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Mimo�ádný „planetkový“ zákryt 
Astraea zakryje jasnou hv�zdu 

Na za�átku �ervna nás �eká po dlouhé dob� skute�n� 
mimo�ádn� p�íznivý zákryt jasné hv�zdy velkou planetkou. 
S ohledem na výjime�n� dobré pozorovací podmínky bychom 
tomuto úkazu m�li také v�novat p�im��en� vysokou pozornost. 

Stín planetky Astraea by m�l, podle up�esn�ní provedeného S. Prestonem,        
6. �ervna 2008 pozd� ve�er, avšak p�esto jen krátce po soumraku (21:00:30 UT) 
od severozápadu k jihovýchodu protnout tém�� celé �echy (s výjimkou 
východních �ech). Doporu�ený pozorovací interval pro centrální Evropu je 
20:59:00 až 21:02:00 UT. Neobvykle jasná zakrývaná hv�zda s vizuální jasností 
8,9 mag se nachází v centrální �ásti souhv�zdí Panny. Daná oblast se bude v �ase 
úkazu promítat dostate�n� vysoko nad jihozápadní obzor  (A=217 ° ; h=36°). 

 
Veškeré pot�ebné údaje jsou k dispozici v p�ipojené tabulce a na doprovodných 

obrázcích, p�ípadn� si je m�žete vyhledat na www adrese: 

http://asteroidoccultation.com/2008_06/0606_5_12820_MapE.gif . 

Hv�zda TYC 0291-00146-1 Jasnost 8,9 mag 
 RA  = 12h 53m 46,489s Dec. = +1° 47´ 03,72“ 
Planetka (5)  Astraea Jasnost 11,0 mag 
 Ší�e stínu 193 km   
Úkaz Trvání 16,8 s Pokles jas. 2,2 mag 
Podmínky  h =   36° A =  217°  
 Slunce h = -12° Úhlová vzdál. 115° 
 M�síc h =  10° Úhlová vzdál.   73° 

Jak je z�ejmé z p�ipojených dat, jedná se o zákryt mimo�ádn� jasné hv�zdy (8,9 
mag) velkou a tím pádem i relativn� jasnou planetkou (119 km, 11,0 mag). Trvání 
úkazu na centrální linii bylo spo�teno na plných 16,8 s, což odpovídá pr�m�ru 
planetky. Velká a jasná planetka ob�as vede k problém�m s velikostí poklesu 
jasnosti dvojice p�i zákrytu. Tentokrát nás však, s ohledem na jasnost hv�zdy, ani 
tento problém ne�eká. Hodnota poklesu jasnosti 2,2 mag, je již dob�e 
akceptovatelná i pro bezproblémové vizuální pozorování. Uvád�ná p�esnost 
p�edpov�di koresponduje se skute�ností, že se jedná o jednu z prvn� objevených 
planetek s dob�e známou dráhou. Na centrální linii byla stanovena 
pravd�podobnost pozitivního m��ení na neuv��itelných 97% a velmi vysoká 
z�stává i v oblasti okraje stínu (50%). Ve vzdálenosti 1 sigma pak rychle klesá na 
15,9%. Problém v tomto p�ípad� nám tedy m�že p�ipravit snad pouze nep�íze� 
po�así. Všechny ostatní parametry úkazu jsou bez chyby. 



Tento úkaz si vzhledem k jistot� up�esn�ní, ideální dráze p�edpov�d�né stopy 
stínu, dostupnosti s ohledem na jasnost zakrývané hv�zdy a rozložení pevných 
stanoviš�  sít� „skalních“ pozorovatel� (z nichž 13 leží v teoretickém pásu stínu) 
ur�it� zaslouží maximální pozornost.  

