravo") od planety. Nad 
obzor se vyhoupne první měsíc Kalisto a poslední 
vlastní Jupiter. 

O půlnoci sice zmizí měsíc lo za kotoučkem 
planety, ale ještě není čas balit a jít spát. Přibližně 
v 01.20 SELČ se na východním okraji objeví Jo, aby 
vzápětí na západním zmizela Europa. Jupiter bude 
několik minut vypadat, jako by měl „uši". 

Po soumraku 12. července budou všechny 
měsíce východně od planety, ale do „správného" 
pořadí se dostanou až kolem třetí hodiny ráno. 

Nejdelší možnost k pozorování dostaneme 
v noci 22. / 23. července. Již večer po soumraku 
budou měsíce ve „správném" pořadí západně od 
planety a vydrží tam téměř celou noc. Jen Io zmizí 
kolem půl čtvrté ráno, těsně před západem Jupiteru, 
za kotoučkem planety. 

Nakonec jedna hádanka pro vás. Jaké 
výročí, které souvisí s Jupiterem a jeho měsíci, nás čeká příští rok? Odpověď 
zašlete nejpozději do 10. července na mail michal.rottenborn@tiscali.cz, nebo 
SMS na 604 443 680. Ze správných odpovědí bude vylosována jedna, jejiž autor 
obdrží malou věcnou cenu. 

M.Rottenbom 



v 

ASTRAEA nad Leskem 
Pohled na zákryt relativně jasné hvězdy planetkou Astraea, 

k němuž došlo 6. června před půlnocí, je z pohledu Hvězdárny 
v Rokycanech velice rozporupiný. S ohledem na snahu vybudovat na 
území České republiky co nejhustší sít' pozorovatelů zákrytů hvězd 
tělesy sluneční soustavy jednoznačně kladný výsledek. 
Z pozorovatelského hlediska další „propadák" a zklamání. 

Poslední fázi příprav měření časů „planetového" zákrytu provázely obavy o 
vývoj počasí. Situace nad střední Evropou byla velice nepřehledná, jednotlivé 
modely se od sebe diametrálně lišily a navíc prakticky hodinu po hodině měnily 
významným způsobem svůj pohled na rozložení oblačnosti. Ohledně upřesněné 
předpovědi tentokrát nedošlo k žádné dodatečné úpravě a platil Prestonův model 
z 22. května 2008. 

V průběhu dne se obloha v Rokycanech zatáhla. Trochu naděje přineslo 
částečné protrhávání oblačnosti, které se dostavilo v podvečer. Nad východním 
obzorem se dokonce objevila velká modrá „trhlina", která dávala naději na své 
zvětšování. Opak však byl pravdou. Se soumrakem se sice nepravidelně 
objevovaly drobné tmavomodré mezírky, ale rozpouštění oblačnosti ani její 
odchod se nekonal. V zoufalství jsem sledoval na monitoru počítače 
patnáctiminutový vývoj oblačné pokrývky nad střední Evropou, který sice 
ukazoval na pomalý pohyb směrem k západu, ale jeho rychlost nebyla z mého 
pohledu uspokojivá. Snímky potvrzovala i má komunikace s J. Mánkem a V. 
Jindrou připravenými v Praze kteří potvrzovali jasnou oblohu a M. 
Rottenbornem, který se skupinou Hvězdárny a planetária Plzeň vyrazil na západ 
směrem k Rozvadovu. Zde byla oblačnost sice protrhaná, ale stále příliš hustá na 
to, aby dávala naději na uskutečnění pozorování. 

K lepšímu se situace v Rokycanech začala posouvat až kolem 22. hodiny. 
Na nebi se rozšiřovala od východu stále větší plocha jasné oblohy. V půl 
jedenácté nade mnou už jasně svítil celý letní trojúhelník. Zenit a západ však 
stále zůstávaly skryty pod mraky. V té době již v kopuli svítila obrazovka 
monitoru, pípal časový signál DCF77 vepsaný i do obrazu aktivované TV kamery 
a v mechanice videorekordéru byla zasunuta kazeta. Na displej jsem vyťukal 
souřadnice hvězdy TYC 0291-00146-1. Dalekohled se otočil na jihovýchod a 
zabodl svůj pohled do mraků, které v této oblasti stále téměř bez hnutí zakrývaly 
pohled do vesmíru. Přibližně deset minut před úkazem jsem se smířený s osudem 
rozloučil s možností televizního záznamu. Na vyhledání příslušného pole se 
zakrývanou hvězdou do plošky obrazu 3 x 5 obloukových minut začalo být 
nereálné. Smířil jsem se tedy s vidinou vizuálního pozorování. Poslední minuty 
už jsem strávil za okulárem našeho nového půlmetrového teleskopu, se stopkami 
v ruce a do poslední chvíle živenou nadějí, že přeci jen přijde zázrak. Nepřišel. 
DCFka odpípávala minutu za minutou a já hleděl stále jen do tmavé jednolité 
šedě okuláru. Je snad jasné, že se mě v tu chvíli zmocnilo velké zklamání. Kdy se 



mi zase poštěstí mít 97% šanci spatřit „planetový" zákryt hvězdy s jasností 8.9 
mag planetkou o teoretickém průměru 119 km. Situace na nebi se minutu od 
minuty zlepšovala a objevovaly se stále další a další hvězdy. Souhvězdí Panny se 
zpoza mraků vylouplo přibližně 20 minut po zákrytu. Jak se tedy v praxi ukázalo 
byly skutečně Rokycany na hraně mizející oblačnosti přesně tak jak to krátce 
před úkazem indikovala většina meteorologických modelů a jak to dotvrzovaly i 
satelitní snímky. 

Leč život jde dál a zvědavost mě po zakrytkování dalekohledu a zaklapnutí 
kopule vyhnala k počítači. Jak dopadli ostatní? Během několika minut začaly 
přicházet první zprávy. Jan Mánek nadšeně přes ICQ psal o přibližně 
dvanáctisekundovém zákrytu, který se mu podařilo videokamerou natočit z domova 
(Praha-Barandov). Jen o chvíli později se také z Prahy ozval Mirek Jindra — také 
úspěšný. Méně radostný byl „mobilní" telefonát ze západu Čech. Celá expedice, 
která vyjela z Plzně a postupně rozestavěla 12 pozorovatelů na 8 předem 
vybraných stanovištích byla pod mraky. Lumír Honzík, který se dostal až na 
hranice (a existují nepotvrzené zprávy, že i za ně) do Rozvadova podle těchto 
informací dokonce místo pozorování zmokl. Ale přicházely i další, radostnější 
zvěsti. V Ondřejově se pozitivní měření (kolem 15 s) podařilo panu P. 
Kušnirákovi. Na pevnou linku hvězdárny se ozvali nadšení pozorovatelé z Třebíče, 
kterým se hvězda ztratila na asi 17 s. Smůlu měl tentokrát Jan Zahajský, který se 
svou technikou vyplňoval mezeru mezi Prahou a Rokycany u Berouna. Na jasné 
obloze úspěšně odpozoroval zákryt blízko jeho jižní hranice a následně si šťouch 
do stopek tak nešťastně, že je vynuloval. 

Již během několika prvních desítek minut po úkazu bylo možné si udělat 
hrubou představu o reálném průběhu stínu. Bylo zřejmé, že se posunul minimálně o 
polovinu svého průměru k severu a dal šanci na úspěšné pozorování připraveným 
astronomům nejen v Čechách, ale i na Moravě. Pro mě z těchto informací plynula 
alespoň jedna malá útěcha ve formě zjištění, že stanice Rokycany by za jasného 
počasí stejně byla mimo stín. Sice by se asi jednalo o jedno z těch zajímavých 
negativních pozorování, která každý měsíc v Zákrytovém zpravodaji tolik 
zdůrazňuji pro jejich vypovídací schopnost vymezit okraj planetky, ale představte 
si to zklamání pokud bych opět nic neviděl (totéž se stalo u planetky Boliviana 
v polovině května). Takto mě od něj oblačnost ušetřila. Že tomu bylo skutečně tak 
potvrdilo hlášení dvou pozorovatelů ze Slovenska (Majchrovič and Piffl), kteří se 
vypravili do Rakouska do oblasti centrální linie aby zjistili, že raději měli zůstat 
doma u Bratislavy. 

Během noci a následujícího dne se scházela další hlášení a to nejen od nás, ale 
také ze zahraničí. Zákryt jasné hvězdy TYC 0291-00146-1 velkou planetkou (5) 
Astraea byl i přes všechny problémy a nezdary úspěšný. K dispozici je velký počet 
pozitivních měření, která jistě umožní udělat si reálnou představu o skutečných 
rozměrech asteroidu i jeho skutečném profilu a je potěšitelné, že na jejich získání 
mají nezanedbatelný podíl také pozorovatelé z České republiky. Lze si jen přát, 
abychom se dalšího podobného zákrytu hvězdy planetkou s obdobně příznivými 
parametry dočkali co nejdříve. 

K.Halíř 



Poznámka redakce: Na připojeném snímku se můžete podívat, jak vypadala 
meteorologická situace z pohledu družice NOAA, která přelétala přes naše území 
přibližně 10 minut před zákrytem. 

Co se nevešlo minule 
Poslední Astrovečer se sice konal již koncem května, ale informace o něm 

přinášíme z prostorových důvodů až nyní. 
První příspěvek o quasarech přednesl vrámci astronomického minislovníčku 

R.Medlín (jednalo se o odložené písmeno Q z únorového Astrovečera, kdy byl autor 
nemocen). Na něj navázal V.Kalaš s písmenem Y, které bylo vylosováno pro tento 
Astrovečer. Jeho velmi odlehčenou formou připravený a hlavně přednesený příspěvek 
o Yerkeské observatoři sklidil velký úspěch. 



V další přednášce 
M.Randa seznámil 
přítomné s tím, jak to 
vypadá s astronomií 
v nové učebnici fyziky pro 
9. třídy základní školy. 
Nakonec se v rámci 
rubriky střípky a 
zajímavosti mluvilo o 
všem možném, především 
o planetkovém zákrytu, o 
jehož výsledcích si můžete 
přečíst na jiném místě. 
Počasí bohužel nedovolilo 
plánované pozorování 
průchodu Marsu 
hvězdokupou M44. 

Během večera také náš předseda J.Jíra předal manželům Šmídovým malý věcný 
dar jako poděkování za jejich skvělou reprezentaci pobočky v soutěži Česká 
astrofotografie měsíce. 

Vzhledem k tomu, že druhý přednášející od písmene Y (Karel Halíř) nemohl 
z časových důvodů dorazit, byl jeho příspěvek přeložen na další Astrovečer, kde bude 
zařazen se dvěma dalšími od písmene L, které bylo vylosováno nyní společně s 
přednášejícími M.Adamovským a O.Tmkou. 

Výbor pobočky 

Čtrnáctého května, těsně před 85. narozeninami, zemřel dlouholetý ředitel 
hvězdáren ve Valašském Meziříčí a Plzni a čestný člen ČAS 

Ing. Bohumil Maleček 
Čest jeho památce! 

Na co byste neměli zapomenout 
v noci 9J10. Července opět po dlouhé době nastane astronomická noc (Slunce klesne 
více než 12° stupňů pod obzor) a bude trvat úžasných 27 minut! Situace se bude rychle 
zlepšovat a koncem měsíce už bude trvat téměř 4 hodiny. 

kolem 10. Července dojde k další, tentokrát západní elongaci Merkuru. Pokud jste se 
namlsali v květnu, kdy byla planeta vysoko na večerní obloze, budete tentokrát 
zklamáni. Merkur se ráno v době občanského soumraku dostane nejvýš 4° nad obzor. 



Na obří planetě se objevila další rudá skvrna 
v i 

‚ 

JUPITER PRICHAZI 
Planeta Jupiter 9. července letošního roku projde opozicí a dostane se 

tak do optimálních podmínek pro pozorování. Nízká deklinace a krátká 
noc sice jeho sledování příliš nakloněné nebudou, ale přesto by bylo 
neodpustitelnou chybou ochudit se o pohled na největší planetu sluneční 
soustavy. Navíc se zdá, že v atmosféře tohoto plynného obra právě nyní 
dochází k podstatným změnám. V jižním pásu se objevila již třetí rudá 
skvrna. 

Nový útvar měl původně vzhled bílého oválu vytvořeného bouří v atmosféře. 
Změna jeho barvy na červenou indikuje pohyb vířících bouřkových mraků vzhůru, 
obdobně jako se to děje u známé velké rudé skvrny. 

Další rudá skvrna může být příznakem globálních změn klimatu, které se začínají 
prosazovat v atmosféře obří planety. Obrázek převzat z University of California, Berkeley 

Jupiter začíná vypadat jako by jej zachvátily planetární spalničky. V blízkosti 
velké rudé skvrny a rudé skvrny junior se v neklidné atmosféře planety objevila 
červená skvrna již s pořadovým číslem tři. Nachází se ve velikosti pouhého zlomku 
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původních dvou útvarů západně od primární staré rudé skvrny v témže pásu 
Jupiterovy atmosféry jako ona. 

Nová skvrna byla původně bílá a jednalo se o bouřkovou oblast oválného tvaru. 
Změna jejího zbarvení na červenou naznačuje zvedání vířícího bouřkového mraku do 
výšky, stejně jako se to děje u velké rudé skvrny. Jedním z možných vysvětlení 
pozorovaného zčervenání u takto silných bouří je to, že prudké proudění vynese 
materiál z hlubších vrstev vzhůru až k vrchní vrstvě mraků. Tím naroste výška 
bouřkové oblačnosti a sluneční ultrafialové záření se pak postará o jeho přebarvení na 
charakteristickou cihlovou barvu. 

Detailní analýza snímků pořízených ve viditelném světle širokoúhlou planetární 
kamerou Hubbleova kosmického dalekohledu (Wide Field Planetary Camera) ve 
dnech 2., 9. a 10. května a snímkům v blízké infračervené oblasti získaných adaptivní 
optikou Keckova dalekohledu (Havaj, USA) 11. května, odhalila relativní výšky 
vrcholů mraků všech tří červených útvarů. Vzhledem k tomu, že všechny tři ovály 
rudých skvrn jsou velice jasné právě v oblasti blízkých infračervených čar je zřejmé, 
že se musí tyčit v atmosféře Jupitera nad vrstvou metanu. 

Bouře objevené před více než dvěmi roky na planetě neustále zuří. Záběry 
z vesmírného Hubble Space Telescope a pozemního Keck Telescope odhalily 
postupně probíhající změny, kdy se relativně klidná atmosféra obklopující velkou 
rudou skvrnu v průběhu něco více než roku přeměnila v oblast neuvěřitelně 
chaotickou a proměnlivou. Rudá skvrna junior, se objevila na jaře roku 2006. Velká 
rudá skvrna je na svém místě již dvě stě let, přičemž Jupiterův vzhled známe od 
prvních pozorování dalekohledem již 350 roků. Pokud nová rudá skvrna a původní 
velká rudá skvrna budou pokračovat ve svém nynějším pohybu, měly by se setkat 
v průběhu letošního srpna. Bude pak jistě zajímavé sledovat, jak se situace vyvine. Je 
možné, že menší porucha bude pohlcena velkou rudou skvrnou a zanikne, ale není 
vyloučeno, že se od sebe oba útvary jakoby odrazí a budou ve svém pohybu 
pokračovat v nových směrech. Rudá skvrna junior, která se nyní nachází mezi výše 
zmíněnou dvojicí, ale přibližně o dva stupně jižněji, bude procházet kolem velké rudé 
skvrny v červnu. 

Snímky z HST a Keckova dalekohledu mohou svědčit o tom, že se Jupiter nalézá 
v období změn jeho globálního klimatu, jak na to upozornil již roku 2004 jako první 
Phil Marcus, profesor na University of California, Berkeley. Teplota atmosféry by se 
podle jeho názoru mohla relativně velice rychle změnit v různých oblastech planety o 
15° až 20° F (přibližně 8° až 11° C). Teplota by stoupla v oblasti rovníku a snížila se 
blízko jižního pólu. Marcus také předpověděl, že velké změny na jižní polokouli by 
začaly, pokud jeho teorie platí, někdy kolem roku 2006, jako důsledek proudění 
atmosférických vrstev, které se stanou nestabilními. 

ASTRONOMICKÉ informace - 7/2008 (219) 
Rokycany, 26. června 2008 
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ASTRONOMICKÉ informace - 8/2008 (220) 
Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721,337 11 Rokycany 

http://hvr.cz
v 

Cástečné zatmění Měsíce 
16. srpna 2008 večer 

Po částečném zatmění (správně zákrytu) Slunce, které bude možné 
sledovat ze střední Evropy 1. srpna letošního roku, si pozorovatelé budou 
mít možnost užit další podobný úkaz — částečné zatmění Měsíce. 

Z dvojice letošních měsíčních zatmění 
(první — úpiné nastalo 21. 2. 2008) bude toto 
„jen" částečné, ale během maximální fáze 
zemský stín „pohltí" téměř 81 % povrchu 
Měsíce a úkaz bude pozorovatelný 
v příjemném čase na večerní obloze. Bude-li 
tedy počasí přát, můžeme se s jistotou připravit 
na pozoruhodnou letní podívanou a bezesporu 
příjemné zpestření letních prázdnin. 

Princip úkazu je zřejmý - během zatmění 
Měsíce dochází k tomu, že se náš vesmírný 
soused dostane v čase úplňku (tedy v době, 
kdy je na opačné straně od Země než Slunce) 
do zemského stínu, který ve vzdálenosti Měsíce dosahuje při pohledu ze Země 
přibližně průměru 1,5°. Vzhledem k tomu, že rovina oběžné dráhy Měsíce je skloněna 
oproti ekliptice o přibližně 5° a Měsíc má na obloze průměr pouze půl obloukového 
stupně, při většině úplňků zemský stín mine. Pokud ovšem nastane situace, kdy se 
Měsíc ocitá poblíž průsečíku své dráhy s rovinou ekliptiky a zároveň je ve fázi 
úplňku, dojde k zatmění Měsíce. Záleží pak na tom, jak je spinění uvedených 
podmínek přesné a podle toho nastává bud' úpiné, částečně případně polostínové 
zatmění. Tyto úkazy lze velice přesně propočítávat a předpovídat. Periodu saros, která 
trvá 18 let 11 (nebo 10) dní 7 hodin a 43 minut a po níž se zatmění opakují znali již 
Chaldejci před více než dvěma tisíci lety. Co však předvídat nelze, je jejich vzhled. 
Měsíční zatmění nás pokaždé překvapí odlišným zabarvením. 

Jak už bylo řečeno, bude se tentokrát jednat pouze o částečné zatmění, při kterých 
se většinou výrazných barevných změn nedočkáme neboť jsou přehlušeny jasem 
Sluncem stále ozářeného povrchu. V tomto konkrétním případě však přeci jen určitá 
naděje je. Částečné zatmění je totiž poměrně „velké". Měli bychom proto očima 
(případně malým dalekohledem) spatřit i typické narudlé či naoranžovělé zabarvení 
zemského stínu promítnutého na měsíčním povrch. 



