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Leden 2005 (1) 

Zajímavosti: 

S CE ČAS 

Stručná historie pozorování 
zákrytů a zatmění (5) 

Hal Povenmire, Occultation Newsletter, IOTA 
Na 26. prosince 1978 bylo předpovězeno velmi zajímavé tečné zakrytí Venuše 

v oblasti středu a jihu USA. Úkaz byl úspěšně sledován blízko města Dothan 
(Alabama). 

Roku 1979 bylo publikováno druhé vydání knihy Graze Observers Handbook. 
18. června 1980 došlo k nadějnému tečnému zákrytu hvězdy Regulus nad 

městem Everglades na jihu Floridy. Při této příležitosti bylo získáno více než 100 
měření časů. 

17. listopadu 1981 zakryla Venuše hvězdu Nunki — sigma Sagitarius. Byl 
proveden pokus natočit na video centrální záblesk. Jeho pozorování se však 
nezdařilo. 

29. května 1983 planetka (2) Pallas zakryla hvězdu 1 Vulpecula na jihu 
Spojených států. Bylo získáno několik stovek časů a tím byl stanoven velice přesný 
průměr planetky. 

14. září 1983 zakryla planetka (51) Nemausa jasnou hvězdu 14 Piscium nad 
jihovýchodem Spojených států. 

11. května 1984 mohl být pozorován přechod Země před slunečním diskem 
z Marsu. O šest hodin později bylo možné spatřit z oblasti Syrtis Major přechod 
Měsíce. 

14. listopadu 1984 planetka (1) Ceres zakryla hvězdu BD +8 471 nad Floridou 
a Keys. Úkaz byl pozorován fotoelektricky nad No Name Key a Melbourne 
(Florida). 



3. června 1989 zakryl Saturn hvězdu o jasnosti +5,8 mag 28 Sagitarii nad 
Spojenými státy. Toto rozsáhlé sledování zákrytu planety bylo nejdůležitějším 
pozorováním Saturna vedle údajů získaných z misí sond Voyager a Pioneer 11. 

18. srpna 1990 byl pozorován nadějný tečný zákryt Jupitera a jeho měsíců z El 
Indio a Crystal City (Texas). 

4. ledna 1991 došlo k nejnadějnějšímu stelárnímu zákrytu hvězdy planetkou (4) 
Vesta pozorovatelnému z oblasti mezi South Carolina a východní Kanadou. 
V rámci nepříjemné občasné oblačnosti v oblasti stopy stínu bylo získáno pouze 
něco kolem 15 sečen. Avšak i to dovolilo stanovit velmi obstojný průměr planetky. 

16. září 1991 proběhl rutinní tečný zákryt hvězdy ZC 2524 blízko Jacksonville 
(Florida), který odhalil sekundární složku o jasnosti +8,5 mag. Toto zjištění bylo 
rychle potvrzeno z Center for High Angular Resolution Astronomy (CHARA) při 
Georgia State University v Atlantě využívající skvrnkové interferometrie. 

7. listopadu 1993 planetka-kometa (2060) Chiron zakryla hvězdu o jasnosti 
+14.3 mag. 

29. listopadu 1993 byl napozorován první dvojitý tečný zákryt během úpiného 
zatmění Měsíce blízko města Pope (Mississippi). 

Na začátku roku 1999 byla vydána třetí edice knihy Graze Observers 
Handbook v italštině. 

11. srpna 1999 protnula stopa úpiného zatmění Slunce oblast mezi Anglií a 
Tureckem. Měření časů na severní hranici stínu bylo provedeno v Německu a jižní 
okraj byl měřen z Turecka. Tato měření dovolila přesně spočítat průměr Slunce. 

16. února 2001 planetka (83) Beatrix zakryla hvězdu s jasností +9,0 mag nad 
střední Floridou. Byly získány tři sečny a podařilo se tak zlepšit informaci o 
průměru planetky. 

8. září 2001 Uranův měsíc Titania zakryl hvězdu ze Zodiacal Catalog 3167 
v oblasti jižní Ameriky. 

14. ledna 2002 byl pozorován nadějný zákryt hvězdy planetkou (516) 
Amherstia protínající Irsko a severní Floridu. 

14. května 2002, v čase seřazení planet na večerní obloze, rostoucí srpek 
Měsíce zakryl Saturn, Mars a Venuši během méně než 16 hodin. 

1. července 2002 planeta Pluto zakryla hvězdu o jasnosti +11,7 mag. 
20. července 2002 Pluto zakrylo podstatně jasnější hvězdu. 
V noci ze 3. na 4. ledna 2003 Saturn zakryl Krabí mlhovinu M1. 
17. července 2003 nastal velmi nadějný tečný zákryt Marsu Měsícem, který se 

podařilo úspěšně natočit z Floridy. 
20. září 2003 byl pozorován nadějný tečný zákryt hvězdy ZC 1088, 47 Gem, 

z města Homestead (Florida). Toto měření potvrdilo zakrývanou stálici jako 
dvojhvězdu, což bylo předpovězeno z pozorování předešlého tečného zákrytu této 
hvězdy 13. dubna 1970. 



28. března 2004 došlo 
k trojitému přechodu Jupitera 
jeho galileovskými měsíci (Kalisto, 
Ganymed, Io). 

17. srpna 2017 nastane 
dvouminutové úpiné zatmění Slunce 
nad jižní Karolínou. 

8. dubna 2024 dojde ke 
čtyřminutovému úpinému zatmění 
Slunce nad Illinois 

V říjnu roku 2044 zakryje planeta 
Venuše hvězdu Regulus. 

12. srpna 2045 nás čeká 
šestiminutové úpiné zatmění Slunce 
v pásu od Kalifornie po Floridu. 

22. listopadu 2065 zakryje planeta Venuše Planetu Jupiter. 
10. listopadu 2084 bude z Marsu pozorovatelný přechod Země přes Slunce. 
14. září 2123 Venuše přejde přes Jupiter. 
2. prosince 2223 Mars přejde přes Jupiter. 
Za 620 milionů let už nebude možné za Země pozorovat žádné úpiné zatmění 

Slunce. Měsíc se vzdálí natolik daleko, že jeho zdánlivý průměr bude menší než 
průměr Slunce. 

ESOP b 
XXIII EUROPEAN SYMPOSIUM 
ON OCCULTATION PROJECTS 
Paris observatory, August 27-29, 2001 

iR 

XXIII 
EsoPj 2004 

Sympozium pořádala IOTA/ES v Paříži ve spolupráci s Pařížskou 
hvězdárnou, IMCCE (Ústav nebeské mechaniky) a IAP ( Ústav 
astrofyziky) ve dnech 27.8 až 31.8. 2004. Zahajovací večer byl 
uspořádán v historické budově hvězdárny v sále Cassini, kterým 
prochází Pařížský poledník. Přednášky odborného programu se 
konaly v amfiteátru IAP. 

Přednášky byly rozděleny do následujících šesti tématických sekcí: 

I Měsíční a planetkové zákryty 
II Technický rozvoj 

~ 



III Přechod Venuše — vzdělávaní v astronomii 
IV Vzájemné úkazy ( zákryty a zatmění Galileovských měsíců Jupiteru) 
V Zákryty transneptunickými tělesy a přechody extrasolárních planet 
VI Sluneční zatmění 

I Andrew Elliott, Britská astronomická společnost, předvedl svůj první pozitivní 
zákryt hvězdy planetkou po 18-ti leté činnosti. 

Jan Mánek seznámil s upřesněními planetkových zákrytů. Bylo by vhodné, aby 
se astrometrii planetek pravidelně věnoval nějaký dalekohled ve světě či u nás. Pak 
by spřesňujících předpovědí bylo více a tím i více pozitivních pozorování. Zákryty 
hvězd planetkami mají v oblasti zákrytářské práce největší význam, protože 
umožňují změřit velikost i tvar těchto těles, aniž by byly vidět v dalekohledu. 

II V oblasti technického rozvoje byl zajímavý referát o vkladači času do 
videosignálu p.Flatrése. 

III V této sekci byl zařazen i referát „ Venus Tranzit 8.VI.2004 in Observatory 
Prague-Dablice". Na stejné téma přechodu Venuše přes Slunce zaznělo více 
příspěvků z dalších zemí Evropy - Finska, Polska, Francie, Rumunska a Anglie. U 
příležitosti tohoto velice vzácného úkazu, byl pozorovatelný po 121,5 roce, byla 
organizována celoevropská kampaň jíž se zúčastnila nejen odborná pracoviště, 
lidové hvězdárny a soukromí pozorovatelé ,ale i celá řada škol. Největší síť 
pozorovatelů byla v ČR. 

IV Vzájemná zatmění a zákryty největších měsíců Jupiteru se odehrávají lx za 6 
roků. Při měření např. v IR oblasti je možné určit polohy sopek na měsíci Io až na 
několik km. 

V Do sféry zájmu pozorování zákrytů, nejprve hvězd Měsícem, později hvězd 
planetkami obíhajícími ve vnitřních oblastech sluneční soustavy, se nyní dostávají i 
zákryty hvězd vzdálenými objekty z okrajových částí naší sluneční soustavy 



obíhajícími až za drahou Neptunu. Předpovědí těchto úkazů je málo, mají velkou 
nepřesnost a zatím žádný pozitivní pozorován nebyl. 

VI Tradiční referát p.Zawilského z Polska o historických zatměních Slunce 
v pořadatelské zemi vzbudil zasloužený zájem. Shromáždit historické informace 
z různých pramenů je náročná práce a z přehledu leckdy vyplynou i zajímavé 
skutečnosti, např. město Montpellier na jihu Francie zažilo v minulosti několik 
úpiných zatmění Slunce, což je velice vzácné. 

Ing. Václav PŘIBÁŇ 

Zókryté skó ob/oba - leden 2005: 

Jak na novy' rok, 
tak po cely' rok! 

Záčátek roku 2005 nám přináší bohatou nadílku totálních zákrytů, 
řadu nadějí v oblasti zákrytů hvězd planetkami a jeden velice pěkný 
leč vzdálený a tím pádem zahraniční tečný zákryt hvězdy Měsícem. 
Nabídka tedy není ani v nejmenším chudá a odpovídá probíhajícímu 
ročnímu období. Jak příjemné by bylo mít jistotu, že takto bohatý 
novoroční „stůl" nám vydrží i po zbytek roku. Doporučuji však na to 
nespoléhat a využít každé příležitosti k pozorování! 

Nabídka totálních zákrytů hvězd Měsícem pro měsíc leden je opět „zimně" 
bohatá. Na samém začátku roku se dočkáme pouze dvou výstupů, ale se začátkem 
druhé poloviny měsíce se roztrhne pytel s výstupy, z nichž některé budou skutečně 
velmi efektní. Celkem se můžete mezi lednovým novem a úplňkem těšit na 16 
velmi jasných vstupů. Teprve v posledních třech dnech měsíce se pak opět pokorně 
vrátíme k trojici již relativně obtížněji pozorovatelných výstupů. Následující 
tabulka vám poskytne veškeré potřebné údaje: 
Předpovědi totálních zákrytů pro Cz 
zem délka +15 00 00 

2005 LEDEN 

zem šířka +50 00 00 výška 0 m n. m 

den čas P hvězda mag % elon Sun Moon CA PA WA A B 
h or s číslo ill h h Az o o o m/o m/o 

5 4 13 30 R 2007 7.7 35- 72 22 152 58S 258 240 +1.9 +1.4 
7 5 46 10 R 2270 5.4 15- 45 -11 11 152 78S 266 256 +1.4 +1.0 

14 18 47 26 D 3486 7.7 24+ 58 16 240 36N 14 37 +0.1 +1.2 
16 18 13 10 D 109761 7.7 44+ 83 42 215 48N 26 46 +0.8 +1.4 
17 18 04 32 D 92761 6.9 54+ 95 51 200 30N 10 29 +0.5 +2.7 



Leden, na rozdíl od předchozích podzimních měsíců, nám nenabízí žádný 
vhodný tečný zákryt pozorovatelný z našeho území. V dosahu Českých 
pozorovatelů však přeci jen k jednomu velice nadějnému tečnému úkazu dojde. 
Zájemci se však budou muset vydat dále na severozápad — do Německa. 

Odměnou jim však bude zákryt dostupný dalekohledy již od průměru objektivu 
100 mm. A i další parametry úkazu jsou excelentní. Fáze je ještě hodně úzký srpek 
dorůstajícího Měsíce (33%+), výška nad jiho jihozápadním obzorem (A=203°) 
bude přesto příjemných 36°. Také rohový úhel 15° na tmavé straně od osvětleného 
jižního růžku Měsíce je více než dostatečný k pohodlnému měření. Navíc úkaz 
nastane ve večerních hodinách krátce po konci nautického soumraku. Zakrývaná 
hvězda je podvojná se složkami 6,4 a 8,7 mag, vzdálenými od sebe 0,40" 

1 v pozičním úhlu 272,0°. Tato skutečnost by se mohla 
projevit „pomalejším" pohasínání hvězdy. Složky se za 
okraj Měsíce dostanou s časovým odstupem 0,7s a 
hranice pro slabší složku je posunuta o 590 m k jihu. 
Nadprůměrnou zajímavost úkazu narušuje částečně jen 
„nezajímavý" profil tvořený jediným poměrně málo 
členitým „kopcem". Pro astroturisty tedy jednoznačně 
jeden z velice zajímavých cílů letošního roku. 

Pokud by se kdokoli z vás chtěl o výjezd pokusit je možno si individuálně 
vyžádat podrobnější informace. 

Pozorovatele čeká i řada zákrytů hvězd planetkami. Nabídka nominálních 
předpovědí je skutečně bohatá — čítá 28 položek. Ne všechny předpovědi však 
zasahují do střední Evropy a navíc jejich nejistota je příliš značná. Proto 
v připojené tabulce naleznete pouze čtyři. Přesto by bylo velkou chybou vypustit 
ostatní úkazy ze zřetele. Upřesnění mohou přinést nejedno (snad) milé překvapení. 

Přeci jen větší šance máte při použití polonominálních (Frappa) a zpřesněných 
předpovědí (Preston). Velké množství úkazů uvádí i Schwaenen, avšak prakticky 
všechny jeho předpovědi se týkají malých planetek a slabých hvězd Tučně 
vytištěné úkazy by měly přímo protínat nejen střední Evropu, ale přímo republiku. 

18 16 52 51 D 416 5.3 64+ 106 55 153 52N 35 51 +0.8 +2.2 
18 21 33 06 D 433 5.6 65+ 108 38 252 59S 105 120 +1.0 -2.3 
18 21 34 45 D 432 5.8 65+ 108 37 253 36N 20 35 +1.0 +1.8 
19 17 28 20 D 76050 7.3 73+ 118 58 146 23N 11 23 +0.2 +3.7 
19 23 41 45 D 563 7.0 75+ 120 28 272 65N 54 65 +0.7 -0.4 
19 23 51 07 D 566 6.0 75+ 120 26 274 41S 128 139 -0.0 -3.2 
20 18 39 56 D 683 7.4 82+ 129 63 153 18N 12 20 +0.4 +4.6 
20 22 38 52 D 703 6.2 83+ 131 47 252 69S 106 113 +1.0 -2.0 
21 22 40 17 D 833 7.1 89+ 142 56 241 65S 117 119 +1.2 -2.2 
22 1 17 56 D 844 5.8 90+ 142 32 275 56S 126 128 +0.0 -2.5 
23 17 20 28 D 1088 5.8 97+ 161 33 86 85N 105 98 +0.6 +1.1 
23 20 50 44 D 1105 6.5 98+ 163 63 142 57S 145 137 +1.8 -2.5 
23 22 07 39 D 1108 7.0 98+ 163 67 181 69N 92 84 +1.8 -0.1 
29 0 31 53 R 1648 6.9 88- 140 44 153 68S 268 247 +1.9 +0.9 
30 0 45 16 R 1746 7.0 81- 128 36 147 46S 248 226 +2.5 +2.6 
31 5 02 14 R 1865 7.2 71- 115 30 210 49N 334 313 +0.8 -1.8 

T.Cny sIlry[ 
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datum UT hvězda 
1/05 H m TYC 

nominální předpovědi 

jas. 
mag h 

O 

m ° 
ó planetka 0 

km 
try. 
s 

02 02:47 0736-00198-1 9,8 06 31 +11 03 Ani 107 6,7 
07 02:36 0175-01748-1 9,5 07 11 +07 11 Croatia 92 6,9 
13 01:01 1334-00438-1 10,9 06 44 +17 08 Gaussia 78 6,4 
22 21:47 1205-01477-1 10,9 01 40 +15 20 Wratislavia 140 6,5 

upřesnění Schwaenen 
04 04:47 0753-00638-1 11,0 07 09 +09 46 Caupolican 26 1,7 
11 03:03 2UCAC 26234802 11,9 14 50 -15 30 Spiraea 32 1,2 
11 23:09 0755-00661-1 11,8 06 50 +12 30 Marjaleena 21 1,5 
13 21:35 1957-00013-1 11,3 09 10 +27 33 1993 Xľ0. 22 1,2 
14 19:06 2UCAC 34456788 11,6 08 08 +07 43 Margret 22 1,7 
14 21:26 HIP 2271 7,0 00 29 +48 25 Hidalgo 23 1,9 
22 22:21 3257-01629-1 11,0 00 40 +49 46 Hidalgo 23 1,5 
24 04:39 2449-01153-1 8,7 06 56 +37 22 Berezov 17 1,3 
26 22:37 0632-00494-1 11,7 02 25 +09 20 Cava 63 3,0 
29 22:09 1910-01136-1 11,7 07 25 +23 39 Hideo 17 1,3 
30 02:17 1910-00871-1 11,6 07 28 +24 19 Elatus 32 1,6 

.Jpřesnění Presto 
12 02:16 5527-00676-1 10,4 12 34 -08 27 Eros 19 1,7 
14 02:54 1397-00128-1 11,6 08 55 +19 32 Thyra 79 7,6 

Frapps 
14 21:26 HIP 2271 7,0 00 29 +48 25 Hidalgo 23 1,9 

Jak už bylo naznačeno výše, všem zájemcům doporučuji průběžně sledovat 
upřesnění zákrytů hvězd planetkami zveřejňovaná na internetových stránkách Jana 
Mánka (http://mpocc.astro.cz/), Steva Prestona (http://asteroidoccultation.com/) a 
EAON (http://astrosurf.com/eaon/), která zpracovává Jean Schwaenen. 

Co jsme viděli: 

Jak pozorovala EVROPA? 
Pozitivní měření časů „planetkových" zákrytů 
Dnes se v tabulce seznámíte s úspěchy pozorovatelů ze starého kontinentu, 

kterých dosáhli v prvním pololetí roku 2004. Důvody jsou hned dva. 
Především důvod časový, nebot' ještě ani zdaleka není uzavřena bilance právě 
končícího roku a poslední hlášení se stále ještě nově objevuji. Druhý, méně 
závažný, důvod je prostorový - omezený rozsah Zákrytového zpravodaje. 

