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Sotva viditelná na za�átku, jasná na konci �ervence? 

Kometa Boattini 
Astronomové v�nující se hledání a 

pozorování malých t�les ve slune�ní 
soustav� už v�dí o komet� C/2007 W1 
(Boattini) delší �as. Objevena byla již 
20. listopadu 2007 Ameri�anem 
italského p�vodu 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, 
p�ípadn� až pátou magnitudu, za�íná 
být zajímavý i pro podstatn� širší 
okruh zájemc�   o astronomii.  

Ve chvíli, kdy vzniká tento �lánek, tedy na za�átku �ervna, 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 o�ima. Zájemci ze severní polokoule vybavení dalekohledy a triedry m�li 
možnost ji spat�it krátce na konci kv�tna. Jejich pozorovací stanovišt� však musela 
ležet jen nedaleko od rovníku. 

Na za�átku �ervna kometa vstoupila do jižní �ásti souhv�zdí Velkého psa. 
Problém v tomto období byl v její malé úhlové vzdálenosti od Slunce, kolem n�hož 
se jižn� prosmekla ve druhé polovin� m�síce (k pr�chodu perihelem dojde 24. 
�ervna 2008).  

Na ranní úsvitovou oblohu, stále blízko Slunce, se vyno�í na za�átku �ervence. 
Dá se o�ekávat, že se bude jednat o zajímavý, ale na druhou stranu nijak mimo�ádný 
objekt vhodný pro pozorování triedrem. Existuje však také možnost, že p�i pr�chodu 
perihelem se výrazn� zvýší aktivita jádra a kometa se stane objektem srovnatelným 
s jasností komety Holmes, která nás p�ekvapila na p�elomu lo�ského a letošního 
roku svým okázalým vzplanutím. Ale není vylou�en ani opa�ný scéná�, tedy že by se 
kometa mohla ve skrytu Slunce rozpadnou na mnoho malých úlomk� a již nikdy 
bychom ji nemuseli spat�it. Nebylo by to poprvé, kdy by k n��emu takovému došlo. 

Na naší obloze se m�žeme za�ít pokoušet o její spat�ení n�kdy na konci první 
�ervencové dekády, kdy se nám v �ase za�ínajícího svítání (3:45 SEL�) bude 
promítat p�ibližn� 10° nad východní obzor na hranici mezi souhv�zdími Býka a 
Velryby. V dalších dnech 
bude kometa strm� stoupat 
v deklinaci a její 
pozorovací podmínky se 
v p�ímé souvislosti s tím 
budou rychle zlepšovat. 
Nejnázorn�ji nám to 
ukazuje p�ipojená mapka. 
Naopak rychle by m�la 
podle p�edpov�di bohužel 
klesat její jasnost (z cca 5. 
mag na za�átku �ervence 
na +7,5 mag na jeho 
konci). Teoretický pr�b�h 
vývoje jasnosti C/2007 
W1 Boattini je v delší 
�asové škále (11/2007 až 3/2009) znázorn�n graficky na dalším p�ipojeném obrázku. 
Jak už bylo uvedeno výše, m�žeme se do�kat výrazných odchylek od této p�edpov�di 
na ob� strany. Proto nám nezbývá nic jiného než se pokusit ov��it si skute�nou jasnost 
a vzhled komety vlastním sledováním!   

 



Na ob�í planet� se objevila další rudá skvrna 

JUPITER P�ICHÁZÍ 
Planeta Jupiter  9. �ervence letošního roku projde opozicí a dostane 

se tak do optimálních podmínek pro pozorování. Nízká deklinace a 
krátká noc sice jeho sledování p�íliš naklon�né nebudou, ale p�esto by 
bylo neodpustitelnou chybou ochudit se o pohled na nejv�tší planetu 
slune�ní soustavy. Navíc se zdá, že v atmosfé�e tohoto plynného obra 
práv� nyní dochází k podstatným zm�nám. V jižním pásu se objevila již 
t�etí rudá skvrna. 

