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Procházka dubnovou oblohou 
Těsně před začátkem dubna se nám sice večerní soumrak posunul o 

hodinu do pozdějšího večera, ale i tak určitě stojí za to si na noční tmu, 
kdy se nad námi objeví první hvězdy, počkat. Jarní souhvězdí se v dubnu 
naplno ujímají vlády. Vysoko nad hlavou nám sedm jasných hvězd 
vykresluje dobře známy asterismus Velký vůz. Jeho zadní kola, hvězdy 
Dubhe a Merak, nám pak neomylně ukáží směr k Polárce promítající se 
do blízkosti severního nebeského pólu. 

Pokud se od nich vydáme na opačnou stranu, zavedou nás k nejznámějšímu 
souhvězdí právě jarní oblohy, do souhvězdí Lva, které září po soumraku vysoko nad 
jihem. Jeho nejjasnější hvězda Regulus leží téměř přesně na ekliptice. Cestu k 
dalšímu významnému souhvězdí jarní oblohy nám ukáže svým prodloužením 
zakřivený oj Velkého vozu, nebo chcete-li ocas Velké medvědice. Velkým obloukem 
taženým směrem k nebeskému rovníku, se dostaneme k oranžově zbarvené obří 
hvězdě Arkturus. Je to nejjasnější stálice nejen souhvězdí Pastýře ale i celé jarní 
oblohy. Níž nad 
jihovýchodním obzorem, 
pod spojnicí hvězd Regulus 
a Arkturus narazíme na 
třetí jasnou jarní stálici, 
namodralou hvězdu Spica 
v souhvězdí Panny. Tím 
jsme získali poslední 
vrchol dobře známého 
orientačního obrazce, tzv. 
jarního trojúhelníku. 
V letošním roce se nám ale 
může hledání hvězdy Spica 
trochu zkomplikovat. 
V popsané oblasti totiž září 
ne jedna ale hned dvě jasné 
hvězdy. Jak je to možné? Jednoduše, hvězda je tam stále pouze jedna, ale kousek na 
východ od Spicy, na hranici mezi souhvězdími Panny a Vah, se nám na jarní nebe 
promítá jedna z planet sluneční soustavy. Je to oběžnice okrášlená svým typickým 
prstencem, který však spatříme až při pozorování dalekohledem, druhá největší 
planeta – Saturn.  K jarním souhvězdím počítáme i nenápadné souhvězdí Vlas 
Bereniky, které najdeme mezi souhvězdími Pastýře a Lva. Jeho nenápadné hvězdy 
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nás nejspíš nezaujmou, ale přesto je zde, už s využitím dalekohledu nebo ještě lépe 
astrofotografie, co na koukání. 
Řeč je o Kupě galaxií ve 

Vlasech Bereniky (na 
připojeném snímku).  Jedná 
se o jednou z nejhustějších 
známých kup a obsahuje 
tisíce galaxií. Každá z nich 
hostí, podobně jako naše 
Mléčná dráha, miliardy 
hvězd. Přesto, že se ve 
srovnání s jinými kupami 
nachází nedaleko, trvá 
světlu z Kupy ve Vlasech 
Bereniky  plných 600 
miliónů let než k nám 
dolétne. Kupa ve Vlasech 
Bereniky je tak velká, že 
světlu, z jednoho jejího konce na druhý, cesta trvá milióny let! Většina galaxií v této 
ale i v dalších kupách jsou galaxie eliptické, zatímco většina galaxií mimo kupy jsou 
spirály.   

Asi ještě známnější a také pozorování menšími dalekohledy dostupnější je Kupa 
galaxií v Panně. Jedná se o kupa galaxií vzdálenou od 15 do 22 miliónů světelných 
let Mléčné dráhy, která obsahuje okolo 1300 známých galaxií. Ale odhaduje se, že 
celkový počet by mohl dosahovat až 2000 galaxií. Právě tato kupa tvoří jádro tzv. 
Místní nadkupy galaxií, do níž náleží i Mléčná dráha. 

Kupa v Panně je velmi rozsáhlá a zasahuje částečně i do sousedního souhvězdí 
Vlasů Bereniky. Několik desítek jejích galaxií se dá vyhledat již dalekohledem s 
průměrem objektivu 15 cm. Známý autor prvního katalogu objektů vzdáleného 
vesmíru, Charles Messier, do svého seznamu zařadil hned 16 nejjasnějších z nich 
(M49, M58, M59, M60, M61, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90, M91, M98, 
M99 a M100). Messier toto seskupení nazval kupa mlhovin, neboť v rámci techniky, 
kterou měl k dispozici, nepoznal jejich pravou galaktickou podstatu. 