Pro m��ení �as� vstupu a výstupu hv�zdy za planetku je dojednána spolupráce 
se skupinou Hv�zdárny Pet�ín (která by m�la rozmis�ovat své pozorovatele 
v oblasti Praha – Rokycany). Oblast od Plzn� na západ by pak m�li pokrýt zájemci 
z �ad spolupracovník� Hv�zdárny v Rokycanech a Hv�zdárny a planetária Plze� 
ve spolupráci se západo�eskou pobo�kou �AS. HaP Plze� p�ipravuje výjezd 
služebním vozem, který pozorovatele rozveze na stanovišt� od Plzn� až do oblasti 
hrani�ního p�echodu Rozvadov. Již p�edem byla vytipována základní sí� stanoviš�, 
kterou lze samoz�ejm� ješt� zhustit. 

 Cílem je zajistit co nejhustší a nejideáln�jší (nejrovnom�rn�jší) p�í�né pokrytí 
dráhy stínu. Úsp�chu by nem�ly tentokrát bránit ani technické problémy, nebo� 
v krajním p�ípad� k úsp�šnému pozorování bude sta�it dalekohled typu Somet, 
stopky (p�ípadn� nahrazené diktafonem) a hodiny �ízené signálem DCF77.  

Pokud bude p�át po�así, ur�it� se k pozorovací kampani p�ipojte. A to i 
v p�ípad�, že nebudete své m��ení nikterak koordinovat s výše popsanými 
skupinami. Každý získaný �as nebo i jen informace o negativním výsledku 
pozorování budou cenné. Úkaz 6. �ervna 2008 ve�er je velkou nad�jí pro velké 
množství pozorovatel�, jak získat cenný pozitivní výsledek a pro sí� jako celek 
ukázat své možnosti stejn� jako tomu bylo p�ed lety p�i sledování zákryt� hv�zd 
planetkami Tercidina (17. 9. 2002) a Bertholda (26. 8. 2003; druhý a t�etí nejlépe 
pozorovaný zákryt hv�zdy planetkou na sv�t�). 

Svá hlášení o provedených m��eních �as� (pokud nebudete p�ímo 
spolupracovat s n�kterou z výše uvedených organizací podílejících se na p�íprav� 
pozorovací kampan�) zašlete na emailovou adresu Hv�zdárny v Rokycanech 
(halir@hvr.cz).  

Jasnou oblohu a hodn� št�stí p�eje. 

Karel HALÍ� 
Hv�zdárna v Rokycanech      

 

Nebeské zajímavosti 
a Jupiterovy m�síce 

N�kolik výzev pro majitele dalekohled� 
p�ipraví v �ervnu p�edevším Jupiter a jeho 
Galileovské m�síce. Budou nám totiž nabízet r�zné 
zajímavé konfigurace. Nap�íklad v noci z 22. na 23. 
�ervna se do�káme nad ránem dvojitého p�echodu 
m�síc� Europa a Ganymedes p�es disk ob�í planety. 
V témže �ase se nám naopak za kotou�kem Jupitera 
bude skrývat t�etí jeho m�síc Io, který se do zákrytu 
dostane již kolem 2:22 SEL�. P�echod m�síce 
Europa za�íná po t�etí ráno. Nap�ed se na disku 
planety objeví jeho stín (ve 3:02 SEL�) a kolem 
3:49 p�ed kotou�ek planety vstoupí i sám m�síc 
Europa. O další hodinu pozd�ji se na disk promítne 
stín dalšího z Galileovských m�síc� – Ganymeda 
(4:42). To už také bude vedle planety op�t zá�it 
m�síc Io, který mezitím vystoupil zpoza planety. 
Bohužel záv�r tohoto p�edstavení už nám znemožní 
pokro�ilé svítání a Jupiter rychle postupující 
k západu. Hned 24. 6. ve�er dojde v rychlém sledu 
dokonce ke trojici zákryt� Galileovských m�síc� 
ob�í planetou. Ze st�ední Evropy bohužel uvidíme 
až pouze záv�r série úkaz�. Za kotou�ek Jupitera se 
postupn� schovají Callisto, Io a Europa. Jupiter 
bohužel vyjde až po 22. hodin�, kdy už Callisto 
bude po výstupu blízko planety. Ve 23:27 SEL� se 
k n�mu p�idá Io a v 1:13, již 25. 6. i Europa.   