Jak je vidět z tabulky, neztratili se mezi evropskými pozorovateli zákrytů ani 
naši astronomové. Ze 38 pozitivních měření časů v rámci 18 úkazů byli při dvou 
zákrytech (Polyxo, 29.1. a Eva, 22.4.) úspěšní i čtyři naši kolegové. Nejúspěšněji 
napozorovaným zákrytem hvězdy planetkou v průběhu prvního pololetí roku 2004 
se stal úkaz z 23. března. Planetka Stereoskopia zakryla hvězdu 10.9 mag, což se 
podařilo spatřit hned pěti pozorovatelům z Francie a třem z Velké Británie. 
Velkým úspěchem byla i sledování zákrytů planetkami Hermione (16.2.), Amalia 



(18.2) a Eva (22.4.) z nichž bylo získáno 4, respektive 5 časů. Naopak jediné 
pozorování (většinou s ohledem na malý rozměr planetky) se uskutečnilo hned ve 
12 případech. Především zde pak hrají velice pozitivní roli i „blízká" negativní 
hlášení, která vymezují maximální rozměr asteroidu. 

den měsíc planetka no pozorovatel stát trvání zákrytu metoda 

25 1 Bononia 1 Raymond Poncy FR 1.8 CCD 
2 Philippe Bernascolle FR 6.2 vis 

29 1 Polyxo 1 Jerzy Speil PL 19.3 vis 
2 Ladislav Smelcer CZ 5 - 10 ? CCD 
3 Jiri Srba CZ 18.24 CCD 

30 1 Lindemannia 1 Vitali Nevski BY 0.94 vis 
16 2 Hermione 1 Aso. Leonesa de Ast. ES 10 vis 

2 Fabrice Delabrosse FR 8.66 vis 
3 Oscar Canales Moreno ES 24.66 vis 
4 Massimo Corbisiero IT 2.44 vis 

18 2 Amalia 1 Jon Harper UK 3.7 vis 
2 Lex Blommers NL 5.8 vis 
3 O. Kloes, S. Messer DE 2.6 VID 
4 Frank Leiter DE 4.9 vis 
5 Klaus Spruck DE 5.26 vis 

20 2 Dembowska 1 Boris Skoritchenko UA 0.7 vis 
19 3 Bettina 1 Jon Harper UK 1.74 vis 
20 3 Messalina 1 Roberto Di Luca IT 6.4 VID 
23 3 Stereoskopia 1 Christou, Asher UK 8.76 vis 

2 Geoff Kirby UK 9.52 vis 
3 Hazel McGee UK 2.24 vis 
4 Lionel Parmeggiani FR 11.58 vis 
5 Christophe, Vugnon FR 11.72 CCD 
6 T. Midavaine et al FR 11.66 VID 
7 Jean Lecacheux FR 10.86 vis 
8 Dominique Naillon FR 7 vis 

23 3 Hale 1 Thomas Payer DE 5.1 CCD 
22 4 Eva 1 Werner Schwarz DE 6.90 vis 

2 Otto Farago DE 7.50 VID 
3 Josef Jira CZ 9.48 vis 
4 Jan Manek CZ ? VID 

23 4 Wallia 1 TAROT FR 2.12 CCD 
5 5 Lucina 1 Igor V. Vinyaminov RU 9.38 vis 

24 5 Nora 1 Pavel Bahtinov RU 5.2 vis 
28 5 Fides 1 Francois Meyer FR 7.99 WEB 
29 5 Siegena 1 Oernulf Midtskogen ES 16.5 vis 
5 6 Kalliope 1 Francois Meyer FR 10.00 WEB 
5 6 Armenia 1 Rui Goncalves PT 5.40 VID 

V příštím čísle ZZ probereme 2. pololetí roku 2004. 

Zákrytový zpravodaj - leden (1) 2005 
Rokycany, 31. prosince 2004 
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Zákrytová a astrometrická sekce CAS 

Co uvidíme: 

Měsíc zakryje zářivý 

Antare s 
Jestliže patříte mezi ty šťastné, kteří někdy pozorovali zákryt jasné 

hvězdy či dokonce planety Měsícem jistě mi potvrdíte, že se jednalo o 
velký zážitek. V letošním roce nás ve střední Evropě sice nečeká zákryt 
žádné planety, ale zajímavého úkazu se přeci jen dočkáme. 

Hned na začátku února bude totiž Měsíc křížit velký Antares, jeden ze dvou 
nejjasnějších červených veleobrů. (další je hvězda Betelgeuse, která je příliš daleko 
od ekliptiky na to, aby mohl být zakrýván Měsícem). Do svého kalendáře 

mimořádných nebeských úkazů si v každém 
případě udělejte poznámku, že si máte 3. února 
2005 natáhnout budík na časné hodiny pátečního 
rána 4. 2. 2005. Z celé západní a s určitými 
obtížemi i ze střední Evropy bude možno 
sledovat vstup a následný výstup Antara ze 
zákrytu couvajícího srpku Měsíce. 

Zákryt hvězdy Antares 19. řkna 1997. Snímek pořídil 
Rick Fienberg s použitím teleobjektivu (500 mm, 
f/5, 6). 



Jako vždy, když Měsíc couvá, zmizí hvězda za osvětleným měsíčním okrajem, 
takže při tomto pozorování vám bude vadit jas ozářeného okraje, který se bude 
snažit hvězdu přezářit. Antares bude několik sekund jakoby viset na okraji Luny 
jako jakýsi oheň na jeho povrchu a pak náhle zmizí. 

Lepší podívanou pro nás Antares připraví o necelých třičtvrtě hodiny později, 
kdy se na obloze opět objeví. Tentokrát však za popelavým svitem neosvětleného 
okraje Měsíce ozářeného z této strany pouze světlem odráženým od Země. Tento 
úkaz by měl být viditelný na jasné tmavé obloze i pouhýma očima. Podmínkou 
však bude, aby jste co nejpřesněji věděli kam se dívat v ten pravý okamžik výstupu 
hvězdy. Pohled dalekohledem však bude v každém případě příjemnější a 
spolehlivější. Výstup jasného Antara nebude možné i v malém teleskopu 
přehlédnout. 

Hlavní překážkou proto bude především počasí a částečně pak malá výška 
úkazu (především vstupu) nad jihovýchodním obzorem. Předpověď zpracovanou 
graficky pro naše území naleznete na připojeném obrázku. Vstupy je možno 
očekávat v čase mezi 4:04 až 4:07 v pozičním úhlu 165° (měřeném od severní 
větve deklinační kružnice kladně na východ). Výstup pak nastane mezi 4:37 až 
4:51 v pozičním úhlu 235°. 

V letošním roce nás čeká ještě jeden zákryt Antara Měsícem. Dojde k němu 
kolem půlnoci z 26. na 27, dubna 2005. Úkaz se odehraje sice vysoko na jižní 
obloze, ale krátce po úplňku, což výrazně negativně ovlivní jeho pozorovatelnost. 
Nedejte si proto únorový zákryt ujít! 



Nejpřiznivějši tečný zákryt roku 

ÚVALY - únor 2005 
Hned 1. února 2005 v časných ranních hodinách nás čeká letošní 

nejpříznivější tečný zákryt hvězdy Měsícem. Je to jediný úkaz tohoto 
typu, který protne území České 
republiky a bude natolik vhodný, 
aby se za ním pořádala celostátní 
pozorovací expedice. 

Měsíc se bude v čase zákrytu 
nacházet necelou hodinu po své 
kulminaci 26° nad JJZ obzorem 
(A=197°) ve fázi nedlouho před 
poslední čtvrtí (osvětleno 61% I ~~ 
měsíčního disku). Zakrývanou 
hvězdou bude 86 Vir. Jedná se o trojhvězdu se složkami o jasnosti 5,7 mag, 8,3 
mag (vzdálenost od primární složky 1,20" v pozičním úhlu 306,0°) a 11,9 mag 
(27"; 164,0°). Celková jasnost soustavy je udávána 5,5 mag. Sledování úkazu by 

proto mohlo být provázeno různě 
„propletenými" pohasnutími. Složka 2 bude 
posunuta o 0,13 km k jihu a časový předstih 
bude činit 2,9 s. U třetí slabé složky je pak posun 
podstatně výraznější — 63,5 km k severu a 
zpoždění 51,1 s. 

Profil tečné oblasti Měsíce podle Wattsových 
tabulek bude v našem konkrétním případě 
nejzajímavější v oblasti od +4 km do -3 km. 

S ohledem na průběh hranice přes naše území bylo za pozorovací oblast 
vybráno okolí Úvalů jižně od Prahy. Linie pozorovatelů by měla být rozvinuta na 
ose obcí Dobročovice — Úvaly — Tuklaty — Břežany. 

Za příznivých meteorologických podmínek bude Hvězdárna v Rokycanech 
(společně s dalšími tradičními partnery — Zákrytová a astrometrická sekce ČAS, 
HaP Plzeň a Západočeská pobočka ČAS) pořádat pozorovací expedici za tímto 
mimořádným úkazem. Organizačně bude výjezd pravděpodobně řešen tak, že po 
třetí hodině ráno bude vyjíždět skupina pozorovatelů z Plzně, respektive Rokycan a 
se skupinami či jednotlivci z jiných oblastí se setká kolem 5 hodiny v Úvalech. Je 
nutno aby se zájemci o účast na expedici přihlásili na Hvězdárně v Rokycanech, 
kde také získají další informace. 

Pořádání výše zmíněné expedice samozřejmě nevylučuje konání výjezdů jiných 
skupin např. v severních Čechách (Ústí nad Labem) či na jihozápadní Moravě. 



Zajímavosti: 

Neštěstí v Asii 
Tragédii zaznamenala i Země 

Dnešní zajímavost bych raději vůbec nepsal, ale život už je takový a 
je zbytečné před ním zavírat oči — nic to nezmění. 

Děsivou statistiku mrtvých, zraněných a jinak postižených obyvatel 
má za sebou zemětřesení a následné přílivové viny tsunami, které v 
noci na neděli 26. prosince 2004 postihly oblast Indického oceánu. Je to 
největší katastrofa za posledních 40 let a páté nejsilnější zemětřesení 
od roku 1900. Zapíše se tedy do 
dějin lidstva jako jedna z ¢, ;,°',, i r r r r r r ~~,„ i i 
velkých pohrom, které lidstvo , 
postihly. Podmořské otřesy u 
indonéského ostrova Sumatra 
měly silu 8,9 stupně Richterovy 
stupnice. 

Uvolnění takovýchto 
nepředstavitelných sil mělo však 
vliv nejen na oblasti, které  
bezprostředně zasáhlo, ale i na  
Zemi jako planetu. 

Příčinou katastrofy v oblasti Indického oceánu v neděli 26. 12. 2004 bylo 
zemětřesení o síle 8,9 stupně Richterovy škály - z celosvětového hlediska 
nejsilnějšího od roku 1964. Otřesy byly následkem přesunu geologických ker. 
Indický oceán leží na tektonické kře, na desce, která se podsouvá z jihu pod 
asijskou desku. Pod Sumatrou se právě tyto dvě desky střetávají. Pnutím a 
uvolněním napětí vznikla na mořském dnu prasklina dlouhá několik set a možná až 
tisíc kilometrů. To způsobilo nejen mimořádně silné otřesy, ale i skutečnost, že se 
mořské dno v této oblasti zvedlo o deset až třicet metrů. 

Otřesy vyvolaly tři minuty a 20 sekund nepřerušených vibrací. "To je 
kolosální," řekl AFP Paul Tapponnier, ředitel tektonické laboratoře Ústavu fyziky 
zeměkoule. Země se podle něj zvedala především na ostrově Siberut, ležícím asi 
100 kilometrů západně od Sumatry. Hrot severozápadního pobřeží Sumatry se 
podle něj mohl posunout na jihozápad asi o 36 metrů. "Všechna zemětřesení mění 
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krajinu. Jsou jejím opravdovým architektem. Všechny hory byly modelovány 
zemětřeseními," připomíná Tapponnier. 

"Poslední velké zemětřesení v Chile v roce 1960 posunulo krajinu o 20 metrů a 
při silných otřesech na Aljašce v roce 1964 jsme byli svědky zvedání ostrovů. 
Korálové útesy jsme našli 12 metrů nad hladinou moře," vzpomíná vědec. 

Listopadové zemětřesení o síle 6,3 stupně na Guadeloupu a následná 
přemístily mořské dno o několik desítek 
centimetrů. "Tady máme co do činění se 
zemětřesením tisíckrát silnějším (než na 
Guadeloupu). 

Pohyby mořského dna daly podnět k 
okamžitému přemístění milionů tun vody, 
které se na pobřeží dlouhém tisíce kilometrů 
projevilo jako ničivé vinobití. 

Během několika minut smetly viny 
indonéské vesnice poblíž epicentra. Asi o 
hodinu později udeřily tsunami na thajské 
pobřeží. Zhruba za další hodinu a půl už 
decimovaly břehy Indie a Srí Lanky, 
vzdálené od epicentra 1600 kilometrů. 
Nakonec zasáhly pobřeží Somálska vzdálené 
od Sumatry asi 4500 kilometrů. 

Zemětřesení nejen posouvalo pevniny, ale viny tsunami dokonce některé 
ostrovy v Indickém oceánu zcela zlikvidovaly. Na snímku v umělých barvách je 

vina 

korálový ostrov Trinkat, který patří do souostroví Nicobary. Vlevo je záběr z 21. 
prosince 2004, vpravo z 26. prosince 2004. Ostrov o šířce asi pět kilometrů leží 
těsně nad hladinou moře. Pokrývaly ho kokosové palmy, mezi kterými žilo zhruba 



350 původních obyvatel. Tsunami ovšem Trinkat rozdělily na dva menší ostrovy 
oddělené tři kilometry širokým průlivem. Většina obyvatel zahynula. 

Tyto katastrofy přirozeně uvolnily dostatečné množství energie, aby se impuls 
projevil i globálně vlivem na Zemi jako planetu. Rotační osa Země, která není 
pevná, byla lehce otřesena, podobně jako osa dětské hračky zvané káča, když se 
roztočí a náhle dostane sebenepatrnější boční náraz. 

Mimořádně silné zemětřesení tedy lehce poznamenalo celou planetu. Posun 
obrovské hmoty na dně oceánu ovlivnil rychlost rotace planety kolem zemské osy. 
Modelové výpočty provedené Richardem Grossem ze známé Laboratoře 
tryskových motorů (JPL) skutečně ukazují vliv otřesů na pohyb naší planety. 
Konkrétně se náš den zkrátil o 2,676 mikrosekundy a polární osa vychýlila o 
přibližně půl úhlové mikrovteřiny. 

Tyto změny nebudou mít prakticky žádný vliv na pozemský život. "Například 
nepatrně zvýšená rotace sice zkrátí den a noc, ale nijak to neovlivní rychlost naší 
Země při oběhu kolem Slunce," vysvětlil Petr Pravec z Astronomického ústavu 
Akademie věd České republiky. 

Rovněž vychýlení osy zemské rotace není tak výrazné, aby změnilo klima nebo 
zásadně ovlivnilo životní podmínky. Severní a jižní pól, kterým prochází zemská 
osa, se běžně pohybují po kružnici o průměru několika metrů. Takže vychýlení osy 
o dva a půl centimetru nemá valný význam. 

O jak nepatrné ovlivnění Země se jedná dokládá skutečnost, že délku dne zatím 
dokážeme měřit s přesností na 20 mikrosekund - tedy desetkrát hruběji než kolik 
činí změna způsobená zemětřesením. Stejně tak je to i s polohou rotační osy. 

Nezměrná tragédie, která se odehrála na konci loňského roku v Asii tedy měla 
sílu tak mimořádnou, že ovlivnila celou planetu Zemi. Ale tento vliv byl zcela 
zanedbatelný. Bohužel totéž se nedá říci o dopadu neštěstí na osudy stovek tisíců 
lidí a to nejen v Asii, ale skutečně po celém světě. 

Zákrytcířskú obloha - únor 2005: 
Zákryt jasné hvězdy a „tečňák" 

Nejkratší měsíc letos nebude příliš bohatý na totální zákryty i když 
se dočkáme zákrytu nejjasnější hvězdy letošního roku. Kromě toho 
nám přinese nejlepší tečný zákryt roku 2005 na území České republiky 
a řadu více či méně nadějných zákrytů hvězd planetkami. 

Nabídka totálních zákrytů hvězd Měsícem pro měsíc únor není tak bohatá jak 
jsme si zvykli v předešlých měsících. Výrazně převažovat budou vstupy (10 z 12 
úkazů). Relativně nízký počet zákrytů nám snad vynahradí zákryt nejjasnější 
stálice souhvězdí Štíra - Antara 4. února. 2005 ráno. Tomuto mimořádnému úkazu 
je věnován samostatný článek. 

Veškeré potřebné údaje vám poskytne následující tabulka: 



Předpovědi totálních zákrytů pro CZ 
zem délka +15 00 00 zem šířka +50 00 00 výška 0 m n. m 

2005 ÚNOR 
den čas 

h m s 
P hvězda nag 

číslo 
% elon Sun 

ill h 
Moon 
h Az 

CA 
0 

PA 
0 

WA 
0 

A 
m/ o 

B 
m/ o 

04 4 5 8 D 2366 1.1v 29- 66 7 147 -21S 166 159 -0. 2 -0. 7 
04 4 44 34 R 2366 1.1v 29- 66 10 156 49S 236 228 +2. 2 +1. 7 
04 5 51 58 R 2373 6.1 29- 65 -6 13 170 64S 251 243 +1. 8 +0. 6 
13 19 8 42 D 264 7.1 28+ 63 28 253 40S 120 139 +0. 9 -3. 6 
15 16 51 0 D 487 5.2 47+ 86 -6 61 185 72N 58 71 +1. 4 +1. 1 
15 17 37 10 D 75906 7.5 47+ 87 59 206 35N 20 34 +1. 0 +2. 8 
15 17 53 38 D 492 6.1 47+ 87 57 213 82S 83 97 +1. 7 -0. 4 
18 18 41 41 D 77909 7.6 75+ 120 67 164 43S 140 139 +2. 0 -3. 0 
19 17 20 35 D 1056 7.2 83+ 131 -10 53 112 54S 135 129 +1. 8 -0. 9 
19 20 42 19 D 1067 7.1 83+ 132 66 203 365 154 148 +1. 1 -4. 2 
20 2 6 54 D 1088 5.8s 85+ 134 21 287 78N 89 82 +0. 0 -1. 5 
21 1 7 29 D 1211 6.3 91+ 144 36 267 79N 97 86 +0. 6 -1. 7 

I již zmíněnému nejnadějnějšímu tečnému zákrytu hvězdy Měsícem je věnován 
samostatný článek, takže snad jen datum a čas úkazu— 1. února 05, v 5:03 UT. 