Partial Lunar Eclipse of 2008 Aug 16 

Geocentric Conjunction = 21:40:03.4 UT J.D. = 2454695.40282 
Greatest Eclipse = 21:10:083 UT J.D. = 2454695.38204 

Penumbral Magnitude = 1.8620 P. Radius =1.2273 ° Gamma = 0.5647 
Umbral Magnitude = 0.8124 U. Radius = 0.6901° Axis = 0.5303° 

Saros Series = 138 Member = 29 of 83 
Sun at Greatest Eclipse 
(Geocentric Coordinates) 

RA. = 09h46m37.1s 
Dec. =+13°24'18.3• 
S.D.= 00°15'47.9• 
H.P. = 00°00'08.7" 

Ecliptic 

N 
I 

Firth Penumbra 

Moon at Greatest Eclipse 
(Geocentric Coordinates) 

RA. = 21h45m41.8s 
Dec. = -12°55'29.0' 
S.D. = 00°15'21.1' 
H.P. = 00°56'20.6" 

Eclipse Semi-Durations I Eclipse Contacts 
Penumbral = 02h46m59s 

S P1= 18:23:07 UT 
Umbral = 01134m27s U1= 19:35:45 UT 

0 15 30 45 60 U4 = 22:44:38 UT 
Arc-Minutes P4 = 23:57:06 UT 

Eph. = Newcomb/ILE 
AT= 65.4s F. Esperrok NASA's GSFC -2004 JaJ 07 

http://suaarthgsfc.teragov/eclipse/ecópse.hmil 
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AI 08/2008 (220) — příloha pro členy Západočeské pobočky ČAS 
www.astro.zcu.cz 

"ZaČAS 
Měsíc nejen dvou zatmění 

Tak trochu ve stínu dvou zatmění během jednoho měsíce, o kterých si 
můžete přečíst v samostatných článcích v tomto zpravodaji, zůstává další, ne 
příliš častý úkaz — dva novy Měsíce během jednoho kalendářního. 

Obloha nám tento jev nenabízí příliš často, průměrně jednou za dva roky. 
Vzácně, jednou za devatenáct let, máme možnost vidět úkaz dokonce dvakrát 
v průběhu jednoho kalendářního roku. Naposledy nastal 2x nov během jednoho 
měsíce v prosinci 2005 a další příležitost budeme mít zanedlouho, v prosinci 2009. 
A dvakrát během jednoho kalendářního roku? Na to si musíme počkat do roku 
2014. 

ČBrvenee-Srpen 2008 3L týtlen Srpen 1008 3s, týden 

28 25 

29 26 

30 27 

31 Zg 

2 ~..., 
3 

- 
2.9 

30 

31 

-ö 

A otázka pro vás. Existuje měsíc, během kterého nemohou za žádných 
okolností nastat dva novy, když je všeobecně známo, že jeden siderický měsíc trvá 
27,32 dne? 

M.Rottenborn 



Vatvu 2008 
Tak se mi doma zase začaly objevovat plastové pytle s prázdnými 

nesešlápnutými PET lahvemi a to je předzvěst, že se blíží podzim a s ním 
letošní Věda a technika v ulicích. 

Jak jsem psal již v ZaČAS 06/2008 výbor pobočky rozhodl o letošní opětovné 
účasti, která se samozřejmě neobejde bez pomoci členské základny. A protože 
jsme letos obdrželi jednu z historicky 
největších dotací od výkonného výboru 
ČAS musíme se také pořádně 
prezentovat. 

Vodni rakety budou samozřejmě 
stěžejní aktivitou na stánku pobočky a 
jejich tvorba k nám loňský rok přitáhla 
malé i velké, zvláště když si je mohli hned 
za stánkem HaP Plzeň zkusit odpálit. Na 
přilákání a vylepšení atmosféry budou 
připraveny i trochu nebezpečnější kousky 
jako třeba octová raketa (zeptejte se 
hlavního odpalovače jak dlouho „voněl" 
octem), nebo lihová raketa (opět bezpečně 
uchycená na satumě). Pod dohledem 
zkušeného „rakeťáka" (Lumír Honzík) 
proběhne během dne několik odpalů raket 
na tuhý pohon. 

t, Ve stánku pobočky, který 
bude opět umístěn před budou 
Západočeského muzea, najdete také 
graf vysvětlující posun v postavení 
Slunce mezi hvězdami z pohledu 
astronomického a astrologického. 

V těsném sousedství budou 
opět expozice HaP Plzeň, 
Hvězdárny v Rokycanech a Katedry 
obecné fyziky ZČU. 

Pokud si chcete prohlédnout 
fotogalerii z akce navštivte server 

astro.cz, kde v sekci Fotogalerie naleznete položku Věda v ulicích, kde jsou 
umístěny fotografie z předchozích ročníků v Plzni a v Praze. 

Jestliže Vám nevyjde možnost aktivně se účastnit, přijďte se alespoň podívat. 
Na shledání se za výbor pobočky těší 

M.Česal 



Zatmění Slunce 1. srpna 2008 
V předcházejících číslech jste si mohli přečíst informace o přípravě 

expedice za úpiným zatměním do Ruska. Ve chvíli, kdy čtete tento 
zpravodaj, by se v Novosibirsku již měla nacházet osmičlenná expedice 
hvězdáren v Plzni a Rokycanech a naší pobočky. 

Zatmění Slunce 1. srpna 2008 

Zatměni bude v ČR pozorovatelné 
jako č4.STEČNE 

11:20 

10:55 

2.č'tat 220.á..f 
Mhic w pR1lel Ynn 

12:05 

11:40 

, 1' 
.ti.d 2Nmíni 
ma.ImNnleew 

12:70 

.....22v.w 
w.le w «m..rw 

ZYtryb bsY at d ZT M WSn.2ib 
V.dM t.bq.el.r• w bW.w i.rrt 

Ta. .dtiw /6> p.  M` 21.1.•.. d 
Awr{ Ap p Jew w.Iwr r iwi. Fw 

I z našeho území 
budeme moci pozorovat 
přibližně 24% sluneční 
zákryt, a to v pozdních 
dopoledních hodinách. Čím 
budete na území ČR 
severněji a východněji, tím 
větší zatmění spatříte 
(velikost zatmění se však 
liší jen v řádech desetin 
procenta). 

Na obrázku je 
znázorněn sluneční kotouč 
během zatmění Slunce dne 

1. srpna 2008. Časy platí pro místo, jehož souřadnice jsou 50° severní šířky a 
15° východní délky. Pro pozorovatele z ČR však budou časové i vzhledové 
rozdíly průběhu zatmění minimální. V připojené tabulce jsou údaje pro některá 
větší města (v SELČ): 

Město Začátek Střed Konec Velikost 
Ústí nad Labem 10:48:27 11:39:24 12:31:13 25.1% 
Karlovy Vary 10:48:31 11:37:41 12:27:48 23.0% 
Plzeň 10:50:18 11:38:47 12:28:08 22.0% 
Praha 10:50:23 11:40:21 12:31:06 23.6% 
České Budějovice 10:53:35 11:40:58 12:29:04 20.4% 
Ostrava 10:54:46 11:47:02 12:39:42 25.6% 
Brno 10:54:54 11:44:39 12:34:58 22.7% 

Pro ty, kteří neodcestovali do Ruska, připravila pobočka (stejně jako při 
zatmění v roce 2006) možnost pozorovat zatmění z naší domovské hvězdárny 
v Rokycanech. K dispozici bude několik dalekohledů a počítá se i 
s velkoplošnou projekcí přímého internetového přenosu z pásu úpiného 
zatmění. Nenechte si úkaz ujít! Další zatmění Slunce pozorovatelné z území 
ČR nastane totiž až v úterý 4. ledna 2011 (zákryt cca z 80%). 

Článek je zpracován podle letáku, který připravila redakce internetového 
portálu České astronomické společnosti a spolu s dalšími podrobnostmi jej 
najdete na www.astro.cz/zatmeni. 

M.Rottenbom 



Jižní Moravou (nejen po hvězdárnách) 
Opět po roce proběhla začátkem prázdnin tradiční akce ZpČAS nazvaná 

putování po (ne)astronomických zajímavostech. Do oblasti jižní Moravy jsme 
se vrátili po osmi letech. V průběhu čtyř dní se naší čtrnáctičlenné skupině 
vtěsnané do dvou aut podařilo navštívit celkem deset astronomických objektů 
a čtyři další, „neastronomické" zajímavosti. 

První den, čtvrtek 3. července, byl ve znamení přejezdu do oblasti jižní 
Moravy. Výjezd z Plzně byl ze zřejmých důvodů pracovního dne dohodnut na 14. 
hodinu a jediným úkolem bylo dorazit v podvečer na hvězdárnu Mikuláše 
Koperníka v Brně. 

Po příjezdu nás hostitelé Pavel Gabzdyl a Zdeněk Mikulášek provedli po 
hvězdárně a následně nás doprovodili i do nedaleké restaurace na večeři. Náležitě 
posilněni jsme se poté vrátili na hvězdárnu, kde jsme zhlédli audiovizuální 
program planetária o věrohodnosti přistání lidí na Měsíci a pak jsme zde přespali. 

Pátek byl již zcela ve znamení putování po hvězdárnách. Dopoledne jsme 
stihli navštívit hvězdárny ve Vyškově, Kroměříži a Holešově. Bohužel všechny 
tyto objekty jsme měli možnost vidět pouze zvenčí, protože nebyl domluven nikdo, 
kdo by nám je otevřel a provedl nás. V Kroměříži jsme krom hvězdárny navštívili 
Květnou zahradu Arcibiskupského zámku. Celkový dojem trochu kazilo 
pošmourné a mrholivé počasí, které naštěstí nevydrželo dlouho a během odpoledne 
se pěkně vyčasilo. Po obědě jsme navštívili zlínskou hvězdárnu, která od naší 
minulé návštěvy prošla řadou změn. Asi největší změnou bylo stěhování do nové 
budovy v areálu gymnázia. 

Dále následovala návštěva hvězdárny v Uherském Brodě, kde je před 
dokončením nový půlmetrový dalekohled Newtonovy konstrukce na paralaktické 
vidlicové montáži společně s Maksutovou fotografickou komorou. Původní 
Zeissův Coudé refraktor byl již dříve přesunut do jiné pozorovatelny. 

Navečer jsme po krátkém bloudění dorazili na hvězdárnu ve Veselí nad 
Moravou, která se nám stala útočištěm po dvě noci. Hvězdárna je vybavena Smith-
Cassegrainovým dalekohledem o průměru 350 mm na vidlicové, elektronicky 
řízené montáži od firmy Meade. Na hvězdárně je také nepřehlédnutelná „solární 
zahrádka", kde jsou vystaveny a testovány fotovoltaické sluneční panely. 

V sobotu dopoledne jsme se kvůli svátku Cyrila a Metoděje nedostali na 
Letohrad. Ovšem zámek Buchlovice a jeho přilehlý park jsme navštívili bez obtíží. 
Následující zastávkou byla hvězdárna Ždánice, která je v současné době uzavřena a 
nabízena k prodeji i s přilehlým hotelem. Před návratem do Veseli jsme ještě 
navštívili zámek Valtice a jeho okolí. 

V neděli ráno jsme se rozloučili s hvězdárnou ve Veselí a začali naší výpravu 
směřovat k závěru, tedy na západ Čech. Cestou jsme podle plánu zastavili ve městě 
Třebíč, kde je jednak muzeum moravských Vltavínů a také hvězdárna. Další a 
poslední zastávka byla v jihočeském Kunžaku u bývalé obecní a nyní soukromé 



Květná zahrada Kroměříž 

hvězdárna ve Zlíně 

hvězdárny, kterou jsme nestihli navštívit před třemi roky při putovaní po 
hvězdárnách v Jižních Čechách. 

Shrnuto podtrženo, putování se opět vydařilo a doufejme že i v dalších letech 
bude pokračovat. 

O.Trnka 
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„solární zahrádka" Veselí nad Moravou 

hvězdárna ve Zdánicích — nechcete koupit? 

y~ 

hvězdárna v Kunžaku 



Plejády pro silné nervy 
(... a extrémně nízký obzor) 

V srpnu pokračuje série zákrytů otevřené hvězdokupy M45 Měsícem. 
Tentokrát bude pozorování ztíženo nejen tím, že úkaz nastává po úplňku a 
„pozorovatelnější" budou výstupy hvězd, ale i výškou Měsíce nad obzorem. 

V noci 23./24. srpna 2008 vyjde Měsíc pro 
pozorovatele ve střední Evropě kolem půl jedenácté 
středoevropského letního času. V tu dobu bude již 
„usazen" mezi Kuřátky a bude nutno ihned začít 
pozorovat. Výstupy prvních jasných hvězd začnou krátce 
poté, v okamžiku, kdy bude Měsíc pouhé 2° nad 
(ideálním) severovýchodním obzorem. Na připojeném 
obrázku je zachycena situace přibližně ve 22.45 SELČ. Je 

nutno předem pečlivě vybrat stanoviště, neboť pozorování může zhatit i osamělý 
strom kdesi na obzoru. V připojené tabulce jsou uvedeny parametry úkazů 
vybraných jasnějších hvězd (časy jsou pro hvězdárnu v Rokycanech). 

Day 
ymd 

Time 
hm s 

P Star Mag Moon 
V Alt Az 

CA 
o 

PA 
0 

080823 204707 R 539SB6 4.3 2 53 17N 330 Taygeta = 19 Tauri 
080823 204932 R 5375B6 3.7 2 54 745 242 Electra = 17 Tauri 
080823 205039 R 536cB7 5.5 2 54 68N 280 Celaeno = 16 Tauri 
080823 210107 r 543cA0 6.4 4 56 8N 339 
080823 210403 d 552SB7 2.9 4 56 -355 132 Alcyone=eta Tauri 
080823 211159 R 541cB8 3.9 5 58 65N 283 Maia = 20 Tauri 
080823 212450 R 3.0 7 60 44S 212 Pleiade C 
080823 212955 R 5495A0 6.3 7 61 36S 203 
080823 212955 R 552587 2.9 7 61 29S 196 Alcyone=eta Tauri 

Podrobnější předpověď je možno získat u K.Halíře na hvězdárně 
v Rokycanech. 

M.Rottenborn 

Jak to bylo před měsícem? 
V minulém čísle jste měli možnost si zasoutěžit. Správná odpověď byla, že 

v příštím roce uplyne 400 let od vynálezu dalekohledu. A souvislost s Jupiterem? 
Jedna z prvních věcí, kterou G.Galilei s jeho pomocí viděl, byly právě čtyři měsíce 
u Jupiteru. 

Otázka byla zřejmě těžká, protože nedorazila žádná odpověd' a tak v redakci 
zbyla cena pro vítěze. Můžete ji získat nyní, pokud se ozvete do 10.srpna. V článku 
o dvou novech najdete otázku a v minulém čísle kontakty, kam zaslat odpověď. 



Zbarvení a jeho konkrétní vzhled má na svědomí okamžitý stav zemské atmosféry, 
která sluneční světlo rozptyluje. Protože nejvíce pohlcuje krátkovinnou (modrou) část 
spektra slunečního světla, Měsíc při zatmění dostává zvláštní narudlou barvu. 
Vlastnosti zemské atmosféry bývají při každém měsíčním zatmění trochu jiné, a proto 
i zabarvení Měsíce není neměnné. Nejvíce jej ovlivňuje množství aerosolů a 
prachových částic rozptýlených vysoko v zemském ovzduší, které se uvolňují při 
sopečných erupcích, ale také jako důsledek znečišťování atmosféry v souvislosti 
s průmyslovou výrobou lidstva. 

Podmínky pro pozorování tohoto zatmění Měsíce budou velmi příznivé pro 
obyvatele Evropy, Afriky, převážné části Asie (vyjma východněji položených států) a 
alespoň polovinu úkazu budou moci pozorovat zájemci o tento úkaz z jižní Ameriky. 
Od nás je úkaz pozorovatelný v celém průběhu a začíná hned zvečera. Měsíc vychází 
v sobotu 16. srpna večer okolo 20:05 SELČ. To je sice ještě krátce před západem 
Slunce, které ale bude na opačné straně oblohy a rychle se schová pod obzor. O 20 
minut později, ve 20:25, začíná okem ještě nepozorovatelná polostínová fáze. Kolem 
deváté už obloha ztmavne natolik, že na ní spatříme nejen úplňkový Měsíc, ale nízko 
nad jižním obzorem i jasnou planetu Jupiter a začnou se objevovat i první nejjasnější 
hvězdy. Okolo 21:15 si prvně můžete všimnut, že s Měsícem „je něco v nepořádku". 
U jihovýchodního okraje (vlevo dole) bude jeho svit mírně slabší. Na vině bude 
postupující polostínové zatmění. To nejzajímavější ovšem přijde až ve 21:36, kdy 
začíná částečná fáze zatmění. Od tohoto okamžiku můžeme pozorovat, jak se Měsíc 
pomalu noří do zemského stínu a zároveň i slábne jas oblohy způsobený jinak jasným 
úplňkem. V malém dalekohledu dokonce najdete ve hvězdném pozadí okolo Měsíce i 
planetu Neptun (přibližně 0,5° severozápadním směrem, 7,8 mag), od které se náš 
souputník na obloze pomalu vzdaluje. Měsíc bude průběžně s ubíhajícím časem 
stoupat nad obzor, ale zároveň jej zemský stín bude víc a víc deformovat. Před 
jedenáctou hodinou by za příznivých podmínek měla na obloze vystoupit i jinak při 
úplňku zcela nepozorovatelná Mléčná dráha a i při pohledu nezbrojenýma očima si 
všimnete asi 2° jižně od Měsíce jasné hvězdy Deneb Algedi ze souhvězdí Kozoroha 
(3. mag). 

Maximální fáze zatmění nastává ve 23:10 SELČ. Z Měsíce, nacházejícího se 
asi 21° nad JJV obzorem, zbývá jen úzký srpek natočený vzhůru (víz připojený 
obrázek) a zbytek měsíčního kotouče má kontrastní narudlou, nebo 
naoranžovělou barvu. I když zbývajících 19 % disku je stále ozářeno slunečním 
svitem, přibližně polovinu z této plochy tvoří tmavá měsíční moře. Ke sledování 
zatmění Měsíce, jako k jednomu z mála úkazů na obloze, nepotřebujete vůbec žádný 
dalekohled, nebo případně jen triedr či teleskop s malý zvětšením. 

Po maximální fázi se Měsíc ze zemského stínu začne opět plynule vynořovat. Po 
více než půldruhé hodině se úkaz pomalu bude chýlit ke konci. V neděli 17. srpna 
v 0:44 končí částečná fáze. Ještě o několik minut déle bude i očima patrná fáze 
polostínová. Ta oficiálně končí v 1:55, čímž se i „papírově" uzavře celé srpnové 
zatmění. 
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Při zatmění Měsíce se můžete nejen kochat nádherou nevšedního úkazu, ale i se 
pokusit i o získání různých zajímavých dat. Lze například měřit časy zákrytů hvězd 
Měsícem či stanovovat prostřednictvím měření časů kontaktů jednotlivých kráterů se 
stínem jeho zvětšení. 