Nový útvar m�l p�vodn� vzhled bílého oválu vytvo�eného bou�í v atmosfé�e. 
Zm�na jeho barvy na �ervenou indikuje pohyb ví�ících bou�kových mrak� vzh�ru, 
obdobn� jako se to d�je u známé velké rudé skvrny.  

Další rudá skvrna  m�že být p�íznakem globálních zm�n klimatu, které se za�ínají 
prosazovat v atmosfé�e ob�í planety. Obrázek p�evzat z University of California, Berkeley 

Jupiter za�íná vypadat jako by jej zachvátily planetární spalni�ky. V blízkosti 
velké rudé skvrny a rudé skvrny junior se v neklidné atmosfé�e planety objevila 
�ervená skvrna již s po�adovým �íslem t�i. Nachází se ve velikosti pouhého zlomku 

p�vodních dvou útvar� západn� od primární staré rudé skvrny v témže pásu 
Jupiterovy atmosféry jako ona. 

Nová skvrna byla p�vodn� bílá a jednalo se o bou�kovou oblast oválného tvaru. 
Zm�na jejího zbarvení na �ervenou nazna�uje zvedání ví�ícího bou�kového mraku do 
výšky, stejn� jako se to d�je u velké rudé skvrny. Jedním z možných vysv�tlení 
pozorovaného z�ervenání u takto silných bou�í je to, že prudké proud�ní vynese 
materiál z hlubších vrstev vzh�ru až k vrchní vrstv� mrak�. Tím naroste výška 
bou�kové obla�nosti a slune�ní ultrafialové zá�ení se pak postará o jeho p�ebarvení na 
charakteristickou cihlovou barvu. 

Detailní analýza snímk� po�ízených ve viditelném sv�tle širokoúhlou planetární 
kamerou Hubbleova kosmického dalekohledu (Wide Field Planetary Camera) ve 
dnech 2., 9. a 10. kv�tna a snímk�m v blízké infra�ervené oblasti získaných adaptivní 
optikou Keckova dalekohledu (Havaj, USA) 11. kv�tna, odhalila relativní výšky 
vrchol� mrak� všech t�í �ervených útvar�. Vzhledem k tomu, že všechny t�i ovály 
rudých skvrn jsou velice jasné práv� v oblasti blízkých infra�ervených �ar je z�ejmé, 
že se musí ty�it v atmosfé�e Jupitera nad vrstvou metanu. 

Bou�e objevené p�ed více než dv�mi roky na planet� neustále zu�í. Záb�ry 
z vesmírného Hubble Space Telescope a pozemního Keck Telescope  odhalily 
postupn� probíhající zm�ny, kdy se relativn� klidná atmosféra obklopující velkou 
rudou skvrnu v pr�b�hu n�co více než roku p�em�nila v oblast neuv��iteln� 
chaotickou a prom�nlivou. Rudá skvrna junior, se objevila na ja�e roku 2006. Velká 
rudá skvrna je na svém míst� již dv� st� let, p�i�emž Jupiter�v vzhled známe od 
prvních pozorování dalekohledem již 350 rok�. Pokud nová rudá skvrna a p�vodní 
velká rudá skvrna budou pokra�ovat ve svém nyn�jším pohybu, m�ly by se setkat 
v pr�b�hu letošního srpna. Bude pak jist� zajímavé sledovat, jak se situace vyvine. Je 
možné, že menší porucha bude pohlcena velkou rudou skvrnou a zanikne, ale není 
vylou�eno, že se od sebe oba útvary jakoby odrazí a budou ve svém pohybu 
pokra�ovat v nových sm�rech. Rudá skvrna junior, která se nyní nachází mezi výše 
zmín�nou dvojicí, ale p�ibližn� o dva stupn� jižn�ji, bude procházet kolem velké rudé 
skvrny v �ervnu. 