Pozorovatele čeká řada zákrytů hvězd planetkami. Bohužel žádný z nich není 
natolik mimořádný, aby bylo nutno se mu speciálně věnovat. Přesto doporučuji 
pečlivě sledovat upřesnění na www stránkách 

Jana Mánka (http://mpocc.astro.cz/),
Steva Prestona (http://asteroidoccultation.com/),
EAON (http://astrosurf.com/eaonf) zpracovávaná Jeanem Schwaenenem a 
případně český souhrn 
Otty Šándora (http://www.teplice-city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm) 
Veškeré, při uzávěrce zpravodaje známé, údaje jsou shrnuty v připojené 

tabulce. 

datum UT hvězda 
2/05 H m TYC 

nominální předpovědi 

jas. 
nag h 

O 

in ° 
ó planetka 0 

km 
try. 

s 

02 01:44 0869-01057-1 11,2 12 09 +11 52 Megaira 77 8,6 
04 22:02 0747-00880-1 10,6 06 51 +09 16 Croatia 92 9,5 
17 17:13 1222-01481-1 11,2 02 32 +22 14 Terpsichpre 124 4,4 

upřesnění Schwaenen 
03 04:00 1416-00788-1 10,3 09 40 +22 22 Val 40 3,7 
13 17: 22 HIP 25252 8, 3 05 24 +32 38 Aphrodite 25 13,4 
13 17: 37 1797-01501-1 9, 9 03 24 +23 21 Demokritos 15 1,0 
17 17:41 2507-00805-1 11,6 09 44 +37 16 Silvretta 35 2,4 

_ipřesnění Preston 
05 04:09 1406-00791-1 10, 3 09 33 +19 50 Halleria 43 3,4 
06 02:48 1344-02003-1 11,5 06 57 +15 31 Scythia 67 7,6 
08 23:14 0207-00824-1 10, 4 08 10 +07 29 Lugano 25 2,8 

Fra ppa 
08 23:14 0207-00824-1 10, 4 08 10 +07 29 Lugano 24 2,7 
20 00:40 1867-00441-1 11, 1 05 55 +25 13 2000 OP32 19 6,4 
20 23:14 1365-01883-1 10, 8 07 37 +17 00 Cesco 34 4,8 



Co jsme viděli: 

Jak pozorovala EVROPA? 
Pozitivní měření časů „planetkových" zákrytů 

V dnešním pokračování se seznámíte s úspěchy pozorovatelů ze starého 
kontinentu, kterých dosáhli ve druhém pololetí roku 2004. 

Ani ve výčtu úspěšných pozorování zákrytů hvězd planetkami nechybí Český zástupce. 
Jedním ze dvou pozitivních měření zákrytu hvězdy planetkou Carina 9. září 2004 se může 
pochlubit Tomáš Janík. Celkově se druhé pololetí loňského roku ukázalo být ještě 
úspěšnějším obdobím než bylo vydařené pololetí první. Nejúspěšněji napozorovaným 
zákrytem hvězdy planetkou v průběhu druhé poloviny roku 2004 se stal úkaz z 12. prosince. 
Planetka Io zakryla hvězdu 10.9 mag, což se podařilo spatřit hned šestnácti pozorovatelům 
ze Španělska (2), Francie (9), Itálie (2), Švýcarska (2) a Německa (1). Velkým úspěchem 
byla i sledování zákrytů planetkami Lumen (30.9.), Polyxo (16.11) a Comacina (6.12.). 
Celkově bylo za hodnocené období získáno pozorování zákrytů 17 planetek, na nichž se 
podílelo 52 samostatných měření časů pozorovateli rozmístěnými v 16 státech. 
den měsíc planetka no pozorovatel stát trvání zákrytu metoda 

23 8 Balduinus 1 Emilian Skrzynecki PL 0.8 vis 
24 8 Pamela 1 Sergey Shurpakov BY ? vis 
6 9 Nephthys I Lecacheux, Colas FR 2.15 CCD 
9 9 Carina I Michael Pan l DE 8.0 VID 

2 Tomas Janik CZ 7.29 vis 
16 9 Moira 1 Helmut Denzau DE 5.2 VID 
30 9 Lumen 1 Artur Varanda PT 6 vis 

2 Rui Goncalves PT 1.7 vis 
3 Manfred Rain DE 6.95 ? 
4 Thomas Payer DE 8.8 WEB 

15 10 Ausonia 1 Arto Oksanen FI 11.20 VID 
20 ]0 Kahrstedt 1 KenyCoughlin MX 1.3 vis 

2 Richard Nugent US 1.00 VID 
6 11 Sarita I Igor V. Vinyaminov RU 3.58 vis 
10 11 Unitas 1 Philippe Bemascolle FR 0.93 vis 
11 11 Hypatia I V. Buso, G. Mazalan AR 13.53 CCD 

2 Malcolm Jennings UK 16.68 VID 
16 11 Polyxo 1 Aso. Leonesa de Ast. ES 2.96 VID 

2 Tomas L. Gomez ES 3.2 vis 
3 Pedro Velasco ES 2.9 vis 
4 Oscar Canales Moreno ES 3.84 vis 
5 Jose Luis Marco ES 3.63 vis 
6 Jean Lecacheux ES 4.00 vis 
7 Pierre Laques ES ? vis 
8 Joan Lopez Rodriguez ES 3.19 vis 
9 Carles Schnabel ES 3.40 WEB 
10 Eberhard Bredner ES 2.6 vis 
11 Daniel Fischer ES 3.44 VID 

V příštím čísle naleznete dokončení tabulky a ještě jednou se vrátíme k nejúspěšnějším 
zákrytům hvězd planetkami v roce 2004. 

Zákrytový zpravodaj - únor (2) 2005 
Rokycany, 20. ledna 2005 



Zákrytová a astrometrická sekce ČAS 

Březen 2005 (3) 

Co uvidíme: 

Další tečný zákryt v 

ROKYCANECH 
Na nedělní večer 13. března 2005 

se pozorovatelé tečných zákrytů hvězd 
Měsícem mohou těšit na další 
zajímavý úkaz. Hranice mezi 
zákrytem a pulsem tentokrát podélně 
protne celé území České republiky od 
západu k východu jak je to zřejmé 
z připojeného obrázku. 

Měsíc na večerní soumrakové obloze 
vysoko nad jihozápadním obzorem (A=252°; h=32°) bude osvícen relativně krátce 
po novu ze 13%. Při jasnosti zakrývané hvězdy 7,1 mag a rohovém úhlu 5,2S by 
výrazně neměl vadit ani pouze občanský soumrak (Slunce pouhých 6° pod 
obzorem). Program Occult dokonce udává, že na bezproblémové sledování úkazu 
bude stačit i dalekohled o průměru objektivu 
50 min. 

V okamžiku, kdy takovýto tečný zákryt 
přímo protíná sídlo Hvězdárny v Rokycanech 
je prakticky vyloučeno nepokusit se o 
zorganizování expedice. Profil tečné oblasti 
Měsíce podle Wattsových tabulek bude 
v našem konkrétním případě nejzajímavější 
v oblasti od +2 km do minimálně -6 km. 



Za příznivých meteorologických podmínek se zájemci o pozorování sejdou na 
Hvězdárně v Rokycanech v neděli odpoledne (mezi 15 a 16. hodinou), aby bylo 
možno s dostatečným předstihem rozdělit pozorovací stanoviště a uskutečnit 
rozmístění pozorovatelů (samotný úkaz nastane již v 17:37 UT; 18:37 SEČ). 

Stanoviště byla vytipována podél západního okraje Rokycan, přes hvězdárnu a 
dále na sever podél silnice na Osek, Břasy a Radnice. 

Ý 

- Buiavlce 

.._rL 

Je žádoucí, aby se zájemci o účast na expedici přihlásili na Hvězdárně 
v Rokycanech (nebo u dalších spoluorganizátorů akce, kterými jsou Zákrytová a 
astrometrická sekce ČAS, HaP Plzeň a Západočeská pobočka ČAS), kde také 
získají další informace. 

Pořádání výše zmíněného pozorování samozřejmě nevylučuje konání výjezdů 
jiných skupin, kterým jsme připraveni poskytnout při přípravě expedic veškerou 
možnou pomoc. 

Zákrytúřská obloha - březen 20105: 
Rada totálních zákrytů a planetky 

Na konci března (v neděli 27. 3. ráno) se opět zavádí letní čas, kdy 
večerní soumrak bude přicházet o hodinu později. Využijte proto na 
dlouhou dobu poslední měsíc, kdy na noc nebudete muset čekat o 
hodinu déle na pozorování zákrytů. Nabídka úkazů vám k tomu dává 
řádu příležitostí. 



Po velice váhavém začátku měsíce, kdy za první dekádu nenastane jediný 
významnější totální zákryt se krátce před polovinou měsíce situace výrazně změní. 
Pozorovatelé totálních zákrytů hvězd Měsícem se dočkají velice slušné „úrody" 
úkazů. Měsíc totiž v období kolem první čtvrti (17. 3. večer) bude procházet na 
hvězdy bohatými oblastmi souhvězdí Berana, Býka (13. března odpoledne jižně 
mine Plejády) a Blíženců. Série 22 vstupů skončí až krátce před úplňkem (25. 3. 
večer) a do konce měsíce nás pak čekají už pouze dva nadějnější výstupy. 

Veškeré potřebné údaje vám poskytne následující tabulka: 
Předpovědi totálních zákrytů pro CZ 
zem délka +15 00 00 

2005 Březen 
den čas P hvězda 

h m s číslo 

zem šířka +50 00 00 

mag $ elon Sun Moon 
ill h h Az 

výška 0 

CA PA 
o o 

m n. m 

WA A 
o m/o 

B 
m/o 

13 18 14 36 D 92844 9.2 13+ 43 -12 27 261 28N 7 25 +0.7 +2.5 
13 19 46 47 D 92871 8.6 14+ 43 13 278 47S 113 131 -0.1 -2.5 
14 19 31 14 D 93281 8.3 22+ 55 26 270 305 133 148 +0.0 -4.2 
14 21 6 37 D 93309 7.5 22+ 56 11 288 22N 5 19 +1.2 +2.9 
15 18 7 42 D 76336 8.4 30+ 67 -10 50 245 48N 35 46 +1.4 +1.3 
15 18 37 30 M 584 6.1 30+ 67 44 253 1S 166 177 +0.9 -1.2 
15 19 21 14 D 76366 7.4 30+ 67 38 263 72N 59 69 +1.0 -0.4 
15 22 16 58 D 76436 8.3 32+ 68 12 293 87N 75 85 -0.1 -1.1 
17 18 29 33 D 77514 8.9 49+ 89 63 222 64N 63 64 +1.8 +0.6 
17 19 42 56 D 77563 8.2 50+ 90 54 247 65S 114 115 +1.1 -2.1 
17 20 51 32 D 77604 7.0 50+ 90 42 264 S1S 128 128 +0.4 -2.7 
17 21 20 48 D 77621 7.5 50+ 90 38 269 88S 91 91 +0.6 -1.5 
17 21 26 59 D 77619 7.1 50+ 90 37 270 43S 136 136 +0.0 -2.9 
17 21 55 21 D 77639 8.3 51+ 91 33 275 49N 48 49 +1.1 -0.2 
17 22 34 52 D 890 4.6 51+ 91 26 282 83S 96 96 +0.1 -1.6 
17 23 41 48 D 77724 7.0 51+ 91 17 293 61N 61 61 +0.2 -0.9 
18 21 13 52 D 78685 8.0 60+ 101 48 257 26S 159 155 -0.2 -4.3 
18 21 36 47 D 1035 6.7 60+ 102 43 262 85N 90 85 +0.9 -1.5 
19 19 18 39 D 79530 8.2 69+ 112 66 195 79N 90 81 +1.8 -0.3 
20 0 29 42 D 1169 5.3 70+ 114 23 283 64S 128 118 -0.2 -2.0 
20 20 28 25 D 1270 6.1 77+ 123 62 207 29N 46 32 +3.4 +3.4 
22 20 4 29 D 1479 6.4 91+ 145 54 155 72S 135 115 +1.3 -1.2 
26 21 55 59 R 1890 7.3 99- 167 27 146 89N 294 273 +1.2 +0.3 
30 2 59 13 R 2269 5.4 80- 128 15 188 73N 302 292 +1.4 -0.6 

Jedinému zajímavému tečnému zákrytu měsíce března, jehož hranice protíná 
téměř přesně Hvězdárnu v Rokycanech, je věnován samostatný článek a současně 
pozvánka k pozorování. 

Pozorovatele čeká řada zákrytů hvězd planetkami. Asi nejzajímavější úkaz 
připadá na časné ráno 10. března, kdy 160 km planetka Dido zakryje hvězdu HIP 
59732 o jasnosti 7,7 mag. Prestonem upřesněná předpověď dráhy stínu míjí jen 
těsně naše území a protíná Maďarsko, Rakousko a jižní Německo. Vedle tohoto 
zákrytu střední Evropu protíná několik dalších stop zákrytů hvězd planetkami 
jejichž stíny jsou však velice úzké, což značně snižuje pravděpodobnost 
pozitivního měření časů. Zajímavostí je zákryt hvězdy transneptunickým tělesem 



19. března 2005 před půlnocí. Nejistota tohoto úkazu je však též značná. 
Doporučuji pečlivě sledovat upřesnění všech zákrytů na www stránkách 

Jana Mánka (http://mpocc.astro.czl),
Steva Prestona (http://asteroidoccultation.com/),
EAON (http://astrosur£com/eaon/) zpracovávaná Jeanem Schwaenenem a 
případně český souhrn 
Otty Šándora (http://www.teplice-city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm) 
Veškeré údaje jsou shrnuty v připojené tabulce. 

datum UT hvězda 
3/05 h m TYC 

nominální předpovědi 

Jas. 
mag 

a 
h m 

ó planetka ID
km 

try. 
s 

10 22:58 0746-00856-1 10,4 06 43 +08 01 Petrina 56 6,5 
11 22: 43 0799-01487-1 10, 1 08 23 +10 03 Bronislawa 65 10,2 
15 18:28 2326-00009-1 7,4 02 58 +31 31 Ursula 216 6,5 
19 22:22 HIP 43206 7,4 08 48 +17 24 1999 C0153 110 7,3 
20 19:28 UCAC 232843773 11,3 07 04 +03 17 Cheruskia 90 9,1 

upřesnění Schwaenen 
06 23:34 UACA 36123927 11,4 12 53 +12 26 Stobbe 23 2,3 
27 20:55 1296-02344-1 10,2 05 27 +15 12 Herzberg 23 1,0 

předpověd'Frappa 

07 21:51 4966-01220-1 8,8 13 36 -00 58 Zykina 15 1,7 
upřesnění Preston 
10 02:34 HIP 59732 7,7 12 15 -01 20 Dido 160 13,2 
12 03:59 3443-01116-1 10,0 10 46 +45 43 0 2005 AB 10 1,5 
12 21: 39 0839-00196-1 10, 2 10 43 +09 56 Zelia 34 2,7 

Organizační zé/ežitosti: 

Placení přísoěvků 
Pomalu (ale jistě) se blíží termín do něhož by členové ČAS a tím i 

naší Zákrytové a astrometrické sekce měli mít uhrazen svůj sekční 
příspěvek (50;  Kč) a případně příspěvek kmenový (300;  Kč, 
respektive 200;  Kč u důchodců a studentů) pro kalendářní rok 2005. 
Chtěl bych alespoň touto cestou poděkovat všem kdo tak učinili a jsem 
rád, že mohu současně konstatovat, že ke konci února (tedy ještě měsíc 
před konečným termínem) má členské příspěvky vyrovnány již více 
než polovina loňské základny. 

V připojené tabulce naleznete aktuální seznam členů Zákrytové a astrometrické 
sekce ČAS pro rok 2005. Před jménem člena je vždy zkratkou uveden typ členství 
v sekci. U kmenových členů je to písmeno K a u hostujících pak H. U každého 
člena je též uvedeno místo bydliště avšak bez kompletní adresy. 



Č TYP ČL JMÉNO BYDLIŠTĚ 
1 K BRICHTA Zdeněk Druztová 
2 H CVRKOVÁ Dagmar Rokycany 
3 K ČERNOHOUSOVÁ Božena Prostějov 
4 H EHRENBERGER Roman, Ing. Polička 
5 K HALÍŘ Karel Rokycany 
6 H HANZLÍK Josef, Ing. Cheb 
7 H HRŮZA Václav Cheb 
8 K JANÍK Tomáš Ústí nad Labem 
9 H JÍRA Josef Rokycany 
10 K KAPKA Milan Krásno nad Kysucou,SR 
11 H KARSKÝ Georgij, Ing., CSc. Praha 
12 H KRATOŠKA Bohumír Borovany 
13 K MÁNEK Jan Praha 
14 K Mf SIAR Ján, RNDr. Žilina, SR 
15 K MOCEK Jan Mgr. Pardubice 
16 K PEŠEK Ivan, Ing., CSc. Praha 
17 K PŘJBÁŇ Václav, Ing. Praha 
18 H RAPAVÝ Pavol, RNDr. Rimavská Sobota, SR 
19 H ŘEHÁK Ladislav Praha 5 
20 H SCHUSTER Milan, Ing. Plzeň 
21 H ŠMÍD Libor, Ing. Plzeň 
22 H ŠURÁŇ Josef, Ing., CSc. Praha 
23 K URBAN Jan Vlašim 
24 K VONDRÁK Jan, Ing., DrSc. Praha 
25 H WEBER Rostislav, Ing. Praha 
26 K WEBEROVÁ Ludmila, Ing. Praha 

U ostatních loňských členů Zákrytové a astrometrické sekce, kteří se nenašli 
v otištěném seznamu doufám došlo k neprovedení platby z důvodu nedostatku času 
či zaneprázdněnosti jinými povinnostmi a nejedná se o vyjádření nespokojenosti 
s prací a aktivitami sekce. Po špatných zkušenostech s Českou poštou nevylučuji 
ani možnost, že se vaše platba někde zatoulala. V takovém případě mě prosím co 
nejrychleji kontaktujte, abychom situaci začali společnými silami řešit (Karel 
Halíř, Lužická 901, 337 01 Rokycany; tel. 371722622; mobil 604865516; e-mail 
halir@hvezdama.powernet.cz ). 

Pro úpinost ještě připomínám, že hradit příspěvky je možné přímo členům 
výboru pobočky nebo složenkou typu „C" na adresu Karel Halíř, Lužická 901, 337 
01 Rokycany. U složenek je nutné nezapomenout uvést v oddílu „zpráva pro 
příjemce" účel platby a u hostujících členů jejich kmenovou složku ČAS. Bližší 
informace naleznete v čísle 10/2004 Zákrytového zpravodaje. 