A ješt� jedna zajímavost. Na samém konci 
m�síce, 30. �ervna ráno, v pr�b�hu svítání, m�žete 
zahlédnout tenký srpek M�síce blížící se 
k Plejádám. Vlastní zákryt se sice odehraje nad 
naším obzorem, ale za plného denního sv�tla, což nám bohužel znemožní jeho 
pozorování.  
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Okurková sezóna (už v �ervnu) 
�erven je z pohledu astronom� ur�it� nejmén� zajímavý m�síc. Krátká noc, 

b�hem které ani nenastane astronomický soumrak, navíc díky letnímu �asu 
odsunutá sm�rem k ránu. To dokáže odradit od pozorování i ty nejv�tší nadšence. 

Najít v  takovém m�síci „n�co“ 
zajímavého bývá obvykle složité, ne-li 
úpln� nemožné. Letos situaci trochu 
zachra�uje zákryt hv�zdy planetkou 
Astraea, o kterém si m�žete p�e�íst na 
jiném míst� zpravodaje. 

Jedinou další v�cí, která „stojí za 
�e�“a vyplatí se po�kat na ní do 
pozdních ve�erních hodin, nejlépe 
s fotoaparátem v ruce (m�že se to hodit 
ani ne za m�síc), bude seskupení t�les 
na ve�erní obloze 8. �ervna. Tém�� 
p�esn� nad západním obzorem se 
s postupujícím soumrakem objeví 
nejd�ív M�síc, dále planeta Saturn s již 
tém�� „zav�enými“ prstenci, planeta 
Mars a nakonec nejjasn�jší hv�zda 
souhv�zdí Lva – Regulus. 

Na p�ipojeném obrázku je zachycena situace v dob� nautického soumraku 
(p�ibližn� ve 23 hodin st�edoevropského letního �asu). Regulus bude v tu dobu 20° 
nad ideálním obzorem. 

Pozorování je možno vzít jako generálku na zajímav�jší a hlavn� „t�sn�jší“ 
�ervencové setkání totožných t�les. Ale o tom až p�íšt�. 

M.Rottenborn 

Expedice 2008 
Hv�zdárna a planetárium Plze� po�ádá i letos Letní astronomické 

praktikum – Expedice 2008. 
Akce se uskute�ní v termínu 18. – 31. srpna 2008 v roky prov��eném 

sportovním fotbalovém areálu v blízkosti obce Bažantnice (okres Plze� - sever). 
P�ístup po místní komunikaci, možnost p�íjezdu autem až na místo. V areálu je 
možnost využít kuchy�ku, sociální za�ízení, uzamykatelné prostory pro uložení 
techniky, p�ípojku elektrické energie pro pohon dalekohled� a další drobné služby. 

Ubytování je možné ve vlastních stanech, p�ípadn� v budov� sportovního 
areálu. Každý ú�astník musí mít vlastní spací pytel a karimatku nebo nafukovací 
matraci (u nových ú�astník� na požádání zašleme seznam co s sebou vzít).  

Ob�dy budou op�t zajišt�ny v jídeln� zem�d�lského družstva Hvozd, ve�e�e 
v restauraci (o víkendech i ob�dy), snídan� a sva�iny na míst�. 

Cena je 2.200,- K� za celé praktikum nebo 170,- K� / den a zahrnuje náklady 
za pronájem areálu, využití soc. za�ízení, elekt�iny, vody, stravování (snídan�, ob�d, 
sva�ina, ve�e�e, v p�ípad� pozorování i p�lno�ní sva�inka). Nezahrnuje pojišt�ní, 
které si zajiš�uje každý ú�astník individuáln�. 

Pro no�ní odborný program budou p�ipraveny podklady pro vizuální 
pozorování meteor�, prom�nných zákrytových dvojhv�zd, AAPO a M�síce. Lze 
použít i vlastní pozorovací programy. V p�ihlášce m�žete uvést i p�ípadné 
požadavky na pozorovací techniku, kterou zap�j�í H+P Plze�. Po shromážd�ní 
požadavk� rozhodne vedení Expedice o použití pozorovací techniky b�hem 
jednotlivých nocí. Vítána je i vlastní pozorovací technika. 