Potřebné informace naleznete v následujících tabulkách: 

ZÁKRYTY jasnějších hvězd Měsícem v průběhu zatmění 
day 
d 

time 
h is s 

P star 
No 

Sp map 
v 

% elon Sun Moon 
ill Alt Alt Az 

CA 
o 

PA 
0 

VA 
0 

WA 
0 

16 20 15 35 R 164613 F8 9.6 56E 179 16 136 -19N 274 302 292 
16 20 26 25 D 164626 K3 8.7 42E 179 17 138 69N 357 23 15 
16 20 37 14 D 164628 G1 8.9 31E 180 19 141 69N 352 17 10 
16 20 42 48 R 164622 G5 9.5 26E 180 19 142 -28N 251 275 269 
16 20 59 27 R 164626 K3 8.7 16E 180 21 146 375 304 326 323 
16 21 4 0 R 164628 G1 8.9 15E 180 21 147 46S 309 330 327 
16 21 23 57 D 164649 KO 9.8 17E 180 23 152 3914 24 43 42 

16 22 28 5 R 164649 KO 9.8 855 180 26 168 81S 271 279 289 

KONTAKTY vybraných útvarů se stínem 
UT UT 
vstup útvar výstup útvar 

19:43 Grimaldi 21:28 Aristarchus 
19:47 Billy 21:35 Timocharis 
19:54 Campanus 21:39 Pytheas 
19:59 Tycho 21:43 Grimaldi 
20:03 Kepler 21:43 Kepler 
20:11 Aristarchus 21:49 Copernicus 
20:14 Copernicus 21:53 Billy 
20:22 Pytheas 21:57 Manilius 
20:32 Dionysius 21:58 Menelaus 
20:34 Timocharis 22:01 Plinius 
20:35 Manilius 22:07 Produs 
20:38 Goclenius 22:09 Campanus 
20:41 Menelaus 22:11 Dionysius 
20:44 Langrenus 22:18 Taruntius 
20:45 Plinius 22:22 Tycho 
20:49 Taruntius 22:30 Goclenius 
20:57 Produs 22:33 Langrenus 
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Na následující zajímavé zatmění, které nás na našem územím čeká, si bude nutno 
počkat až do 31. prosince 2009. Půjde opět o částečné zatmění a podívaná určitě 
nebude tak zajímavá. Do stínu Země se ponoří pouhých 8 % měsíčního úplňku. 
Vylepšit tento úkaz bude možné pouze následným půlnočním ohňostrojem, který 
vypukne za pouhé dvě hodiny po maximální fázi úkazu. 

Další úpiné zatmění Měsíce spatříme z našeho území až v roce 2011. O to větší 
štěstí na počasí vám proto přeji v polovině letošního srpna. 

ASTRONOMICKÉ informace - 8/2008 (220) 
Rokycany, 26. července 2008 
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ASTRONOMICKÉ informace - 9/2008 (221) 
Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721,337 11 Rokycany 

http://hvr.cz

Plej ády 
(tentokrát) i tečně 

Dvacátého září časně ráno pokračuje letošní série zákrytů otevřené 
hvězdokupy M45 Měsícem. K úkazu dojde za velmi příznivých 
okolnosti a navíc máme možnost si jeho sledování vylepšit onou 
pověstnou třešničkou na dortu. 

Zákryty nastanou v noci z pátku na sobotu a proto ani příliš nevadí, že to bude 
až mezi čtvrtou a šestou hodinou SELČ, ráno. Plejády se budou v tu dobu 
nacházet 65° vysoko nad jižním obzorem. Nevýhodami je, že Měsíc projde pouze 
severní částí hvězdokupy a lépe pozorovatelné budou, vzhledem k fázi Měsíce po 
úplňku, výstupy hvězd za temným okrajem. Na připojeném obrázku je zachycena 
poloha Měsíce vůči hvězdokupě v intervalu 1 hodina (2:00 UT až 5:00 UT). 

3h 50m 3h 48m 311 48m 3h 44m 311 42m 



V následující tabulce jsou uvedeny parametry zákrytů jasnějších hvězd (časy 
platí pro Hvězdárnu v Rokycanech): 

Day 
y m d 

Time 
h m s 

P Star 
No 

Nag Moon 
Alt Az 

CA 
o 

PA 
o 

VA 
o 

WA 
0 

080920 022128 D 5395B6 4.3 64 163 -635 101 114 115 
080920 025926 D 541cB8 3.9 65 183 -165 149 147 162 
080920 032016 R 541cB8 3.9 64 194 165 180 171 194 
080920 032712 R 538cB8 5.7 64 198 33N 312 299 325 
080920 032800 R 539SB6 4.3 64 198 61S 226 214 239 
080920 035456 R 542 B8 5.8 62 211 72S 237 215 250 

A kde je slibovaná třešnička na dortu? Zákryt jednoho z Kuřátek, hvězdy Maia 
s jasností 3,9 map., budeme mít možnost pozorovat z našeho území, krátce po 
páté hodině SELC, jako tečný. Jen je třeba být ve správnou chvíli na správném 
místě. Na připojených obrázcích se můžete seznámit s tím, kdy a kam je třeba 
postavit dalekohled s průměrem objektivu alespoň 100 mm, který by měl dle 
výpočtů provedených programem Occult stačit k pozorování. 

Vzhledem k tomu, že v pátek a v sobotu bude probíhat v Plzni akce Věda a 
technika v ulicích a současně i Dny Rokycan v sídle pobočky, nebude v západních 
Čechách za tímto velice nadějným tečným zákrytem organizována expedice. To však 
neznamená, že by se nemohli najít jednotlivci, případně i skupina, která by za 
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AI 09/2008 (221) — příloha pro členy Západočeské pobočky ČAS 
www.astro.zcu.cz 

CAS 
Velký skok za černým Sluncem (1) 

Nesmělá myšlenka na cestu do ruského Novosibirsku se zrodila již na jaře 
roku 2006, krátce po návratu z úspěšné expedice za úpiným zatměním do 
Turecka. Kdyby mi v té době někdo řekl, že za dva a čtvrt roku během 73 
hodin a 20 minut zvládneme doletět do Novosibirsku a zpět a vidět překrásné 
úpiné zatmění Slunce, asi bych mu nevěřil. 

Zcela nereálně cesta vypadala ještě na konci června, kdy cestovní kancelář 
marně sháněla ubytování. K obratu došlo skutečně na poslední chvíli a stihlo se i 
vyřízení všech nezbytností pro naši dvoučlennou „leteckou" miniexpedici, i pro 
šestičlennou „vlakovou" část. 

Cesta za již třetím úpiným zatměním Slunce pro mě začala velkou ránou a 
krátkým zastavením mezi poli u Zdic. Lokomotiva se naštěstí vzpamatovala a tak 
jsem se na Zličíně mohl setkat s M.Rottenbomem, který mezitím dorazil 
autobusem. Společně jsme dojeli na Ruzyň. 

Mezi prvními jsme odevzdali na přepážce kufry a požádali hostesku o místa u 
okna mimo křídlo. Průchod rámem proběhl hladce, ale mé příruční zavazadlo 
„prosvěcovací bednou" projíždělo několikrát, vždy nějak jinak pootočené a paní u 
obrazovky se vydatně potila. Ono vidět najednou tři videokamery, fotoaparát, 
nabíječky, baterie a ještě nějaký další drobnější materiál v relativně malé tašce, byl 
asi i pro otrlou kontrolorku velký závitek. Nakonec ale vše prošlo a mohli jsme se 
nalodit na palubu letadla Airbus A320. Je snad jasné, že jsme seděli na místech 
přesně nad křídlem. 

Moskva nás přivítala přeprškou. Přistání proběhlo hladce a po mokré runway 
jsme mířili k mezinárodnímu terminálu 2, který se v současné době dokončuje, ale 
již funguje. Než jsme vystáli frontu, kde bylo nutno ukázat letenku, pas a vypiněný 
„vstupní formulář", který jsme vypsali již v letadle, začala vyjíždět naše zavazadla. 

Bez problémů jsme východem „v gorod" vjeli do příletové haly a našli 
směnárnu. Bez jediného slova stačilo vsunout do přihrádky 50 Euro a okamžitě 
se vrátilo necelých 1800 rublů. Tato akce nám zdvihla sebevědomí a jali jsme 



se hledat informace. I to se po chvilce podařilo. U okénka se právě starší pán 
snažil zjistit, jak se dostat z terminálu 2 na vnitrostátní terminál 1. Tedy 
problém, který zajímal i nás. Jeho úsilí však bylo marné, neboť hovořil pouze 
anglicky, kteroužto řeč pracovnice s nadhledem přehlížela. Po chvíli jsem se 
této dvojici vmísil do hovoru a získal papírek s nápisem „817 BUS". Cizinec 
(Ital) se k nám okamžitě s velkým potěšením přidal, zřejmě nabyl dojmu, že se 
vyznáme. Venku jsme objevili autobus s příslušným číslem. Řidič nás ovšem 
odkázal na před nim stojící minibus. Do jeho autobusu totiž nelze nastupovat 
s kufry. 

Po nasoukání se do miniauta a 
odevzdání 60 rublů za osobu se vůz 
závratnou rychlostí vyřítil do místního, pro 
nás zcela chaotického, provozu. Během 
krátké jízdy se nám na poslední chvíli 
podařilo vyhnout několika srážkám. Proto 
když jsme uviděli na velké budově nápis 
Terminál I všem se viditelně ulevilo. Starší 
hala piná lidí připomínala spíš nádraží než 
letiště hlavního města. Po krátkém čekání 
na spodku poslední čtvrté obrazovky odletů 
naskočil náš let. Na to, aby se nápis 
došoupal na čelné pozice a byl navíc 
dopiněn i čísly odbavovacích přepážek 
jsme si museli počkat dalších pět hodin. 

Po půlnoci místního času jsme prošli 
další z nekonečné řady kontrol a následně 

odevzdali kufry. Radostně jsem přikývl na dotaz letušky „akno?". Později nás 
autobus dovezl na plochu k obřímu I1 86. Naše sedadla byla u nouzového 
východu a tím pádem jsme měli neomezený prostor pro nohy. Zklamání 
naopak byl fakt, že chybělo slibované okénko. Zase tak strašná zpráva to 
nebyla, protože únava už se hlásila a téměř současně se zasednutím jsem zavřel 
oči a spal. Po asi půlhodince mě probudil šramot a po otevření očí mě vyděsilo, 
že přede mnou je připevněn stolek a letuška přede mě právě šoupe snídani. 

Naše letadlo směřovalo k východu, tedy do rychlého svítání, a ze spánku 
tak už nebylo nic. Malou škvírkou z okénka za mou sedačkou jsem sledoval 
fádní rovinatou krajinu pinou mokřin a lesíků. Vzpomněl jsem si na kolegy, 
kteří tuto cestu absolvovali vlakem v poměru času přibližně jedna hodina letu = 
jeden den jízdy a pochválil jsem se v duchu za správné rozhodnutí. 

Při nepochopitelně dlouhém vyčkávání na kufry v Novosibirsku, se mi 
podařilo spojení s Žannou Kulěšovou, která měla na starost naše ubytování. 
Slyšel jsem každé druhé slovo a rozuměl každému pátému. Nakonec se nám 
však přeci jen povedlo domluvit, že máme jet do ulice „Dusi Kovalčuka 260", 
což se nám za použití expresního autobusu a metra (souprava alá Praha 80.léta) 
podařilo. 



Na místo za chvíli přijelo auto a z něho se ke mně hrnul mladý Rus. Byl to 
ten pravý. Chodba domu připomfnající záběry z hororového filmu nás zavedla 
do velmi útulné garsonky, která se na další dva dny stala naší základnou. 
V jednu odpoledne jsme osprchovaní, a převlečení vyrazili na plánovanou 
procházku městem. Ihned jsme narazili na blízkost zatmění. Mladé děvče zde 
prodávalo ochranné brýle pro sledování zatmění. 

Poté co jsme na kulaťáku zabočili na 
hlavní třídu — „Krasnyj prospekt" — bylo 
jasné, že naše putování nebude snadné. 
Tato ulice totiž směřuje od severu k jihu a 
najít na ní v čase poledne místečko stínu je 
prakticky nemožné. To byl také důvod proč 
jsme po několika stovkách metrů zabočili 
do nového klimatizovaného nákupního 
centra „Rojal park"a v suterénní 
velkoprodejně potravin zakoupili něco k 
snědku. 

Široký prospekt nás vedl kolem nových 
výškových budov a nákupních středisek do 
centra. Začaly se objevovat stavby z období 
Stalinské gotiky a několik ještě 

historičtějších objektů. Po hodinovém usilovném, v rámci horka ne příliš 
svižném pochodu, jsme došli do centra na „ploščad' Lenina". Na východní 
straně rozlehlého náměstí se nalézá asi nejznámější budova Novosibirsku —
budova Novosibirské státní akademické opery a baletu. Před ní se tyčí 
v nadživotní velikosti Lenin a další budovatelé světlých zítřků. Jihozápadní 
okraj je zastavěn historickou budovou muzea, s expozicemi etnografie a 
historie Sibiře, které jsme z časových důvodů nemohli navštívit. Několik minut 
jsme si ovšem našli na pózování před webkamerou. Byli jsme u ní jen o čtvrt 
hodiny později, než jsme plánovali a V.Lukešová v Rokycanech tak získala 
jistotu, že jsme ve zdraví dorazili do centra Sibiře, neboť nás spatřila na svém 
monitoru. 

O kousek dál jsme si prohlédli do 
dálky zářící bílý kostel Svatého Nikolaje, 
který stojí na středovém pruhu „Krasnovo 
prospektu" a byl vybudován roku 1915 
jako památka na 300 let panování dynastie 
Romanovců v Rusku. Tento kostel je 
považován za symbolický střed celého 
Ruska. Nejedná se ale o původní stavbu, 
která byla v období komunismu zbořena. 
Obnovena byla až v nedávné době u 
příležitosti výročí 100 let od založení 
města. O kousek jižněji jsme plánovaně 



zabočili, abychom si prohlédli novou 
výškovou budovu banky, restauraci ve 
stylu prosklené bubliny a mohutnou 
atypickou stavbu nového divadla — tzv. 
„Globustěatr". 

Vrátili jsme se na hlavní třídu a blížili se 
k jedné z nejstarších staveb města -
katedrále Alexandra Něvského z roku 1897. 
Tehdy to byla první kamenná stavba 
Novosibirsku. Od roku 1937 byla uzavřena a 
chátrala a teprve v roce 1988 došlo k jejímu 
vrácení pravoslavné církvi a roku 1992 se 
dočkala celkové rekonstrukce. Uvnitř při 
prohlídce nádherného interiéru bylo možno 
konstatovat, že oprava se zdařila. 

Ale již byl nejvyšší čas vydat se od 
nádraží „Centr" zpět, abychom stihli plánovanou obhlídku stanoviště v blízkosti 
ZOO. Ulicemi lemovanými paneláky z 60. a 70. let, proloženými občas starší 
budovou jsme se propletli kdivadlu avěžákům komplexů „Plaza" a 
dokončovaného „Manhattanu". Kousek dále se vypínal hotel „Sibir" a za ním se 
krčil starý „Kirovův" baráček. Leninova ulice nás dovedla na „Privagzalnuju 
ploščad"`, které na východní straně vévodí další hotel — „Novosibirsk" — a na straně 
západní komplex nádraží „Novosibirsk glavnyj". 

Ulicí „Čeljuskincov", na níž měli být ubytováni naši vlakoví spoluexpedičníci, 
jsme vyrazili dál. Už z dálky byla vidět nápadná stavba — „Cirk" — městský stálý 
cirkus. Hned za ním se téměř ztrácel tzv. „Vozněcenkij katědralnyj sobor". Kostel 
se zelenou střechou, nádhernou zvonkohrou a řadou zlatých bachratých kopulí 
zakončených pravoslavnými kříži. Tato památka není přístupná, takže jsme měli 
možnost podívat se pouze zvenčí. Mezitím se téměř kompletně zatáhla obloha a 
my pouze doufali, že zítřejší počasí bude mít zcela opačný trend. Blížil se totiž čas 
zatmění. „Narymskou ulicí" jsme do mírného kopečka stoupali k hlavnímu vchodu 
do Zoologické zahrady. Zde nás také zastihly první kapky podvečerní krátké, ale 
intenzivní přeháňky. 

V tuto chvíli před námi stál 
jeden z hlavních úkolů dne —
vybrat pozorovací stanoviště. 
Podle mapky jsme se vydali 
směrem k vytipované mýtině. 
Prvně se nám do cesty 
postavila Botanická zahrada, 
sice s otevřeným vchodem, ale 
velkými nápisy „vstup 
zakázán", „nebezpečí výskytu 
klíšťat" atp. Nesebrali jsme 



dostatek odvahy k jejich ignorování a pokračovali dál. Za ní se objevila další 
neoznačená cestička. Její vzhled spíše připomínal městskou skládku, ale tím jsme 
se nedali odradit. Po chvíli bloudění jsme rozpoznali naši „mýtinu". Celý prostor 
byl zarostlý přibližně dvoumetrovými břízkami a pro sledování zatmění zcela 
nepoužitelný. Prošli jsme ještě okolí směrem na západ a na sever a vrátili se. Ještě 
jsme vyzkoušeli silnici směřující kolem parku na jihozápad a bylo jasno. Máme 
jedinou rozumnou možnost — zůstat na rozlehlém prostranství před hlavním 
vchodem do ZOO. 

Tímto rozhodnutím bylo možno prohlásit za ukončený náš dnešní odpolední 
program a vydali jsme se do našeho nedalekého dočasného domova. Za opět již 
za dobrého polojasného počasí jsme vyrazili k osvědčenému obchodnímu 
centru. Během večeře se ozval na můj mobil náš automobilový kolega Tomáš 
Vizingr. Hlásil, že jeho auto zvládlo cestu Praha — Novosibirsk a že parkuje na 
hlavní ulici naproti našemu domu. Bleskově jsme dojedli a zaběhli do suterénu 
dokoupit zásoby pití a snídani. Najít favorit s českou značkou nebylo již 
obtížné. 

Již před osmou jsme tak 
všichni tři byli v bytě a úspěšně 
se nám dařilo jej čím dál tím 
více zabydlovat. Nezasvěcený 
pozorovatel by asi naši přípravu 
na pozorování prohlásil za 
binec. Nakonec se nám všechny 
stativy, montáže, nabíječky, 
kamery, fotoaparáty, papíry, 
návody, mapy a tabulky 
podařilo uspořádat tak, že zbylo 
i místo na rozkládací sedačku. 
Rafičky hodinek se povážlivě 
blížily k jedenácté hodině, což 

byl čas domluvené schůzky s vlakovou částí expedice. Bylo výhodou, že pro 
přesun jsme měli k dispozici auto. Po chvíli blouděni jsme ale už bezpečně 
stáli na ulici „Čeljuskincov" č 4. 