Co jsme viděli: 

Jak pozorovala EVROPA? 
Pozitivní měření časů „planetkových" zákrytů 
V tomto pokračování série informací o pozorování zákrytů hvězd 

planetkami v průběhu loňského roku z Evropy naleznete dokončení 
seznamu úspěšných pozorovatelů a pak se podíváme na nejlepší 
získané výsledky. 

den měsíc planetka no pozorovatel stát trvání zákrytu metoda 

28 11 Hypatia 1 Jean Montanne FR 13.8 CCD 
6 12 Comacina 1 TAROT FR 2.99 CCD 

2 Raymond Poncy FR 7.2 CCD 
3 Paolo Corelli IT 4 CCD 

7 12 10 1 Rul Goncalves PT 12.24 VID 
2 Paolo Corelli IT ? CCD 

12 12 10 1 Faustino Garcia ES 12.6 vis 
2 Javier Temprano ES 13.04 vis 
3 Philippe Dupouy FR 13.5 CCD 
4 Claude Ninet FR 12.1 CCD 
5 Jean Montanne FR 11.7 CCD 
6 Florent Losse FR 12.78 CCD 
7 Caquel, Vaudescal FR 1.5 vis 
8 Lopez, Jacquey FR 8.7 CCD 
9 Eric Frappa FR 14.18 VID 

10 Maylis Lavayssiere FR ? vis 
11 Gerard Faure FR 13.30 vis 
12 Simone Boizoni IT 14.5 vis 
13 Andrea Manna CH 13.6 vis 
14 Stefano Sposetti CH 14.0 vis 
15 Wolfgang Beisker DE 7.12 VID 
16 Paolo Corelli IT 9.1 CCD 

25 12 Floirac 1 Henk Bulder NL 0.25 vis 

Hned u osmi zákrytů hvězd planetkami pozorovaných v Evropě v roce 2004 se 
podařilo změřit tolik kvalitních časů, že pomohly určit s vysokou spolehlivostí 
skutečné rozměry a zhruba i tvar těchto planetek. 

Kolem půlnoci z 19. na 20. ledna 
2004 se podařil trojici pozorovatelů ze 
střední Evropy první větší úlovek. Ze 
dvou stanic na severovýchodě naší 
republiky (L. Šmelcer — bohužel bez 
určení absolutních časů; J. Srba) a 
z Polska se podařilo zachytit zákryt 
planetky Polyxo. Jižní hranici stínu 
navíc vymezovalo ještě negativní 
měření ze Skotska. 



00) Poly.1O 2004 29 
G30o[en1n~X 2792.2 ~ 

0 119.6 k 
Y 3768 6k1n 

m H{.0 I přes poměrně malý počet 
údajů bylo možno s relativně 
vysokou pravděpodobností určit 
hrubý tvar i rozměry vzdáleného 
tělesa. Planetka 308 Polyxo má 
eliptický profil o osách 112,8 x 
149,6 km. 

O necelý měsíc později, 16. 
února 2004 před půlnocí, se dočkali 

pozorovatelé na jihu Evropy. Čtyři zákrytáři z 
Itálie, jihu Francie a severního Španělska 

(oproti předpovědi se stín posunul částečně 
k jihu) s vysokou přesností stanovili rozměry i 

(121) H.rmiono 2001 Fob 16 173.2 x 113.6 t18.555.1 km PA i.3 •10.681.0 
Geou.bk: X 2092.1 :5.210.6 Y 2121.8 310.611.2 km 

• "`°""""` °"^ m°"~    podezření, že jeden z neúspěšných 
  pozorovatelů severně od stínu 
  zaznamenal zákryt hvězdy 
E     způsobený satelitem planetky. 

S ohledem na nepříznivou 
i......_. . )  povětrnostní situaci však nelze 

určit zda „bliknutí" hvězdy má na 
  svědomí oblačnost, či zda se 

opravdu jednalo o důsledek 
(1.i1M16PC"L 

zákrytu. 
Hned o dva dny později, 18. 2. kolem půlnoci _•  -  _ 
stín planetky 284 Amalia protnul od 
jihovýchodu na severozápad Evropu. Úspěšní .; 
byli tentokrát tři pozorovatelé z Německa a po \` 
jednom z Holandska a Velké Britanie. Ani

profil planetky 121 Hermione —
173,2 x 143,6 km. Kromě toho je 

(281) Amelie 2001 Feb 18 37.6 :1.9 x 69.8 .2.7 km PA 18.7 .2 .5 
G.oraMin X2051.1.0.9 YÁ00.7.0.0 km N 

E 

tentokrát nebyly získané výsledky 
bez otazníků. Jedno měření je 
výrazně posunuto v čase, ale jeho 
délka dobře zapadá k ostatním 
výsledkům, takže se zdá, že se 
jedná pouze o chybu v odečtu časů. 
Rozměry protáhlé elipsy 37.6 x 



69,8 km se tak zdají být velice 
spolehlivé. 

Na samém počátku jara, 23. března 
2004 mělo štěstí hned osm zákrytářů 
ze západní Evropy. Svá pozorování 
prováděli ze čtyř stanovišť v severní 
Francii, dvou v Anglii a jednoho z 
Irska. Neobyčejně rovnoměrné 

rozložení jejich stanic vedlo k naprosto 

..7.. ,... 3 ..,(,.... 

(555) G4r00.k0pie 200. Mnf23 121.8 0..5 X 158.5 01.9 10, PA 33.0 03.1 
G.Ounbc X1381.000.8 Y5099.501.3km N 

E 

průkaznému rozvrstvení zachycených 
sečen v profilu zakrývané planetky 566 
Stereoskopia. Rozměry asteroidu 
odpovídají elipse o délkách os 121,8 x 
158,5 km. 

Další (a poslední) „jarní" úspěch je 
opět spojen s aktivitou našich pozorovatelů. Na 22.duben 2004 ráno byl upřesněn 
zákryt planetky Eva. I přes poměrně velice nízkou jasnost zakrývané hvězdy (11.1 

mag) a ne zcela ideální pozici úkazu na 
obloze se do sledování zákrytu zapojili i 
dvě naše pozorovací stanice (v Praze a 

Rokycanech). Dvě pozitivní měření se 
podařilo zachytit také na jihozápadě 
Německa. Šťastné rozložení 
pozorovacích stanic na severu a jihu 
stopy stínu mělo pozitivní vliv na 
možnost pravděpodobného určení 
profilu planetky i při menším počtu 
pozitivních měření. Rozměry elipsy 
byly stanoveny na 83,4 x 122,8 km. 

K posledním třem úspěšným Evropským pozorováním roku 2004 se vrátíme 
ještě v příštím čísle Zákrytového zpravodaje. 

(184) Eve 200. Apr 22 I34 083 x 122.0 00.. kb PA 2.0 00.2 
Ge8c850ic X1120.5:0.1 V0175.000.1 km N 

lira 

E 

Máaek  .Y .-... 

Zákrytový zpravodaj - březen (3) 2005 
Rokycany, 2. března 2005 
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Zákrytová a astrometrická sekce CAS 

Březen 2005 
MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO 

ČEKAJÍ v

 NÁS DVĚ 
SLUNEČNÍ
ZATMĚNÍ 

Jak se na ně připravuje Západočeská pobočka ČAS 
(ve spolupráci s naší sekcí) 

Od 11. srpna 1999, kdy jsem se skupinkou přátel stál několik minut po 
právě skončeném úspěšném pozorování úpiného zatmění Slunce v malé 
vesničce ve středním Maďarsku, uplynulo již neuvěřitelných téměř šest let. 
Vidím jako dnes, jak po nevázaném nadšení, které se dostavilo po okamžiku 
označovaném jako T3, všichni zvážněli a zaznělo: „Něco takového musíme 
ještě někdy vidět!" Po návratu domů a setkání s členy dalších skupin, 
organizovaných Západočeskou pobočkou ČAS ve spolupráci s Hvězdárnou 
v Rokycanech, rozmístěných při zatmění ve všech koutech Evropy (Francie, 
Německo, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko), jsme se 
s překvapením shodli na stejném průběhu „pozatměňového" pochodu 
myšlenek. V tom čase jsme měli matné tušení, že někdy v daleké budoucnosti, 
na jaře roku 2006, nastane další relativně dostupné úpiné zatmění Slunce 
někde v Africe, Turecku a dále v Asii. O nějakém prstencovém zatmění 
protínajícím Pyrenejský poloostrov o půl roku dříve věděli skutečně jen lidé 
hodně zasvěceni. 



Ani jsme se nenadáli a máme na kalendáři letopočet 2005. Dne 3. října 
letošního roku nás čeká prstencové zatmění, jehož stín protne od severozápadu 
k jihovýchodu před polednem Španělsko a po překročení Středozemního moře 
bude pokračovat přes Tunisko a Libyi po africkém kontinentu. A téměř přesně o 
půl roku později, 29. března 2006, bude nebeské představení nejen pokračovat, 
respektive lze spíše říci vrcholit více než čtyřminutovým úpiným zatměním Slunce, 
které bude možné sledovat v pásu protínajícím Afriku a následně Turecko, Kavkaz 
a střední Asii. Bylo by jistě velkou chybou nevyužít těchto dvou poměrně 
dostupných příležitostí. Není na co čekat, v nadcházejících letech nás samozřejmě 
čekají i další zatmění, ale jejich dostupnost již ani zdaleka nebude tak 
„jednoduchá" (2008 — Sibiř, Mongolsko Čína; 2009 — Indie, Čína). 

Na oba úkazy se již před nějakým časem začala připravovat i Západočeská 
pobočka ČAS ve spolupráci s územně odpovídajícími organizacemi obdobného 
zaměření - Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Hvězdárnou v Rokycanech. Úzká 
spolupráce, především na programové nápini expedic, se postupem času vytvořila 
ještě se Zákrytovou a astrometrickou sekcí ČAS. 

Přípravy byly zahájeny v roce 2003 ustavením skupiny, která dostala za úkol 
hledat a navrhnout optimální možnosti výjezdů. V současné době tedy již máme 
před sebou návrhy konkrétních řešení obou expedic. Přístup k nim byl zvolen zcela 
odlišný. Diametrální rozdíly vyplynuly především z kalendářního rozvrstvení 
zatmění. Jejich rychlý sled totiž pro většinu, především mladších zájemců, 
vylučoval dvě drahé expedice spojené v obou případech i s návštěvou místních 
turistických zajímavostí. 

Prstencové zatmění Slunce 
3. října 2005 - Španělsko 

Říjnové prstencové zatmění ve Španělsku bylo 
proto pojato velice striktně pracovně a připravován 
je maximálně úsporný výjezd, tzv. na otočku. 
Především je nutné se zmínit o navrženém 
pozorovacím programu. Prstencové zatmění nedává 
ani zdaleka tak širokou paletu možností jako 
zatmění úpiné. Po získaných zkušenostech s meteorologickými měřeními v průběhu 
zatmění v roce 1999 a následně z afrických zatmění v letech 2001 a 2002, bude 
probíhat na obou hranicích pásu i v jeho středu měření řady povětrnostních údajů 
vylepšenými nově vyrobenými meteorologickými stanicemi. Významným 
pozorovacím projektem bude pak pokus o co nejpřesnější určení hranic 
prstencového zatmění v okrajových oblastech pásu. Pozorovatelé (10 až 15), 
rozestavení kolmo k pásu stínu v rozestupech kolem 100 m a vybavení 
videokamerami (pokud možno s 20 násobným optickým zoomem a maximem 
možnosti využití manuálních funkcí), budou v rámci projektu nahrávat vrcholnou 
fázi prstenového zatmění s cílem zachytit z jednotlivých stanovišť tzv. Bailyho 



perly a následně se z těchto dat pokusit určit přesný průběh okraje stínu ideálního 
Měsíce. Tato měření pak mohou být mimo jiné užita i k propočtům „ověřujícím" 
velikost astronomické jednotky, podobně jako tomu bylo v rámci projektu Venus 
Transit. Část účastníků, kteří si zvolí pozorovací stanoviště v blízkosti centrální 
linie, se může věnovat fotografickému záznamu zajímavého úkazu. Tato činnost 
bude mít s největší pravděpodobností pouze charakter dokumentační. U mnoha 
zájemců o expedici za prstencovým zatměním je hluboce zakořeněný dojem, že 
posunem svého pozorovacího stanoviště k okraji pásu prstencového zatmění „o 
něco přijdou". Pravý opak je však pravdou. Abychom spatřili co nejatraktivnější 
nebeské představení, případně získali nějaké vědecky využitelné údaje, musíme na 
okraj pásu. Umístění skupiny pozorovacích stanovišť u některého z okrajů pásu 
prstencového úkazu, je jedno zda na severu či jihu stopy, obdobně jako to děláme 
při expedicích za tečnými zákryty, je možné pouze doporučit. V úzkém pásu 
ležícím několik kilometrů od limitní hranice zatmění lze např. zaznamenávat 
postupně se měnící vzhled problikávajících Bailyho perel. Z této oblasti máme také 
možnost pozorovat chromosféru, některé protuberance a také část vnitřní koróny, a 
to po dobu znatelně delší než na centrální linii. Je to dáno tangenciálním (tečným) 
pohybem měsíčního profilu vůči okraji Slunce, který na několik sekund roztáhne 
čas, po které se projeví dostatečný kontrast vůči okolnímu pozadí oblohy. Navíc 
skupina mobilních stanic rozmístěných kolmo vůči okraji pásu zatmění nám dovolí 
prozkoumat měsíční profil a stanovit s mimořádnou přesností skutečnou hranici 
pásu prstencového zatmění (což je jedna z mála odborných činností, které lze při 
prstencovém zatmění provádět). 

Annular Solar Eclipse of 2005 Oct 03 
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Představa organizátorů o dopravě účastníků je následující. Do Španělska by 
vyjížděl autobus, jehož osazenstvo bude rozděleno v ideálním případě na tři 
skupiny po přibližně 15 lidech (vyplývající z pozorovatelského programu, viz výše) 
— severní, centrální a jižní. Jednotlivé skupiny budou v ranních hodinách v pondělí 
3. 10. 2005 po celodenní cestě (cca 25 hodin jízdy, samozřejmě přerušované 
přestávkami) „vysazeny" postupně na pobřeží Středozemního moře v oblasti 
Valencie — Nules (skupina sever), mys Nao, (skupina střed) a Alicante — Elx 
(skupina jih). Po odpozorování úkazu bude v podvečer opět následovat „nalodění 
do autobusu a zpáteční cesta. Tímto fyzicky náročným způsobem organizace, kdy 
účastníci stráví dvě noci přejezdem Evropy v autobusu docílíme jediné nesporné 
výhody — srazíme cenu expedice na 3500,- Kč na účastníka. Toto tvrzení ovšem 
platí pouze v případě obsazení celého autobusu (47 míst). V okamžiku napinění 40 
míst je to 3900,- Kč a 30 míst více než 5000,- Kč. V takovém případě (pokud se do 
května 2005 nepodaří autobus dostatečně zapinit) bude výjezd dvou krajních 
skupin řešen výjezdem pěti auty (vůz Hvězdárny a planetária Plzeň a čtyři osobní 
auta) s tím, že přeprava bude rozdělena na delší čas s „mezinoclehy" ve Francii a 
dvojicí přespání na místě ve Španělsku (Alicante). Všechny čtyři noci budeme řešit 
ubytováním v řetězci Formule 1. Tato varianta má několik nevýhod. Především 
cena na účastníka vzroste na 5000,- Kč, prodlužuje se výjezd ze tří na pět dnů a 
nezanedbatelná může být i únava řidičů v pěti autech, kteří budou muset překonat 
vzdálenost blížící se 5000 km. 



Na připravovanou expedici do Španělska se lze hlásit na adresách pořadatelů: 

Hvězdárna a planetárium Plzeň, U Dráhy 11, 318 00 Plzeň 
(hvezdarna@mmp.plzen-city.cz) nebo 
Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany 
(halir(aihvezdarna.powernet.cz ) 

Na těchto místech také získáte bližší informace a formulář oficiální přihlášky, 
kterou je nutno bezpodmínečně vypinit. Při výběru účastníků budou mít přednost 
zájemci z řad Západočeské pobočky ČAS a přihlíženo bude současně k výběru 
skupiny (okraj nebo střed) o níž máte zájem a ochoty účastnit se aktivně 
experimentu stanovování průběhu okraje pásu zatmění (tyto údaje se organizátoři 
dozví z přihlášky). Ohled bude samozřejmě brán také na pořadí přihlášek, takže 
dlouho neváhejte. Uzávěrka proběhne na začátku května 2005. 

Úpiné zatmění Slunce 
29. března 2006 - Turecko 

Hlavním cílem expedice do Turecka 
bude navázat na pozorování uskutečněná 
Západočeskou pobočkou ČAS v průběhu 
zatmění v létě roku 1999. Skutečnost, že 
souběžně budou pracovat pouze 
maximálně dvě naše skupiny, nám dá 
možnost rozšířit spektrum připravovaných 
experimentů. Hlavní důraz bude kladen na 
získání fotografických řad (série 
expozičních časů) snímků pořízených 
fotoaparáty s objektivy o různé délce 
objektivů (1000 mm, 500 - 300 mm, 50 mm). Pokusíme se též o získání detailních 
záběrů projevů sluneční aktivity v ohnisku většího dalekohledu. Záznam úkazu 
bude pořizován současně s fotografiemi též prostřednictvím videokamer (přímý 
pohled, ale též např. celooblohová kamera, „husté" fotografování kolem časů T2 a 
T3, ...). Chybět samozřejmě nebudou ani meteorologické experimenty. Jako 
zajímavý se ukázal být při předchozím zatmění též projekt zaměřený na sledování 
fauny a flory v čase blízkém úpiné fázi zatmění. Další náměty jsou samozřejmě 
vítány. 

Velice pečlivě byla vybírána přeprava účastníků expedice na vzdálené 
pozorovací stanoviště. Nakonec byla upřednostněna přeprava po trase (autobusem) 
před kombinací letecké a autobusové dopravy. Oba modely mají své přednosti i 
nevýhody. Cestování autobusem zvítězilo především s ohledem na možnost 
jednodušší přepravy rozměrnější a těžší techniky (v letadle omezení 20 kg) a 
částečně hrála roli i příznivější cena. Současně bylo upřednostněn řešení 



FIGURE 2: PATH OF THE ECWPSE THROUGH AFRICA 

Total Solar Eclipse of 2006 Mar 29 

využívající hotelových noclehů před „obytným" autobusem. Důvod výběru je nutno 
hledat především opět v prostorových možnostech turistického autobusu s velkým 
úložným prostorem (ve srovnání se „spacím" autobusem se značně omezenou 
kapacitou cestujících i možnostmi úložného prostoru). Teprve druhořadý význam 
při rozhodování hrálo pohodlí účastníků v průběhu dlouhé cesty. 