Denní odborný program bude zahrnovat tématické p�ednášky (v rozumné 
mí�e), pozorování Slunce a cvi�ná astronomická praktika. 

Volný �as je možno využít k výlet�m do okolí, sportovním i nesportovním 
aktivitám dle vlastního zájmu (fotbal, badminton, stolní hry), v míst� je omezená 
možnost koupání. Volný program bude up�esn�n denním rozd�lením. 

P�ihlášku je možno si vyžádat u po�adatele (nebo stáhnout 
z http://hv�zdárna.plzen.eu) a vypln�nou doru�it nejpozd�ji do 27. �ervna 2008 na 
adresu Hv�zdárna a planetárium Plze�, U Dráhy 11, 318 00 Plze�. Po�et ú�astník� 
je omezen kapacitou areálu a po�adatel si vyhrazuje právo výb�ru ú�astník�. 

Ú�astnický poplatek je zapot�ebí uhradit složenkou typu C, bankovním 
p�evodem nebo osobn� na výše uvedené adrese nejpozd�ji do 27. �ervna 2008.                                    
Údaje pro platbu p�evodem: �. ú�tu: 279141053/0300, var. symbol: vaše rodné 
�íslo, konst. symbol: 0008. Do zprávy pro p�íjemce napište: Expedice 2008 
a vaše p�íjmení. 

Bez zaplaceného ú�astnického poplatku není p�ihláška platná. Další informace 
m�žete 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 op�t konat V�da a technika v ulicích (Plzn�) a to 
v termínu 19. – 20. zá�í. Tentokrát prob�hne pouze jedna akce, nebude se 
opakovat situace z lo�ska (dv� konkuren�ní akce týden po sob�). Výbor 
rozhodl, že se pobo�ka op�t zú�astní a bude prezentovat svou �innost a 
propagovat astronomii.  

Protože tvo�ení a odpalování raket m�lo 
v minulém roce velký úsp�ch, odhadem se 
odpálilo 300 raket na vodní pohon, bude i letos 
hlavní atrakcí pobo�ky. Dále bude u stánku 
umíst�na výstava o �innosti pobo�ky.  

Jménem výboru bych vás, �leny pobo�ky, 
cht�l op�t poprosit o pomoc p�i p�íprav� a 
vlastním pr�b�hu akce. Pokud máte n�jaký 
nápad, jak by se mohla pobo�ka ješt� 
prezentovat, nenechte si ho pro sebe! Jste-li 
ochotni pomoci, nebo alespo� p�isp�t n�jakým 
návrhem kontaktujte zpcas@hvr.cz nebo 
Marka �esala. Stánek pobo�ky by m�l být 
umíst�n op�t na stejném míst� jako v roce 2007 
a to p�ed Západo�eským muzeem spole�n� 
expozicemi Hv�zdárny a planetária Plze�, 
Hv�zdárny v Rokycanech a Katedry obecné 
fyziky Z�U.   

O týden pozd�ji, 26. zá�í, prob�hne další ro�ník Evropské noci v�dc�. 
Pobo�ka se ú�astní zárove� na dvou místech – na rokycanské hv�zdárn� a ve 
Škodovce za 1. bránou. Op�t, pokud budete chtít pomoci, budeme velice rádi. 

    M.�esal 
 

Dotace od vedení �AS 

Západo�eská pobo�ka dostala letos jednu z historicky nejvyšších dotací 
od �AS. Výbor pobo�ky následn� rozhodl o jejím využití.  

Polovina �ástky bude využita na propagaci astronomie a pobo�ky (náklady na 
p�ípravu akcí typu VATVU, noc v�dc� atd.). Druhá polovina je ur�ena �len�m 
pobo�ky (zasílání zpravodaje, �áste�ná úhrada náklad� p�i ú�asti na akcích, 
p�ípadn� odm�ny za pomoc p�i akcích pobo�ky ur�ených ve�ejnosti a další náklady 
spojené s provozem pobo�ky). Rozd�lení dotace je koncipováno tak, aby se 
aktivním �len�m vrátily, pokud možno vícenásobn�, jejich �lenské p�ísp�vky.  
Takže, pokud p�emýšlíte nap�. nad putováním po hv�zdárnách, neváhejte! 