Snímky z HST a Keckova dalekohledu mohou sv�d�it o tom, že se Jupiter nalézá 
v období zm�n 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 relativn� velice rychle zm�nit v r�zných oblastech planety o 
15° až 20° F (p�ibližn� 8° až 11° C). Teplota by stoupla v oblasti rovníku a snížila se 
blízko jižního pólu. Marcus také p�edpov�d�l, že velké zm�ny na jižní polokouli by 
za�aly, pokud jeho teorie platí, n�kdy kolem roku 2006, jako d�sledek proud�ní 
atmosférických vrstev, které se stanou nestabilními. 
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�ervencové dostavení�ko 
Vzpomínáte si o �em byl �lánek na tomto míst� zpravodaje v minulém 

�ísle?  Správn�, seskupení t�les na ve�erní obloze 8. �ervna. �ervencová obloha 
nám nabídne ješt� o n�co „t�sn�jší“ setkání stejných ú�astník�.   

Pokud 6. �ervence p�ibližn� hodinu a 
p�l po západu Slunce zamí�íte sv�j zrak 
(nebo fotoaparát) západním sm�rem, 
objevíte nad obzorem postupn� úzký srpek 
M�síce (3 dny po novu), planety Mars a 
Saturn a hv�zdu Regulus.  

Na kochání se a fotografování vám 
musí bohužel sta�it p�lhodina, protože 
první z ú�astník� (M�síc) zapadá krátce po 
t�iadvacáté hodin�.   

Poda�ila se vám fotka 8. �ervna? 
Pokud to vyjde i tentokrát, m�žete svému, 
mén� astronomicky zdatnému okolí 
ukázat, jak se posunou planety za pouhý 
m�síc v��i sob� a hv�zdnému pozadí.  

Na p�ipojeném obrázku je zachycena 
situace ve 22.30 SEL�. Saturn bude 
p�ibližn� 10° nad západním obzorem a 
Slunce o n�co severn�ji 9° pod obzorem. 

Ješt� malý dov�tek. K nejt�sn�jšímu 
p�iblížení a konjunkci Saturnu a Marsu 
dojde o p�t dn� pozd�ji a bude také 
viditelné na ve�erní obloze 

M.Rottenborn 
 

Galileovské m�síce „v �ad�“ 
O pozorování zákryt�, zatm�ní a p�echod� Galileovských m�síc� jste si 

mohli p�e�íst minule. K pozorování t�chto úkaz� je pot�eba v�tší dalekohled, 
ale ani majitel oby�ejného triedru nemusí p�ijít zkrátka! 

I s jeho pomocí ur�it� spat�í v t�sném okolí planety až �ty�i jasné 
„hv�zdi�ky“. Jedná se o nejv�tší m�síce Jupiteru - Io, Europa, Ganymed a Kalisto. 
V�tšinu �asu jsou kolem planety z našeho pohledu „jen tak rozházeny“, ale n�kdy 
nám dokážou poskytnout zajímavou podívanou. 

Situace, kdy se všechny �ty�i m�síce nacházejí 
na jedné stran� od planety, není tak úpln� �astá.         
A ješt� vzácn�jší jsou okamžiky, kdy jsou se�azeny 
v��i planet� v po�adí odpovídajícím jejich ob�žným 
drahám. Letos v �ervenci se nám nabízí hned t�i 
možnosti vid�t všechny �ty�i m�síce v tom 
„správném“ po�adí. 

První nastane v noci 8. / 9. �ervence. Již 
v okamžiku východu planety, kolem 21.30 SEL�, 
budou všechny m�síce naskládány západn� (pro 
nep�evracející dalekohled „vpravo“) od planety. Nad 
obzor se vyhoupne první m�síc Kalisto a poslední 
vlastní Jupiter.   

O p�lnoci sice zmizí m�síc Io za kotou�kem 
planety, ale ješt� není �as balit a jít spát. P�ibližn�       
v 01.20 SEL� se na východním okraji objeví Io, aby 
vzáp�tí na západním zmizela Europa. Jupiter bude 
n�kolik minut vypadat, jako by m�l „uši“. 

Po soumraku 12. �ervence budou všechny 
m�síce východn� od planety, ale do „správného“ 
po�adí se dostanou až kolem t�etí hodiny ráno.  