Z výše uvedeného pak jistě není náhodou, že tzv. Messierovské maratony se 
pořádají každoročně právě na přelomu března a dubna a oblast souhvězdí Vlasů 
Bereniky a Panny je prvním velkým „lovištěm“ závodníků. 

Jarní dubnové nebe nám však každoročně nabízí ještě jednu pravidelnou 
příležitost k zajímavému pozorování. V noci z 21. na 22. dubna nás před svítáním 
navštíví meteorický roj Lyrid . V maximu (které nastane 22. 4. dopoledne našeho 
času) se můžeme těšit na deset až patnáct jasných meteorů roje za hodinu, které 
vyletují velkou rychlostí, téměř 50 km/hod, z bodu (radiantu) nacházejícího se blízko 
hvězdy Vega v Lyře (ta už náleží jednoznačně na letní oblohu a z jara je vysoko nad 
obzorem ve druhé polovině noci). Roj je kometárního původu a jeho mateřským 
tělesem je vlasatice Thatcher (C/1861 G1).  
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Z minulosti jsou známy podstatně silnější maxima, než které můžeme očekávat 
letos. Zřejmě nejvýraznější nastalo v roce 1803, při sledování ze severní Ameriky 
bylo v rámci tohoto meteorického deště vidět  stovky meteorů každou minutu. Letos 
bohužel budeme mít potíže se spatřením i obvyklého počtu meteorů, neboť slabší 
úkazy nám zakryje svým jasem Měsíc, který se bude blížit úplňku a zapadne až krátce 
před svítáním. 

Alespoň za kratičkou zmínku na závěr procházky dubnovou oblohou jistě stojí i 
již odlétající kometa PanStarrs, které bylo věnováno celé březnové číslo 
Astronomických informací. Kometa se s počátkem měsíce přestěhovala na ranní 
oblohu a podél velkého Pegasova čtverce vystoupá do souhvězdí Andromédy, kde se 
v závěru prvního dubnového týdne potká s Velkou galaxií v Andromédě (M31). 
Vlasatice však již s postupem času, jak se vzdaluje od Slunce i od Země, bude rychle 
slábnout a k jejímu sledování už jen stěží budou stačit neozbrojené oči a hodit se bude 
co největší dalekohled. 

 

Zajímavé zákryty hvězd 
planetkami 

Ve středu 20. března pouhou minutu po poledni středoevropského času 
zahájilo svoji vládu jaro. Po deseti dnech a několika hodinách se náš občanský 
čas posunul o hodinu zpět a začal platit středoevropský letní čas. Obě tyto 
skutečnosti ani v nejmenším nevedou ke zlepšení podmínek pro sledování 
zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. Noc se den za dnem zkracuje a čekání na 
večerní soumrak se prodloužilo.  

V závislosti na popsané změně podmínek se v dubnu snížil počet zákrytů hvězd 
Měsícem a tečné zákryty jasnějších hvězd vymizely prakticky úplně. V prvním jarním 
měsíci ale přeci jen „zákrytáři“ nepřijdou zkrátka. Zcela překvapivě nás čekají dva 
zajímavé zákryty hvězd planetkami. Ne, že by tyto úkazy neměly svá ale… Ale přesto 
bude určitě dobré věnovat jim pozornost. 

Již 6. dubna 2013 v čase konce nautického soumraku projde severem České 
republiky od západu na východ stín přibližně 39 km planetky (495) Eulalia. Hlavní 
úskalí tohoto zákrytu bylo již zmíněno v první větě. Klíčovým slovem je soumrak. 
Pozorovatelé totiž budou mít skutečně pouze minimum času pro vyhledání zakrývané 
hvězdy. Naopak klady jsou v této souvislosti hned dva. Hvězda HIP 26684 není 
extrémně slabá, její jasnost činí 8,6 mag. Další nezanedbatelnou výhodou  je  samotná 
pozice stálice, najdeme ji totiž necelý stupeň východně od „dolního“ rohu souhvězdí 
Býka, hvězdy ζ Tau (zeta Tauri) o jasnosti 3,0 mag. Ta by nám měla při hledání i za 
soumraku výrazně pomoci. K úkazu navíc dojde ve velice příjemné výšce 44° nad 
jihozápadním obzorem (A = 249°).  
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Druhý problém je 
svázán již přímo se 
zákrytem. Maximální délka 
času, na nějž se hvězda při 
sledování z centrální linie 
skryje za planetku, je 
spočtena na 1,3 s. Pro 
pohodlné vizuální 
pozorování sice relativně 
málo ale na druhou stranu 

ne extrémně málo. Je ale v každém případě s touto nepříjemností počítat a být na ni 
připraven. Výhodou je značný pokles jasnosti při zákrytu o 7,2 mag. Hvězda tedy 
pouze nesníží svoji jasnost, ale jednoznačně na okamžiky zákrytu „zhasne“. 