M.�esal 

Málem „to“ nevyšlo! 
A co vlastn�? Minulý zpravodaj. Níže si m�žete p�e�íst o tom, za jak 

dramatických okolností probíhal tisk kv�tnového �ísla. 
Celá léta, co Astronomické informace a Za�as vycházejí, zajiš�uje se jejich 

�ernobílý tisk na kopírce hv�zdárny v Rokycanech. V poslední dob� bylo pot�eba 
n�které stránky tisknout barevn�, což zajiš�uje Michal Rottenborn v Plzni. M�lo tomu 
být tak i letos v kv�tnu. A jak to probíhalo? 

„Plze�skou“ �ást tisku se poda�ilo zajistit a doru�it na hv�zdárnu t�i dny p�ed 
plánovaným termínem rozeslání zpravodaje. V Rokycanech m�ly být pouze dotišt�ny 
stránky �.2 a 5, nebo� bylo nutno po�kat na uzáv�rku placení �lenských p�ísp�vk�. A 
v tu chvíli za�aly problémy.  

Po dopln�ní �lánku se seznamem �len� jako první vypov�d�la službu kopírka na 
hv�zdárn� a trvala na tom, že bez bílého pruhu uprost�ed prost� tisknout nebude. Karel 
Halí� proto požádal o pomoc svou manželku. Bohužel ani kopírka ve škole, kde se 
pravideln� konají p�ístrojové seminá�e, se necht�la s naším zpravodajem kamarádit. Po 
zahájení tisku za�ala vydávat neobvyklé zvuky a po otev�ení zásobníku s papírem i 
vyplivovat ozubená a neozubená kole�ka r�znými sm�ry. V tu chvíli údajn� málem 
došlo k vražd� �editele (hv�zdárny) �editelkou (školy).   

Našt�stí se v Rokycanech našla ješt� jedna funk�ní kopírka, která se i p�es 
po�áte�ní neochotu polykat náš papír, svého úkolu zhostila s úsp�chem a tak bylo 
možno zpravodaj rozeslat ve stanoveném termínu. 

Když si to se�teme (v Plzni jedna barevná a jedna �ernobílá tiskárna, 
v Rokycanech dv� odepsané a jedna p�eživší kopírka), byl z�ejm� vytvo�en sv�tový 
rekord v po�tu použitých tiskových stroj� na jeden �asopis! Rádi bychom tímto 
pod�kovali Karlu Halí�ovi, který i s nasazením vlastního života zajistil, že vše nakonec 
dob�e dopadlo! 

Výbor pobo�ky 
 

Na co byste nem�li zapomenout 

- na 6.�ervna je p�edpov�zen pro nás velmi zajímavý zákryt pom�rn� jasné hv�zdy 
planetkou Astraea, podrobnosti najdete v samostatném �lánku 

- za�átkem �ervence se uskute�ní putování po (ne)astronomických zajímavostech jižní 
Moravy. Na akci je nutno se p�ihlásit nejpozd�ji do 10.6.2008. Pot�šující zprávou ur�it� je, 
že výbor odsouhlasil finan�ní p�ísp�vek pro ú�astníky akce, kte�í jsou �leny pobo�ky. A 
jeho výše? Nechte se p�ekvapit!   

- blíží se doba prázdnin a dovolených, a pokud budete cestovat n�kam „jižn�ji“, 
pro� se nepodívat na souhv�zdí, která od nás nikdy nevidíme? Nezapome�te si 
tedy krom� krému na spáleniny a fernetu �i živo�išného uhlí (dle v�ku a chuti) 
p�ibalit nap�íklad Karkoschk�v atlas oblohy. Výbor pobo�ky tímto p�eje všem 
�len�m p�íjemné strávení letošních prázdnin a dovolené! 