Čas do příjezdu Lumíra a jeho party jsme věnovali diskusi odkud 
pozorovat. S přítomností auta se naše možnosti opět velmi rozšířily a nápady 
tomu odpovídaly. Tomáš jako rozený cestovatel chtěl prakticky okamžitě 
vyrazit a během noci se dostat o stovky kilometrů do jiné části pásu totality. 
Michal se klonil k myšlence připojit se k Lumírovi a vydat se s nimi 20 km 
jihozápadně od Novosibirsku, kde dnes prováděli meteorologická měření. Já 
zastával názor, že bychom měli držet první myšlenku (která bývá nejlepší) —
prostranství před ZOO. Naše pochybnosti a zoufalství se ještě více prohloubilo 
v okamžiku Lumírova příjezdu, kdy začaly padat první kapky deště. 

Byli jsme pozváni do šestého poschodí omšelého paneláku. Trojlůžkový 
obývák dopiněný velkou plazmovou televizí a kuchyňským koutem byl pro 



naše posezeni optimálním prostorem. V prvních chvílích mluvili všichni se 
všemi a vyměňovali si nekonečné množství zážitků. Po chvíli se však situace 
uklidnila a začali jsme se domlouvat co dál. Závěr byl, že my se rozhodneme 
operativně během dne dle počasí a buď dorazíme za Lumírem a nebo budeme 
pozorovat od ZOO. Ještě nám do mapy zakroužkovali své stanoviště a mohli 
jsme jet spát. 

V bytě bylo sice nesnesitelné horko a neskutečně komárů, které se Michal 
marně pokusil hubit svým trikem, ale po chladné sprše a nastřádaném 
spánkovém deficitu, jsem usnul ani nevím jak. Stačilo zavřít oči a bylo po 
horku i komárech. 

Probudil jsem se až za piného denního světla a když jsem se propracoval 
k hodinkám, ukazovaly už neuvěřitelných půl desáté. Pod kuchyňskou linkou 
spokojeně oddechoval na zemi Michal a s hlavou ve vestavěné skříni o kousek 
dál Tomáš. Po chvíli se mi podařilo je svým nenápadným šramocením 
probudit. Bleskově jsme se shodli na následujícím plánu — metrem sjedeme do 
centra, navštívíme nějakou internetovou kavárnu, skoukneme vývoj počasí a 
rozhodneme odkud se bude pozorovat. 

V půl jedenácté jsme si, už jako 
zkušení a věci znalí cestovatelé, kupovali 
žetony na metro na „naší" konečné —
„Zaělcovskaja" — a popojeli tři stanice na 
zastávku „ploščaď Lenina". V podzemí 
jsme učinili první nákupy. Tomáš do 
svého vlastnictví získal podrobnou mapu 
Ruska, která se mu jistě bude hodit při 
jeho další cestě, kterou plánuje po 
shlédnutí zatmění a já přeci jen neodolal a 
za 250 rublů si pořídil knihu S. J. 
Maslikova s názvem „Drakon požirajuščij 
solnce" s podtitulem „Úpiná zatmění 
Slunce v Rusku". Když jsme vyšli 
z podzemí, směřovaly naše pohledy stále 
častěji na oblohu. Situace byla nadějná, 
ale ... 

Bez potíží jsme podle předem 
připravených Michalových podkladů 

upřesněných večerní konzultací s vlakovou skupinou našli „Internet klub" a 
pronajali si za poplatek na půl hodiny jednu z asi padesáti obrazovek. Po 
dvaceti minutách jsme podzemní internetové doupě opouštěli o nic víc 
chytřejší. Ale přesto právě v tuto chvíli došlo k zásadnímu rozhodnutí —
pozorovat se bude od ZOO — schváleno všemi třemi hlasy. 

Verdikt tedy padl a nezbývalo než čekat, jak se počasí vyvine a jak o nás 
rozhodne příroda. Ještě chvíli jsme se bezstarostně fotili s Leninem a motali se 
kolem naší oblíbené webkamery, kde nás opět vystopovala Vlad'ka. Tato 



činnost nás rychle omrzela, spustili jsme se opět do metra a frčeli zpět na naši 
konečnou. Bylo vidět, že všem nám stále ještě trochu vrtá hlavou vybrané 
místo a nejistota zda nebude až přespříliš frekventované, což by nám mohlo 
bránit v pozorování na úkor nechtěné popularizace úkazu. Nahlas s tím 
nakonec přišel Tomáš. Myšlenka, abychom se pokusili dostat se na nějakou 
rovnou střechu, nás samozřejmě nadchla okamžitě. Ale jeho nadšení jsme 
nesdíleli neboť se nám nezdála být reálná. 

Na konečné jsme téměř k zoufalství dovedli místní výpravčí, která velice 
nelibě nesla, že si ji fotografujeme. Ještě že už jsme měli cestu za sebou, jinak 
by nás bezesporu ze své moci úřední vyloučila z dopravy. 

Rovnou z metra nadšeni novým 
podnětem jsme vstoupili do vestibulu 
nejvyššího domu na celém kruháči, 
který místní nazývali pro jeho 
zalomený tvar „Knižka". Ukázalo se, 
že je to sídlo firmy, která vyrábí 
dalekohledy TAL a vedle má i obchod. 
Několik zaměstnanců se nám více či 
spíše méně ochotně snažilo pomoci. Já 
už se, stejně jako Michal před delší 
chvílí, vrátil k realitě Novosibirské 

ZOO, ale Tomáš to ještě nevzdal. 
Čas však stále rychleji ubíhal a i Tomáš se nakonec oprostil od svého nápadu. 

Po obědě v osvědčené pizzerii, jsme zamířili do našeho bytu, pobrali veškeré 
dovezené přístroje a vyjeli k ZOO. Podařilo se nám za zanedbatelný poplatek 40 
rublů zaparkovat asi dvacet metrů od vytipovaného pozorovacího stanoviště, které 
navíc stále bylo, k naší radosti, neokupované. I počet lidí, kteří se před ZOO 
pohybovali nás mile překvapil. Katastrofické představy se nenaplňovaly. Kolem 
druhé odpoledne tak na okraji okrasné kruhové pyramidy navršené z kamenů stála 
v piné pohotovosti celá naše výbava. Náhodným kolemjdoucím jsme rozdávali 
„rentgenové" filtry, což výrazně zvyšovalo naši popularitu. Řada lidí se u nás 
zastavovala s dotazy odkud jsme, kdy zatmění nastane či kde bude na obloze vidět. 
Byla to dobrá příležitost procvičit si ruštinu. K našemu údivu nám prakticky 
všichni rozuměli a někteří dokonce 
projevovali obdiv jak dobře mluvíme. '-

Hlavním naším zájmem však byl 
vývoj oblačnosti nad našimi hlavami. 
S postupujícím odpolednem se ale 
situace stále lepšila a mraků ubývalo. 
Trochu nás znervózňoval prudký vichr, 
který čas od času zdvihal a rozkmitával 
nekontrolovatelně naše stativy. Je 
zajímavé jak nám v rozhovorech 
s domorodci čas rychle utíkal. Náhle tu 



bylo půl páté a tím i začátek fotografování TI. Vše bylo nachystáno a v 9:40:50 
UT jsem začal odpočítávat sekundy k prvnímu snímku. V 10. sekundě Michal 
stiskl elektronickou spoušť, a nic. Foťák usnul. Jeho uvedení do chodu však bylo 
jen otázkou okamžiku a další snímek v 9:41:20 už proběhl jak mělo být stejně jako 
celá následující série, která po 20 s krocích trvala až do 9:52:00 — tedy 16:52 
místního času. První bod programu byl spiněn. Další fotky jsme pořizovali po 5 
minutách i když nakonec ne tak přesně jak jsme si představovali, neboť chvílemi 
nám v pravidelnosti bránily mraky zakrývající Slunce. 

(... dokončení v příštím čísle) 

Jak to bylo minule? 
Minule jsme se ptali, jestli existuje kalendářní měsíc, během kterého 

nemohou nastat dva novy Měsíce. Připojená nápověda měla za úkol vnést do 
problému ještě trochu víc zmatku. 

Siderický měsíc citovaný v článku trvá opravdu přibližně 27,3 dne, takže by se na 
první pohled zdálo, že i únor s28 dny musí stačit. Problém je v tom, že nevyjadřuje 
dobu za kterou se Měsíc dostane do stejné fáze, ale dobu za kterou se vrátí na stejné 
místo vůči hvězdám (samozřejmě musíme pominout změnu deklinace). 

Doba, za kterou se Měsíc dostane do stejné fáze, se nazývá synodický měsíc a 
ten trvá přibližně 29,5 dne. Z toho vyplývá, že během února nemůže nikdy nastat 
dvakrát nov (nebo úpiněk) a to ani v případě, že je přestupný rok. Někdy dokonce 
dochází k tomu, že během února nastane buď jen nov (únor 2018) a nebo jen 
úpiněk (únor 2014). 

Do redakce dorazila jediná správná odpověď a to od K.Halíře, který se tímto 
stává vítězem. Blahopřejeme! 

M. Rottenborn 

Na co byste neměli zapomenout 
- večer 11. září budeme mít možnost pozorovat těsné přiblížení Marsu a Venuše 

(jejich vzdálenost bude přibližně 20 úhlových minut). Nedaleko jihovýchodním 
směrem se bude nacházet Merkur a o něco východněji Spika. Vadou na kráse je 
skutečnost, že v době občanského soumraku, kolem 20. hodiny SELČ, budou 
obě planety již pouhé 2 stupně nad ideálním západním obzorem. S hledáním 
objektů je proto nutné začít ihned po západu Slunce. 

- ve dnech 19. — 20. září proběhne za účasti naší pobočky Věda a technika 
v ulicích Plzně. 

- v pátek 26. září se uskuteční další ročník Evropské noci vědců. Pobočka se 
účastní v Plzni v areálu Škodovky a na hvězdárně v Rokycanech. Na obě akce 
jste srdečně zváni. 

- na termín 24. - 26. října je naplánován podzimní pozorovací víkend. 
Podrobnosti budou v příštím čísle. Ale už nyní si můžete vyhradit čas pro 
návštěvu naší domovské hvězdárny. 



příznivého počasí za tímto zákrytem vyrazila. Na připojeném obrázku můžete 
posoudit i možný průběh pozorování podle teoretického profilu Měsíce. Podklady 
pro případné pozorování je možno získat na Hvězdárně v Rokycanech (mail 
halir@hvr.cz , případně tel. 371 722 622). 

M. Rottenborn 

Fsr E. Long. 180 0.00 

Deep sky obloha 
jednoduchými prostředky 

Pozorování tzv. „deep sky" objektů, tedy 
objektů „hluboké oblohy" je jednou 
z fascinujících oblastí astronomie. Pro člověka, 
který má rád noční oblohu a nechce se věnovat 
některému z odborných programů jsou právě 
„procházky" mezi objekty vzdálené oblohy asi 
tím největším zážitkem, kterého se mu může 
dostat. Je nutno si uvědomit, že vlastně mezi 
„deep sky" objekty musíme zařadit vše, co se nachází mimo naši sluneční 
soustavu. Tedy např. dvojhvězdy, galaxie, hvězdokupy či mlhoviny. 
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K prohlídce řady „deep sky" objektů 
nepotřebujete žádný mohutný dalekohled. Naopak u 
některých z nich je nejlepší využít triedr s parametry 
10 x 50. Jediné, co musíte bezpodmínečně zajistit, je 
použití co nejpevnějšího stativu. Dalekohled v jakkoli 
pevné ruce nikdy neudržíte v takovém klidu, který je 
ke sledování většinou mlhavých objektů s malou 
jasností a nevelkými úhlovými rozměry potřebný. 

Před pozorovateli 
využívajícími triedr 
nebo malý dalekohled 
je otevřen celý vesmír. Mohou si prohlížet stovky 
otevřených hvězdokup, rozlišit tisíce dvojhvězd a 
dokonce jim nejsou nedostupné ani určité detaily ve 
strukturách nejjasnějších galaxií. A to všechno 
s dalekohledem od 
průměru objektivu 15 
cm. Je jasné, že větší 
průměry vám 
zprostředkují více 

detailů a jasnější pohled na tyto velkolepé objekty. 
Na připojených obrázcích si můžete prohlédnout 

kresby několika z nich. Je nutno mnoho cviku i 
malířské zručnosti k tomu, aby se vaše vlastní kresby 

alespoň přiblížily 
těmto obrázkům. Ale 
uznejte, nestojí to za námahu zpracovat si a 
vlastnoručně nakreslit svůj katalog těch nejkrásnějších 
„deep sky" objektů. Další výzvou se může vzdálený 
vesmír stát samozřejmě i pro fotografy, jimž se 
v poslední době do rukou dostala mocná zbraň -
digitální fotografie. I v tomto případě se ovšem 
nesmíte nechat odradit prvními zákonitými neúspěchy. 
Pouze systematická a vytrvalá snaha vás může 

posunout mezi zkušené a úspěšné astrofotografy. 

Použité obrázky: M17 kresba Darren Bushnell 
M13 Dave Weldrake 
M25 Darren Bushnall 
M57 Darren Bushnall 
Eta Carina Dave Weldrake/ 
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Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany 

http://hvr.cz

Venuše se vrací 
Po více než roce budou mít opět pozorovatelé na severní polokouli 

možnost prohlédnout si důkladně naši nebeskou sousedku v příhodné 
pozici vysoko na večerní západní obloze. Ještě před nedávnem bylo 
možné na večerní obloze hledat stále blíže Slunce planety Saturn a Mars. 
Nyní už s konečnou platností zmizely v jasu soumraku. V tomto 
přechodovém období sice vládu na krátko převzal Jupiter, ale jeho 
hegemonie rychle skončí. Pro pozorovatele z většiny óblastí Spojených 
států, Kanady a Evropy je tato planeta příliš nízko nad obzorem na to, 
aby mohla uspokojit jejich očekávání. A za podzimních večerů se ke slovu 
dostane bezkonkurenčně zářící planeta Venuše. 

Venuše se na své cestě oblohou potkává 
s různými nebeskými objekty. Nejnápadnější a také 

nejhezčí však bývají konjunkce Večernice 
s Měsícem. Obr. R. T. Fienberg 

Venuše jen co se prosmýkla horní konjunkcí se 
Sluncem (9. 6. 2008), už se začíná prosazovat na 
večerním nebi. Již od konce srpna ji největší 
nedočkavci mohou zahlédnout krátce po západu 
Slunce velice nízko nad horizontem. Leč něco 
takového si mohou dovolit pouze ti, kdo přesně vědí 
kdy a kam se dívat. Se zážitky, které nás teprve 
čekají v souvislosti s pozorováním nejjasnější planety 
na našem nebi, se to nedá srovnávat. 

Zajímavý sport si můžete udělat z hledání 
odpovědi na otázku: „kdy je možné spatřit nejdříve Venuši neozbrojenýma očima". 
Překvapivá odpověď je, že určitě již na denní obloze. V podvečer, ještě před západem 
Slunce je nutno se postavit tak, aby na vás už nedopadaly jeho paprsky (Slunce musí 
být skryto za strom či nějakou stavbu) a pak musíte pečlivě zrakem propátrávat oblast 
ležící nalevo od něho nad jihozápadním obzorem. Venuše je natolik jasná, že září i na 
modré obloze a snadno ji uvidíte. Problém je vtom ji najít. Pomoci vám samozřejmě 
může sebemenší dalekohled, ale příliš sportovní přístup to není. Venuši takto lze 
vyhledat za dobrých pozorovacích podmínek během celého dne, ale řekněme půl 
hodiny před západem Slunce, by to již prakticky nikomu nemělo dělat žádný větší 
problém. 



Při vašich pokusech vám ale může pomoci krom dalekohledu občas i něco jiného. 
S měsíčním intervalem se totiž do blízkosti planety dostává i náš nebeský soused —
Měsíc — v podobě užšího či širšího srpku. 2. a 3. října letošního roku projde Měsíc 
kolem Večernice (Venuše bude při maximálním přiblížení 2. 10. ráno — u nás pod 
obzorem — 5,6° severně) a napoví nám její polohu. 

Snímek planety Venuše pořízený 
redaktorem Sky& Telescope Sean 
Wolkerem během západní 
elongace roku 2007 pomocí 
monochromatické videokamery a 
barevných filtrů. Obrázek byl 
pořízen přes ultrafialový filtr a 
ukazuje nám oblačnou atmosféru 
planety. 
Obr. S. Walker 

Venuše se na své cestě 
oblohou bude dostávat stále výš a 
potká samožřejmě i další zajímavé 
objekty. Např. 26. září bude 
v konjunkci a jasnou hvězdou 
Antares. Ale nejkrásnější 

představení nás čeká až na samém začátku prosince. Hned prvního večer budeme mít 
možnost sledovat blízko sebe hned tři jasné objekty — Venuši, srpek Měsíce a další 
planetu — Jupiter. Vyvrcholením bude krátce po 17. hodině (17:12 SEČ) vstup planety 
za okraj Měsíce, za nímž zůstane skryta až do doby těsně před jejich společným 
západem (výstup 18:26 SEČ, západ 18:58 SEČ). 

Zcela jiný pohled na Venuši vám poskytne její sledování dalekohledem. Větší 
přístroj ve spojení s vynikajícími pozorovacími podmínkami vám může umožnit 
zachytit změny v oblačném systému planety. Zkušený pozorovatel může s notnou 
dávkou štěstí vysledovat přibližně čtyřdenní cyklus návratu opakujících se skupin 
oblačnosti i vizuálně. Takováto pozorování jsou ovšem velice náročná. Alespoň 
částečně vám tuto práci může usnadnit použití barevných filtrů, které zvýší kontrast 
obrazu a zajistí i jeho částečné ztlumení. 

Pokud se chcete pokusit o záznam doporučuje se použít monochromatickou 
kameru osazenou barevnými filtry. Je vhodné užívat oblast kratších vin. Nejlepšího 
kontrastu dosahují záběry pořízené v ultrafialové oblasti spektra kolem vinové délky 
365 nanometrů (např tzv. U filtr). 

Podobně jako u jiných planet lze nejlepších výsledků dosáhnout v čase kdy 
planeta je co nejvýš na obloze a chybou není ani pokoušet se o její snímání během 
dne, ale při takových pokusech je nutno být velice opatrný. Jediný krátký pohled do 
blízkého Slunce může poškodit nejen vaší techniku, ale také způsobit vážné problémy 
se zrakem nebo přímo oslepnutí. 
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aCAS 
Pozorovací víkend a zkameněliny 

Jak bylo avizováno minule, uskuteční se ve dnech 24. - 26. října další 
pozorovací víkend. I místo bude tradiční - hvězdárna v Rokycanech, která bude 
v pátek otevřena již od 18 hodin SEL.Č. A jaký je připraven program? 

Pro případ jasné oblohy budou připraveny podklady pro pozorování proměnných 
hvězd a meteoru (Orionidy budou jen pár dnů po maximu!). Každý může samozřejmě 
pozorovat „to svoje" ať už vlastní technikou, nebo dalekohledy hvězdárny. Bude určitě 
i možnost podívat se nedávno instalovaným „půlmetrem". 

Čas můžete strávit např. i Messierovským minimaratonem (článek o něm bude 
v příštím zpravodaji, který dostanete těsně před víkendem) a k ránu se můžete podívat 
a případně si vyfotit seskupení těles nad východním obzorem. V noci ze soboty na 
neděli navíc se vší vážností a úctou odložíme letní čas „k ledu". 