Nejdelší možnost k pozorování dostaneme 
v noci 22. / 23. �ervence. Již ve�er po soumraku 
budou m�síce ve „správném“ po�adí západn� od 
planety a vydrží tam tém�� celou noc. Jen Io zmizí 
kolem p�l �tvrté ráno, t�sn� p�ed západem Jupiteru, 
za kotou�kem planety.  

Nakonec jedna hádanka pro vás. Jaké 
výro�í, které souvisí s Jupiterem a jeho m�síci, nás �eká p�íští rok? Odpov�� 
zašlete nejpozd�ji do 10. �ervence na mail michal.rottenborn@tiscali.cz, nebo 
SMS na 604 443 680. Ze správných odpov�dí bude vylosována jedna, jejíž autor 
obdrží malou v�cnou cenu.   

M.Rottenborn 
 



ASTRAEA nad �eskem 
Pohled na zákryt relativn� jasné hv�zdy planetkou Astraea, 

k n�muž došlo 6. �ervna p�ed p�lnocí, je z pohledu Hv�zdárny 
v Rokycanech velice rozporuplný. S ohledem na snahu vybudovat na 
území �eské republiky co nejhustší sí� pozorovatel� zákryt� hv�zd 
t�lesy slune�ní soustavy jednozna�n� kladný výsledek. 
Z pozorovatelského hlediska další „propadák“ a zklamání. 

Poslední fázi p�íprav m��ení �as� „planetového“ zákrytu provázely 
obavy o vývoj po�así. Situace nad st�ední Evropou byla velice nep�ehledná, 
jednotlivé modely se od sebe diametráln� lišily a navíc prakticky hodinu po 
hodin� m�nily významným zp�sobem sv�j pohled na rozložení obla�nosti. 
Ohledn� up�esn�né p�edpov�di tentokrát nedošlo k žádné dodate�né úprav� 
a platil Preston�v model z 22. kv�tna 2008. 

V pr�b�hu dne se obloha v Rokycanech zatáhla. Trochu nad�je 
p�ineslo �áste�né protrhávání obla�nosti, které se dostavilo v podve�er. 
Nad východním obzorem se dokonce objevila velká modrá „trhlina“, která 
dávala nad�ji na své zv�tšování. Opak však byl pravdou. Se soumrakem se 
sice nepravideln� objevovaly drobné tmavomodré mezírky, ale rozpoušt�ní 
obla�nosti ani její odchod se nekonal. V zoufalství jsem sledoval na 
monitoru po�íta�e patnáctiminutový vývoj obla�né pokrývky nad st�ední 
Evropou, který sice ukazoval na pomalý pohyb sm�rem k západu, ale jeho 
rychlost nebyla z mého pohledu uspokojivá. Snímky potvrzovala i má 
komunikace s J. Mánkem a V. Jindrou p�ipravenými v Praze kte�í 
potvrzovali jasnou oblohu a M. Rottenbornem, který se skupinou 
Hv�zdárny a planetária Plze� vyrazil na západ sm�rem k Rozvadovu. Zde 
byla obla�nost sice protrhaná, ale stále p�íliš hustá na to, aby dávala nad�ji 
na uskute�n�ní pozorování. 

K lepšímu se situace v Rokycanech za�ala posouvat až kolem 22. 
hodiny. Na nebi se rozši�ovala od východu stále v�tší plocha jasné oblohy. 
V p�l jedenácté nade mnou už jasn� svítil celý letní trojúhelník. Zenit a 
západ však stále z�stávaly skryty pod mraky. V té dob� již v kopuli svítila 
obrazovka monitoru, pípal �asový signál DCF77 vepsaný i do obrazu 
aktivované TV kamery a v mechanice videorekordéru byla zasunuta kazeta. 
Na displej jsem vy�ukal sou�adnice hv�zdy TYC 0291-00146-1. Dalekohled 
se oto�il na jihovýchod a zabodl sv�j pohled do mrak�, které v této oblasti 
stále tém�� bez hnutí zakrývaly pohled do vesmíru. P�ibližn� deset minut 
p�ed úkazem jsem se smí�ený s osudem rozlou�il s možností televizního 
záznamu. Na vyhledání p�íslušného pole se zakrývanou hv�zdou do plošky 
obrazu 3 x 5 obloukových minut za�alo být nereálné. Smí�il jsem se tedy 
s vidinou vizuálního pozorování. Poslední minuty už jsem strávil za 
okulárem našeho nového p�lmetrového teleskopu, se stopkami v ruce a do 
poslední chvíle živenou nad�jí, že p�eci jen p�ijde zázrak. Nep�išel. DCFka 
odpípávala minutu za minutou a já hled�l stále jen do tmavé jednolité šed� 