Vybraná trasa bude striktně podřízena sledování úpiného zatmění Slunce a 
v oblasti Antalie (na Turecké rivieře na pobřeží Středozemního moře) strávíme 
piné tři dny. Celý výjezd je plánován na 12 dnů a naše cesta povede přes 
Slovensko, Mad'arsko, Srbsko a Černou horu a Bulharsko do Turecka. Při 
cestování Tureckem projedeme okruh v rámci něhož navštívíme několik 
významných starověkých památek na západním pobřeží Středozemního moře 
(Troja, Pergamon, Efes,.. ). V Antalii na pobřeží Středozemního moře, na tzv. 
Turecké rivieře, strávíme tři dny. Při prostředním z nich budeme sledovat zatmění 
Slunce. Den před úkazem a den po něm se uskuteční kontrolní meteorologická 
měření. K jejich zajištění bude třeba přítomnost pouze několika členů expedice a 
ostatní budou mít možnost tento čas strávit fakultativními výlety do okolí Antalie. 
Při zpáteční cestě projedeme vnitrozemím od moře vzhůru na sever a navštívíme 
památky v této oblasti Turecka (Perge, Aspendos, Side, ... ). Na konci naší cesty 
nevynecháme samozřejmě ani celodenní návštěvu Istanbulu. Po celou dobu nám 
bude k dispozici průvodce. Ubytování cestovní kancelář zajistí ve standardních 
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hotelech včetně snídaní. Přesná trasa a informace o ubytování a stravování budou 
účastníkům samozřejmě upřesněny. 

Již na začátku roku 2004 byly v rámci Západočeské pobočky ČAS zveřejněny 
přihlášky pro zájemce o účast na, tehdy ještě blíže nespecifikované, expedici za 
úpiným zatměním Slunce včetně zaplacení registračního poplatku (200,- Kč). Cena 
zájezdu pro jednoho účastníka se bude pohybovat v rozmezí od 13 000,- do 
17 000,- Kč v závislosti na napinění míst (maximálně 47) v autobusu. 

V současné době, kdy jsou již známy alespoň rámcové propozice výjezdu, lze 
expedici „nabídnout" i zájemcům z široké obce astronomů amatérů z celé 
republiky. 

Na připravovanou expedici do Turecka se lze hlásit na adresách pořadatelů: 
Hvězdárna a planetárium Plzeň, U Dráhy 11, 318 00 Plzeň 
(hvezdama( mmp.plzen-city.cz) nebo 
Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany 
(halir(2 hvezdarna.powemet.cz ) 

Na těchto místech také získáte bližší informace a formulář oficiální přihlášky. Při 
výběru účastníků budou mít přednost zájemci z řad Západočeské pobočky ČAS a 
přihlíženo bude i k dalším okolnostem. Např. pokud přijdete s nějakým vlastním 
originálním experimentem, jistě budete mít větší šanci. Ohled bude samozřejmě 
brán také na pořadí přihlášek, takže zbytečně neváhejte. Uzávěrka proběhne na 
začátku června 2005. 

Karel HALÍŘ 



At' už se rozhodujete o cestě za zatměním z jakéhokoli důvodu (získání hezkých 
nevšedních snímků, pokus o odborná měření, sledování zajímavého přírodního úkazu a 
neopakovatelné atmosféry při něm. ....)' bud'te si vědomi skutečnosti, že každé 
jednotlivé zatmění Slunce je vždy úchvatným přírodním divadlem, jež je prakticky 
nemožné popsat slovy. Takovýto úkaz je nutno zažít tzv. „na vlastní kůži". Budeme rádi 
pokud vám to budeme moci umožnit díky aktivitám Západočeské pobočky ČAS a 
spolupracujících organizací — Hvězdárny a planetária Plzeň a Hvězdárny 
v Rokycanech. 

S ohledem na skutečnost, že prstencové zatmění ve Španělsku se velice rychle blíží připojuji 
zkrácenou verzi Přihlášky (stačí k zaregistrování). Zaregistrovaní účastníci budou následně 
kontaktováni a budou automaticky dostávat informace jak organizačního tak i technického a 
odborného charakteru. 

Expedice za prstencovým zatměním Slunce - Španělsko 2005 

PRIHLASKA 
Přihlašuji se na Expedici za prstencovým zatměním Slunce v roce 2005, pořádanou 

Západočeskou pobočkou ČAS, Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a 
Hvězdárnou v Rokycanech. 

Jméno a příjmení: 

Datum narozeni: 

Adresa bydliště (kontaktní adresa): 

Telefon:   E-mail: 

Mám zájem být členem expedice: 
pokud se podaří napinit expediční autobus (cena do 3500,- Kč) *1 

i při cestě osobními automobily (cena do 5000,- Kč) *1 

Mám zájem být členem: některé ze skupin na okraji pásu .1 

skupiny na centrální linii J .1 

Jsem ochoten se podílet na experimentech připraven ch ZpČ pobočkou ČAS: 
ano   ne 

n 

.1 

Mám vlastní pozorovací program: ano 
n 

ne _ .1 

Vlastním techniku, kterou mohu nabídnout pro účely expedice (videokamera, 
dalekohled. ....): stačí vyjmenovat (pište na druhou stranu) 
Datum: 
* 1 vyberte a zaškrtněte 

Podpis: 

Zákrytový zpravodaj - březen 2005 
MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO 

Rokycany, 25. března 2005 



V 

Zákrytová a astrometrická sekce CAS 

Duben 2005 (4) 

Zajímavosti: 

Zvláštní zákryt 
tentokrát u Saturnu 

Saturnův ledový měsíc Mimas, posetý impaktními krátery se 
promítl na několik okamžiků přesně před další ze Saturnových měsíců 
Janus. Tyto unikátní záběry se podařilo pořídit sondě Cassini, kroužící 
kolem planety. Mimas má průměr kolem 397 km, zatímco Janus je 
velký jen asi 181 kilometrů. Jejich zdánlivé rozměry na obrázcích jsou 
ovlivněny rozdílnou vzdáleností od sondy. Mimas je tak zdánlivě ještě 
větší než méně rozměrný a vzdálenější Janus. 

. Série snímků čítala 37 originálních obrázků pořízených v průběhu 20 minut, po 
něž dlouhoohnisková kamera sondy Cassini zůstala zaměřena na měsíc Janus. 
Vlastní pohyb měsíce Mimas zorným polem kamery byl proto výrazně větší, ale při 
detailním porovnání série obrázků se mírně pohnul i satelit Janus. Zde 
prezentovaných pět obrázků zachycuje sekvenci přibližně 2 minut a byly 
zpracovány ze snímků pořízených v čase kolem zákrytu (s výřezy, na nichž je ve 
středu bližší a větší satelit Mimas). Pohyblivou sekvenci všech pořízených snímků 
si můžete prohlédnout na internetové adrese: 

http://photojournal jpLnasa.gov/catalog/P1A0622I 



Záběry použité v sekvenci (kterou můžete získat na výše uvedené www stránce) 
byly zpracovány tak, aby měsíc Janus zůstal po celou dobu uprostřed obrazu. 
Snímky byly pořízeny ve viditelném světle 5. března 2005, kdy sonda Cassini byla 
přibližně 1,8 milión kilometrů od Mimase a 1,9 milión kilometrů od Januse. 
Měřítko obrazu je přibližně 11 kilometrů na pixel. 

Co uvidíme: 

Další tečný zákryt 

KLATOVY 
V neděli večer, 10. dubna 

2005 se pozorovatelé tečných 
zákrytů hvězd Měsícem mohou 
těšit na poslední úkaz letošního 
prvního pololetí. Hranice mezi 
zákrytem a pulsem tentokrát 
protne jihozápad České 
republiky od hraničního 
přechodu Rozvadov na západě 
k Nové Bystřici nacházející se 
v těsné blízkosti hranic 
s Rakouskem na jihu. 

Měsíc na večerní soumrakové obloze 

GO Klator'i° 
10. 4. 2005 

(hsi1111Cě -11 °) nad západním obzorem 
(A=285°; h=10°) bude osvícen velmi krátce po novu z pouhých 4%. Při jasnosti 
zakrývané hvězdy 6,4 mag a rohovém 
úhlu 4N může úspěšné pozorování 
narušit pouze obzorový zákal. 
Program Occult dokonce udává, že na 
bezproblémové sledování úkazu bude 
stačit i dalekohled o průměru 
objektivu 50 mm. .. 
Za těchto podmínek by bylo jistě 
chybou nepokusit se o expediční 
výjezd. Vybrána byla oblast nedaleko 
Klatov, ve vzdálenosti necelých 
50 km jiho jihovýchodně od Plzně, 



respektive Rokycan. Profil tečné Y_ 
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oblasti Měsíce podle Wattsových .~ 
tabulek bude v tomto konkrétním 
případě nejzajímavější v rozmezí od 
+0,5 km do minimálně 
—2,5 km. 

Za příznivých meteorologických 
podmínek se zájemci o pozorování 
sejdou v Plzni v budově Hvězdárny 
a planetária v neděli odpoledne 
(mezi 17. a 18. hodinou; odjezd 
v 18:30 SELČ), aby bylo možno 
s dostatečným předstihem vyjet na 
vybraná stanoviště na linii Poleň —
Vílov západně od Klatov. Samotný úkaz nastane v 18:54 UT (tedy 20:54 SELČ). 

Je žádoucí, aby se zájemci o účast na expedici přihlásili na Hvězdárně 
v Rokycanech (nebo u dalších spoluorganizátorů akce, kterými jsou Zákrytová a 
astrometrická sekce ČAS, HaP Plzeň a Západočeská pobočka ČAS), kde také 
získají další informace. 

Pořádání výše zmíněného pozorování samozřejmě nevylučuje konání výjezdů 
jiných skupin, kterým je Zákrytová a astrometrická sekce připravena poskytnout při 
přípravě expedic veškerou možnou pomoc. 
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Zúkrytóřská obloho - duben 24'05: 

Zákrytů hvězd Měsícem 
ubývá, ale planetek je stále dost 

Na konci března (v neděli 27. 3. ráno) byl opět zaveden letní čas. 
Počínaje uvedeným datem musíme na večerní soumrak čekat o hodinu 
déle. S nástupem jara (o týden dříve než bylo zavedení letního času) se 
již také výrazně začala zkracovat noc. Pozorovacích příležitostí tak 
bude méně a budou přicházet v méně příznivém čase. Věřím však, že se 
nenecháte odradit. 

Již letmý pohled na tabulku „totálních" zákrytů hovoří sám za sebe. Vybraných 
úkazů je znatelně méně než ještě před měsícem. Převážná většina zákrytů jsou 
vstupy v období mezi novem a úplňkem. Výstup nás v měsíci dubnu v nabídce čeká 
pouze jediný, ale i tak stojí za zmínku. Již podruhé v letošním roce budeme mít 
možnost sledovat výstup hvězdy Antares zpoza Měsíce. Úkaz sice nastane relativně 
nízko nad jihovýchodním obzorem a fáze Měsíce se ještě stále bude hodně blížit 
úplňku, ale při mimořádné jasnosti zakrývané hvězdy snad ani to nebude vadit. Pro 
letošní rok je to poslední úkaz, při němž uvidíme u Měsíce takto jasnou hvězdu a 
proto by byla škoda nechat si jej (pokud bude příznivé počasí) uniknout. 

Veškeré potřebné údaje vám poskytne následující tabulka: 
Předpovědi totálních zákrytů pro CZ 
zem délka +15 00 00 

2005 Duben 
zem šířka +50 00 00 výška 0 m n.m 

den čas P hvězda mag % elon Sun Moon CA PA WA A B 
h m s číslo ill h h Az o o o m/o m/o 

12 19 31 6 D 683 7.4 16+ 47 25 280 38S 130 138 -0.3 -2.8 
14 19 43 56 D 78291 7.7 33+ 70 41 266 69N 70 67 +1.1 -0.9 
15 20 16 28 D 79256 7.8 42+ 81 43 261 60N 67 59 +1.3 -0.8 
15 21 6 36 D 1108 7.0 43+ 82 35 271 69S 118 111 +0.2 -2.1 
16 19 49 26 D 79980 7.3 52+ 92 53 240 51S 141 129 +0.6 -2.6 
20 21 1 5 D 1645 6.7 87+ 137 46 193 70S 136 114 +1.1 -1.5 
20 22 13 10 D 1648 6.9 87+ 138 41 216 49W 75 53 +2.2 -0.6 
21 21 48 56 D 1746 7.0 93+ 150 40 193 61W 86 64 +2.1 -0.3 
24 0 15 56 D 1971 5.5 100+ 175 24 206 83S 103 84 +1.5 -1.0 
26 23 9 35 R 2366 1.1 92- 146 9 153 68W 307 300 +0.8 +0.3 

Jedinému tečnému zákrytu měsíce dubna, který dává naději na úspěšné 
pozorování byl věnován samostatný článek. Jeho hranice protíná jihozápadní 
Čechy a naše sekce ve spolupráci se západočeskou pobočkou ČAS připravuje 
expedici, která bude pro první pololetí poslední. 



Na rozdíl od čím dál vzácnějších možností při pozorování zákrytů hvězd 
Měsícem je nabídka „planetkových" úkazů překvapivě široká. Otázkou je nakolik 
reálné jsou naše možnosti a především šance na úspěch u úkazů, kdy rozměr 
planetky nepřesahuje čtyři desítky kilometrů, maximální čas úkazu se počítá na 
jednotlivé sekundy a jasnost zakrývaných hvězd se pohybuje hluboko pod 10. mag. 
Dle mého názoru většina takových úkazů, i při provedení zpřesnění, zůstává pod 
hranicí přiměřené pravděpodobnosti úspěšného měření časů. A pokud se vůbec 
podaří získat nějaké hodnoty jedná se většinou o osamocená pozorování, která nám 
o tvaru i rozměrech tělesa příliš mnoho neřeknou. Často se naopak následně 
dostavují pochybnosti o reálnosti takovýchto údajů. 

Na druhou stranu řada dubnových zákrytů má upřesněné stopy přímo protínající 
naše území. Pokud tedy 
bude příznivé počasí a 
vaše technika bezpečně 
„dosáhne" na jasnosti 
zakrývaných hvězd 
neváhejte a pozorujte. 
Snad nejvhodnějším 
dubnovým typem je 
„moravský" zákryt 
planetky Aline (viz 
obr.). 

Doporučuji pečlivě 
sledovat upřesnění 
všech zákrytů na www stránkách: 

Jana Mánka (http://mpocc.astro.cz/),
Steva Prestona (http://asteroidoccultation.com/),
EAON (http://astrosurf.com/eaon/) zpracovávaná Jeanem Schwaenenem 

a případně český souhrn 
Otty Šándora (http://www.teplice-city.czíhap/Pozaktual/Pozaktual.htm) 
Veškeré údaje jsou shrnuty v připojené tabulce. 

datum UT hvězda 
4/05 h m TYC 

nominální předpovědi 

jas. 
mag 

a 
h m 

ó planetka 0 
km 

try. 
s 

02 18:11 2UCAC 40508585 11,7 07 38 +24 52 Flora 141 10,4 
26 19:22 4931-01103-1 10,5 11 45 -00 34 2002 GW31 132 7,1 

ipřesnění Schwaenen 
03 19:08 0238-02211-1 11,8 09 38 +03 32 Ruth 43 7,2 
10 19: 38 2998-01308-1 11, 5 09 41 +44 04 Bezovec 44 5, 1 
11 00:00 1933-00636-1 11,0 07 50 +27 41 Flamario 99 6,2 
13 02:30 0293-00121-1 10,6 12 41 +04 59 Sorga 41 2,9 
17 02:48 UACA2 28236367 11,5 18 25 -10 01 Tyche 64 5,7 
23 23: il 4961-00073-1 10, 6 13 13 -03 17 Zhongolovich 28 1, 9 
27 21:16 UACA2 34276169 11,5 08 il +07 09 Mickiewicz 22 1,1 
30 01: 54 5729-01575-1 11,0 19 55 -10 10 Aline 109 7, 9 



Organizační záležitosti: 
Založte si k legitimaci CAS 

Potvrzenky plateb 
kmenových členů 

V minulém čísle ZZ byl otištěn seznam platících členů Zákrytové a 
astrometrické sekce na rok 2005. Tento seznam se během března ještě 
rozšířil a mezi členy sekce z roku 2004 zbývá pouze šest „neplatičů", kteří 
budou kontaktováni individuálně. 

Společně s dnešním Zákrytovým zpravodajem dostávají kmenoví 
členové sekce potvrzení o své platbě za kalendářní rok 2005. Toto 
potvrzení je nutno si založit k členské legitimaci ČAS. 

Pokud někdo, kdo uhradil kmenové příspěvky ČAS na rok 2005 
prostřednictvím Zákrytové a astrometrické sekce, nenašel potvrzení prosím jej, aby 
se mi ozval na telefonu 371722622 (pevná linka), 605726136 (mobil) nebo 
prostřednictvím e-mailu halir@hvezdarna.powernet.cz . 

Pokud někdo z hostujících členů z jakéhokoli důvodu potřebuje také potvrzení o 
své platbě bude mu vystaveno na požádání (platí výše uvedené kontakty). 

Karel HALÍŘ 

Prstencové zatmění Slunce 
ŠPANĚLSKO 2005 

V mimořádném čísle Zákrytového zpravodaje, který se do vašich 
rukou dostal v nedávných dnech jste byli informováni o aktivitách 
spojených s expedicemi za blížícími se zatměními Slunce. 

Chtěl bych vás speciálně vyzvat k účasti na podzimním výjezdu do Španělska 
za měřením dráhy „tečného zatmění Slunce". Jedná se o výsostně „zákrytářskou" 
záležitost (o projektu jste byli informováni již v loňském roce). O to více žádoucí je 
účast pozorovatelů zákrytů, kteří vedle zkušeností s podobnými úkazy mají 
většinou i vhodné vybavení. Nenechávejte svou účast na expedici náhodě a 
přihlaste se co nejdříve. 



Co jsme vidě/i: 

Jak pozorovala EVROPA? 
Pozitivní měření časů „planetkových" zákrytů 
Ani do minulého čísla Zákrytového zpravodaje se nevešla všechna úspěšná 

měření časů zákrytů hvězd planetkami provedená z Evropy. Proto se ještě 
jednou vrátíme, tentokrát již skutečně naposled, k mimořádným úkazům 
podzimu roku 2004. 

Podzim roku 2004 při měření časů zákrytů hvězd planetkami nebyl tak úspěšný 
co do počtu zachycených úkazů, ale pokud už se podařilo úspěšné pozorování, pak 
to stálo za to. Posuďte sami. 

V polovině listopadu se dočkala 
početná skupina pozorovatelů ve 
Španělsku. Opět se potvrdilo rčení, že 
připraveným štěstí přeje. Podařilo se 
shromáždit piných 17 pozorování, 
přičemž 16 bylo pořízeno ze Španělska 
(dvě z ostrova Mallorca) a jedno 
z Itálie. Všech 11 pozitivních časů 
pochází ze severu Pyrenejského 
poloostrova a ostrova Mallorca. 