Pro případ špatného počasí bude připraveno povídání se spoustou obrázků a videí 
o nedávné expedici za úpiným zatměním Slunce do Ruska. 

Na sobotu je naplánována návštěva paleontologických nalezišť na Berounsku 
a Rokycansku (i několika pro veřejnost nepřístupných) s odborným doprovodem. 
Úspěšní hledači si budou moci odnést nějakou tu zkamenělinu. Vzhledem k roční době 
je nutno počítat s vhodným oblečením a dobrou obuví. Pro případ vysloveně 
nepříznivého počasí (déšť) bude zajištěn náhradní program na hvězdárně. 

V neděli od 10 hodin proběhne veřejné pracovní setkání účastníků expedice za 
úpiným zatměním Slunce Čína 2009. Mělo by se hlavně mluvit o tom, kdo bude co 
a jak fotografovat či filmovat, aby nedocházelo ke zbytečným duplikacím. 

Na paleontologickou část víkendu je nutno se předem přihlásit u J. Jíry 
(josefjira@tiscali.cz, tel. 777332621) nebo u L. Honzíka (lumir.honzik@seznam.cz, 
tel. 377388400). Důvodem je nutnost zajistit kapacitu pro dopravu účastníků. Pokud je 
někdo z vás ochoten vzít vlastní auto, dejte včas vědět na uvedené kontakty. Účast na 
zbytku programu je nutno předem oznámit pouze v případě, že budete chtít na 
hvězdárně přespat - přeci jen její prostory nejsou nafukovací. V případě, že byste si 
chtěli půjčit nějakou techniku z HaP Plzeň, kontaktujte L. Honzíka. 



Výbor pobočky 

Yerkeská observatoř slaví „nekulatiny" 
Dne 21. října 2008 si připomeneme jedno zajímavé výročí. Není sice kulaté, 

ale přesto stojí za pozornost. Ten den uplyne přesně 111 let od otevření 
Yerkeské observatoře. 

Ti z vás, kteří navštívili poslední Astrovečer, si jistě vzpomenou na velmi 
zajímavou přednášku věnovanou této observatoři. Na moji žádost kolega V. Kalaš 
přepracoval svou prezentaci do formy článku, aby se s materiálem mohli seznámit 
i ostatní členové pobočky. Bohužel z prostorových důvodů nebylo možno zařadit 
do tohoto čísla celý článek, takže si na něj musíte měsíc počkat. 

M. Rottenborn 

Velký skok za černým Sluncem (2) 
(dokončení z minulého čísla...) 

Po čtvrt na šest se také postupně rozběhly všechny kamery, které jsme měli sebou 
a začaly snímat určené objekty. Jedna sledovala vypuklé zrcadlo celooblohově komory, 
další zabírala prostor před ZOO ve směru příchodu stínu a zbylé dvě se zaměřily na 
mizející Slunce. S blížícím se časem úpiné fáze úkazu zcela pochopitelně stoupala naše 
nervozita. Nepřijde v ten nejnevhodnější okamžik nějaký mráček, který zcela znemožní 
pozorování? Jedinou výhodou bylo, že na další nebyl čas. Světlo dostalo ten 
neopakovatelný nádech, na nějž jsem se tolik těšil. Začal mi běhat mráz po zádech 
a nějaký chlapec rusky odpočítával poslední sekundy slunečním paprskům, které k nám 
pronikaly z okraje téměř zcela zakrytého Slunce. Oblačnost z oblohy zcela zmizela. 
Velké dva a čtvrt minutové představení mohlo začít. Nadšené výkřiky na okamžik 
zmlkly v naprosté ticho, které ale v zápětí vybuchlo v užaslý výdech nadšení nad 
krásou okamžiku. Nalevo od ohnivého bělostného prstýnku koróny zářil Merkur 
a o kousek dále ještě blyštivější Venuše. Vpravo nahoře se v koróně červeně rýsoval 
mohutný oblouk protuberance a na opačné straně bylo za okrajem Měsíce vidět nízké 
„křiví" výtrysků hmoty z jiného výbuchu. Přibližně ve směru planet pak bylo možné si 
všimnout utrženého načervenalého drobného chuchvalce sluneční hmoty. Pohledy na 
nádherné nebeské divadlo jsem kradl mezi tím, co jsem skákal mezi kamerami a snažil 



se je donutit, aby zachytily co nejvíce z nádhery, která se právě odehrávala nad námi. 
Za mými zády cvakal v pravidelných intervalech fotoaparát. Poslední věcí, kterou jsem 
si ještě stačil uvědomit bylo to, že se nerozsvítila pouliční světla a náhle bylo po všem. 
Prostranství prořízl ostrý sluneční paprsek a Slunce se rychle začalo vynořovat 
v podobě uzoučkého srpku za ustupujícím Měsícem. Bylo to neuvěřitelné, ale ono to 
zase vyšlo! 

Shodli jsme se, že toto zatmění bylo i 
přes svoji krátkost, neboli malý rozdíl 
zdánlivé velikosti kotoučků Slunce 
a Měsíce, velice tmavé. Naše vysvětlení je, 
že jsme nepozorovali u moře, ale hluboko 
ve vnitrozemí. Uspokojení z prožitého 
zážitku z nás přímo sršelo a nebyli jsme 
sami. Další rozhovory s domorodci, kteří 
úkaz většinou viděli poprvé, už se točily jen 
kolem úžasného 7Mitku, který jsme měli za 
sebou. Nějaká částečná fáze už kromě nás 
nikoho nezajímala. Bylo však nutno 
pokračovat v pořizování záznamu úkazu. 
I závěr zatmění byl focen s krokem 5 minut 
a posledních přibližně deset minut jsme 

Slunce snímali opět s krokem 20 s. Poslední záběr byl pořízen v 11:45:20 UT, tedy 
krátce po tři čtvrtě na sedm místního času a bylo možné začít balit. A bylo to radostné 
balení. Ještě kolem poledne jsme o tak dobrém počasí a nádherném zážitku ani nesnili. 
Všechna nervozita byla 

pryč 

a jen jsme si stále v myšlenkách přehrávali i"žasnou 
podívanou. Shodli jsme se na tom, že veškeré problémy se sháněním ubytování, 
dopravy, víz, ....nepohodlí a únavy z předlouhé cesty i obav co nás vlastně na místě 
čeká, jednoznačně stály za to. 

Za několik okamžiků byla veškerá naše aparatura v blízkém autě a uháněli jsme 
domů. Přestěhování materiálu do prvního poschodí bylo dílem okamžiku. O něco déle 
trvalo, než Tomáš naťukal své čerstvě nabyté zážitky a pocity do notebooku. Už za půl 
hodiny jsme ujížděli „Krasnym prospěktom" k jihu s cílem vyhledat vlakovou skupinu. 
Teprve když jsme míjeli nadživotního Lenina jsme zjistili, že nemáme sebou navigaci 
a k dispozici zůstala jen mapa s nakresleným kolečkem z předešlé půlnoci. Naše cesta 
tak nebyla možná nejpřímější, a na konci zpestřená štěrkovou „okresní" silnicí. Asi po 
kilometru výmolů jsme vjeli do lesíku a na přilehlé mýtině se objevilo bílé auto 
a skupinka hlídající meteorologickou stanici ožíraná nevídaným způsobem hejny 
komárů. 

Bodavý hmyz okamžitě zaregistroval čerstvou krev neošetřenou žádnou chemií 
a zalíbily se mu i naše krátké rukávy a nohavice. V praxi jsme si ověřili, co je to „zabít 
tři jednou ranou". Při plácnutí do správného místa to nebyl žádný problém. Lumír sice 
tvrdil, že něco podobného se zde odehrává pouze v období kolem západu Slunce, do 
něhož jsme se neomylně strefili. Ale kdo ví. Určitý problém nastal, když dal Tomáš 
Lumírovi bezelstně příležitost k popisu jeho dítěte - meteorologického experimentu. Po 



Čtvrthodině už jsme se s Michalem vzbouřili a zaveleli k hanebnému ústupu — který 
jsme zdůvodnili nezbytností ještě zabalit kufry před zítřejším časným odjezdem. 

Favorit si ještě jednou vyzkoušel motokrosovou vložku, ale bezpečně se vydrápal 
na to čemu zde říkali silnice a krásným červánkovým soumrakem jsme zamířili zpět 
kNovosibirsku. Opět jsme sice jeli spíše po citu než podle mapy, ale oba navigátoři 
situaci zvládli na výbornou. V bytě bylo neuvěřitelné horko ale od otevření oken nás 
zrazovala zkušenost s komáry. Ve sprše 
jsme se tedy nechali postupně všichni tři 
osvěžit chladnou vodou, což sice na 
dlouho nepomohlo, ale pro daný okamžik 
to bylo alespoň příjemné a pustili jsme se 
intenzivně do balení. Tomáš navíc 
vyhlásil okamžik velkého prádla nebot' na 
rozdíl od nás, pro něj dobrodružství ani 
zdaleka nekončilo, se svým autem 
pokračoval dál na Altaj. 

Věci z pokoje sice neochotně a 
pomalu, ale přeci jen zmizely v našich 
zavazadlech. Nevím jak ostatní, ale 
dlouho jsem ležel ve vroucí posteli a 
nepomáhalo ani to, že jsem odhodil 
prostěradlo, které mi mělo sloužit místo 
peřiny a sundal tričko — pyžamo. Ráno 
jsem se zcela propocený probudil ještě 
dlouho před zvoněním natažených budíků. Polštář byl téměř mokrý a o mnoho lépe 
nedopadalo ani propocené prostěradlo. Venku už se rozednívalo. Vrhl jsem se k oknu, 
komáři nekomári, a otevřel je. Byla to nádhera. Vlahý chladný vzduch začal proudit do 
místnosti a i Michal s Tomášem jej přes spánek zaregistrovali — alespoň to po 
probuzení tvrdili. Po zazvonění budíků místnost rychle ožila naší aktivitou. Tomáš 
sbalil již usušené velké prádlo i spacák, nanosili jsme jeho věci do auta a byl čas se 
rozloučit. Kolem čtvrt na sedm vyrazil za dalším dobrodružstvím. My v pohodě 
dobalili a vyčkávali na příjezd někoho, kdo si od nás převezme klíčky. Přesně v půl 
sedmé pod našimi okny zavrčelo auto, z něj „ten správný" pán, kterému jsem já na 
schodišti předal klíče, rozloučil se a mohli jsme vyrazit. 

Prázdnou ulicí jsme s objemnými kufry taženými na kolečkách projeli ke vchodu 
do metra, kde nám pojízdnost zavazadel opět přestala být k ničemu — museli jsme 
zvládnout nekonečné kaskády schodů. Následovalo již očekávané pochodové cvičení 
při přestupu — pardon přechodu — na druhou linku metra a po vyšlapání dalších 
schodišť jsme se ocitli na náměstí u hlavního nádraží. Již letmé rozhlédnutí stačilo 
k zaregistrování autobusu, který se svou novotou výrazně odlišoval od všeho ostatního, 
co na „ploščadi" stálo. 

Klidnějším ranním sobotním provozem jsme za necelou půlhodinu dojeli na letiště. 
Na tabuli svítily údaje o našem letu a byl i dostatek času na posezení v letištní kavárně. 
Vypili jsme „pravý" pytlíkový ruský čas a po chvilce už hlásil místní rozhlas, že 



můžeme vyrazit k odbavení. Tentokrát „bednou" rentgenu projely nejen naše zavazadla 
a boty, ale i my. Pasažéři totiž jednotlivě procházeli kabinou, v níž museli několik 
sekund postát a byli důkladně prolustrováni očima bdělé ostrahy zírající upřeně na 
monitor. 

Po další frontě u přepážky se nám podařilo udat kufry, které opět bez ztráty 
květinky spinily 20 kg limit. Opět jsem zkusil štěstí a zmínil se o okénku mimo křídlo 
a s napětím čekal, jak to dopadne tentokrát. A kupodivu dopadlo to dobře. Seděli jsme 
v přední části letadla (před křídlem) na levé straně a u okénka. Jedinou vadou na kráse 
byla skutečnost, že krátce po startu se protrhaná oblačnost změnila v neproniknutelný 
souvislý koberec mraků, takže nám naše výhodná pozice byla zase na nic. 

Během letu zpět nám čas plynul nepoměrně rychleji než při cestě do Novosibirsku. 
Při nastavování místních časů jsme totiž hodiny ubírali. Bylo příjemné odstartovat po 
jedenácté ze Sibiře a v Moskvě dosednout po dvanácté. Skutečný let byl ale až 
zbytečně dlouhý. Po dobrém obědě přišlo horko — klimatizace moc nezabírala a žízeň —

letušky se moc nesnažily. Navíc jsme 
nabrali půl hodiny zpoždění a čas na 
přestup a přejezd mezi temlinály se 
velice zkrátil. 

Kufry začaly vyjíždět na pás po 
hodině a bylo téměř nemožné se davem 
protlačit k pásu a poté ven před budovu. 
Vecpali jsme se do miniautobusu 
k nějakému Tatarovi, a doufali, že ještě 
bude otevřena brána k poslednímu letu 
naší cesty. Do haly Šeremetěva 2 jsme 
se nehledě na dav, který se nám dařilo 

úspěšně rozrážet, vřítili poklusem. Předběhli jsme všechny čekající, z nichž se tím 
pádem stali nespokojení čekající a nechali projet naše kufry rentgenem. Paní za 
přepážkou, nad níž stále ještě svítil nápis „Praga", byla v naprostém klidu. Ujistila nás, 
že je dost času, vzala si kufry a vydala nám palubní letenky. 

V letadle ČSA jsme si dali druhý oběd a poté co jsme letušce vylíčili Saharu na 
lince Aeroflotu, nosila nám pití pravidelně. Na Ruzyni Airbus A320 dosedl přesně 
podle letového plánu, po posunu hodinek necelou hodinu po startu z Moskvy. 

Zbývalo vyzvednutí zavazadel, cesta na Zličín a využití služeb Student Agency 
k návratu domů. Naše navýsost úspěšné putování v podobě velkého skoku tam a zase 
zpátky s kratičkou zastávkou věnovanou poznání vzdáleného a na první pohled 
nedostupného města v srdci Sibiře a neopakovatelnému zážitku z pozorování úžasného 
nebeského představení — pozorování úpiného zatmění Slunce se napinilo. Už nyní se 
těšíme na Čínu 2009. Beztak jsme cestou zpět o ničem jiném nemluvili! 

K. Halíř 
Poznámka redakce: Text byl z prostorových důvodů zkrácen. Reportáž v piném 
rozsahu a spoustu fotografií najdete na hvr.cz. Další informace o zatmění jsou na 
stránkách www.astro.zcu.cz a hvezdarnaplzeneu, kde se postupně vměsíčním 
intervalu objevuje reportáž z cesty „ vlakové" části expedice. 



Jaká byla „VATVU" 2008? 
Ve dnech 19. a 20. září proběhl další ročník Dnů vědy a techniky v Plzni. 

Západočeská pobočka ČAS se společně s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a 
Hvězdárnou v Rokycanech opět zúčastnila a tak se Vám pokusím na otázku 
v nadpisu odpovědět. 

Na začátku trochu nezajímavých statistických údajů: počet návštěvníků —
hrubým odhadem přes 10 000, počet odpálených raket z PET lahví — něco kolem 
800, nejdelší dosažená vzdálenost — SOm, průměrná venkovní teplota po oba dva 
dny - 10°C a méně, počet členů pobočky na vědě —17 z toho S na stánku pobočky. 

Západočeská pobočka si letos stejně jako loni zvolila velmi úspěšnou variantu 
propagace a tou byla tvorba raket z PET láhví. O možnost postavit si raketu 
a zároveň si ji za stánkem vlastnoručně odpálit byl opět velký zájem. Obsluha 
stánku nestačila připravovat ' 3 l 1 ~~ r- Í, Ť 
pomůcky a odpoledne, když J=_..`- ~d , ,+" ' 
došly připravené pytle s PET
lahvemi, ani recyklovat již 
jednou použité lahve. Velkou ~i~ň'
výhodou byl již připravený 
návod od Jakuba, který si spousta 
návštěvníků brala domů s tím, že 
si vyzkouší stavění raket doma. 
Někteří návštěvníci se v sobotu 
přišli pochlubit s raketami, které 
vyrobili sami doma. 

Na výstavě pobočka 
představila svojí činnosti a také zabrousila do astrologických vod pomocí 
speciálního grafu poukazujícího na posunutí astrologických znamení vůči 
souhvězdím. 

Největší nával na stánku byl hned v pátek dopoledne, kdy se na malém 
prostranství před muzeem natěsnala snad většina škol z Plzně a přilehlého okolí. 
V odpoledních hodinách sice davy lidí prořídly, ale stánek pobočky byl pořád 
v obležení a to i po šesté hodině, kdy byl oficiální konec pátečního programu. 

Sobota probíhala klidněji, ale opět byla všechna místa na stánku obsazena od 
ranních hodin až do večera. 

Za výbor pobočky bych rád poděkoval členům, kteří se akce zúčastnili, bez 
nich by nebylo možné v takovém rozsahu akci uskutečnit. Dále bych chtěl 
poděkovat hlavnímu koordinátorovi za astronomy (řediteli HaP Plzeň) za 
rozdělení/přidělení lidí na stánek, protože nám na výpomoc „půjčil" několik 
„svých" lidí, kteří byli původně nahlášeni jako pomocníci na stánku HaP Plzeň. 
Závěrečný dík patří organizátorům za bezchybně připravenou akci. Na shledanou 
příští rok. 

M. Česal 
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oblohy opět na nějaký čas zmizí. Obrázek také 

Jak tedy v nadcházejícím 
období planetu Venuši na 
večerním nebi uvidíme? 
Především si na připojeném 
obrázku pojd'me ukázat základní 
pozice planety lidově nazývané 
Večernice či Jitřenka podle její 
polohy na obloze. Z náčrtu jsou 
současně zřejmé změny vzhledu 
(fáze) i velikosti (zdánlivého 
průměru) Venuše, jak je můžeme 
pozorovat dalekohledem. 
Anglicky psané zkratky jsou 
v pravé dolní části obrázku 
vysvětleny česky. 