okuláru. Je snad jasné, že se m� v tu chvíli zmocnilo velké zklamání. Kdy se 
mi zase pošt�stí mít 97% šanci spat�it „planetový“ zákryt hv�zdy s jasností 
8.9 mag planetkou o teoretickém pr�m�ru 119 km. Situace na nebi se minutu 
od minuty zlepšovala a objevovaly se stále další a další hv�zdy. Souhv�zdí 
Panny se zpoza mrak� vylouplo p�ibližn� 20 minut po zákrytu. Jak se tedy 
v praxi ukázalo byly skute�n� Rokycany na hran� mizející obla�nosti p�esn� 
tak jak to krátce p�ed úkazem indikovala v�tšina meteorologických model� a 
jak to dotvrzovaly i satelitní snímky. 

Le� život jde dál a zv�davost m� po zakrytkování dalekohledu a 
zaklapnutí kopule vyhnala k po�íta�i. Jak dopadli ostatní? B�hem n�kolika 
minut za�aly p�icházet první zprávy. Jan Mánek nadšen� p�es ICQ psal o 
p�ibližn� dvanáctisekundovém zákrytu, který se mu poda�ilo videokamerou 
nato�it z domova (Praha-Barandov). Jen o chvíli pozd�ji se také z Prahy 
ozval Mirek Jindra – také úsp�šný. Mén� radostný byl „mobilní“ telefonát ze 
západu �ech. Celá expedice, která vyjela z Plzn� a postupn� rozestav�la 12 
pozorovatel� na 8 p�edem vybraných stanovištích byla pod mraky. Lumír 
Honzík, který se dostal až na hranice (a existují nepotvrzené zprávy, že i za 
n�) do Rozvadova podle t�chto informací dokonce místo pozorování zmokl. 
Ale p�icházely i další, radostn�jší zv�sti. V Ond�ejov� se pozitivní m��ení 
(kolem 15 s) poda�ilo panu P. Kušnirákovi. Na pevnou linku hv�zdárny se 
ozvali nadšení pozorovatelé z T�ebí�e, kterým se hv�zda ztratila na asi 17 s. 
Sm�lu m�l tentokrát Jan Zahajský, který se svou technikou vypl�oval 
mezeru mezi Prahou a Rokycany u Berouna. Na jasné obloze úsp�šn� 
odpozoroval zákryt blízko jeho jižní hranice a následn� si š�ouch do stopek 
tak neš�astn�, že je vynuloval.   

Již b�hem n�kolika prvních desítek minut po úkazu bylo možné si 
ud�lat hrubou p�edstavu o reálném pr�b�hu stínu. Bylo z�ejmé, že se 
posunul minimáln� o polovinu svého pr�m�ru k severu a dal šanci na 
úsp�šné pozorování p�ipraveným astronom�m nejen v �echách, ale i na 
Morav�. Pro m� z t�chto informací plynula alespo� jedna malá út�cha ve 
form� zjišt�ní, že stanice Rokycany by za jasného po�así stejn� byla mimo 
stín. Sice by se asi jednalo o jedno z  t�ch zajímavých negativních 
pozorování, která každý m�síc v Zákrytovém zpravodaji tolik zd�raz�uji pro 
jejich vypovídací schopnost vymezit okraj planetky, ale p�edstavte si to 
zklamání pokud bych op�t nic nevid�l (totéž se stalo u planetky Boliviana 
v polovin� kv�tna). Takto m� od n�j obla�nost ušet�ila. Že tomu bylo 
skute�n� tak potvrdilo hlášení dvou pozorovatel� ze Slovenska (Majchrovi� 
and Piffl), kte�í se vypravili do Rakouska do oblasti centrální linie aby 
zjistili, že rad�ji m�li z�stat doma u Bratislavy. 