Získané tětivy vedly k velice ~ %č31511 s1 7 Y 138. it /,km 
=5: Ňm PA 27.3.3.1 

věrohodným výsledkům ohledně rozměrů 
planetky (308) Polyxo. Listopadové 
měření ukázalo na rozměry 96,3 x 140,3 
km (s chybou 5,3 km). Tento výsledem 
lze porovnat se závěry z 29. ledna 
2004, kdy se podařilo získat dvě tětivy a 
výsledná elipsa měla rozměry 112,8 x 
149,6 km. Nesrovnalost v hodnotách 
může být dána jak objektivními tak E

subjektivními důvody. Rozdíl mohla 
způsobit jak nepřesná interpretace 
získaných časů tak i odlišné natočení 
planetky vůči Zemi (což při rotaci objektu 
a jeho nepravidelných rozměrech je 
snadno možné. Na konečné rozřešení těchto otázek si ovšem budeme muset počkat 
až do okamžiku získání dalších údajů. 

Poslední dva planetkové zákryty roku 2004 na sebe nechaly čekat až do samého 
závěru roku. Dne 6. prosince 2004 ve večerních hodinách se třem pozorovatelům 



severní Itálie (1) a jižní Francie (2) 
podařilo úspěšně změřit časy zákrytu 
hvězdy planetkou (489) Comacina. 
Pás stínu se posunul oproti upřesnění 
mírně k severu. 

(III) Comaci.0 2004 D.0' 151.1 .3.1 k 12!.5 .2.] km PA 454 .1.0 
G..wimic X620.3.1.0 Yf25).2.0.)ki. .N 

Rozložení tětiv se opět ukázalo být 
optimální. Zatímco pozorovatel z Itálie 
sledoval zákryt za severní částí planetky oba 
Francouzi byli položeni tak, že se jim 
hvězda promítla za jižní kraj asteroidu. Tato 
náhoda dovolila s poměrnou jistotou určit 

rozměry planetky. Výsledek je 156,1 x 
128,6 km 

Skutečně prakticky celou Evropou 

E 

(85)l. YNltlfcl3 M).l~i.l •lN.l.25kw PA-]]l.11 

se od východu na západ se přehnal pozdě E
večer 12. prosince 2004 stín planetky (85) 
Io. Na své cestě lehce severním okrajem 
„zavadil" i o samý jihovýchodní cíp České 
republiky. S ohledem na počasí však byli
tentokrát šťastnější pozorovatelé z Německa 
(1), Švýcarska (2), Itálie (2), Francie (9) a 
Španělska (2). Jak vyplývá z číslic uvedených v závorkách (počty pozitivních 
měření) podařilo se získat neuvěřitelných 16 tětiv. Ty nám dovolily vykreslit profil 
planetky o rozměrech 207,8 x 148,9 km s přesností nepřekračující f3 km. 

Jak je zřejmé z nutnosti rozdělit komentář výsledků pozorování zákrytů hvězd 
planetkami roku 2004 do několika pokračování byly úspěchy evropských 
astronomů v této oblasti mimořádné. Je potěšitelné, že dosud získané výsledky 
prvního čtvrtletí 2005 se zdají být minimálně stejně dobré. 

Zákrytový zpravodaj - duben (4) 2005 
Rokycany, 31. března 2005 



Zákrytová a astrometrická sekce ČAS 

Květen 2005 (5) 

Zajímavosti: 

Pozvánka na symposium 

ESOP 2005 
Ve Finských Helsinkách se letos 

koncem srpna uskuteční již 
24. symposiu evropských pozorovatelů 
zákrytů. 

Datum symposia 
Symposium ESOP XXIV bude začínat 

pátkem, 26 srpna 2005. Oficiální část skončí v 
neděli, 28. srpna 2005. Doprovodný program bude 
pak pokračovat ve dnech pondělí, 29. srpna 2005 
až středa, 31. srpna 2005. 

Místo setkání 
6, která se Jednací část symposia se koná v domu vědy na adrese Kirkkokatu 

nachází přibližně půl kilometru východně od Helsinské katedrály. 
Setkání bude probíhat ve dvou místnostech v pátém podlaží. 

Registrace 
Registrační formulář je nyní ve fázi testování a měl by být připraven přijímat 

registrace od května 2005 na adrese: 
bttp://www.ursa.fi/ursa/jaostot/pikkuplan/tapabtumattESOP2005!.



Zahájení 
Registrace účastníků a úvodní neformální setkání se uskuteční v pátek 26. srpna 

2005 od 18 hod. 

EXkurse (doprovodný program) 

Observatoř Tuorla 
První celodenní autobusový výlet se uskuteční v pondělí 29. srpna 2005. Cílem 

bude Radiová observatoř Metsfihovi u Kirkkonummi. 

Observatoř Artjärvi 
V úterý 30. srpna 2005 účastníky čeká cesta autobusem směrem na Porvoo. 

Přibližně po 100 kilometrech bude navštíveno Artjarvi, kde byla vybudována nová 
observatoř Astronomické asociace URSA. 

Vědecké centrum Heureka 
Třetí exkurse se bude konat ve středu 31. srpna 2005. Účastníci navštíví 

vědecké centrum Heureka u Tikkurila (vantaa), které se nachází asi 20 km severně 
od Helsinek. Cesta se uskuteční vlakem a její součástí bude i krátká (cca 10 minut) 
pěší procházka k vědeckému centru. 

V centru Heureka navštíví účastníci vedle stálé výstavy také velké planetárium. 
Zajímavá je i mimořádná výstava, která začala 25. září 2004, nazvaná 
Tyrannosaurus Rex. Jedná se o pravěkého dravce. K návštěvě této výstavy je 
možné se rozhodnout až na místě. Zláká vás možná nejzajímavější její exponát, 
kterým je pohyblivý' model ještěra, který' vydává i zvuk. 

Co uvidíme: 

Zajímavé zákryty 
druhého pololetí 2005 

Bohužel v žádném případě se nedá tvrdit, že by druhá polovina 
letošního roku 2005 byla v oblasti zákrytů hvězd Měsícem, planetami a 
jejich satelity nějak mimořádně zajímavá. Zákrytu planety Měsícem se 
z našeho území nedočkáme vůbec a to i přesto, že z jiných míst Země bude 
k vidění celá série těchto úkazů. V polovině července skončí série sedmi 
letošních zákrytů planety Jupiter, v srpnu a září se dočkají pozorovatelé 
z Aljašky a Afriky zákrytů Venuše a konečně v polovině prosince dojde 
k letošnímu druhému zákrytu planety Mars Měsícem. Obdobně na tom 



budeme i se zákryty hvězdokup Měsícem. Evropu nečeká žádný vhodný 
úkaz. Ani jediná planeta se letos nestrefí do dostatečně jasné hvězdy. I 
jasných klasických zákrytů hvězd Měsícem nebude mnoho. Na co se tedy 
lze vůbec těšit? 

Snad jediným skutečně mimořádným úkazem pro Evropu bude zákryt hvězdy 
2UCAC 38253595 o jasnosti 8,9 mag Saturnovým měsíce Dione časně ráno 
21. října 2005. Bohužel i v tomto případě Česká republika vyjde naprázdno — podle 
předpovědi bude stín procházet jižním Španělskem a Sicílií a od nás budeme mít 
možnost sledovat pouze apuls (a i to jen za předpokladu, že nám oba zúčastněné 
objekty nepřezáří jasná planeta). 

O mnoho lepší není ani situace s jasnými zákryty hvězd Měsícem. Především 
za celé pololetí se nedočkáme ani jediného zákrytu hvězdy jasnější než 4. mag. 
A když už k nějakému úkazu přeci jen dojde nebudou pozorovací podmínky 
vesměs nijak ideální. 

První takovou ukázkou je zákryt hvězdy S Ani (ZC 465) 2. července 2005 ráno. 
Její jasnost 4,4 mag nám snad umožní pozorování vstupu za osvětlený okraj (CA = 
-81N) v čase 1:47 UT, kdy Měsíc bude 16° nad východo jihovýchodním obzorem. 
Slunce již v tu chvíli bude pouhých 9° pod obzorem. Ještě pokročilejší svítání nás 
bude rušit při následném výstupu hvězdy za tmavým okrajem (CA = 74S) 
ve 2:45 UT. 
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O mnoho lepší podmínky pozorovatele nečekají ani ve druhé polovině září 
(24. 9. 2005 kolem půlnoci). Za Měsíc před poslední čtvrtí se schová hvězda 
136 Tau o jasnosti 4,6 mag. Vstup i vystup sice v tomto případě bude probíhat se 
Sluncem dostatečně hluboko pod obzorem, ale výška Měsíce nebude nijak 
mimořádná. U vstupu za osvětlený okraj (CA = -28S) bude činit 15° a o dvacet 
minut později při výstupu (CA = lOS) vystoupá o pouhé 2° výš nad východo-
severovýchodní horizont. 
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Nejnadějnějšího zákrytu druhého pololetí se snad dočkáme na začátku prosince 
(6. 12. 2005 v podvečer). Za relativně úzký srpek dorůstajícího Měsíce se schová 
na téměř celou hodinu hvězda x Cap o jasnosti 4,7 mag. Úkaz se odehraje nad 
jižním obzorem ve výšce kolem 20°. Vstup za temný okraj (CA = 66S) budeme 
očekávat ještě za soumraku (15:58 UT; hsil,nce = -8°). Tma už bude v 16:55 UT při 
výstupu za osvětleným okrajem Měsíce (CA = -37S). 
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A na závěr ještě jedno upozornění na zajímavý zákrytářský úkaz — 3. října 2005 
nás čeká prstencové zatmění Slunce ve Španělsku (u nás pozorovatelné jako 
Částečné). Ale s jeho sledováním jistě již dávno počítáte. 



Zákryty hvězd planetkami 

2006 
Koncem dubna byla na internetu zveřejněna předpověd' zákrytů hvězd 

planetkami pro rok 2006 zpracované Edvinem Goffinem (Belgie). 
Naleznete ji stránce: ftp://ftp.ster.kuleuven.ac.be/dist/vvs/asteroids/2006/
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Celý soubor představuje mimořádně velký počet planetkových zákrytů. Pouze 
mizivé množství z toho však máme naději pozorovat ze střední Evropy. Na 
připojených obrázcích jsou vybrány nejnadějnější nominální předpovědi. 
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Zákrytóřská obloho - květen 2005: 

Zákrytářské léto začíná? 
Příležitostí k pozorování ubývá 

Ptáte se co to je zákrytářské léto? Jedná se o období, kdy vlivem 
krátké (či dokonce vůbec nenastávající) astronomické noci máme 
minimum příležitostí k pozorování zákrytových úkazů. Počet 
příznivých totálních zákrytů hvězd Měsícem rapidně klesá i přesto, že 
za základ předpovědi je bráno pozorování dalekohledem o průměru 30 
cm a výskyt tečného zákrytu je spíše výjimkou potvrzující pravidlo 
(která se navíc letos ani celý zbytek jara a léto nevyskytne). Menší 
výběr je náhle i mezi zákryty hvězd planetkami a to i u úkazů na nichž 
se podílejí miniaturní asteroidy. 

Z totálních zákrytů hvězd Měsícem skutečně v průběhu května žádný 
pozorovatel asi příliš velkou radost mít nebude. Ze 17 úkazů, které se vešly do 
kriterií pro snadné pozorování dalekohledem o průměru objektivu 30 cm je jediný 
výstup. Zbylých šestnáct vstupů se koncentruje do týdne kolem první čtvrti 
v polovině měsíce a nejjasnější zakrývaná hvězda v této sétii má neuvěřitelnou 
jasnost 7,1 mag. Již zmíněný výstup na konci měsíce května za relativně velké fáze 
Měsíce proběhne již za svítání (výška Slunce -9°) a poměrně nízko nad 
jihovýchodním obzorem (13°). 

Veškeré potřebné údaje vám poskytne následující tabulka: 



Předpovědi totálních zákrytů pro CZ 
zem délka +15 00 00 zem šířka +50 00 00 

2005 květen 
výška 0 m n.m 

den čas P hvězda mag % elon Sun Moon CA PA WA A B 
h m s číslo ill h h Az o o o m/o m/o 

10 20 20 5 D 76995 9.9 6+ 29 8 303 48S 120 124 -0.7 -1.7 
10 20 23 42 D 76999 9.3 6+ 29 7 303 74N 63 67 -0.2 -0.8 
10 20 25 45 D 77000 9.8 6+ 29 7 304 69N 57 62 -0.1 -0.7 
11 19 55 25 D 77909 7.6 12+ 40 -11 19 290 64S 111 110 -0.3 -1.7 
11 21 34 51 D 927 8.0 12+ 41 6 307 52S 124 123 -0.7 -1.5 
12 20 50 22 D 78962 9.1 19+ 51 19 290 75N 77 71 +0.1 -1.3 
12 20 55 44 D 1067 7.1 19+ 51 18 291 82S 100 94 -0.2 -1.5 
12 20 58 44 D 78964 9.0 19+ 51 17 292 46N 49 43 +0.5 -0.7 
12 22 2 52 D 1075 8.5 19+ 52 8 302 77S 106 100 -0.5 -1.4 
12 22 18 50 D 79022 8.0 19+ 52 6 305 36S 147 141 -0.9 -1.8 
14 20 28 13 D 80384 8.7 35+ 73 34 266 78N 92 78 +0.6 -1.6 
14 21 56 41 D 1317 8.2 36+ 74 20 281 86S 109 94 -0.1 -1.7 
15 21 22 42 D 98640 8.0 45+ 84 30 264 59N 77 60 +0.8 -1.5 
16 20 46 17 D 99052 8.2 55+ 95 38 243 48S 153 133 +0.3 -2.4 
17 19 40 41 D 1603 7.2 64+ 106 -8 46 209 55N 78 57 +2.3 -0.4 
17 20 42 17 D 118637 8.1 64+ 106 39 228 79S 124 103 +0.9 -1.8 
28 1 54 37 R 2998 6.4 76- 122 -9 13 162 86N 263 277 +1.5 +0.7 

V květnu se zájemci o sledování tečných zákrytů nedočkají žádného vhodného 
úkazu a co hůře, obdobná situace bude trvat až do letošního podzimu. 

Nijak zajímavá není ani situace v oblasti zákrytů hvězd planetkami. Jen čtyři 
vybrané úkazy, které obsahuje tabulka, hovoří samy za sebe. Dvě Schwaenenova 
upřesnění ovšem procházejí přímo naším územím ,takže pozorovat se jistě vyplatí. 

Doporučuji pečlivě sledovat upřesnění zákrytů na www stránkách: 
Jana Mánka (http://mpocc.astro.cz/),
Steva Prestona (http://asteroidoccultation.com/),
EAON (http://astrosur£com/eaon/) zpracovávaná Jeanem Schwaenenem 

a případně český souhrn 
Otty Šándora (http://www.teplice-city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm) 
Veškeré údaje jsou shrnuty v připojené tabulce. 

datum UT hvězda 
5/05 h m TYC 

nominální předpovědi 

jas. 
mag 

a 
h m ° 

ó planetka ID
km 

try. 
s 

30 02:09 1149-00254-1 
lpřesnění Schwaenen 

05 02: 00 2UCAC 22256484 

9,9 

11, 0 

22 

16 

20 

12 

+14 

-23 

45 

51 

Helio 

Leocadia 

147 

19 

6,6 

1,7 
30 02: 13 6263-00510-1 10,3 18 07 -22 04 Klotilde 81 6,8 

Jpřesnění Frappa 
22 22:05 HIP 83097 8,2 16 59 -23 59 Iris 199 15,6 

Zákrytový zpravodaj - květen (5) 2005 
Rokycany, 3. května 2005 



Zákrytová a astrometrická sekce ČAS 

Zajímavosti: 

Deep Impact 
sonda se srazí s kometou 

12. ledna letošního roku do vesmíru vzlétla sonda, které 
zlomyslní jazykové přezdívají "hračka velkých kluků z NASA". 
Ze sondy se má po přibližně půl roce putování meziplanetárním 
prostorem oddělit modul, který 4. července kolem 6 hod UT (pro 
nás pod obzorem a ve dne) narazí rychlostí 37 tisíc kilometrů 
za hodinu do jádra komety Tempel 1. 

Autoři projektu z amerického 
Národního úřadu pro letectví a vesmír 
(NASA) přiznávají, že si misí Deep 

DráAa / Impact (Drtivý dopad) tak trochu piní 
sonavl +slonce sen. Připouštějí, že nejlepším 

ř DriAa způsobem k poznání složení komety 
by patrně bylo přistát na ní, pořídit si 
tam vzorky a odletět. Srážku ovšem 

zemi pil vidí jako druhou nejlepší možnost. 
setkání Projekt získal název podle 

Zásap Draha Tempel 1 katastrofického hollywoodského 
trháku — Deep Impact - z roku 1998. 

Tentokrát se však žádná katastrofa nechystá. NASA totiž odmítá, že by Drtivý 
dopad mohl ovlivnit dráhu komety do té míry, že by vesmírné těleso začalo 
představovat nebezpečí pro Zemi. "Vzhledem k rozměrům komety bude mít srážka 



zhruba takové následky, jako 
když komár vrazí do dopravního 
letadla," ujišťuje Don Yeomans, 
který se na misi podílí. 

K čemu tedy dojde dne 
4. Července 2005. Po 24 hodinách 
samostatného letu narazí projektil 
o hmotnosti 370 kg ve vzdálenosti 
133.6 mil. km od Země na 
osvětlenou stranu kometárního 
jádra. Při dopadové rychlosti 
10.2 km/s by se při tom měl 
vytvořit kráter o průměru asi 100 m a hloubce kolem 25 m. Část materiálu se při 
impaktu odpaří a s dalším podílem hmoty ve formě prachu bude vyvržena do 
okolního kosmického prostoru. Kinetická energie dopadu dosáhne podle výpočtů 
19 GJ, což odpovídá účinku exploze 4.5 t TNT. Orbitální část se bude v době 
nárazu nacházet asi 10000 km daleko. V dostatečném předstihu před dopadem 
bude zahájeno snímkování cíle. 10 min po dopadu bude orbitální část ještě 
4000 km daleko od komety a zahájí pozorování vytvořeného kráteru, které bude 
pokračovat až do vzdálenosti asi 500 km. 961 s po dopadu má být snímkování 
ukončeno, protože se sonda bude muset natočit do bezpečné polohy, ve které 
proletí oblakem prachu a plynu (kómou) kolem komety. 

Kometu 9P/Tempel 1 objevil Ernst Wilhelm Tempel 3. dubna 1867. Jedná se o 
kometu krátkoperiodickou, s oběžnou dobou přibližně 5,5 roku. V přísluní se ke 
Slunci přibližuje na přibližně 1,5 astronomické jednotky. Jádro je patrně protáhlé s 
průměrem kolem 6 kilometrů. 