Snad ještě zajímavější nebeské představení nás čeká v polovině měsíce, 17. dubna 
2013 večer (kolem 21:42 UT). Podle upřesnění provedeného S. Prestonem dojde těsně 
za naší jihozápadní hranicí v Německu k zákrytu hvězdy planetkou (351) Yrsa. Tím, 
co z úkazu dělá něco naprosto mimořádného, je skutečnost, že zakrývaná hvězda je 
těsnou dvojhvězdou se složkami o jasnosti 9,8 a 10,6 mag, přičemž uvažovaná 
vzdálenost složek je 0,0108“ v rektascenzi a 0,026“ v deklinaci. Porovnat to můžete s 
aktuální úhlovou velikostí planetky Yrsa 0,034“. Praktickým výsledkem, který 

vyplývá z těchto čísel, je 
skutečnost, že po zemském 
povrchu projdou v těsném 
sousedství hned dva pásy 
stínů od primární a 
sekundární složky 
dvojhvězdy s šířkou  
dvakrát 57 km. Vzájemná 
vzdálenost centrálních os 
stínů bude přibližně 100 
km. Tím se samozřejmě 
také zdvojnásobí i naše 
šance na zachycení úkazu.  

Stín sice bude procházet od severu k jihu Německem, ale úspěšné napozorování 
zákrytu by v tomto případě mohlo významnou měrou přispět nejen k upřesnění našich 
znalostí o planetce, ale především zcela přesně popsat konfiguraci těsné dvojhvězdy. 

Při sledování obou výše popsaných zákrytů samozřejmě Hvězdárna v Rokycanech 
počítá se zapojením dlouhodobě spolupracující sítě pevných pozorovacích míst. 
Určitě by však bylo zajímavé případné „mezery“ vyplnit i mobilními stanicemi. Proto 
budu rád, pokud se případní zájemci ozvou na mail halir@hvr.cz . 

ASTRONOMICKÉ informace  – 4/2013 
na stránkách HvR naleznete AI  v elektronické podobě dříve než ve svém e-mailu či  poštovní schránce  http://hvr.cz  

                                                                              Rokycany, 25. března 2013 
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AI 04/2013 – příloha pro členy Západočeské pobočky ČAS 
http://zpcas.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členská základna 2013 
Západočeská pobočka České astronomické společnosti má 

v současné době 56 členů (45 kmenových a 11 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).

1. M. Adamovský, Plzeň, K  
2. M. Bareš, Plzeň, H  
3. J. Bartošová, Tlučná, K  
4. M. Benediktová, Plzeň, K  
5. J. Blažek, Dýšiná, K  
6. M. Cajthaml, Horažďovice, K  
7. D. Cvrková, Rokycany, K  
8. B. Černohousová,  
    Prostějov, H  
9. M. Česal, Choc. Újezd, K  
10. J. Drhová, Měcholupy, K  
11. J. Fejt, Planá, K  
12. M. Hájek, Rotava, K  
13. K. Halíř, Rokycany, H  
14. L. Hejna, Veselí n. L., K  
15. J. Hofman, Cheb, H  
16. L. Honzík, Plzeň, K  
17. S. Horák, Pařezov, K 
18. A. Hříbal, Ch. Planá, K 
 
 
 
 

19. J. Chvála, Toužim, K  
20. J. Chvátal, Kolinec, H  
21. J. Jíra, Rokycany, K  
22. O. Kéhar, Plzeň, K  
23. V. Kerhart, Praha, H  
24. J. Kocián, Plzeň, K  
25. A. Komora, Plzeň, K  
26. Z. Koželoužková, Plzeň, K  
27. M. Kučera, Nová Huť, K  
28. V. Lukešová, Ejpovice, K  
29. P. Mach, Cheb, K 
30. M. Machoň, Podhrad, K  
31. L. Martínková, Sedlec, K  
32. J. März, K. Vary, K  
33. J. Mucha, Sp. Poříčí, K  
34. P. Pech, Plzeň, K  
35. M. Plzáková, Plzeň, K  
36. J. Polák, Plzeň, K  
37. J. Prchal, Nežichov, H  
 
 
 
 