B�hem noci a následujícího dne se scházela další hlášení a to nejen od 
nás, ale také ze zahrani�í. Zákryt jasné hv�zdy  TYC 0291-00146-1 velkou 
planetkou (5) Astraea byl i p�es všechny problémy a nezdary úsp�šný. 
K dispozici je velký po�et pozitivních m��ení, která jist� umožní ud�lat si 
reálnou p�edstavu o skute�ných rozm�rech asteroidu i jeho skute�ném 
profilu a je pot�šitelné, že na jejich získání mají nezanedbatelný podíl také  



pozorovatelé z �eské republiky. Lze si jen p�át, abychom se dalšího 
podobného zákrytu hv�zdy planetkou s obdobn� p�íznivými parametry 
do�kali co nejd�íve.  

K.Halí� 
 
Poznámka redakce: Na p�ipojeném snímku se m�žete podívat, jak 
vypadala meteorologická situace z pohledu družice NOAA, která p�elétala 
p�es naše území p�ibližn� 10 minut p�ed zákrytem. 
 

 
 

Co se nevešlo minule 

Poslední Astrove�er se sice konal již koncem kv�tna, ale informace 
o n�m p�inášíme z prostorových d�vod� až nyní.  

První p�ísp�vek o quasarech p�ednesl vrámci astronomického 
minislovní�ku R.Medlín (jednalo se o odložené písmeno Q z únorového 
Astrove�era, kdy byl autor nemocen). Na n�j navázal V.Kalaš s písmenem 
Y, které bylo vylosováno pro tento Astrove�er. Jeho velmi odleh�enou 
formou p�ipravený a hlavn� p�ednesený p�ísp�vek o Yerkeské observato�i 
sklidil velký úsp�ch. 

 

V další p�ednášce M.Randa seznámil p�ítomné s tím, jak to vypadá s astronomií 
v nové u�ebnici fyziky pro 9. t�ídy základní školy. Nakonec se v rámci rubriky st�ípky 
a zajímavosti mluvilo o všem možném, p�edevším o planetkovém zákrytu, o jehož 
výsledcích si m�žete p�e�íst na jiném míst�. Po�así bohužel nedovolilo plánované 
pozorování pr�chodu Marsu hv�zdokupou M44. 

B�hem ve�era také náš 
p�edseda J.Jíra p�edal manžel�m 
Šmídovým malý v�cný dar jako 
pod�kování za jejich skv�lou 
reprezentaci pobo�ky v sout�ži 
�eská astrofotografie m�síce. 

Vzhledem k tomu, že druhý 
p�ednášející od písmene Y 
(Karel Halí�) nemohl            z 
 �asových d�vod� dorazit, byl 
jeho p�ísp�vek p�eložen na další 
Astrove�er, kde bude za�azen se 
dv�ma dalšími od písmene L, 
které bylo vylosováno nyní 

spole�n� s  p�ednášejícími M.Adamovským a O.Trnkou.  
Výbor pobo�ky 

 
�trnáctého kv�tna, t�sn� p�ed 85. narozeninami, zem�el dlouholetý �editel 

hv�zdáren ve Valašském Mezi�í�í a Plzni a �estný �len �AS 

Ing. Bohumil Male�ek 
�est jeho památce! 

 
 Na co byste nem�li zapomenout 

- v noci 9./10. �ervence op�t po dlouhé dob� nastane astronomická noc (Slunce 
klesne více než 12° stup�� pod obzor) a bude trvat úžasných 27 minut! Situace se 
bude rychle zlepšovat a koncem m�síce už bude trvat tém�� 4 hodiny.     

- kolem 10. �ervence dojde k další, tentokrát západní elongaci Merkuru. Pokud 
jste se namlsali v kv�tnu, kdy byla planeta vysoko na ve�erní obloze, budete 
tentokrát zklamáni. Merkur se ráno v dob� ob�anského soumraku dostane nejvýš 
4° nad obzor 

 
  