Samotnou misi Deep Impact budou doprovázet i pozemská pozorování, která 
dopiní informace, jež nám zašle mateřské těleso sondy. Kometu bude možné 
pozorovat i menšími dalekohledy. V červenci letošního roku by totiž měla mít 
podle předpovědi přibližně desátou magnitudu a bude tedy dostupná i pro 
mohutnější amatérské dalekohledy. Radost z možného zajímavého pozorování nám 
bohužel kazí její pozice. Bude totiž pro pozorovatele na severní polokouli velmi 
nízko večer krátce po západu Slunce nad západním obzorem v souhvězdí Panny. 

V následující tabulce je s periodou pěti dnů zpracována předpověď pozic, 
vzdáleností od Země (Delta) a od Slunce (r) v AU. Dále zde naleznete úhel 
elongace, fázi osvětlení a jasnosti pro přelom měsíců června a července: 

Date TT R A. ( 2000) Deci. Delta r Elong. Phase ml 

2005 06 09 13 02.51 +00 17.7 0.783 1.529 115.9 36.7 9.6 
2005 06 14 13 07.72 -01 36.1 0.802 1.521 113.1 37.9 9.6 
2005 06 19 13 13.87 -03 32.5 0.822 1.515 110.6 38.9 9.6 
2005 06 24 13 20.90 -05 30.6 0.844 1.510 108.2 39.7 9.6 
2005 06 29 13 28.76 -07 29.4 0.868 1.508 106.0 40.4 9.6 
2005 07 04 13 37.41 -09 27.9 0.893 1.506 104.0 40.9 9.7 
2005 07 09 13 46.80 -11 25.6 0.920 1.507 102.0 41.3 9.8 
2005 07 14 13 56.90 -13 21.4 0.948 1.509 100.3 41.5 9.8 



Je obtížné odhadnout jaký efekt způsobí srážka komety s modulem. Je velice 
pravděpodobné, že důsledky střetu se pro pozorovatele vybavené pouze menšími 
dalekohledy vůbec neprojeví. Není ovšem vyloučeno ani to, že i na vzdálenost téměř jedné 
astronomické jednotky zaznamenáme změnu jasnosti vlasatice (zhoustnutí a zvětšení komy). 
Není ovšem ani jasné, zda nás nečeká úžasné nebeské představení. Stačí vzpomenout si na 
rok 1994 a srážku trosek komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem. 

Co uvidíme: 

Zajímavé zákryty 
druhého pololetí 2005 
(tentokrát ve světě) 

V minulém čísle Zákrytového zpravodaje jsme probrali neradostný výhled pro 
zájemce o sledování zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy ze střední Evropy pro 
zbytek letošního roku. Na začátku května podobnou inventuru zákrytů hvězd 
planetkami provedl i Steve Preston. Jeho výběr se ovšem netyká pouze centrální 
Evropy, ale nabízí úkazy po celém světě. Bohužel výsledek není o mnoho 
povzbudivější. 

Předběžná aktualizace nadějných 
„planetkových" zákrytů pro zbytek roku 2005 
Aktualizaci provedl Steve Preston (s výjimkou zákrytu hvězdy 

měsícem Dione zpracovaný Davem Heraldem) 
V seznamu jsou zahrnuty nejlepší úkazy (jasnější hvězdy, velké 

planetky) v celém světě. 

Aktualizace proběhla 4. května 2005. 
Zpracování je dostupné ve formátu používaném běžně S. Prestonem, jak se 

s ním setkáváme na jeho stránkách (http://www.asteroidoccultation.com/). Jak se 
budou jednotlivé úkazy blížit, naleznete právě na nich další případná upřesnění, 
která jsou vždy zpracovávána pro nejbližší údobí. 

Zvlášť byla přidána informace o zákrytu hvězdy měsícem Dione (21. října 
2005) obíhajícím planetu Saturn, který je větší i něž nejmohutnější zástupci 
hlavního pásu planetek. 



V tabulce naleznete za datem (UT) a označením planetky jasnost zakrývané 
hvězdy a rámcový popis oblasti odkud bude úkaz pozorovatehiý (převzato 
z originálu). 

2. Červen ( 48) Doris 9. 1 N. E. Africa, India, Tibet 
4. Červen ( 483) Seppina 10. 2 USA-N. Fla. -N. Calif. 
6. Červen ( 59) Elpis 7. 4 N. E. China, S. Korea, S. Japan 

13. Červen ( 2) Pallas 7. 9 Luzon, Micronesia 
27. Červen ( 1212) Francette 8. 2 USA-Penn. -S. AZ, N. Baja, Kaui? 
7. Červenec ( 187) Lamberta 9.8 cen. USA, N. W. Mexiko 

12. Červenec ( 204) Kallisto 8. 1 USA-S. Wash. -N. Y. C. , S. Ont. 
15. Červenec ( 14) Irene 6.1 S. Chile, S. Argentina 
24. Červenec ( 780) Arménie 8.7 USA-WI-FL; W. Cuba; S. America 
30. Červenec (18) Melpomene 8.7 N. Jižní Amerika 
13. srpen ( 89) Julia 7. 6 W. Mex. , USA-AZ-Mont. , Sask. 
24, srpen ( 48) Doris 8.4 S. Hawaii, Micronesia, PNG, NW Aust. 
30. srpen ( 203) Pompeja 10. 2 E. c. Amer, E. Mex, USA-AL-NIL, c. Ont. 
6. záři ( 221) Eos 9. 8 N. Australia, USA-Hawaii&N CA-N MN 

19. září ( 166) Rhodope 1.4 S. Europe; day v S. Asia 
21. září Dione 9.1 Kanárské ost. , N. W. Afrika, S. Špan. 
31. září ( 31) Euphrosyne 8. 5 N. S. Amerika, Aleutians 
15. listopad ( 345) Tercidina 8. 9 USA - N. Calif. -N. Missouri 
24, listopad ( 11) Parthenope 7. 8 N. Pacific, cen. Philippines 
3. prosinec ( 52) Europa 8.9 USA- S. &cen. Calif.- cen. Texas 
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Jediným „evropským" úkazem je zákryt Regula planetkou Rhodope. 
Mnoho štěstí při pozorování. 

David Dunham 
http://iota.jhuapl.edu/rnpearly.htm



Zákryty hvězd planetkami 2006 
Koncem dubna byla na internetu zveřejněna předpověd' zákrytů hvězd 

planetkami pro rok 2006 zpracované Edvinem Goffinem (Belgie). 
Naleznete ji na stránce: 

ftp://ftp.ster.kuleuven.ac.be/dist/vvs/asteroids/2006/

V minulém čísle Zákrytového zpravodaje jste se v grafické podobě seznámili 
s několika nadějnějšími úkazy příštího roku. Dnes vám nabízíme souhrnnou 
tabulku regionu 3, která je určena pro pozorovatele z Evropy, severní Afriky a 
středního východu. 

Původně celkový počet úkazů, kterých bylo 187, byl zredukován na nabízených 
107. Důvodem je provedený výběr, při němž byly na počátku vyřazeny úkazy, 
které neprocházely ani se neblížily Evropě. Druhé zvolené kriterium se týkalo 
jasnosti zakrývané hvězdy. Hranice byla zvolena na hodnotě 12. mag. A konečně 
třetím kritériem se stal relativní pokles jasnosti dvojice objektů při zákrytu. 
Minimální hodnota byla zvolena 0,5 mag. 

Bohužel v celém nabízeném souboru úkazů pro nadcházející rok 2006 se 
nesetkáme s jediným zákrytem, kdy by hvězda svou jasností převyšovala 8. mag. 
Pouze tři hvězdy jsou z intervalu jasností 8. až 9. mag. Mezi 9. a 10. mag jich 
naleznete osm. Přeci jen větší počty nás bohužel čekají až ještě hlouběji. V rozmezí 
10. a 11. mag je třicet úkazů a mezi 11. a 12. mag pak piných šedesát šest. 
Zákryty hvězd planetkami 2006 — region 3 — Evropa, severní Afrika, střední 
východ 

M D h m planetka try. hvězda mag pok. obr. 

01 01 15 33.2 569 Misa 5.7 TYC 0613-01092-1 11.11 3.3 A06_01084 
01 04 21 5.3 33 Polyhymnia 4.6 TYC 1897-00304-1 10.75 1.9 A06_01010 
01 06 4 10.5 348 May 7.1 TYC 1902-00306-1 11.84 1.6 A06_01064 
01 08 4 33.4 485 Genua 8.3 TYC 4835-02172-1 11.60 0.6 A06 01076 
01 10 0 35.3 173 Ino 13.2 UCAC2 34070481 10.81 1.1 A06_01041 
01 11 2 41.3 65 Cybele 15.4 TYC 1381-00187-1 10.52 1.7 A06_01017 
01 11 20 40.1 160 Una 16.6 TYC 1838-01164-1 10.82 2.4 A06_01038 
01 23 3 52.5 914 Palisana 5.1 TYC 4819-03814-1 11.85 1.7 A06_01109 
01 23 18 44.8 2001XR254 10.3 TYC 1357-00971-1 9. 6212.5 A06_01112 
01 29 17 16.0 419 Aurelia 6.6 UCAC2 35867159 11.90 2.3 A06_01072 
02 10 22 39.9 190 Ismene 13.0 UCAC2 37163284 11.53 1.6 A06_02036 
02 16 4 1.4 71 Niobe 6.0 TYC 0240-00025-1 10.50 0.8 A06_02015 
02 22 20 37.1 306 Unitas 3.8 TYC 1267-00187-1 10.69 3.3 A06_02049 
02 22 20 43.4 609 Fulvia 10.9 UCAC2 38421240 11.63 3.7 A06_02061 
02 25 17 27.9 313 Chaldaea 3.6 TYC 0061-00027-1 11.74 1.9 A06_02050 
02 28 17 59.3 328 Gudrun 7.8 TYC 2899-01844-1 10.61 3.2 A06_02051 
03 15 4 25.1 105 Artemis 11.3 TYC 5528-00069-1 9.96 1.5 A06_03025 
03 22 1 35.6 325 Heidelberga 11.0 TYC 1403-01053-1 10.79 3.0 A06_03045 
03 23 20 57.2 245 Vera 5.8 UCAC2 30705932 11.91 1.6 A06_03041 
03 26 2 13.2 760 Massinga 13.7 UCAC2 38970912 11.36 1.3 A06_03072 
03 26 4 46.8 2920 Automedon 6.2 UCAC2 28782303 11.44 5.3 A06 03078 



03 29 4 34. 6 245 Vera 5. 5 TYC 4961-00006-1 10. 99 2. 3 A06 03042 
03 29 22 4.0 125 Liberatrix 3. 7 TYC 1352-00734-1 10. 28 4.1 A06 03029 
04 01 18 49. 3 541 Deborah 10. 7 TYC 0793-01595-1 11. 54 3. 8 A06 04059 
04 01 19 22. 2 552 Sigelinde 3. 6 TYC 1310-01687-1 10. 19 5. 5 A06 04060 
04 02 23 2.2 373 Melusina 8.6 TYC 1428-01254-1 11. 50 3. 3 A06_04046 
04 10 21 34. 3 712 Boliviana 4. 2 TYC 0726-00746-1 10. 40 3. 0 A06_04067 
04 15 0 59. 2 185 Eunike 15. 6 TYC 0976-00823-1 9. 59 3. 1 A06_04030 
04 16 21 6.9 952 Caia 17. 1 TYC 1418-00474-1 11. 82 3. 3 A06_04076 
04 17 4 28. 6 35 Leukothea 13. 1 TYC 7397-02488-1 11. 31 1. 8 A06_04013 
04 19 22 42. 4 779 Nina 9. 8 TYC 5490-00807-1 8. 67 4. 9 A06_04070 
04 21 2 57. 4 505 Cava 5. 9 TYC 0877-00634-1 11. 53 2. 0 A06 04055 
04 23 20 19. 6 47 Aglaja 7. 5 TYC 1929-00185-1 11. 83 2. 2 A06_O 4014 
04 24 4 50. 2 232 Russia 21. 6 TYC 5671-01221-1 9. 83 3. 9 A06 04036 
04 24 20 14. 6 814 Tauris 4. 1 TYC 2440-00622-1 10. 56 4. 0 A06 04071 
04 28 18 9.5 111 Ate 6. 2 TYC 1380-00248-1 11. 28 1. 8 A06 04022 
04 29 18 52. 5 134 Sophrosyne 3. 7 TYC 1918-00922-1 9. 87 3. 8 A06 04026 
05 07 19 32. 8 497 Iva 3. 9 TYC 4955-00808-1 10. 26 5. 5 A06 05047 
05 08 2 45.4 560 Delila 3. 2 TYC 5013-01139-1 11. 12 3. 6 A06 05055 
05 12 0 30. 1 377 Campania 11. 1 TYC 4963-01117-1 11. 27 2. 3 A06 05045 
05 23 21 6.2 530 Turandot 3. 5 TYC 1398-00050-1 9. 03 7. 1 A06 05052 
06 19 23 50. 7 509 Iolanda 7. 4 UCAC2 32623833 11. 76 1. 8 A06 06049 
06 25 1 15. 9 1015 Christa 8.1 UCAC2 27122147 11. 81 2. 5 A06 06066 
07 06 22 57. 0 925 Alphonsina 4. 4 TYC 6334-01720-1 8. 92 3. 7 A06 07080 
07 12 2 49. 0 444 Gyptis 17. 1 TYC 5109-00140-1 11. 50 0. 7 A06_07056 
07 18 20 20. 2 570 Kythera 9. 3 UCAC2 23450285 11. 61 2. 4 A06_07064 
07 25 4 2.9 538 Friederike 5. 6 TYC 0031-01018-1 11. 30 3. 1 A06_07060 
07 27 4 21. 7 739 Mandeville 5. 7 UCAC2 30299835 11. 79 2. 6 A06_07075 
08 13 21 22. 9 713 Luscinia 9. 7 TYC 5605-01092-1 11. 57 3. 5 A06_08078 
08 13 21 35. 8 1258 Sicilia 4. 9 TYC 0576-00710-1 10. 01 5. 2 A06_08087 
08 24 3 3.0 37 Fides 3. 2 UCAC2 40827535 10. 82 1. 5 A06_08010 
08 29 2 41. 8 1390 Abastumani 4. 4 TYC 2393-01361-1 11. 28 4. 4 A06_08089 
09 02 21 0.6 2001QS322 11. 5 TYC 5252-00533-1 11. 3610. 3 A06 09087 
09 07 2 56. 6 494 Virtus 4. 0 TYC 1871-00287-1 10. 81 4. 2 A06_09068 
09 18 5 10. 2 705 Erminia 4. 0 TYC 2985-01477-1 10. 40 3. 7 A06_09080 
09 18 20 3.0 83 Beatrix 25. 3 UCAC2 20981742 11. 80 1. 5 A06 09025 
09 19 1 35. 0 144 Vibilia 7. 9 TYC 1879-02151-1 9. 89 2. 8 A06 09043 
09 21 4 19. 1 1999RK215 4.1 TYC 4682-00120-1 11. 5812. 5 A06 09086 
09 22 1 1.1 519 Sylvania 3. 0 UCAC2 41685659 11. 24 3. 1 A06 09069 
09 24 4 16. 8 132 Aethra 6.8 UCAC2 46227552 11. 87 2. 4 A06_O 9040 
09 25 2 48. 1 697 Galilea 5. 8 UCAC2 44280391 11. 77 3. 0 A06_09079 
10 02 2 11. 8 547 Praxedis 3. 4 UCAC2 34077154 11. 32 2. 8 A06 10088 
10 07 23 19. 8 1390 Abastumani 9. 2 TYC 2910-00619-1 11. 58 3. 7 A06_10099 
10 09 1 3.9 200 Dynamene 39. 0 TYC 5230-01513-1 11. 34 1. 4 A06_10047 
10 12 6 16. 8 680 Genovevs 10. 4 UCAC2 42715620 10. 29 5. 1 A06 10092 
10 14 1 48. 7 435 Ella 3. 2 TYC 1895-01532-1 11. 36 3. 5 A06_10075 
10 14 20 11. 1 1258 Sicilia 9. 2 TYC 5226-00152-1 11. 64 3. 9 A06_10098 
10 22 0 40. 3 389 Industria 14. 6 TYC 2372-01066-1 10. 37 2. 0 A06_10066 
10 27 21 5.7 488 Kreusa 59. 3 TYC 1307-01356-1 11. 46 1. 7 A06_10081 
10 28 4 34. 5 488 Kreusa 57. 5 UCAC2 38754612 10. 24 2. 7 A06_10082 
10 29 18 48. 9 83 Beatrix 4. 6 TYC 6908-00664-1 11. 95 1. 9 A06_10030 
10 31 4 35. 1 51 Ne ma us a 6. 5 TYC 0233-00548-1 10. 68 1. 8 A06 10024 
11 01 4 14. 2 795 Fini 5. 8 TYC 2368-00435-1 11. 94 2. 5 A06_11064 
11 02 5 34. 3 986 Amelia 9. 1 TYC 1297-01073-1 8. 91 5. 1 A06 11071 
11 06 2 10. 0 849 Ara 6. 9 TYC 0184-00560-1 10. 59 3. 9 A06_11065 
11 06 20 40. 0 275 Sapientia 9. 6 TYC 0680-00300-1 11. 59 1. 8 A06_11036 
11 09 5 9.7 695 Bella 5. 0 UCAC2 44085026 11. 71 1. 0 A06_11060 
11 12 20 56. 8 154 Bertha 12. 3 TYC 2361-00836-1 10. 64 2. 1 A06_11024 
11 13 1 15. 2 926 Imhilde 4. 7 TYC 2427-00490-1 11. 43 4. 3 A06_11070 
11 13 5 10. 8 637 Chrysothemis 3. 2 UCAC2 38738940 11. 75 3. 8 A06 11058 
11 15 22 45. 1 275 Sapientia 8. 3 TYC 0679-00545-1 11. 50 1. 7 A06 11037 



11 17 4 7.9 124 Alkeste 4.3 UCAC2 35213073 11.76 1.8 A06_11022 
11 18 17 42.2 907 Rhoda 3.7 TYC 6968-00853-1 11.17 4.4 A06_11069 
11 21 17 52.5 1242 Zambesia 8.7 UCAC2 40799496 11.22 2.1 A06_11073 
11 21 21 26.9 300 Geraldina 7.9 UCAC2 40315935 11.49 3.0 A06_11039 
11 29 0 12.9 578 Happelia 7.6 TYC 1908-00844-1 11.35 3.1 A06_11054 
12 02 1 44.9 407 Prach 9.6 UCAC2 42381731 9.67 2.9 A06_12054 
12 02 22 21.5 986 Pmelia 4.0 TYC 1283-00810-1 11.51 2.1 A06_12084 
12 05 5 57.4 419 Aurelia 12.2 TYC 1350-00083-1 11.12 2.5 A06_12057 
12 05 23 44.3 89 Julia 15.1 TYC 0838-00135-1 11.27 1.1 A06_12024 
12 14 2 10.1 498 Tokio 7.0 TYC 1896-00440-1 10.46 2.8 A06_12067 
12 15 19 48.4 494 Virtus 6.4 UCAC2 42729305 11.85 1.8 A06 12064 
12 15 20 51.7 498 Tokio 6.8 TYC 1896-01511-1 11.99 1.5 A06_12070 
12 16 18 22.6 972 Cohnia 4.7 UCAC2 35135503 11.89 2.3 A06_12081 
12 17 19 52.4 253 Mathilde 4.6 TYC 0740-00562-1 11.10 3.1 A06_12042 
12 19 5 52.4 116 Sirona 14.3 TYC 1419-00555-1 10.45 1.8 A06 12028 
12 20 6 5.5 393 Lampetia 6.7 TYC 0168-02120-1 11.38 2.6 A06 12051 
12 21 3 34.3 72 Feronia 8.2 TYC 0775-01427-1 11.47 1.4 A06_12021 
12 24 2 44.6 623 Chimaera 4.5 UCAC2 45640288 11.96 1.9 A06_12074 
12 24 23 24.7 693 Zerbinetta 5.3 UCAC2 46554764 11.86 2.2 A06 12076 
12 25 3 9.7 1113 Katja 4.2 TYC 2898-02915-1 10.52 2.9 A06_12085 
12 25 23 29.4 926 Imhilde 3.3 TYC 2415-00421-1 11.86 3.4 A06_12080 
12 26 15 57.8 98 Ianthe 3.5 TYC 5809-01003-1 10.03 5.0 A06 12026 
12 27 23 23.6 1574 Meyer 8.2 TYC 1240-00440-1 10.67 5.3 A06_12089 
12 29 0 57.8 494 Virtus 6.6 TYC 2404-00369-1 11.97 1.8 A06 12066 
12 30 1 12.1 403 Cyane 5.7 TYC 0794-00744-1 11.46 1.7 A06_12053 
12 31 4 26.3 1282 Utopia 4.3 TYC 2951-00501-1 10.89 3.3 A06 12086 

Zbývá nám jen doufat, že v průběhu roku 2006 se v upřesněných předpovědích 
objeví další úkazy, které pro nás budou zajímavější něž dnešní nabídka. 

