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Ranní obloha se plní planetami 

Merkur, Saturn a Venuše 
Po galap�edstavení, které nám letos z jara uspo�ádaly o�ima 

viditelné planety na ve�erní obloze nám prakticky všechny jasné 
planety zmizely na tém�� celé léto v blízkosti Slunce. Nyní se postupn� 
vracejí na ranní oblohu. Na Mars a Jupiter si sice ješt� po�káme (v 
zá�í se dostávají ob� do konjunkce se Sluncem), ale Venuše je již od 
za�átku prázdnin bezkonkuren�n� nejjasn�jší „hv �zdou“ úsvitového 
nebe a Saturn se k ní p�ipojil v polovin � srpna. V zá�í budeme navíc 
mít možnost op�t po n�jaké dob� zahlédnout „vzácnou“ planetu 
Merkur. 

Ranní p�edúsvitové jihovýchodní nebe je již ozdobeno typickými zimními 
skvosty jakými jsou souhv�zdí Orion (Betelgeuse, Rigel), Býk (Aldebaran, 
otev�ená hv�zdokupa Plejády), Vozka (Capella), Velký (Sirius) a Malý (Procyon) 
pes �i Blíženci (Castor, Pollux) s jejich mimo�ádn� jasnými hv�zdami.  

Na tomto pozadí pak m�žeme sledovat zmenšující se pr�m�r kotou�ku Venuše 
jehož jasnost dorovnává nar�stající fáze planety. Procento osvitu se bude zv�tšovat 
z  55% na 72% zatímco zdánlivý pr�m�r disku se zmenší z 20“ na 16“ (vzdálenost 
planety od Zem� vzroste b�hem zá�í o více než 0,2 AU). Jasnost se však bude 
udržovat po celý m�síc prakticky nezm�n�ná, na hodnot� –4,2 mag.  

V souhv�zdí Blíženc� se po celé zá�í bude nalézat planeta typická svým 
nápadným prstencem – Saturn. Zde se také hned na za�átku m�síce dostane do 
konjunkce s Venuší, když Jit�enka bude necelé dva stupn� jižn�ji. Severn� od  
dvojice se budou nacházet i jasné hv�zdy Castor a Pollux (1,6 a 1,2 mag). 
Konstantní jasnost Saturnu po celé zá�í je +0,2 mag a velikost disku z�stane po celé 
období kolem 17,5“. Velice p�kný bude jist� pohled na jižní stranu široce 
rozev�eného prstence, který vrhá sv�j stín na kotou�ek planety �ehož je možné si 
všimnout ve v�tších dalekohledech. V okolí planety také jist� nep�ehlédnete její 
nejv�tší m�síc Titan (nejv�tší východní elongace nastávají 5. a 21. 9. a západní 
elongace pak 13. a 29. 9.).  

10. zá�í ráno se k dvojici jasných planet a nerozlu�nému páru hv�zd p�idá i 
tenký srpek couvajícího M�síce, aby spole�n� vytvo�ili malebnou skupinku jasných 
objekt�, která jist� zaujme p�edevším astrofotografy. 

K zajímavostem zá�ijové ranní oblohy je bezesporu možno p�ipojit i možnost 
sledování planety nejbližší ke Slunci. Tém�� po celý m�síc se m�žeme nízko nad 
východním ranním obzorem pokoušet vyhledat prom��ující se kotou�ek Merkura. 
Z úzkého srpku (20% osv�tlené �ásti) 9“ disku se b�hem �ty� týdn� stane tém�� 
úpl�kový kotou�ek o pr�m�ru pouhých 5“.  Merkur bude nejlépe pozorovatelný na 
konci první dekády. 9. zá�í se totiž dostane do maximální západní elongace od 
Slunce (17°58´). Hned následující den ráno s jasností kolem –0,5 mag octne velice 
t�sn� (3,1´) vedle Regula – nejjasn�jší hv�zdy souhv�zdí Lva. 13. ráno se pak na 
úsvitové obloze setká Merkur s extrémn� úzkým srpkem M�síce, který bude 
pouhých  jeden a p�l dne p�ed novem (Merkur 3,1° jižn�). Pohyb planety nad 
východním obzorem je graficky ukázán na p�ipojeném obrázku (! �asy v SE�, 
polohy obzoru jsou vyneseny pro za�átek ob�anského svítání).  

Pokud máte k dispozici kvalitní budík p�eji jasnou oblohu a hezkou podívanou. 
 