Nyní v říjnu lze planetu 
zahlédnout krátce po západu 
Slunce. Zůstává nad obzorem 
ještě přibližně hodinu po západu 
Slunce na začátku měsíce a tento 
čas se do konce října protáhne na 
hodinu a půl. Ke skutečnému 
zlomu ovšem dojde až na 
začátku listopadu, kdy již velice 
nápadná Večernice rychle 
vystoupá na soumrakovou 
oblohu a stane se 
nepřehlédnutelným klenotem 
letošních podzimních večerů. 
Pozice planety na večerní obloze 
přibližně půl hodiny po západu 
Slunce je nejlépe zřejmá 
z připojeného obrázku, který po 
dnech zachycuje její polohu od 
současnosti až do začátku jara 
příštího roku, kdy nám z večerní 
upozorňuje na přítomnost srpku 

Měsíce v této oblasti oblohy. 
V průběhu podzimu se bude nejen prodlužovat čas pozorovatelnosti Venuše na 

soumrakovém nebi, ale plynule bude probíhat nárůst i její jasnosti a průměru (změny 
od listopadu do února naznačuje také připojený obrázek). Z hvězdné velikosti -3,9 
mag dnes se na konci roku dostane až na hodnotu -4,4 mag. S narůstajícím průměrem 
se současně bude také zmenšovat její fáze. Na nejlepší pozorovací podmínky si ovšem 
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budeme muset počkat až do začátku roku 2009, kdy stále se k Zemi blížící Venuše 
dosáhne bodu maximální východní elongace (14. ledna 2009; 47.1°) a o několik dnů 
později také své nejvyšší jasnosti (20. února 2009; -4,6 mag). To už se ovšem zase 
bude velice rychle úhlově přibližovat ke Slunci a mizet v jeho jasu, aby stihla již 27. 
března 2009 projít dolní konjunkcí a přehoupnout se tak na ranní oblohu. 

Na následující návštěvu Venuše v podobě Večernice na naši soumrakovou a 
krátce posoumrakovou oblohu si budeme do budoucna muset počkat až do léta 2010. 
Využijte proto v maximální možné míře nadcházející podzimní a zimní představení 
naší nebeské sousedky. 

Přivstaňte si! 
Zajímavé věci ovšem nebudou k vidění pouze večer po západu Slunce. 

Na druhou polovinu října nám obloha připravila ráno nad východním 
obzorem také zajímavé divadlo. O co se jedná? 

Pokud se po 15. říjnu ráno podíváte východním směrem, měli byste na obloze 
spatřit planetu Saturn, hvězdy Regulus a Arkturus a postupně stále lépe viditelnou 
další planetu Merkur. U něho se bude jednat o druhé nejlepší období viditelnosti 
v průběhu letošního roku, tentokrát při západní elongaci. To vše na poměrně 
fotogenickém pozadí souhvězdí Panny. 

Navíc mezi 23. a 27. říjnem se do této 
oblasti dostaví postupně se zužující srpek 
„couvajícího" Měsíce. Na připojeném 
obrázku z programu Stellarium je 
zachycena situace v neděli ráno 26. října 
přibližně v 6 hodin (pozor na změnu času, 
který se nám po přidání hodiny v noci ze 
soboty na neděli vrátí k astronomicky 
korektnímu času SEČ!). Slunce bude v tu 
dobu 8 stupňů pod obzorem a Merkur 
naopak 8 stupňů nad a ním při jasnosti +0,7 
mag by měl být poměrně snadným cílem 
pozorování. 

Ani s tím vstáváním to nebude tak zlé, 
nebot' Slunce vychází v tomto období až po půl osmé SELČ (což už sice 26. 10. 
nebude platit, ale budeme na něj ještě stále zvyklí). 

Jedná se o další příležitost, jak získat zajímavý úlovek do sbírky nevšedně 
bohatých seskupení jasných objektů na obloze. Vydaří-li se počasí nenechte si tuto 
příležitost utéct! 

M. Rottenborn 

ASTRONOMICKÉ informace -10/2008 (222) 
Rokycany, 26. září 2008 
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ASTRONOMICKÉ informace -11/2008 (223) 
Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 33711 Rokycany 

http://hvr.cz 

.t . 

V pondělz, L  prosince  2008::  ečer: . dojde k zákrytu planet. 
Venuše .Měsíce ;tkaz~ se odehraje nízko iad západmxn obzorem krátce 
po západu Slunce Nebeské p?edstavení . bode možné v sledovat za. 
příznivého počal I neozbrojenýma dma. Lepší však určitě bude použít 
dalekóhei. 

Zákryty obecně jsou poměrně vzácnými úkazy a zákryty planet pak speciálně. 
Měsíc totiž v naprosté většině případů při své poutí oblohou planetu mine a projde 
nad nebo pod ní. V těchto případech hovoříme o konjunkcích, k jejichž opakování 
dochází přibližně s měsíční periodou. Zákrytů jasných planet se ovšem v intervalu let 
2006 až 2012 dočkáme při sledování ze střední Evropy pouze 8 (Mars 27. 7. 2006, 
Saturn 2. 3. 2007, Saturn 22. 5. 2007, Venuše 18. 6. 2007, Mars 24. 12. 2007, Mars 
10. 5. 2008, Venuše 1. 12.2008 a Jupiter 15. 7.2012). 

S použitím vhodného dalekohledu (dostatečné zvětšení) můžeme při zákrytu 
pozorovat postupné mizení kotoučku planety za okrajem našeho nejbližšího 
souputníka (respektive její vystupování na konci úkazu). V principu se jedná o 
zajímavou podívanou, která se svou podstatou velmi podobá zatmění Slunce. Měsíc 
se dostane mezi těleso na obloze a pozorovatele a zakryje je. Rozdíl je pouze ve 
zd%►nlivých velikostech Slunce, které se svým průměrem hodně podobá průměru 
Měsíce a zakrývané planety jejíž rozměr je nepoměrně menší. 

Co nás tedy čeká konkrétně letos 1. prosince večer. Slunce zapadne již krátce po 
16. hod SEČ a nad jiho jihozápadním obzorem ve výšce 
kolem 15° budou jasně zářit dvě planety. Jasnější Venuše 
(-4,2 mag) a pouhé 2° nad ní (severně) Jupiter (-2,0 mag). 
Navíc jen kousek napravo (východně) od Venuše 
naleznete další zajímavý objekt - stále ještě velice úzký 
srpek dva dny starého Měsíce. 

Pokud vydržíte tuto nápadnou trojici sledovat 
následující hodinu, určitě si všimnete nejen jejich 
společné pouti oblohou způsobovanou denním pohybem 
od východu k západu, ale zaznamenáte i vzájemný pohyb 
Venuše a Měsíce. Planeta se totiž k našemu nebeskému 
sousedovi bude stále těsněji blížit. Vyvrcholením nakonec 
bude v 17:11 SEČ její „zaplutí" za neosvětlený okraj 
Měsíce, které bude trvat piných 50 s. To bude Slunce již 
10° pod horizontem a dvojici naleznete 11° nad 
jihozápadním obzorem. 

Pokračování na str. 4 



Messierovský maratón na podzim? 
Možná si řeknete, co je to za nesmysl? Jediný vhodný termín pro 

Messierovský maratón je přeci v březnu! Pokud budete číst dál, zjistíte, 
že to tak úpině není pravda. 

Klasický maratón je opravdu možno absolvovat pouze ve druhé polovině března, 
případně začátkem dubna, kdy je Slunce v takovém postavení, že lze během jedné 
noci teoreticky spatřit všechny objekty slavného katalogu. To ale platí, pokud je 
vaše pozorovací stanoviště v zeměpisné šířce 20 — 40 stupňů severně. Z Česka ale 
už nelze v této době dalekohled namířit např. kulovou hvězdokupu M 30 
v souhvězdí Kozoroha. 

Pokud chcete spatřit všech 109 objektů, znamená to vyhledat maximálně 
každých 5 minut jeden z nich. To už je pěkná „honička" většinou za ne příliš teplé 
březnové noci, která vyžaduje solidní oblečení a pevnou vůli. 

Co když ale někdo nechce absolvovat výše popsanou štvanici, případně vlastní 
jen malý dalekohled, kterým nelze všechny objekty spatřit? Žádný problém. Má 
možnost absolvovat takzvaný minimaratón, který je zaměřen na 25 údajně 
nejkrásnějších objektů z Messierova katalogu. Znamená to sice také vydržet celou 
noc, protože je nutno vyčkat, až se obloha postupně otočí, ale vzhledem k menšímu 
počtu objektů je více času na každý z nich a navíc je možno častěji odpočívat či 
dokonce „dát si dvacet". 

A které objekty že jsou ty „nejkrásnější". Dle několika vzácně se shodujících 
zdrojů se jedná o kulové hvězdokupy M4, M13, M22, M92, otevřené hvězdokupy 
M16, M34, M35, M36, M37, M38, M41, M44, M45, galaxie M31, M65, M66, 
M81, M82, M104, mlhoviny M8, M17, M27, M42, M57 a „nezařaditelný" objekt 
M24. Jsou to jasné objekty, které lze všechny spatřit i malým dalekohledem. 

A jak to souvisí s aktuálním ročním obdobím? Je samozřejmé, že pokud lze 
v březnu vyhledat všechny Messierovy objekty, nemůže být problém s vybranými 
pětadvaceti. Jarní okno pro minimaratón je dokonce širší než pro ten klasický a trvá 
přibližně od 10. února do 15. dubna. Není to ale jediná možnost během roku. 

Druhé „minimaratónové okno" se nám nabízí zanedlouho, přibližně prvních 
čtrnáct dnů v listopadu. V této době lze teoreticky spatřit 24 objektů z výše 
uvedeného výběru. 

A teď jedna hádanka pro vás. Na následující straně je složena náhodně řazená 
obrázková mozaika „minimaratónových" objektů. Protože zpravodaj má určený 
rozměr a víc se na jednu stránku nevejde, jeden objekt chybí. Který z nich to je? 

Vzhledem k tomu, že se nepohybujeme v jedné nejmenované soutěži, nejsou 
k dispozici tři nápovědy, ale pouze jedna. Chybějící objekt není ten, který' nelze 
vyhledat během podzimního okna pro mimimaratón, protože se v té době v jeho 
blízkosti pohybuje na své cestě po ekliptice Slunce. 

M.Rottenborn 
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AI 11/2008 (223) — příloha pro členy Západočeské pobočky ČAS 
www.astro.zcu.cz 

Úplňkový Měsíc x Plejády 
Ve čtvrtek 13. listopadu večer dojde k dalšímu ze série zákrytů M45 

Měsícem. Téměř jako vždy během této série má úkaz svá pro i proti. 
Jednoznačným záporem je fáze Měsíce. Úpiněk totiž nastane ráno téhož dne 

v 07.18 SEČ. Měsíc osvětlený z více než 99% proto nebude úpině ideální ani pro 
pozorování výstupů hvězd na „temném" okraji jeho kotouče. 

Příjemnou zprávou je, že dva ze zákrytů je možno z našeho území pozorovat jako 
tečné. Vzhledem k tomu, že oba úkazy nastanou během 66 minut, jeden na severním 
a druhý na jižním okraji Měsíce, což převedeno na Zemi představuje vzdálenost více 
než 100 km, bylo nutno se rozhodnout pro jeden z nich. 

Vybrán byl pozdější (21.21 SEČ), parametrově o maličko lepší zákryt hvězdy 
Atlas (27 Tauri) s jasností 3,9 magnitudy. Kudy běží linie zákrytu a jak by měl 
vypadat profil Měsíce se můžete podívat na připojených obrázcích. Pro pozorování 
by měl stačit dalekohled s průměrem objektivu 100 mm. Zájemci o účast na expedici 
za tečným zákrytem se mohou hlásit u K.Halíře na hvězdárně v Rokycanech 
(halir@hvr.cz, tel.371722622). 

Měsíc tentokrát projde středem hvězdokupy, takže dojde kromě dvou „tečňáků" 
také k řadě dalších totálních zákrytů. Vzhledem k fázi budou ale pozorovatelné jen 
výstupy jasnějších hvězd. 

M.Rottenborn 



Yerkeská observatoř 
Dne 21. října 2008 jsme si připomněli jedno zajímavé výročí. Není sice 

kulaté, ale přesto stojí za pozornost. Ten den uplynulo přesně 111 let od 
otevření Yerkeské observatoře. Tato hvězdárna se může pochlubit jedním 
rekordem, který není všeobecně tolik známý. V její hlavní kopuli je totiž 
ukryt největší čočkový dalekohled na světě. 

Historie observatoře začala kolem roku 1890. V té době se o stavbu největšího 
čočkového dalekohledu pokusila univerzita v Jižní Karolíně. Pořídila dva skleněné 
disky o průměru 42 palců (107 cm) na výrobu objektivu, které byly odlity 
v Mantois v Paříži. Dále se bohužel nedostala, protože přišel nedostatek financí a 
tak z plánovaného dalekohledu sešlo. Kotouče byly uskladněny a projekt ukončen. 

V létě roku 1892 se o existenci těchto disků dozvěděl astronom George Ellery 
Hale a když zjistil, že jsou na prodej, začal jednat. Setkal se s rektorem chicagské 
univerzity Williamem Rainey Harperem a pokusil se jej přesvědčit, aby univerzita 
podpořila stavbu největšího dalekohledu na světě. Nejprve však bylo nutné ověřit, 
zda jsou kotouče dostatečně kvalitní. Této práce se ujmul Alvan G. Clark, který 
byl spolu se svými syny ve své době jednou z největších kapacit ohledně výroby 
optických částí dalekohledů. Po sérii testů musel konstatovat, že jsou vynikající 
kvality. Nyní již Harper souhlasil se stavbou hvězdárny, ale jen pod podmínku, že 
se podaří sehnat sponzora. Za tímto účelem se Halle a Harper v srpnu vydali za 
Charlesem T. Yerkesem, což byl bohatý finančník s pestrou minulostí. 

Ch. T. Yerkes začínal jako úředník 
v makléřské firmě, ale velmi rychle se 
vypracoval a již ve svých 22 letech si otevřel 
vlastní firmu. Jeho hlavním zaměřením bylo 
obchodování s akciemi, při kterém značně 
riskoval. Nějakou dobu byl úspěšný, ale 
osudným se mu stal takzvaný Velký 
Chicagský oheň (Great Chicago Fire). 
Tehdy velký ničivý požár ve dnech 8. až 
10. října 1871 zničil část Chicaga, což se 
negativně promítlo i do obchodování na 
burze. Po tomto ohni zavládl chaos, který 
způsobil, že se Yerkes dostal do velkých 
finančních problémů, nemohl vyplatit 
věřitele a nakonec skončil ve vězení. 
Původně zde měl strávit 33 měsíců, ale 

pomocí různých intrik, známostí a vydírání byl po 7. měsících propuštěn. Později 
se opět vypracoval, podařilo se mu vydělat značný majetek, zejména prodejem 
obecních dluhopisů. Ve fmancování astronomického zařízení viděl příležitost, jak 
si vylepšit svou pověst a proto s ním souhlasil. Zpočátku uvažoval o tom, že bude 



sponzorovat pouze samotný dalekohled, nakonec ale přispěl částkou bezmála 300 000 
$ na stavbu celé hvězdárny. Na jeho počest nese tato observatoř jeho jméno a dále je 
po něm pojmenována planetka číslo 990 a kráter na Měsíci v Moři nepokojů. 

Ihned poté, co byly získány peníze, se začalo se stavbou dalekohledu a již v roce 
1893 byly dokončeny jeho mechanické části. Se stavbou samotné hvězdárny to bylo 
trochu složitější. Kvůli pozorovacím podmínkám bylo nutné najít takovou lokalitu, 
která by nebyla příliš rušena stále se rozrůstajících Chicagem, ale na druhou stranu 
musela být z něj dobře dostupná. Nakonec bylo vhodné místo nalezeno zhruba 
120 kilometrů severozápadním směrem, u obce Williams Bay. Majitel pozemku, John 
Johnston ml., univerzitě daroval více než padesát akrů půdy v blízkosti Ženevského 
jezera (Lake Geneva). Spojení do Chicaga zajišťovala nedaleká železniční trať. Se 
stavbou se začalo v roce 1895 a probíhala velmi rychle, protože již v říjnu 
následujícího roku byla téměř dokončena hlavní kopule. Ta má úctyhodné rozměry -
průměr 27 metrů, výšku 18 metrů a její stavbou (spolu s montáží a podstavcem pro 
dalekohled) byla pověřena firma Warner & Swasey z Clevelandu. Otáčení tohoto 
kolosu, který se pohybuje po 36 kolech, zajišťuje několik elektromotorů. Budova 
hvězdárny připomíná z leteckého pohledu písmeno „T", kde na konci nejdelší budovy 
je umístěna hlavní kopule a kratší budovy pak zakončují dvě menší kopule, určené 
pro další přístroje. Kompletně byla hvězdárna dokončena v roce 1897 a slavnostní 
otevření proběhlo 21. října. 

V areálu hvězdárny je umístěno 
několik dalekohledů různých velkostí. 
Nedaleko hlavní budovy se nachází 
spojené dvě malé kopule, nazývané 
někdy ,jižní budova". V nich je možné 
najít Schmidtovu komoru o průměru 
18 cm a reflektor Cassegram o průměru 
25 cm. Nejmenší z kopulí na hlavní 
budově vsobě ukrývá reflektor 
o průměru 61 cm. Další kopule, jen 
o málo větší, je domovem metrového 
reflektoru. Ten má stejný průměr jako 
přístroj, umístěný v hlavní kopuli a to 

40 palců (102 cm), ale pro jejich rozlišení se zrcadlovému teleskopu občas říká 
„4lpalec". 

Na tomto místě se hodí malá odbočka, jak je to vlastně s těmi průměry. Velikost 
čoček nebo zrcadel se udávala v palcích a vyráběly se dost často v násobcích deseti 
(30, 40 palců...). Původně jednomu palci odpovídalo 25,39954 mm, od roku 1959 je 
definován jako 25,4 mm. Když se tedy přepočítá 40 palců na centimetry, vyjde 
hodnota 101,6 cm. Tento údaj se v literatuře různě zaokrouhluje. V tomto článku je 
použita hodnota 102 cm, ale dost často se objevuje nepřesný údaj 1 metr (100 cm), 
nebo 101 cm. 

Nakonec se dostáváme k hlavnímu přístroji a tím je největší čočkový dalekohled 
na světě. Najdeme jej v hlavní kopuli a je opravdu majestátní. Jeho tubus je vyroben 



z ocelového plechu tlustého 3 až 5 mm o délce 18,3 metru a hmotnosti 6 tun. Obě 
osy jsou z kujné oceli, deklinační je 3,5 metru dlouhá, 1,5 tuny těžká, polární má 
délku 4,1 metru a hmotnost 3,5 tuny. Objektiv má průměr 40 palců, tj. 101,6 cm a 
je tvořen soustavou dvou čoček. Jedna je dvojvypuklá, vyrobená z korunového 
skla a váží 91 kg. Uprostřed je silná 7 cm, na kraji pak 2 cm. Druhá čočka je 
vyrobená z flintového skla a jedná se o rozptylku. Její hmotnost je 136 kg, 
uprostřed je silná 3,75 cm a na kraji 5 cm. Z jedné strany je dutá, z druhé vypuklá. 
Obě čočky jsou odděleny mezerou 22 cm a společně tvoří objektiv o hmotnosti 
227 kg a ohniskové vzdálenosti 19 metrů. Vybroušení provedla firma Alvan 
Clarks & sons, sídlící v Cambridgeport, Massachusetts. 

