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Úplné zatm�ní M�síce 
ráno 28. �íjna 2004 

poslední z �ty�násobné série posledních dvou let 
Letošní �íjnové úplné zatm�ní M�síce je již �tvrtým v pr�b�hu let 2003 a 2004. 

Na delší dobu však pro st�ední Evropu bude posledním (následujícího se do�káme 
až 3. b�ezna 2007). Úkaz je z našeho území viditelný prakticky v celém svém 
pr�b�hu. M�síc zapadá až v polostínové fázi p�i samém záv�ru zatm�ní. 

Viditelnost za�átku zatm�ní p�ipadá na západní polovinu Asie, Afriku, Evropu, 
Jižní Ameriku a Severní Ameriku, vyjma její západní �ásti. Konec zatm�ní je 
viditelný ze západní Evropy a Afriky, ze Severní i Jižní Ameriky a nejvýchodn�jší 
�ásti Asie. Viditelnost úkazu je též patrná z p�ipojeného obrázku. 

Velikost zatm�ní v jeho maximální fázi dosáhne v jednotkách m�sí�ního 
pr�m�ru hodnoty 1.313. Pozi�ní úhel vstupu M�síce do plného stínu je 81°, 
výstupu pak 228°. Pozi�ní úhel za�átku úplného zatm�ní �iní 284° a konce 26°. Na 
stanovišti 50° severní ší�ky a 15° východní délky zapadá M�síc v 7h 57min SEL�, 
tedy jen n�kolik minut p�ed skon�ením fáze polostínového zatm�ní na konci úkazu. 

Úkaz pat�í do série saros �. 136; sudé �íslo série ukazuje, že úkaz nastává u 
výstupného uzlu m�sí�ní dráhy. Jde o 19. zatm�ní z celkových 72 zatm�ní této 
série. 

Na následující dvojstran� je graficky znázorn�n celý pr�b�h zatm�ní. Pokud 
chcete provád�t m��ení �as� kontakt� stínu s m�sí�ními povrchovými útvary, 
naleznete pot�ebné informace ve Hv�zdá�ské ro�ence 2004 na stran� 117.   

24 zajímavostí konce roku 

Procházka podzimní 
oblohou (1) 

Jak ustupují dlouhé letní dny, tmavne obloha každý ve�er d�íve – 
nastává vhodný �as k procházce oblohou. Ale které hv�zdy, kupy, 
mlhoviny a galaxie bychom m�li vid �t?  

Zde jsou mí favorité, jejichž pozorovatelnost se pohybuje n�kde mezi triedrem 
a malým dalekohledem.  

Neexistuje žádný vhodn�jší objekt kde za�ít než galaxie v Androméd� (M 31) 
[zastávka 1]. 

Tato blízká dvojnice naší Galaxie vystupuje vysoko nad naše hlavy v polovin� 
podzimu. P�ibližn� 2,6 milionu sv�telných let daleká M 31 je nejvzdálen�jším 
vesmírným objektem viditelným neozbrojenýma o�ima (v oblastech se sv�telným 
zne�išt�ním je nutno k jejímu vyhledání užít triedr). P�i jejím hledání je vhodné se 
obrátit k jihu a vyjít od levého horního rohu velkého pegasova �tverce, pak p�ejd�te 
dv� hv�zdy do leva a kone�n� dv� nahoru. Triedrem se galaxie v Androméd� jeví 
jako protáhlá elipsa s délkou asi dvou �i t�í pr�m�r� úpl�kového M�síce. To jak 
daleko budete mít možnost sledovat tento mlhavý objekt závisí na pr�zra�nosti a 
tmavosti oblohy. Pod výborným nebem m�žete být schopni už triedrem �i malým 
dalekohledem odhalit ve spirálních ramenech tmavé  prachové pásy, ale v žádném 
p�ípad� nerozlišíte jednotlivé hv�zdy. S dalekohledem p�i použití okuláru s malým 
zv�tšením budete mít nejvhodn�jší široké zorné pole. 

Když už si budete prohlížet M 31 malým dalekohledem, m�li by jste se pokusit 
spat�it i dv� další galaxie, které ji doprovázejí. M32 [2] má vzhled drobného 
mlhavého oblá�ku 8. mag jeden m�sí�ní pr�m�r jižn� od jádra M31. Druhá galaxie, 
známá jako M 110 �i NGC 205 [3] leží na druhé stran� od M31, p�ibližn� dva 
pr�m�ry M�síce daleko od jejího st�edu. Více se podobá skvrnce nebo� je v�tší a 
rozptýlen�jší. 