Souhv�zdí v ZENITU 

CASSIOPEIA 
Vedle seskupení sedmi hv�zd Velkého vozu a zimního souhv�zdí 

Orion je snad Cassiopeia nejznám�jším hv�zdným obrazcem 
pozorovatelným ze severní polokoule. Pokud za st�ed soum�rnosti 
položíme logicky hv�zdu Polárku, nachází se typický tvar „W“  na 
obloze práv� proti Velké medv�dici. Pro naši zem�pisnou ší�ku je 
Cassiopeia cirkumpolárním (nezapadajícím) souhv�zdím. B�hem 
podzimních ve�er� ji nalezneme vysoko nad jihovýchodem, kde má 



vzhled „3“ a v pr�b�hu noci se dostává kolem p�lnoci až do nebeského 
zenitu.  

Cassiopeia na nebeské sfé�e zabírá 598 �tvere�ních stup��, což ji �adí co do 
velikosti na 25. místo v po�adí souhv�zdí. Jedná se o jedno ze starých, 48 
originálních Ptolemaiem popsaných seskupení hv�zd. Hlavních p�t nejjasn�jších 
hv�zd leží v pásu Mlé�né dráhy a oblast je proto velice bohatá na slabé hv�zdy v 
jejichž bohatství �áste�n� zaniká �ada otev�ených hv�zdokup. 

Podle mythologie byla Cassiopeia matkou Andromedy, která m�la být 
ob�tována mo�ské oblud� (Cetus – Velryba) ohrožující zemi etiopského krále 
Cephea.  

Souhv�zdí je velice bohaté na zajímavé objekty. Nep�eberné množství 
otev�ených hv�zdokup z n�ho d�lá zaslíbenou oblast p�edevším pro milovníky deep 

sky objekt�. K nejznám�jším 
pat�í hv�zdokupa M52, která leží 
v prodloužení spojnice hv�zd � a 
� Cas a za dobrých pozorovacích 
podmínek ji naleznete i 
neozbrojenýma o�ima. 
Dalekohled kupu rozloží na 
p�ibližn� 150 hv�zd na ploše o 
pr�m�ru 12´. Západn� od hv�zdy 
základního obrazce 	 Cas 
naleznete hv�zdokupu M103. 
Jedná se drobnou hv�zdokupu 
trojúhelníkového tvaru 
s celkovou jasností +7,4 mag a 
pr�m�rem kolem 6´. Nedaleko 
(jižn�) je NGC 457 – 
hv�zdokupa, kterou i menší 
dalekohled rozloží na 75 až 100 

hv�zd na ploše o pr�m�ru 13´. Její celková jasnost �iní +6,4 mag. Další p�ekrásnou 
hv�zdokupou je NGC 7789, která se v triedru jeví jako velký mlhavý oblá�ek 
(pr�m�r 15´) s jasností +6,7 mag. 

Sou�ástí souhv�zdí je také zajímavá prom�nná hv�zda Cih. Její jasnost kolísá 
nepravideln� v rozmezí od 1,6 až po 3,0 mag. Vysv�tlením je kolísání pr�m�ru 
plynného obalu tohoto oranžového obra.  

Zajímavou dvojhv�zdou, dostupnou i menším p�ístroj�m, je 
 Cas – Achird. 
Složky obíhají kolem spole�ného t�žišt� s periodou 480 let a v sou�asné dob� je 
jejich zdánlivá vzdálenost 12“.       

Zvláštním objektem, který si však neprohlédnete, je radiový zdroj ozna�ovaný 
jako A Cas. Jedná se o poz�statek supernovy, která vzplanula roku 1572 a byla 
sledována  Tycho Brahem. Ve viditelném oboru spektra jí totiž odpovídá hv�zdi�ka 
o jasnosti +19. mag. 