Celý dalekohled je umístěn na 
podstavci o výšce 13,1 metru a váze 
50 tun, který je zcela nezávislý na 
podlaze. Ta má průměr 23 metrů a celá 
funguje podobně jako výtah. Jejím 
úkolem je dopravit pozorovatele 
k okuláru, což není zas tak jednoduché. 
Vzhledem k tomu, že tubus má délku 
téměř 20 metrů a je třeba jej natáčet a 
zvedat podle výšky sledovaného objektu 
nad obzorem, mění se poloha i výška 
okuláru velmi markantně. S touto 
pohyblivou podlahou je spojena kuriózní 
havárie. Ještě v době, kdy se hvězdárna 
dokončovala, konkrétně 29. května 1897 
v 6:43 ráno se uvolnila a spadla. Naštěstí 
se nikomu nic nestalo, protože předchozí 
noc všichni pracovali na adjustaci 
dalekohledu a v této ranní době ještě 
spali. 

Poprvé byl dalekohled namířen na oblohu 21. května 1897 (jen 8 dní před 
havárií podlahy) a byli u toho přítomni tři lidé. Samozřejmě nemohl chybět 
George Hale, který se nejvíc o stavbu dalekohledu i celé observatoře zasloužil a 
v té době již zastával funkci jejího ředitele. Dalšími účastníky tohoto památného 
okamžiku byli astronom Edward Barnard a asistent Ferdinand Ellerman. Tito tři 
lidé měli možnost se poprvé podívat v té době největším dalekohledem světa. 

Tento primát si Yerkeský teleskop udržel 12 let. Později byly postaveny 
podstatně větší dalekohledy, ale vždy se jednalo o zrcadlové přístroje (reflektory). 
Mezi čočkovými teleskopy zůstal Yerkeský dodnes nepřekonán — s jedinou 
výjimkou. V roce 1900 byla pro světovou výstavu v Paříži vyrobena dvojice 
čočkovýc objektivů o průměru 1,25 metru a hmotnosti 600 kg. Jeden byl určen 
pro vizuální pozorování, druhý pro fotografování. Jejich ohnisková vzdálenost 
byla 57 metrů. Při takovýchto rozměrech již nebylo možné objektiv namontovat 
do klasického dalekohledu, ale byla pro něj sestrojena speciální konstrukce. Tubus 



o hmotnosti 21 tun a délce 60 metrů byl uložen na zemi ve vodorovné poloze a světlo 
do něj bylo směřováno pohyblivým zrcadlem. Bohužel dalekohled se potýkal 
s řadou technických problémů a také jeho umístění uprostřed města bylo velmi 
nešťastné. Po optické stránce tento přístroj zklamal, po výstavě byl rozebrán a většina 
částí rozprodána. Samotné čočky zůstaly uskladněny v pařížské observatoři. 
Dalekohled z Yerkeské observatoře se tak opět stalnejvětším refraktorem na světě. 
V současnosti je na druhém místě švédský sluneční dalekohled, který se nachází na 
Kanárských ostrovech, konkrétně na ostrově La Palma. Postaven byl v roce 2002 a 
průměr má jen nepatrně menší - přesně 1 metr. 

Na Yerkeské observatoři pracovalo několik astronomů známých jmen. Jedním 
z nich byl Edward E. Barnard, objevitel hvězdy s největším vlastním pohybem, která 
nese jeho jméno. Pomocí 40-palcového teleskopu zde objevil slabou třetí složku 
Vegy a mimo jiné zjistil, že tmavá místa v Mléčné dráze způsobuje mezihvězdný 
prach a plyn. Dalším byl průkopník infračervené astronomie Gerard Kuiper, který se 
zabýval chemickým složením atmosfér planet a objevil pátý' měsíc Uranu a druhý 
Neptunu. Na observatoři působil také nositel Nobelovy ceny za práci věnovanou 
fyzikálním procesům ve hvězdách Subrahmanyan Chandrasekhar. Jeho doménou 
bylo studium závěrečných stádií hvězdného vývoje. Zřejmě nejvíce byl spjat 
s hvězdárnou Edwin Hubble, který' zde pracoval na své doktorandské práci, na 
základě které v roce 1917 získal titul PhD (doktor filozofie). Z dalších osobností zde 
pracovali například Sherburne W. Burnham, Otto Struve, nebo William W. Morgan. 
Na obří refraktor se přišel podívat i Albert Einstein a nechal se u něj zvěčnit na 
fotografii, která nese datum 6. května 1921. 

V současné době má 
Yerkeská hvězdárna pestré 
spektrum oborů, kterými se 
zabývá. Sledují se zde 
blízkozemní objekty, 
mezihvězdná hmota, ze 
vzdálenějších objektů pak 
kulové hvězdokupy nebo 
vlastní pohyby hvězd. Dále 
se věnuje infračervené 
astronomii a na 
dalekohledech se dělají 
pokusy s adaptivní technikou. 

V posledních letech se 
nad observatoří začala 

obrazně řečeno stahovat mračna. Chicagská univerzita oznámila v březnu 2005, že 
má v plánu prodat pozemek, na kterém leží a to včetně samotné hvězdárny. Zájem o 
koupi projevily dva subjekty - Aurorská univerzita a stavební podnikatel Mirbeau, 
který' chtěl na tomto místě postavit luxusní domy. 7. června 2006 vydala univerzita 
prohlášení, že pozemek se zařízením získá Mirbeau za cenu osmi miliónů dolarů. Ve 
společné dohodě bylo zakotveno, že hvězdárna zůstane zachována spolu sokolím 



o rozloze 30 akrů a také břeh jezera nebude stavbou dotčen. Nedaleko mělo vyrůst 
letovisko se sto pokoji, kde by byly umístěny lázně, parkoviště a další zařízení. 
V blízkosti observatoře pak mělo být postaveno 72 domů. Do celé transakce se 
však vložil místní úřad na ochranu vod spolu s ochránci přírody a dalšími 
organizacemi a protestoval proti ní. Nakonec, s ohledem na veřejné mínění, 
univerzita v lednu 2007 pozastavila své plány. Její oddělení astronomie a 
astrofyziky spolu s pracovníky hvězdárny a d1 1šími představiteli zformovalo 
studijní skupinu, která měla k nastalé situaci vypracovat zprávu. V současnosti 
není jisté, zda se prodej a následná výstavba v okolí hvězdárny uskuteční. 

A jedna zajímavost na závěr. Pokud byste měli zájem zahlédnout Yerkeskou 
observatoř v televizi, stačí si sehnat film Řetězová reakce (Chain reaction) z roku 
1996. V tomto thrilleru, pojednávajícím o tom, jak se ústřední dvojice snaží 
uniknout pronásledovatelům a očistit své jméno, se hvězdárna několikrát objeví. 
Dokonce jedna z akčních scén se odehrává přímo na její střeše a ve filmu je 
možné na okamžik zahlédnout i 40-palcový refraktor. Další napínavá akce, 
honička ve vznášedlech, se pak odehrává na nedalekém zamrzlém Ženevském 
jezeře. V hlavních rouch hrají Keanu Reeves, Rachel Weissová a Morgan 
Freeman. 
(Za překlad anglických materiálů děkuji Lence Vochové.) 

V.Kalaš 

Chcete „něco" vyhrát? 
Nabízíme vám další možnost získat „něco malého". Tedy pouze pokud si dáte 

tu práci a správně odpovíte na otázku v článku o Messierovském minimaratónu. 
Odpověď zašlete nejpozději do 10. listopadu na michal.rottenborn@tiscali.cz, 
nebo SMS na 604 443 680. Ze správných odpovědí bude na příštím Astrovečeru 
z mexického klobouku vylosována jedna, jejíž autor obdrží zajímavou cenu. 

Výbor pobočky 

Na co byste neměli zapomenout 
- kromě tečného zákrytu Plejád, který je popsán v samostatném článku, budeme 

mít ještě jednu možnost a to večer 11. listopadu, kdy linie tečného zákrytu 
proběhne nedaleko Plzně po trase Vochov - Chotíkov. Parametry bohužel 
nejsou tak „dobré" a pro pozorování bude nutný dalekohled s průměrem 
objektivu alespoň 150 mm. Vzhledem k tomu, že za pozorováním stačí vyjet 
„za humna" bude i za tímto, ne příliš výhodným zákrytem uspořádána expedice. 
Zájemci se mohou hlásit u K.Halíře. 

- ve čtvrtek 4. prosince od 19 hodin se uskuteční další Astrovečer. Podrobný 
program bude v příštím čísle. Určitě by si neměli Astrovečer nechat ujít ti, kteří 
zašlou správnou odpověď na soutěžní otázku z tohoto zpravodaje! 





Exaktní předpověď spočítaná prostřednictvím programu Occult tykající se tohoto 
vstupuje uspořádána do následující tabulky: 

Occultation prediction for Rokycany, HvR, Cz 
Longitude 13 36 15.6 E, Latitude 49 45 07.4 N, Alt. 400m 

day Time P Star Sp Nag Bag .% Elon Sun Moon CA PA VA AA LibratiOn A B 
m d h in s No D V r V ill Alt Alt Az O O O O L B m/o m/O 

Dec 1 16 11 28 D Venus -4.2 -4.2 13+ 43 -10 11 210 83S 90 69 98 -3.7 +2.9 +1.7-1.3 
Duration of planetary disk occultation: predicted 

time +/-25.0 sec 

Z uvedeného času zákrytu a trvání úkazu 
vyplývá, že k prvnímu kontaktu by mělo dojít 
v 17:11:03,0 SEČ a kompletně celý disk 
planety, který má průměr 16,6", zmizí za 
neosvětleným okrajem Měsíce teoreticky 
v 17:11:53,0 SEČ. 

Na výstup si pak budeme muset počkat 
přibližně hodinu a deset minut. 
Nezanedbatelným problémem může začít být 
vysoký jihozáp. dní obzor. Měsíc totiž klesne 
na pouhé 4° nad obzor. 

CA PA VA AA Libration A B 
O O O O L B m/o m/O 

day Time P Star Sp Bag Nag 8 Slon Sun Moon 
m d h m s No D V r V ill Alt Alt Az 

Dec 1 17 26 14 R Venus -4.2 -4.2 13+ 43 4 226 -455 218 187 226 -3.9 +2.7 +0.2-0.1 
Duration of planetary disk occultation: predicted time +/-22.6 sec 

Planeta se začne podle předpovědi 
objevovat v 18:25:51,4 SEČ a celý kotouček 
by se měl vedle jasného zářícího okraje srpku 
vyhoupnout v 18:26:36,6 SEČ. Přesné 
efemeridové hodnoty pro výstup naleznete 
v tabulce nad tímto odstavcem. 

Poté co se Venuše opět rozzáří vedle již 
nápadného srpku Měsíce, promítajícího se na 
zcela tmavou oblohu, všechna tři zúčastněná 
tělesa rychle zapadnou. U Venuše je tabulková 
hodnota západu udávána na 19:02 SEČ, Měsíc 
ji bude následovat v 19:07 SEČ a již v 19:11 
SEČ z oblohy zmizí i Jupiter. 

Jak už bylo uvedeno v úvodu článku, mějte na paměti, že po bohatém období, kdy 
jsme měli možnost v roce 2007 vidět hned čtyři zákryty planet Měsícem a další dva 
letos, nastanou „hubená" léta. Na následující zákryt Jupitera Měsícem si počkáme do 
15. července 2012, nenechte si proto úkaz na začátku letošního prosince ujít! 
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AS' 'ORI0IVY~~~ ~ 
Medzinárodní astronomická unie (IAU) předložila návrh, aby rok 

2009, v němž uplyne 400 let od prvého astronomického pozorování 
dalekohledem, uskutečněného Galileo Galileim, byl Medzinárodním 
rokem astronomie (WA). Tento zámer podpořilo 
UNESCO a 19. prosince 2007 byl rok 2009 schválen 
rezolucí OSN Mezinárodním rokem astronomie. 

Medzinárodní rok astronomie bude celosvětovou oslavou 
astronomie a jejího příspěvku pro společnost a kulturu. Bude se 
jednat o akce, které budou organizované celosvětově, přes 
aktivity řízené jednotlivými národními komitéty až po připojení 
se konkrétních hvězdáren či jednotlivých astronomů amatérů. 
Také rozptyl záběru WA by měl být co nejširší. Počínaje 
přípravou a provedením některých specializovaných odborných 
pozorování až po oslovení nejširší veřejnosti a její seznámení 
s problematikou, zajímavostí a krásou současné astronomie. 

Na stránkách Českého organizačního výboru IYA 2009 
zatím není k dispozici příliš informací o nadcházející akci a jejím směrování v rámci 
České republiky. Ale naleznete na nich úvodní slovo předsedy organizačního výboru, 
které je natolik inspirující, že si dovoluji je předložit k seznámení i vám: 

ASTRONOMY 

2009 

Od Galilea k internetu 
Když vynikající italský matematik a fyzik Galileo Galilei zamířil k obloze v létě r. 1609 

dalekohled, který si sám postavil na základě zpráv o tomto holandském vynálezu, objevil 
tímto přístrojem v průběhu jediného roku tolik nových údajů o vesmíru, že nelenil a sepsal 
o tom odbornou zprávu v publikaci nazvané "Nebeský posel" (Benátky, 1610). Trvalo to 
týden, než se vytištěná publikace dostala: Itálie do Prahy, kde si ji s dychtivostí sobě 
vlastní přečetl další slavný matematik, fyzik ale též astronom Johannes Kepler, jenž v té 
době působil jako císařský matematik na dvoře Rudolfa II. Kepler přUal Galileovy objevy 
s nadšením a reagoval na to po svém: vydal téhož roku v Praze publikaci "Rozprava s 
Nebeským poslem", která opět putovala pomocí kurýrů na koních přes Alpy zpět do Itálie 
ke Galileimu. 

Ani jeden z obou geniálních badatelů zajisté netušil, že o pouhých 400 roků později 
budou astronomická zařízení patřit mezi nejnákladnější vědecké přístroje lidstva, a že 



komunikace mezi vědeckými pracovníky se bude odehrávat téměř rychlostí světla pomocí 
všudypřítomného internetu. 

Přitom na těchto technických samozřejmostech současnosti mají oba zmínění vědci 
klíčovou zásluhu. Galileo jako osvícený průkopník teleskopické astronomie a Kepler 
jednak jako objevitel zákonů, jimiž se řídí jak pohyb nebeských těles tak i umělých družic a 
kosmických sond, jednak též jako vynálezce refraktoru - dalekohledu, jenž svými optickými 
vlastnostmi daleko překonal Galileovo "kukátko". 

V nadcházejícím roce 2009 si nejenom astronomové ale i široká veřejnost připomene 
zakladatelské dílo obou hvězdářů, ale též nesmírný pokrok astronomie za uplynulá čtyři 
století. Z iniciativy profesionálních astronomů sdružených v Mezinárodní astronomické 
unii (IAU) byl příští rok prohlášen světovou organizaci UNESCO za Mezinárodní rok 
astronomie (IYA 2009) pod patronací OSN. Česká republika patří k nejstarším členským 
státům IAU a tak příslušný český Národní komitét astronomický zřídil již na podzim r. 
2007 Český organizační výbor (ČOV), jenž má na starosti jak přípravu, tak i koordinaci 
české účasti na této mimořádně rozsáhlé mezinárodní akci. 

Naštěstí nemusíme výzvu k účasti profesionálních i amatérských českých astronomů i 
všech příznivců astronomie při uskutečnění IYA 2009 posílat kury'ry na koních, ale právě 
zcela pohodlně prostřednictvím už zdomácnělého vynálezu WWW, který mimochodem 
pochází z Evropského centra pro výzkum částic (CERN), kde se fyzikové při práci u obřího 
urychlovače už před dvaceti lety začali potýkat s nedokonalostmi telefonické i elektronické 
komunikace po obvodu 27 km dlouhé urychlovací trubice. 

Dnešním dnem tedy uvádíme pro potřebu české odborné i laické veřejnosti webové 
stránky IYA, čemuž předcházela dlouhá příprava, na níž se podíleli jak členové ČOV tak i 
mnozí další příznivci astronomie, sdružení zejména v České astronomické společnosti. 
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat jim, ale také vedení Astronomického ústavu AV 
ČR, bez jehož podpory by se příprava tak náročné akce nemohla rozběhnout. 

O úspěchu české účasti v MRA 2009 však nerozhodnou žádní sebeobětavější 
funkcionáři, ale všichni, kdo mají astronomii v oblibě, at' už pro neustále proměnlivé 
hvězdné divadlo nad našimi hlavami, ale též kvůli stále se zrychlujícímu tempu závažných 
a překvapujících astronomických objevů. Dnes máme všichni tak skvělý a aktuální přistup 
k informacím, že by nám to jistě Galileo i Kepler záviděli. Využijme proto této jedinečné 
příležitosti, aby se během příštího roku každý člověk v naší republice dozvěděl, že vesmír 
je náš svět. 

Jiří Grygar 

http:'/astronom i e2009. cz! 

V průběhu Mezinárodního roku astronomie 2009 se na stránkách AI budete 
setkávat s články zaměřenými jak na 400 výročí dalekohledu, což je jedním z jeho 
hlavních témat, tak i s ukázkami možností jak si je prakticky připomenout. 
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AI 12/2008 (224) — příloha pro členy Západočeské pobočky ČAS 

V 

aCAS 
Vážení členové 

www.astro.zcu.cz 

Západočeské pobočky České astronomické společnosti, dovolte mi, abych Vám 
touto formou srdečně popřál krásné prožití svátků Vánočních a do nového roku 
hodně zdraví a štěstí nejen při pozorování noční oblohy. S koncem roku se nám 
přiblížila i doba, kdy bilancujeme nad našimi úspěchy a neúspěchy končícího roku 
a ne jinak činí Západočeská pobočka ČAS. 

Rok 2008 byl pro nás převážně ve znamení příprav na nadcházející 
„Mezinárodní rok astronomie 2009". Navíc jsme se účastnili několika významných 
popularizačních akcí, na jejichž úspěšné realizaci se podílela bohužel jen velmi 
úzká skupina členů, kterým ještě jednou děkuji za jejich aktivní přístup. 

Zároveň bych na tomto místě chtěl popřát Západočeské pobočce ČAS více 
takových členů, kteří se budou aktivně účastnit akcí pobočky a pomohou nám 
astronomii popularizovat a rozšiřovat naše řady. 

J. Jíra 

Nenechte si ujít Astrovečer! 
Ve čtvrtek 4. prosince 2008 od 19 hodin se uskuteční letošní poslední 

Astrovečer. Konat se bude opět v přednáškové místnosti Hvězdárny a 
planetária Plzeň (U Dráhy 11) a měl by mít následující program: 
- krátké ohlédnutí za rokem 2008 a plán akcí na rok 2009 (J. Jíra) 
- astronomický minislovníček - „dluh z minula" (písmeno Y, K. Halíř) 
- astronomický minislovníček (písmeno L, M. Adamovský, O. Trnka) 
- Mezinárodní rok astronomie - IYA 2009 (K. Halíř) 
- losování vítěze soutěže ze ZaČASu 11/2008 
- co umí Tellurium? (L. Honzík) 
- střípky a zajímavosti 

M. Rottenborn 



Podzimní pozorovací víkend 2008 
Ve dnech 24. až 26. října 2008 se uskutečnil další z řady pozorovacích 

víkendů, opět na osvědčeném místě - Hvězdárně v Rokycanech. 
Předpověď na páteční noc byla poněkud rozporupiná. Nejprve slibovala jasnou 

noc, ale náhle podle posledního upřesnění z Hydrometeorologického ústavu se 
změnila na zataženou nízkou oblačností. Nicméně ve večerních hodinách na obloze 
stále zářily hvězdy a vypadalo to, že pravdivá bude původní předpověď. Účastníci 
víkendu se většinou pohybovali v kopuli, kde mohli obdivovat nový dalekohled a 
dívat se s ním na různé zajímavé objekty. Bohužel chvíli po osmé hodině večerní 
se začala zvedat mlha a do půl deváté kompletně zahalila oblohu, takže bylo po 
pozorování. Dalekohled byl proto zaparkován, pečlivě zakrytován, přikryt hadrem 
a všichni se přesunuli do teplejších prostor hvězdárny. Tam pak probíhaly diskuse 
na různá témata až hluboko do noci. 