Souhv�zdí Andromédy je domovem snad i nejpodivuhodn�jší barevné 
dvojhv�zdy podzimního nebe – gama (�) Andromedae [4]. S pr�m�rem 
dalekohledu od 60 mm tuto hv�zdu rozlišíte jako  oranžový a modrozelený pár se 
složkami o jasnosti 2. a 5. mag, což u této dvojhv�zdy dává možnost všimnout si 
atraktivní barevnosti.  
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PR�B�H ZATM�NÍ M �SÍCE 
 

vstup M �síce do polostínu  2h 07.2min  
za�átek �áste �ného zatm �ní 3h 14.7min 
za�átek úplného zatm �ní 4h 23.9min 
st �ed zatm �ní (nejv �tší fáze) 5h 04.1min 
konec úplného zatm �ní 5h 44.3min 
konec �áste �ného zatm �ní 6h 53.4min 
výstup M �síce z polostínu 8h 01.0min  
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Podzimní  
pozorovací víkend 

TE�KOVÁNÍ M �SÍCE 
Na �íjnový víkend mezi první �tvrtí a úpl �kem M�síce byl p�eložen 

podzimní pozorovací víkend na Hv�zdárn� v Rokycanech. Oficiální 
za�átek akce se uskute�ní v pátek 22. 10. 2004 v 19 hod a ukon�ení se 
p�edpokládá v ned�li 24. 10. 2004 v 11 hod. 

 St�žejním p�edm�tem zájmu se za jasné oblohy stane bezesporu M�síc. 
Obrázky po�izované metodou te�kování by m�ly být hlavním cílem snažení 
ú�astník�. Sledování M�síce se samoz�ejm� m�že stát i p�íležitostí pro prohlídku 
vybraných útvar� vhodných pro ur�ování �as� kontakt� se stínem Zem� p�i úplném 
zatm�ní M�síce, které nás �eká již 28. 10. 2004 ráno (viz AI). Pozorovací víkend se 
m�že také stát za�átkem vaší aktivity v projektu The Lunar 100. 

Nahlásit svoji ú�ast na akci je nutno nejpozd�ji do 20. 10. 2004 na HaP Plze� 
nebo na Hv�zdárnu v Rokycanech. 

„Informace v poslední minut�“!!!!  
V noci z 8. na 9. �íjna dojde k zákrytu hv�zdy TYC 2950-01251-1 (9,1 mag) 

planetkou 746 Marlu (pr�m�r 76 km, centrální trvání zákrytu5,9 s).  Dráha 
stínu byla up�esn�na J. Mánkem a je velká nad�je, že projde západní 
polovinou �ech. Z�P bude za p�íznivého po�así organizovat za tímto úkazem 
výjezd. Další informace pro zájemce získáte na Hv�zdárn� v Rokycanech. 

POLSKA 2004 
Obrazová reportáž z cesty do Polska 

N�kolik �len� západo�eské pobo�ky �AS se v polovin� zá�í 
zú�astnilo šestidenní poznávací výpravy „Za Koperníkem až 
k Baltickému mo�i a zp�t“. N �kolik fotografií vám p �iblíží naše 
zajímavé putování. 

Hv�zdárna v Białkow�, která se 
nachází nedaleko Vratislavi pat�í 
Astronomickému ústavu Vratislavské 
univerzity. Nachází se zde nejv�tší 
koronograf na sv�t� o pr�m�ru 53 cm 
a ohniskové vzdálenosti 14 m. 

Impaktní krátery Morasko. Jedná se o 
sedm s pr�m�ry 15 až 100 m a hloubce 

0,9 až 13 m. Stá�í kráter� se odhaduje na 
5500 let. V oblasti byl roku 1914 objeven 

železný meteorit vážící 77,5 kg. 
 

 
Astronomické 

centrum Piwnice u 
Torun� Univerzity M. 
Koperníka. Hv�zdárna 
vlastní nejv�tší polský 
dalekohled o pr�m�ru 

zrcadla 90 cm a pracuje 
zde také nejv�tší polský 
radioteleskop o pr�m�ru 

antény 32 m.   
 



 
19. února 1473 se v Toruni narodil Mikuláš Koperník, 

jako �tvrté dít� v rodin�  zámožného kupce. Stalo se 
tak v dom�, dnes ozna�eném �. 17 v ulici pojmenované 

po n�m, kdysi nesoucí jméno sv. Anny. 
Na nám�stí p�ed starobylou radnicí stojí socha 

slavného astronoma. 
 

Megalitická památka 
Odry. V �ídkém borovém 
lese se nachází 10 
fragment� kamenných 
kruh�, z nichž nejmenší 

má pr�m�r 15 m a 
nejv�tší 33 m. 
 

Frombork – malé 
m�ste�ko v blízkosti 

zátoky Visly, které od 
13. století sloužilo jako 

sídlo Warmské kapituly se od 20. let 16. století stalo 
také domovem M. Koperníka. Zde také 24. kv�tna 

1543 zem�el a byl pochován. 
 