The Lunar 100    
Dokon�ení tabulky z p�edešlých �ísel AI 
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Cesta na 

severozápad 
Ji�ina Pešová 

(redak�n� kráceno – plnou verzi naleznete na stránkách Zp� pobo�ky �AS) 
dokon�ení z p�edešlého �ísla 

 
Cestou, kousek za Mostem, však nešlo p�ehlédnout zámek, který nás upoutal 

natolik, že jsme se ho vydali  navštívit. Jednalo se o 
Státní zámek Jeze�í a díky rychlosti a výmluvnosti 
jednoho z našich �len� se nám poda�ilo dostat se na 
poslední chvíli i na prohlídku interiér�. Na míst� 
dnešního zámku stával p�vodn� gotický hrad, který byl 
n�kolikrát p�estavován a prod�lal požáry, ale nejvíce ho 
poznamenalo zejména st�ídání majitel�, mezi nimiž 
nechyb�la ani n�mecká a naše armáda. K zámku pat�il 
rozsáhlý park, který však byl zni�en ve druhé polovin� 
20. století všudyp�ítomnou t�žbou hn�dého uhlí. 
Zachovalo se jen n�kolik p�ilehlých zahrad. Zámek ani 
dnes ješt� není v p�íliš dobrém stavu, ale p�íslibem jsou 

probíhající opravy. Místní zajímavostí je ur�it� expozice pohádkových bytostí a 
strašidel v zámeckém sklepení. Je možné se zde potkat se Šípkovou R�ženku, 
Sn�hurku a sedmi trpaslíky, Jení�kem a Ma�enkou, ale i s katem Mydlá�em a 
dalšími  hororovými tématy...  O pár metr� výše si lze prohlédnout r�zné p�edm�ty 
a fotografie mající souvislost se zámkem a jeho okolím. Postupn� je v plánu 
rozši�ování expozic a p�íležitostných výstav, ale jako vždy vše bude záviset na 
získání dostatku finan�ních prost�edk�. Na záv�r lze jednozna�n� konstatovat - 
Jeze�í se nám p�es všechny nedostatky  na vzhledu velice líbilo. 

Druhou noc jsme strávili na Ho�e Svaté Kate�iny, kde se nachází turistická 
ubytovna. Všichni jsme m�li v plánu se  nave�e�et. Jediným �ešením se ukázalo 
vydat se na procházku do nedaleké 
vesnice pod kopcem. Po delší dob� 
usilovného hledání nám místní 
poradili, kudy máme jít do Vagónu. 
Vagón jsme si nakonec nemohli splést. 
Restaurace byla skute�ným vagónem, 
který byl  uvnit� jen nezbytn� upraven 
pro kuliná�ské ú�ely. Zvenku stál na 
kolejích pod kterými nechyb�ly pražce 
a opodál byl i železni�ní p�ejezd se 
sv�telnou signalizací! A když nám 
p�inesli jídelní lístek shodli jsme se, že 
nikdo z nás v takovém prost�edí ne�ekal tak nízké ceny. Jídlo navíc bylo opravdu 
chutné. Prost�edí se n�kterým z nás tak zalíbilo, že se okradli o chvilku spánku a 
z�stali zde delší dobu. 

Po �asném budí�ku, t�sn� p�ed odjezdem, nám byla zp�ístupn�na rozhledna 
ty�ící se vedle našeho nocležišt�. Šestnáctimetrová v�ž v nadmo�ské výšce 720 
metr�, nedávno prošla celkovou generálkou. Odm�nou za zdolání schodišt� nám 
byl op�t další z nádherný výhled, tentokrát na kate�inské okolí i do sousedního 
N�mecka. Na rozhledn� je umíst�na kamera, která p�enáší aktuální záb�ry po�así. 
Po tomto radikálním probuzení jsme zapo�ali poslední den našeho putování. 

Cestou na karlovarskou hv�zdárnu, 
která nás dále podle itinerá�e �ekala, 
jsme projížd�li Kláštercem nad Oh�í, 
kde jsme si p�íjemnou procházkou 
prohlédli alespo� zven�í romantický 
negotický zámek a jeho zahrady jejíž 
atmosféru dotvá�elo i n�kolik páv�. 
Nebylo však odkladu a museli jsme 
pokra�ovat v plánované cest� do 
Karlových Var�. 

V láze�ském m�st� jsme si bohužel 



jen p�es plot prohlédli nov� zrekonstruovanou 
budovu tamní hv�zdárny a vyslechli jsme si výklad 
dvou našich �len�, kte�í o Hv�zdárn� Karlovy Vary 
mají více informací. Protože nám zbylo trochu �asu, 
využili jsme jej k tomu, abychom navštívili centrum 
m�sta, kde se práv� konal  mezinárodní filmový 
festival. V�tšina z nás si nenechala ujít pravou  
láze�skou atmosféru p�i procházce kolonádou a  
návšt�v� V�ídla. P�ikusujíce Láze�ské oplatky ti 
odvážn�jší z nás popíjeli i teplé prameny. Po 
procházce všem vyhládlo a na doporu�ení manžel� 
Chválových, znalých místních pom�r�, jsme 
navštívili výbornou restauraci na okraji m�sta, kde 
je výb�r z n�kolika druh� kuchyní. 