Druhý den začal poměrně brzkým 
budíčkem. Na osmou hodinu byl 
naplánován příjezd pana Pšeničky ze 
Západočeského muzea, se kterým se 
mělo vyrazit na výlet za 
zkamenělinami. Takže bylo nutné se 
probrat, provést ranní hygienu a 
nasnídat se. Vše se podařilo a pár minut 
po osmé už byli všichni nastoupeni 
před hvězdárnou, kde se provádělo 

rozdělování do aut. Nakonec se všichni pokládali do pěti vozidel, ze kterých se 
vytvořila kolona, která vyrazila na cestu. První zastávkou našeho putování bylo 
naleziště poblíž Mýta, kde na poli bylo možné nalézt takzvané „Rokycanské 
kuličky" konkrece, ve kterých se ukrývá Ordovická fauna. Důkazem toho, že je 
toto místo často navštěvováno, byla strouha, která byla napiněná rozbitými 
kuličkami, ve kterých bylo možné najít pozůstatky trilobitů. Toto „kanálové" 
naleziště se ukázalo podstatně bohatší, než samotné pole. Zde jsme se zdrželi jen 
krátce, protože jsme měli před sebou ještě další tři lokality. 

Nasedli jsme zpět do aut a po dálnici dojeli do blízkosti obce Žebrák. Tam, 
v malém lesíku, se nacházelo další zajímavé místo. Tentokrát se muselo trochu 
hlouběji do země a tak přišly ke slovu i takové nástroje jako krumpáč a lopata. Pan 
Pšenička nám vyprávěl, jak v období Karbonu došlo k výbuchu sopky někde poblíž 
Drážd'an a její popel zasypal tehdejší flóru a tím jí uchoval do dnešní doby. 
V sopečném popelu (tufu) byly pěkně vidět zřetelné obtisky přesliček a dalších 
rostlin. Navíc si každý mohl nasbírat kousky uhlí, které se zde také vyskytují. Poté, 
co si všichni nasbírali zajímavé zkameněliny, nastal čas na další přesun. 

Tentokrát jsme zamířili až k Berounu. Poblíž něj, v jednom lomu, jsme mohli 
obdivovat kromě krásného výhledu do krajiny, i pozůstatky silurské fauny a flóry. 
Nejprve jsme se rozprchli do jednoho svahu a pak se několik hodin ozývalo hlavně 



klepání kladívek do břidlice a občas obdivné výkřiky, když se podařilo najít 
obzvláště pěkný exemplář. Poté, co nás běhání po svahu poněkud unavilo, opět 
jsme slezli dolů a po menším občerstvení sešli do nejspodnější části lomu, kde bylo 
jezírko s čistou vodou. V ní bylo možné spatřit i několik raků. Na břehu se pak 
daly štípat velké desky břidlice, ve kterých byly dobře patrné otisky graptolitů. 
Celkově jsme v lomu strávili několik hodin, které však při hledání utekly jako 
voda. Také se k nám zde připojil ještě další účastník, takže kolona nyní čítala už 
šest vozidel. 

Poslední lokalita, kterou jsme 
navštívili, se nacházela nedaleko 
Biskoupek. V poměrně prudkém svahu 
byla ve velmi zvětralém kamení 
zakonzervována fauna z období 
středního Karbonu. Takže se opět 
pobíhalo po svahu, bušilo kladívky a 
pěkné nálezy pečlivě uschovávaly. Po 
16. hodině však se už o slovo začal stále 
více hlásit hlad a tak v půl páté byl sběr 
zkamenělin ukončen a přejeli jsme do 
nedaleké restaurace, kde jsme se hodlali najíst. Obsluha byla naší skupinkou, 
čítající v té době po odjezdu několika jedinců, již „jen" 17 osob, značně zaskočena. 
Zřejmě měli naplánovánu na večer nějakou akci a také naše pracovní oblečení 
nebylo pravděpodobně shledáno dostatečně reprezentativním. Nakonec se ale po 
krátkém vyjednávání podařilo najít dva volné stoly, tak jsme se usadili a objednali 
jídlo. To bylo hotovo v rekordně krátkém čase, po pouhé čtvrthodince a bylo 
opravdu výtečné. Dokonce se servírce obratně podařilo prokličkovat bez úhony 
kolem psa, patřícího jedné účastnici, který se vytrvale pletl pod nohy. 

Po vydatném najezení, které si někteří ještě zpestřili sladkou tečkou v podobě 
banánu v čokoládě, nastal čas na zpáteční cestu. Po celý den bylo ideální slunečné 
počasí a ani večer nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo pokazit. Proto po 
příjezdu na hvězdárnu stačilo vyčkat, až se dostatečně setmí a bylo možné opět se 
věnovat praktické astronomii. Většina účastníků opět skončila v kopuli u 
dalekohledu, pár lidí zkoušelo určovaní Ml-IV podle různých obrazců a někteří 
začátečníci se školili v orientaci na obloze. Pozorovací podmínky se sice 
pomaloučku zhoršovaly, ale i tak se dala sledovat obloha dlouho do noci. 

Na nedělní dopoledne bylo naplánováno „nulté" setkání účastníků připravované 
expedice za úpiným zatměním Slunce v červenci 2009 do Číny. Nejvíce 
diskutovaným tématem se stala otázka přepravy rozměrnějších a těžších věcí 
(meteorologická stanice, větší dalekohled s montáží atd.). Bylo dohodnuto, že na 
další setkání budou pozváni všichni účastníci expedice a uskutečnit by se mělo 
v sobotu 28. března 2009 (odpoledne před Messierovským maratónem). Mezitím 
budou účastníci požádáni, aby se vyjádřili k tomu, jestli se chtějí na zatmění 
„pouze podívat", nebo co a čím budou fotografovat, případně filmovat. 

V. Kalaš 



IYA 2009 přichází 
V roce 2009 uplyne již 400 let od vynálezu nejdůležitějšího astronomického 

přístroje — dalekohledu. 
Z tohoto důvodu podala Mezinárodní astronomická unie návrh, aby byl tento 

rok vyhlášen mezinárodním rokem astronomie (International Year of Astronomy —
IYA). Tento záměr podpořila i organizace UNESCO a byl schválen 20. 12. 2007 
rezolucí OSN. Motto: „Vesmír, objevuj ho pro sebe", vystihuje hlavní cíl, kterým 
je pomoci obyvatelům Země uvědomit si své místo ve vesmíru prostřednictvím 
pozorování denní a noční oblohy a získat osobní vjem krásy z jeho objevování. 

Všichni obyvatelé Země by si měli uvědomit dopad astronomie 
a dalších věd na náš dnešní život a pochopit, jak mohou vědecké 
znalosti přispět k spravedlivé a mírové společnosti. Čeká se, že IYA 
pozvedne celosvětově zájem o astronomii a příbuzné vědy, obzvlášť 
u mladé generace. 

Mezinárodní rok astronomie bude celosvětovou oslavou 
astronomie a jejího příspěvku pro společnost a kulturu, s akcemi na 
lokální, regionální, národní a globální úrovni po celý rok 2009. 
Koordinační výbory, zřízené v každé zemi, připraví program 
národních aktivit k IYA 2009 využitím spolupráce mezi 
profesionálními a amatérskými astronomy a zpopularizují akce pro nejširší 
veřejnost osobními setkáními a prostřednictvím médií. Hlavní cíle IYA 2009 jsou: 
1. šířit vědecké povědomí 
2. podporovat nejširší přístup k novým znalostem a pozorovacím zkušenostem 
3. posílit astronomickou komunitu v rozvojových zemích 
4. podpořit a zlepšit formální a neformální vědeckou výchovu 
5. poskytnout veřejnosti moderní obraz vědy a vědce 
6. podporovat nové zájmové skupiny a posílit ty stávající 
7. zlepšit prezentaci vědců a podporovat zapojení menšin do vědecké kariéry 
8. podporovat zachování a ochranu světového kulturního a národního dědictví 

tmavé noční oblohy 
Do mezinárodního astronomického roku se zapojí i Hvězdárna a planetárium 

Plzeň, Hvězdárna v Rokycanech a naše pobočka. Podrobnosti, termíny a výzvy 
členům k účasti a pomoci při jednotlivých akcích se postupně objeví ve zpravodaji. 

Takto významný celosvětový projekt má samozřejmě internetové stránky, ty 
mezinárodní najdete na adrese www.astronomy2009.org, české „národní" na 
www.astronomie2009.cz a pobočkové na www.astro.zcu.cz/cs/clanky/iya2009. 

Letos tak máte možnost přiťuknout si do nového roku dvakrát. A to o půlnoci 
středoevropského času, kdy začne současně s kalendářním rokem (v našem 
časovém pásmu) i ten astronomický a předtím už v 11 hodin SEČ kdy bude 
zahájen ten „mezinárodní astronomický" na prvním místě na světě — na Vánočním 
ostrově v souostroví Kiribati, které leží na mezinárodní datové linii. 

M. Rottenborn 

2000 



Příspěvky na rok 2009 
Rok se s rokem sešel a už nás zase čeká „oblíbená" povinnost uhradit 

členské příspěvky do společnosti a pobočky. 
Výkonný výbor ČAS rozhodl o výši kmenových příspěvků pro rok 2009 na 

zasedání v říjnu 2008. Příspěvky jsou zachovány v nezměněné výši. I výbor 
pobočky rozhodl ponechat příspěvky ve stejné výši s tím, že v případě nutnosti 
budou na konkrétní akce vybírány peníze formou mimořádných příspěvků. 

Kmenové členské příspěvky ČAS pro rok 2009 jsou tedy pro výdělečně činné 
osoby 400,- Kč, studenti, důchodci a rodiče na mateřské či rodičovské dovolené 
uhradí 300;  Kč. Západočeská pobočka bude vedle tohoto centrálního kmenového 
příspěvku vybírat na svoji činnost pobočkový příspěvek v jednotné výši 50,- Kč od 
všech členů ČAS (bez rozdílu zda jsou kmenoví, hostující či „zahraniční"). 

Hradit příspěvky je možné přímo členům výboru pobočky a revizorovi (Jíra, 
Česal, Kéhar, Rottenborn, Trnka, Halíř) nebo složenkou typu „C" na adresu 
„Hvězdárna v Rokycanech, ZpČAS, Voldušská 721, 337 11 Rokycany". 
U složenek je nutné uvést, v oddílu zprávy pro příjemce, účel platby a u hostujících 
členů jejich kmenovou složku ČAS. (např: „západočeská pobočka-host, pražská 
pobočka-kmen", nebo „západočeská pobočka-kmen."). 

Komu není výše celkové platby zřejmá, může se s dotazy obracet na telefon 
Hvězdárny v Rokycanech (371722622) nebo na e-mail zpcas@hvr.cz. 

Nejbližšími příležitostmi pro osobní zaplacení budou Astrovečery v prosinci a 
únoru a Messierovský maratón v březnu. A nezapomeňte, že lhůta pro uhrazení 
příspěvků končí 31. 3. 2009. V případě nezaplacení do tohoto termínu končí Vaše 
členství ve společnosti i pobočce! 

Výbor pobočky 

Na co byste neměli zapomenout 
- 1. prosince dojde k zákrytu Venuše Měsícem. Pozorování úkazu bude 

organizováno na Hvězdárně v Rokycanech a „Na Vyhlídce" poblíž ústředního 
hřbitova v Plzni. Máte-li zájem se účastnit případně potřebujete-li zapůjčit 
dalekohled, kontaktujte příslušného ředitele hvězdárny (K. Halíř nebo L. Honzík) 

- jeden z nejvýraznějších meteorických rojů během roku Geminidy má maximum 
předpovězeno na 13. prosince kolem 22. hodiny. Pozorování bude bohužel silně 
rušeno Měsícem. I tak si nenechte tuto nebeskou podívanou ujít, dle předpovědí 
má být aktivita roje rok od roku slabší a koncem století by měl téměř vymizet 

- naproti tomu jen nepatrně rušeno Měsícem bude maximum Ursae Minorid, 
které nastane 22. prosince dopoledne. Nejlepší podmínky sice budou mít 
pozorovatelé od západního pobřeží Ameriky přes Tichý oceán po Čínu, ale ani 
my bychom nemuseli k ránu přijít zkrátka. Odhady frekvence jsou velmi nejisté 
vzhledem k tomu, že mateřská kometa (8P/Tuttle) prošla přísluním letos v lednu. 



Něco málo na Silvestra 

Všem, kteří ml do roku 2008 přáli vše nejlepší, sdělull: 

"Vůbec to nčpomohle!!!" 

Proto má do raku 2009 posílejte jen peníze, 
alkohol nebo poukázky na benzín. 

Vřálě díky. 



Podívejte se na planetku Vesta 
Už jste někdy neviděli na vlastní oči planetku? Je to podstatně 

snadnější, než si většina lidí myslí. Pokud jste hledání planetek ještě 
nikdy nezkusili, je právě nyní ideální příležitost začít. Je totiž nejlepší 
období pro vyhledání jedné z největších a tím pádem i nejjasnějších 
planetek. 

Blízko po opozice se Sluncem se totiž na své dráze nachází planetka Vesta. 
Promítá se tudíž nejvýše na oblohu nad jižním obzorem v příjemných večerních 
hodinách. Opozicí Vesta prošla již 29. října 2008. Nyní se tedy již od Země vzdaluje a 
klesá i její jas, ale stále září dostatečně jasně na to, aby byla snadným cílem i pro 
menší dalekohledy. Vesta zůstane až do úpiného závěru roku nejjasnější planetkou z 
celé neuvěřitelně početné skupiny těchto těles. 

Vesta se na přelomu listopadu a 
prosince pohybuje na hranici 
souhvězdí Velryby a Ryb, aby se 
během posledního měsíce letošního 
roku vydala k jihu. Od poloviny 
prosince se pak začíná pohybovat 
retrográdně. Její jasnost ani v čase 
letošní opozice nedosáhla rekordní 
hodnoty z roku 2007, která byla 5,4 
mag. I tak však po celý zbytek 
letošního roku neklesne její záře pod 
hodnotu 7,5 mag (na konci prosince). 
To je také jasnost nejslabších hvězd 
zakreslených na připojené vyhledávací 

mapce. Pokud v dané oblasti naleznete „hvězdičku", která na mapce není a navíc 
souhlasí s linií naznačující pohyb Vesty oblohou v období říjen až prosinec 2008, pak 
jste objevili hledanou planetku. Ujistit se o správnosti svého pozorování pak můžete 
jeho opakováním v následujících večerech. Vestu prozradí její vlastní pohyb mezi 
hvězdami. Pokud máte k dispozici teleskop s větším zvětšením, nemusíte čekat ani do 
druhého dne. Stačí časový interval v řádu hodin. Vlastní pohyb planetky je v tomto 
období kolem 0,6' za hodinu. 

Určitě si hledání zkuste. Jistě vás úspěšné pozorování potěší. 

v i Planety a iVlěsíc na svátečním nebi 
Již v minulém čísle jste si jistě všimli upozornění na mimořádný úkaz, 

který nás čeká již 1. prosince letošního roku. Bude se jednat o zákryt 
Venuše Měsícem. Tím ovšem zajímavá seskupení nekončí. 
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V samém závěru roku se k blyštivé Venuši a majestátnímu Jupiteru připojí ještě 
další objekty. Nejzajímavější situace se dočkáme 29., respektive 30. prosince večer 
krátce po západu Slunce. K dvojicím Jupiter, Merkur a Venuše, Neptun se ještě 
připojí úzký srpek dorůstajícího Měsíce. 

Připojený obrázek ukazuje stav 29. 12. v okamžiku, kdy Slunce bude pouhé 3° 
pod obzorem (16:30 SEČ). Uzoučký Měsíc (dva 
dny po novu a 10° nad horizontem) společně 
s první dvojicí planet bude k nalezení skutečně 
asi pouze s přispěním velkého štěstí nízko nad 
obzorem zalitým ještě slunečním svitem. O 
několik desítek minut později o to více jistě 
vynikne Večernice — Venuše a k nalezení jistě 
bude i její doprovod Neptun (+8,0 mag). O den 
později se právě k tomuto druhému páru připojí i 
již o trochu širší srpek Měsíce. 

NM4 

Před 400 roky začal dalekohled zkoumat vesmír 

VYROBTE SI BREJLÁK 2009 

V roce 2009 tomu bude právě 400 let od chvíle, kdy lidé prvně použili ke zkoumání 
vesmíru dalekohled. Nejznámějším z nich byl bezesporu Galileo Galilei, kterému se také nové 
objevy podařilo nejlépe a nejrychleji publikovat a dát ve známost. 

Abychom se mohli pokusit zopakovat si jeho objevitelské kroky a udělat si praktickou 
zkušenost, nakolik obtížné bylo získat výsledky, které publikoval, musíme si prvně vyrobit 
alespoň přibližnou napodobeninu jeho přístroje. 

Nejsnazší možností je asi sestrojení tzv. „brejláku". Takový dalekohled vám pak vesmír 
ukáže přibližně stejně špatně, jako jej pozorovali hvězdáři před 400 roky. Nejdražší investicí 
budou dvě čočky, které je nutno zakoupit u očního optika. Jako objektiv by měla sloužit spojka 
s mohutností +0,75 dioptrie (f1,35m) a namísto okuláru poslouží rozptylka -6,5 dioptrie (f=15 
cm). Další součástky už budou lacinější. Jako tubus poslouží novodurová trubka o průměru 
kolem 5 cm o délce 1,1 m. Kratší trubku okulárového výtahu je možné si stočit z tvrdého 
papíru. Ta se musí přiměřeně těsně pohybovat v novodurovém tubusu. Obě čočky je následně 
nutno dostatečně zaclonit, abychom alespoň částečně eliminovali jejich optické vady. 

Vzhledem k tomu, že jeden obrázek nahradí tisíce slov (na něž není místo), máte jej zde: 

dma okulá"i 

pawm►er cca 1 cm 

novodn~ovn hubka 

de&a cen 1,1 m 

okulár almlármti 4vtah 

oazptw~ka •6,5 P deIIca cca 20 cm 

dma objektivu 

objektiv 

spojka +O7 D 

Pokud se vám podaří váš nový dalekohled úspěšně vyrobit, jste připraveni se společně s AI 
v průběhu nadcházejícího Mezinárodního roku astronomie 2009 vydat na vzrušující pouť 
prvních objevitelů novodobého vesmíru. 
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