38. J. Příbek, Úboč, H  
39. M. Randa, Vejprnice, K  
40. M. Rottenborn, Plzeň, K  
41. L. Řehák, Haar, K  
42. S. Semecká, Řevničov, H  
43. J. Schierl, Toužim, H  
44. M. Schuster, Plzeň, K  
45. A. Soukup, Plzeň, K  
46. V. Suchá, Plzeň, K  
47. A. Šavrda, Praha, K 
48. L. Šmíd, Plzeň, K  
49. V. Šmídová, Plzeň, K  
50. P. Šmolík, Plzeň, K  
51. P. Štych, Strašice, H  
52. J. Švábenický, Hořovice, K  
53. J. Toman, Letiny, K  
54. O. Trnka, Plzeň, K  
55. V. Valášek, Židlochovice, K  
56. M. Vonásková, Rokycany, K 
 

Marek Česal 
 



SVIŤME SI NA CESTU ... NE 
NA HVĚZDY 2013 

Slovenská ústredná hvezdáreň a Česká astronomická 
společnost ve spolupráci s dalšími astronomickými 
subjekty vyhlašují 3. ročník mezinárodní Česko –
 Slovenské fotografické soutěže se zaměřením na 
problematiku světelného znečištění. 

Soutěž je určena pro všechny fotografy bez rozdílu. 
Hlavním cílem fotografické soutěže je upozornit na stále se 
zhoršující situaci ve světelném znečištění. Fotografie takto 
získané budou po skončení soutěže použity pro propagaci 

nápravy a průběžného zlepšování situace v oblasti světelného znečištění. 
Jsou vypsány tři soutěžní kategorie: Jak rozhodně nesvítit, Správné světlo 

a Variace na téma světlo a tma. 
Podrobnější informace a pravidla naleznete na stránkách pobočky. Uzávěrka 

soutěže je 31. 10. 2013. 
Josef Jíra 

Zápis z plenární schůze 
Západočeské pobočky České astronomické společnosti, která se uskutečnila 

v sobotu 9. března 2013 od 9.00 hod na hvězdárně v Rokycanech.  
Schůzi zahájil místopředseda výboru pobočky O. Trnka a pověřil jejím vedením 

O. Kéhara. Ten konstatoval, že v oficiální čas začátku schůze je přítomno pouze 
16 z 56 členů pobočky a v souladu se stanovami společnosti vyhlásil 30 minutovou 
přestávku. Během ní byla přítomným členům podána informace o blížícím se 
Messierovském maratónu a velmi zajímavém zákrytu hvězdy planetkou 6. dubna 
a o průběhu příprav zájezdu za polárními zářemi v říjnu letošního roku. 

V 9.30 byla schůze zahájena za přítomnosti 18 členů pobočky. Byly projednány 
následující body: 
- předložený program schůze byl schválen (18 hlasů pro) 
- byly předloženy návrhy na složení mandátové a volební komise (L. Honzík, 
V. Lukešová), návrhové komise (K. Halíř, M. Rottenborn), zapisovatele 
(M. Rottenborn) a ověřovatele zápisu (K. Halíř) – schváleno (18 hlasů pro) 
- byla provedena kontrola usnesení z minulé plenární schůze – bez závad 
a připomínek 
- předseda pobočky J. Jíra přednesl zprávu o činnosti pobočky za uplynulé 3 roky 
- za nepřítomného hospodáře pobočky M. Česala, přednesl zprávu o hospodaření za 
uplynulé tři roky také předseda J. Jíra 
- diskuze ke zprávám: L. Honzík upozornil na novelu Občanského zákoníku, která by 
měla být platná od 1. 1. 2014. Bude nutno upravit stanovy a evidenci majetku 
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společnosti. Současně zhodnotil činnost pobočky z pohledu člena výkonného výboru 
společnosti a ocenil její práci v porovnání s dalšími složkami. 
- odstupujícímu výboru bylo uděleno absolutorium (20 hlasů pro, 1 se zdržel) 
- byl podán návrh na nové složení výboru a jeho volbu formou týmu 
- schůze schválila návrh, aby volba nového výboru proběhla tajně, formou volby 
celého týmu (19 hlasů pro, 2 se zdrželi) 
- mandátová komise konstatovala, že je přítomno 20 členů pobočky. Volební komise 
rozdala 20 hlasovacích lístků, vráceno 20 hlasovacích lístků, z toho 20 platných. 
Výsledek volby – 20 hlasů pro. 
- nově zvolený výbor se sešel ke krátké poradě a poté seznámil přítomné, že se 
dohodl na následujícím rozdělení funkcí: J. Jíra - předseda, O. Trnka - místopředseda, 
M. Česal - hospodář, M. Plzáková a J. Toman - členové výboru 
- vzhledem k časové tísni bylo nutno delegáty letošního sjezdu ČAS nahlásit před 
konáním plenární schůze pobočky. Výbor celou záležitost zajistil a požádal plenární 
schůzi o potvrzení jeho rozhodnutí, aby delegáty sjezdu za naši pobočku byli 
L. Honzík, M. Plzáková a O. Trnka – schváleno (19 hlasů pro, 1 se zdržel) 
- byl podán návrh usnesení (viz příloha). Vzhledem k tomu, že o jednotlivých bodech 
bylo hlasováno v průběhu schůze, nebylo nutno o usnesení znovu hlasovat. 
- vedoucí schůze O. Kéhar poděkoval přítomným za účast a v 11.05 schůzi ukončil 