Posledním naším zastavením m�la být Národní 
p�írodní rezervace SOOS, ale v�as jsme se 
dozv�d�li o existenci nedaleké Motýlí farmy. Název 
nás natolik zaujal, že jsme se tam vydali ješt� p�ed 
oficiální záv�re�nou zastávkou. Motýlí farma je 
soukromé za�ízení, které se zabývá chovem 
cizokrajných i našich motýl�. Ve dvoupatrové budov� je ve spodní �ásti instalována 
rozsáhlá sbírka motýl�. V horní �ásti budovy je samostatná „živá“ výstava motýl�, 
kde nám o�i p�echázely z barev a tvar� jednotlivých exemplá��, které kolem nás 
voln� poletovaly. Po prohlédnutí všech krásných motýl� jsme se kone�n� vydali na 

poslední místo našeho výletu a to na 
již zmi�ovanou Národní p�írodní 
rezervaci SOOS.  

SOOS se nachází nedaleko 
Františkových lázní. Je jedním z 
p�írodn� nejcenn�jších území u nás, 
tvo�ené rozlehlým rašeliništ�m a 
minerálním slatiništ�m. Na n�kterých 
místech vystupují hlubinné minerální 
prameny, které vyv�rají na povrch 
p�es vodu a bahno a vytvá�ejí tzv. 
bahenní sopky. P�es území vede 

nau�ná stezka po ha�ových chodnících a zp�ístup�uje zajímavá místa této oblasti.  
P�írodní rezervace ukon�ila naše letošní Astronomické putování, tentokrát po 

severozápadních �echách a my jsme se plni zážitk� rozjeli do svých domov� t�šit 
se na p�íští rok a výlet do jižních �ech. 
 

Akce západo�eské pobo�ky �AS 
Pozorovací akce:       Epsilon Eridanidy  
Program: Pozorování meteorického roje Epsilon Eridanidy v Bažantnici  

11. 9. 2004 v 19:00 sraz ú�astník� na pracovišti HaP Plze�  
                      19:30 výjezd do Bažantnice  
            kolem 21:30 zahájení pozorování   
12. 9 . 2004 v 11:00 ukon�ení akce a návrat do Plzn� 
P�ihlásit se co nejd�íve  je možno na HaP Plze� ( Lumir Honzík). 

Setkání zájemc� o astronomii 
Za�átek:  30. 9. 2004 v 18:00, Pedagogická fakulta Z�U - Klatovská 51,  
                                                 2. patro, Plze� 
Téma: Astronomicky nabité léto a podzim  

Astronomický seminá� u�itel� fyziky 2 
Za�átek:  1. 10. 2004 ve 14:00, Hv�zdárna v Rokycanech 

            Téma: Astronomie a kosmonautika  

Informace z Výkonného výboru 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE  
Vážené kolegyn� a kolegové! 
Dovoluji si Vás upozornit na spole�nou konferenci �eské astronomické spole�nosti a 
Astronomische Gesellschaft (Astronomická spole�nost profesionálních astronom� z 
n�mecky mluvících zemí) po�ádanou za podpory Astronomického ústavu AV a 
Astronomického ústavu UK. 
Konference "Od kosmologických struktur k Mlé�né dráze" se bude konat v Praze ve dnech 
20. - 25. zá�í 2004. Jednací �e�í je angli�tina. Registrovat se je možné až do zahájení 
konference! Registra�ní poplatek �iní 4 500 K�, pro �leny �eské astronomické spole�nosti 1 
900 K�, pro �eské studenty 800 K�. Pro zájemce, kte�í budou chtít navštívit jen �ást 
programu - konkrétní p�ednášku, nebude vyžadována registrace ani konferen�ní poplatek. 
Podrobnosti v�etn� stále se zp�es�ujícího programu konference najdete na stránkách 
konference http://ag-cas.cuni.cz/. Prosím ty z Vás, kte�í využijí sníženého poplatku �lenu 
�AS, aby m� o odeslání své p�ihlášky informovali, abych mohl agentu�e Icaris potvrdit Vaše 
�lenství v �AS. 
P�kný den p�eje Pavel Suchan – místop�edseda VV �AS. 
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