 
 

P�i návšt�v� Olsztýna jsme m�li 
možnost navštívit zámek, ve kterém se 
nachází výstava v�novaná Mikoláši 
Koperníkovi. V den 500. výro�í 
narození slavného astronoma zde bylo 
otev�eno planetárium a ve m�st� také 
funguje hv�zdárna na vrcholu bývalé 
vyhlídkové v�že. 

 
Univerzitní observato� v Suho�e je nejvýše 

položenou hv�zdárnou v Polsku. Je 
pracovišt�m Astronomické �ásti Pedagogické 
univerzity v Krakov�. Hlavním dalekohledem 

observato�e je 60 cm Cassegrain firmy Carl 
Zeiss Jena, který je využíván p�edevším 

k fotometrickým m��ením.                                                                                  

P�ísp�vky   na  rok  2005 

Nový Výkonný výbor �AS rozhodl o zvýšení kmenových p�ísp�vk� pro rok 
2005. To postavilo výbor pobo�ky p�ed obtížné rozhodnutí zda pro 
nadcházející rok (bohatý na zajímavé úkazy) zvýšit také pobo�kové p�ísp�vky, 
nebo je ponechat na stávající výši a v��it, že zvýšené náklady budou pokryty 
p�íslušn� vyšší dotací složkám z pen�z RVS. Výbor sekce nakonec rozhodl 
ponechat pobo�kové p�ísp�vky v nezm�n�né výši – tedy na jednotné sazb�    
50,- K� s tím, že v p�ípad� nutnosti budou na konkrétní akce vybírány peníze 
formou mimo�ádných p�ísp�vk�.  

Kmenové �lenské p�ísp�vky �AS pro rok 2005 byly stanoveny následovn�. Výd�le�n� 
�inná osoba zaplatí v tomto roce p�ísp�vek 300,- K� a nevýd�le�n� �inná (studenti, vojáci, 
d�chodci) 200,- K�. 

Západo�eská pobo�ka bude vedle tohoto centrálního p�ísp�vku vybírat na svoji �innost 
pobo�kový p�ísp�vek v nezm�n�né výši. Tedy 50,- K� od �len� �AS (bez rozdílu zda jsou 
kmenoví �i hostující) a 200,- K� od �len� externích (ne�len� �AS), krom zájemc� o �lenství 
v pobo�ce mladších 15 let, u nichž p�ísp�vek �iní 50,- K�.  

Hradit p�ísp�vky je možné p�ímo �len�m výboru pobo�ky (Jíra, �esal, Cvrková, Honzík, 
Halí�) nebo složenkou typu „C“ na adresu „Z�P �AS, Hv�zdárna v Rokycanech, Voldušská 
721, 337 11 Rokycany“. U složenek je nutné uvést v oddílu zprávy pro p�íjemce ú�el platby 
a u hostujících �len� jejich kmenovou složku �AS. (nap�: „západo�eská pobo�ka, host, 
pražská pob.“, nebo „západo�eská pob., kmenový“, p�ípadn� „západo�eská pob, externí“). 
Každý rok bohužel dochází k nesrovnalostem p�i platb� složenkou, proto vás žádám o 
pot�ebnou pozornost p�i jejím vypl�ování a �itelné písmo ve zpráv� pro p�íjemce. 

P�íklady pro názornost: 
D�chodce, voják nebo student, který chce být kmenovým �lenem Z�P �AS, zaplatí: 

200,- K� (kmenový p�ísp�vek �AS) + 50,- K� (pobo�kový p�ísp�vek) = 250,- K� 
�lov�k pracující, který chce být kmenovým �lenem Z�P �AS, zaplatí: 

300,- K� (kmenový p�ísp�vek �AS) + 50,- K� (pobo�kový p�ísp�vek) = 350,- K� 
Hostující �len Z�P �AS (kmenové �lenství platil v jiné složce �AS) nerozhoduje zda je 
student,voják,  d�chodce nebo pracující 
      50,- K� (jednotný sek�ní p�ísp�vek pro �leny �AS) = 50,- K� 
Externí �len Z�P �AS (ne�len �AS) nerozhoduje zda student,voják, d�chodce nebo 
pracující 
     200,- K� (jednotný sek�ní p�ísp�vek pro ne�leny �AS) = 200,- K� 

Nejasnosti vám rád vysv�tlím, p�ípadn� odpovím na dotazy na telefonu 371722622, 
mobilu 605726617, na e-mailové adrese halir@hvezdarna.powernet.cz nebo na poštovní 
adrese Hv�zdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany . 

Karel HALÍ� 
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