Zapsal: M. Rottenborn 
Ověřil: K. Halíř 

Na co byste neměli zapomenout 
� ve čtvrtek 4. dubna se kometa PanSTARRS promítne do blízkosti galaxie M31 

(předpokládaná jasnost komety 5 mag) 
� v neděli 14. dubna okolo 21. hodiny se bude nacházet Měsíc v konjunkci 

s Jupiterem (vzájemná vzdálenost 2,7°), úkaz je pozorovatelný večer nad 
západním obzorem blízko Aldebaranu v souhvězdí Býka  

� v pondělí 22. dubna nastane maximum roje Lyrid (4 dny před úplňkem) 
� ve čtvrtek 25. dubna proběhne zatmění Měsíce, od nás pozorovatelné jako 
částečné s fází pouze 0,015 

� v pátek 26. dubna v 1 hodinu bude Měsíc v konjunkci se Saturnem (vzájemná 
vzdálenost 4,4°) 
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Messierovský maratón 2013 
 

Přijeďte o víkendu na hvězdárnu do 
Rokycan! Letošní dosavadní počasí sice 
nedává příliš velkou šanci na zopakování 
některého z mimořádně úspěšných ročníků 
Messierovského maratónu, který bude 
součástí jarního pozorovacího víkendu, 
který se uskuteční na Hvězdárně 
v Rokycanech ve dnech 5. až 7. dubna 2013. 
Mějte ale na paměti, že průzračně čisté nebe 
s minimálním seeingem může přijít zcela 
náhle a neočekávaně a příjemně nás 
překvapit.  

Loňské finále maratónu, jak si jistě 
pamatujete, výrazně ovlivnila oblačnost. Ale 

jen několik dnů předtím Jiří Kubánek ze svého pozorovacího stanoviště ve Strašicích 
například psal, jak v čase mezi 19:20 až 4:56 bezpečně spatřil svým refraktorem 
93/1000 102 objekty Messierova katalogu (navíc u dvou dalších si nebyl zcela jist a 
proto je nezapočítal). Absolutní rekord dosažený při „rokycanských“ maratónech 
v roce 2011 je vyhledání 103 objektů. A o tom, že to jde i během kratší doby, pokud 
se jen na krátkou dobu rozjasní, svědčí další svědectví zkušeného pozorovatele 
z loňského roku. Michal Rottenborn si totiž vybral namísto maratónu tentokrát sprint. 
V téže noci jako Jirka Kubánek, v páteční podvečer, se „rozběhl“ k rekordnímu 
hodinovému výkonu (mezi 20:15 až 21:14) a napozoroval neuvěřitelných 56 
Messierovských objektů.  

Doufám proto, že vás tedy ani případná nepříznivá meteorologická předpověď 
neodradí od cesty do Rokycan a účasti na Messierovském maratónu 2013. Navíc, 
v případě jasného počasí, v sobotu večer, bude maratónu dělat velice těžkou 
konkurenci zajímavý zákryt hvězdy relativně jasnou planetkou Eulalia. Sledování 
tohoto úkazu totiž bude vyžadovat nejen pozorování ze samotné hvězdárny, ale 
případně i výjezd na vybraná mobilní pozorovací stanoviště. Více informací o tomto 
zákrytu naleznete v Astronomických informacích.  

Přijet na Hvězdárnu v Rokycanech můžete již v pátek večer (18 hod), kdy začíná 
tradiční Pozorovací víkend připravený Západočeskou pobočkou ČAS. Pokud budete 
v Rokycanech přespávat, je nutné mít sebou vlastní spacák. 

Věřím, že se na této akci sejdeme v co možná největším počtu a společně strávíme 
po všech stránkách zajímavý astronomický víkend. 

Na shledanou v Rokycanech. 
Karel Halíř 

Hvězdárna v Rokycanech 
 