Zókrytóřskó ob/oba - červen 2005: 

Měsíc bez 

astronomické noci 
Dnešní titulek myslím hovoří za všechny další komentáře. A počet 

nabízených zákrytářských úkazů jej pouze potvrzuje. Nacházíme se 
v období, v němž si příliš neužije žádný milovník noční oblohy a 
nejinak je to i s pozorovateli zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. 
Konec astronomického soumraku, kdy je Slunce 18° pod obzorem, 



totiž nenastává v celém období mezi 31. květnem a 10. červencem 
každého roku (na 50° severní zeměpisné šířky. 

Z totálních zákrytů hvězd Měsícem skutečně v průběhu června žádný 
pozorovatel asi příliš velkou radost mít nebude. Z pouhých čtyř úkazů, které se 
vešly do kriterií pro snadné pozorování dalekohledem o průměru objektivu 30 cm 
se bude vybírat snadno. Jedná se o vstupy, z nichž tři nastávají před první čtvrtí 
(12. a 13. 6. večer) a k poslednímu, čtvrtému a současně nejzajímavějšímu (hvězda 
o jasnosti 5,0 mag) dojde krátce před úplňkem 19. června. 

Veškeré potřebné údaje vám poskytne následující tabulka: 

Předpovědi totálních zákrytů pro CZ 
zem délka +15 00 00 zem šířka +50 00 00 výška 0 m n. m 

2005 červen 
den čas P hvězda mag % elon Sun Moon CA PA WA A B 

h m s číslo ill h h Az o o o m/o m/o 

12 21 33 6 D 98936 8.0 30+ 66 13 279 75S 124 105 -0.1 -1.8 
13 20 21 18 D 99296 8.0 38+ 76 -9 27 254 87N 109 88 +0.6 -1.9 
13 21 14 50 D 99302 7.4 38+ 77 18 264 76S 126 105 +0.2 -2.0 
19 22 47 5 D 2237 5.0 93+ 149 12 208 66S 120 108 +1.3 -1.2 

V červnu se zájemci o sledování tečných zákrytů nedočkají žádného vhodného 
úkazu. Bohužel obdobná situace bude trvat až do letošního podzimu. 

Nijak zajímavá není ani situace v oblasti zákrytů hvězd planetkami. Jen pět 
vybraných úkazů, které obsahuje tabulka, není nijak oslnivou nabídkou na celý 
měsíc. Na lepší časy si ovšem bohužel budeme muset počkat. 

Doporučuji pečlivě sledovat upřesnění zákrytů na www stránkách: 
Jana Mánka (http://mpocc.astro.czi),
Steva Prestona (http://asteroidoccultation.com/),
EAON (http://astrosurfcom/eaon/) zpracovávaná Jeanem Schwaenenem 

a případně český souhrn 
Otty Šándora (http://www.teplice-city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm) 
Veškeré údaje jsou shrnuty v připojené tabulce. 

datum UT hvězda 
6/05 h m TYC 

upřesnění Schwaenen 

jas. 
mag 

a 
h m ° 

ó planetka ® 
km 

try. 
s 

07 23:15 2UCAC 22082315 10,6 18 36 -24 01 Wallequist 27 2,9 
09 22:16 6810-01212-1 11,3 16 58 -23 47 Young 21 1,4 
upřesnění Preston 
19 23:06 0420-01701-1 11,5 17 51 +03 10 Seppina 69 5,4 
19 23:08 5689-00710-1 11,3 18 21 -13 35 Asterope 103 9,8 
30 23:29 6211-00407-1 11,1 16 26 -18 50 Euneus 35 2,7 

Zákrytový zpravodaj - červen (6) 2005 
Rokycany, 30. května 2005 



v

Zákrytová a astrometrická sekce CAS 

Ty 

Červenec 2005 (7) 

Zajímavostí: 

Prstencové zatmění Slunce 

ŠPANĚLSKO 2006 
Ani jsme se nenadáli a minul nás letošní letní slunovrat a je zde 

polovina roku 2005. Od jednoho z astronomických vrcholů letošní 
sezony nás tím pádem dělí pouhé tři měsíce a několik dnů. Na 
stránkách Zákrytového zpravodaje jste byli již několikrát informováni 
o úkazu jako takovém, ale i o akcích, které v této souvislosti připravuje 
Zákrytová a astrometrická sekce. Pojďme se podívat v jakém stavu 
jsou přípravy na začátku letních prázdnin. 

Bohužel do současné doby nebyl ani z poloviny zapiněn plánovaný expediční 
autobus, o němž jsme uvažovali jako o optimální variantě dopravy. Zatím však 
chci všechny přihlášené uklidnit — situace není ztracená a naděje trvá. Přípravný 
výbor rozhodl následovně. Na začátku července budou pro osádky dvou osobních 
aut (8 pozorovatelů) zajištěny noclehy pro přesun a v Alicante, blízko jižní hranice 
pásu prstencového zatmění. Tato skupina vyjede na místo a ve spolupráci s dalšími 
pozorovateli (2), kteří pojedou autem Hvězdárny a planetária Plzeň, zajistí 
pozorování u jižního okraje pásu. Nezávisle na tom bude pokračovat nábor 
zájemců o cestu autobusem. Účast bude nabídnuta studentům středních škol (s 
nimiž Hvězdárna v Rokycanech spolupracovala při přechodu Venuše a dalších 
předchozích astronomických akcích) a absolventům astronomických přednášek na 
Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Je velice reálný předpoklad, 



že se i autobus podaří napinit natolik, aby cena rozpočítaná na jednoho účastníka 
odpovídala původní nabídce (do 3500,- Kč). Autobus by pak vysadil část 
osazenstva u severní hranice pásu a zbylé účastníky by dovezl do oblasti centrální 
linie. 

Hlavním odborným záměrem naší expedice je co nejpřesněji určit šíři pruhu 
prstencového zatmění, respektive stanovit s vysokou přesností hranici stínu. 
K získání potřebných údajů budou skupiny pozorovatelů rozestavěny kolmo 
k okraji pásu zatmění, podobně jako při tečném zákrytu hvězdy Měsícem. Jediný 
rozdíl bude v tom, že slabá hvězda bude v našem případě nahrazena žhnoucím 
Sluncem a účelem pozorování bude zachytit průběh maximální fáze zatmění 
prostřednictvím videokamery a následným zpracováním záznamu určit, kde již 
došlo k zakrytí a kde tenký prstýnek fotosféry zůstal po celou dobu zatmění 
nepřerušen. Z přesně změřených pozic jednotlivých pozorovatelů v řadě bude 
následně možno stanovit mezi oblastí prstencového a částečného zatmění. 

Další, vyšší možností zpracování získaných podkladů (videonahrávek) by měl 
být pokus z napozorovaného vývoje tvarů Bailyho perel, s ohledem na časový 
průběh úkazu (především u stanovišť hlouběji ponořených k centrální linii) 
stanovit profil okrajové partie Měsíce a porovnáním s Watsovými tabulkami tak 
navíc opět ověřit nezávisle i polohu hranice stínu. 

Vhodné by bylo i získání přesně časově určených sérií detailních fotografií 
příslušného okraje a to z co největšího počtu stanovišť. Fotografická metoda by 
pravděpodobně dovolila ještě lepší určení rozložení Bailyho perel na jednotlivých 
snímcích. 

Konkrétní provedení experimentů bude hodně závislé na technice, kterou se 
podaří zajistit. Před samotným výjezdem se uskuteční různá zkušební pozorování a 
každý účastník při zamění již bude znát přesnou jednotnou metodiku, kterou bude 
konkrétní experiment sledován. 



Byl také již určen termín 
letošního setkání ZARok (9. —
11. září 2005), při němž by se 
na Hvězdárně v Rokycanech 
mělo sejít co nejvíce 
pozorovatelů ke společnému 
nácviku. 

Z informací zveřejněných 
na „zatměíiových" www 
stránkách Freda Espenaka a 
z podkladů dostupných na 
www stránkách španělské 
astronomické společnosti 
oficiálně nazvané Grupación 
Astronómca de Sabadell, kde :1 
je velice silná zákrytářská Wia 

skupina byly již vytypovány i 
pozorovací oblasti na obou 
okrajích pásu. Severní, 
označovaný jako oblast 6 se 
nachází východo jiho-

východně od 
městečka Nules 
(obrázek nahoře). 
Jižní okraj 
budeme sledovat 
poblíž Sierra del 
Molar, na pobřeží 

~ 
•*~f ' " 

Středozemního .M~l1~ 

moře, jihozápadně 
od správního 
centra oblasti —
městečka Alicante 
(oblast 4 na 
dolním obrázku). 

I v dalších 
číslech 

zpravodaje 
naleznete vždy 

čerstvé 
informace o 
expedici. 



Náraz střely uvolněné ze sondy Deep Impact, která by měla 
narazit do komety Tempel 1 sice přímo nesouvisí se zákryty, ale 

jedná se o natolik zajímavý experiment, který může být snad 
zajímavý i z pozorovatelského hlediska, že jsem neodolal a 

článek o tomto projektu zařadil do dnešního čísla Zákrytového 
zpravodaje. 

Deep Impact 

Den dopadu 
Sonda Deep Impact — respektive měděný 

projektil, který se z ní odpojí - se podle plánu srazí s jádrem komety 
Tempel 1 v čase kolem 6:00 UT 4. července 2005 (což odpovídá osmé 
ráno SELČ u nás ve střední Evropě). 

Tento čas byl vybrán s ohledem na to, aby přinejmenším dvě pozemní stanice 
nejdůležitějších okamžiků celého projektu. Načasování bohužel favorizuje z větší 
části vodní plochu Tichého oceánu (viz obr.). Ostatní místa budou mít v čase 
srážky kometu pod obzorem. 

Šťastnou výjimkou budou 
především pozorovatelé na západě 
Spojených států a v Mexiku. Kometa 
Tempel 1 (jen 3.5° severovýchodně od 
jasné hvězdy Spica) bude pro ně stát na 
večerní jihozápadní obloze. A ačkoli 
nebude již příliš vysoko, bude nad 
obzorem. Čím dále budou pozorovatelé 
na jihozápadě, tím lépe pro ně. Kometa 
bude ke spatření na úpině tmavé obloze 
(25° nad obzorem) např. pro Los 
Angeles a San Francisco, a 22° vysoko 
pro Tucson. Srovnatelné podmínky 
budou mít i pozorovatelé v Mexiku. 
Vadit nebude ani Měsíc. Seattl (na 
severu USA) a Havajské souostroví polokoule Země, která bude otočena 

budou už ovlivňovány večerním 
smerem ke kometě v čase srážky. Den v 

Y okamžiku střetu bude v Japonsku, Číně a 
soumrakem. Kometa odtud asi Austrálii, soumrak bude právě probíhat 
v předpověděném čase střetu ještě na Novém Zélandu a na Navali. Noc pak bude 

nebude viditelná, ale v závislosti na v Mexiku a na západě ‚JSA. 

[,.C3m~t Y4Stt~@C 
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nejistotě přesného načasování srážky i zde mohou mít v případě zpoždění 
zajímavou šanci úkaz sledovat. Podstatně menší šanci už pak mají další oblasti 
jako je Nový Zéland a východní Austrálie, kam temná obloha dojde až 
přinejmenším o další dvě hodiny později. 

Co budeme mít možnost vidět od nás ze střední Evropy? Překvapivě toho 
může, i když nemusí, být poměrně mnoho. Kometární specialisté předpovídají, že 
narušené jádro vlasatice může vést k nárůstu jasu objektu až k 6. mag. Mělo by se 
jednat o důsledek pomalu se rozpínajícího oblaku materiálu uvolněného při střetu. 
Jak intenzivní a jak dlouhý bude tento efekt je ovšem velmi nejisté. Komety, které 
zvýšily svůj jas v důsledku svého samovolného štěpení, zůstaly v některých 
případech podstatně jasnější dokonce po dobu celých měsíců až let. Když se např. 
roku 1995 rozlámala kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3, zvýšila se její 
jasnost o piných 7 mag. A když se o šest let později opět vrátila do perihélia, byla 
stále o několik hvězdných velikostí jasnější, než by odpovídalo odhadům před 
rozpadem. Na druhou stranu, výbuchy a výrony materiálu na povrchu komet, které 
zůstanou jako celek neporušené (což lze očekávat v našem případě u Tempel 1), 
nejeví většinou velké změny jasnosti. A pokud se vůbec projeví, netrvají déle než 
dny nebo maximálně týdny. Pokud nám to umožní počasí bude jistě zajímavé 
sledovat vývoj jasnosti komety Tempel 1 minimálně po dobu následujících 24 
hodin po střetu, kdy dostanou svou příležitost pozorovatelé z celé Země. 
V severních zeměpisných šířkách kolem 50° bude kometa vycházet kolem 14:45 
UT (před pátou hodinou odpoledne našeho času) a na obloze vydrží až do přibližně 
0:00 UT na samém začátku následujícího dne. 



Kometa se nám na začátku července bude promítat do jižní oblasti souhvězdí 
Panny. Dobrým vodítkem nám při jejím hledání bude nejjasnější hvězda tohoto 
souhvězdí — Spica. Snad rozjasněná vlasatice se bude promítat pouhé necelé 4 ° 
východně od ní. Oblast nám navíc pomůže objevit již za soumraku i blízká planeta 
Jupiter (kometa je přibližně 8° jihovýchodním směrem od ní). Pokud i přesto 
budete mít potíže s vyhledáním mlhavého obláčku komety stačí počkat na večery 
7. a 8. Července. Pokud v tyto dny namíříte svůj dalekohled na Spicu a necháte jej 
bez pohybu stát 20 minut dostane se do zorného pole právě oblast, v níž se bude 
nalézat Tempel 1. V orientaci vám může pomoci připojený obrázek. 

Kometa má v současné době, na samém konci června, jasnost kolem 10. mag. 
Pokud máte k dispozici alespoň 20 cm dalekohled a především „dobrou oblohu" 
můžete se pokusit o její sledování již nyní před dopadem. O to lepší možnost 
srovnání pak budete mít po střetu s projektilem. 

Po dopadu 
Jak se bude situace vyvíjet ohledně změn jasnosti komety po srážce s projektilem, 
který by měl do jejího jádra vyhloubit nový kráter o průměru kolem 100 m, se sice 
pouze dohadujeme, ale o budoucí dráze vlasatice pochybnosti odborníci nemají. I 
takto mohutný náraz pohyb objektu ovlivní pouze zcela zanedbatelně. V příštích 
týdnech bude kometa pokračovat ve své pouti oblohou jihovýchodním směrem 
přes souhvězdí Panny do oblasti Vah a Štíra, kde na začátku září projde kolem 
jasné hvězdy Antares. S postupujícím časem budou ve stále větší výhodě 
pozorovatelé na jižní polokouli. 
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Deep Impact & Tempel 1 / 
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(alespoň pro současnou generaci obyvatel Země). Přiblížení jádra k Jupiteru 
v letech 2024 a 2036 povede k podstatným změnám dráhy komety Tempel 1. 
Perihelová vzdálenost se zvětší z dnešní hodnoty 1,5 AU na 2.0 AU. A tato 
nepříznivá situace potrvá až do roku 2122, kdy se opět elementy dráhy upraví a 
dovolí kometě dostat se v přísluní na vzdálenost 1,6 AU od Slunce, což povede 
k jejímu opětovnému zjasnění alespoň nad hranici 11. mag. 



ZákrytářskQ obloha - červenec 2005: 

Prázdniny i pro zákrytáře? 
Prázdniny začínají a z toho co jsem schopen vám dnes nabídnout 

v rubrice zaobírající se zajímavými a nadějnými úkazy zákrytářského 
měsíce se zdá, že klidně můžeme vyrazit na dovolenou — nic 
mimořádného nám neuteče. Měsíc se v době kolem první čtvrti drží 
„proklatě nízko nad obzorem, takže nastávají prakticky pouze výstupy 
na samém začátku a pak zase až na konci července. Tečný zákryt za 
takto krátké noci by byl malým zázrakem a ten nás také nečeká. Ani 
nadějných planetek není na výběr moc. Tři nabízené zákryty se týkají 
ve dvou případech abnormálně malých planetek a poslední nastává již 
za nastupujícího svítání přičemž hvězda je 12. mag. 

V prvních třech dnech července nalezneme Měsíc na ranní obloze v podobě 
ubývajícího tenkého srpku. Většinou již na úsvitové, ne zcela tmavé, východní 
obloze dostanou nejzatvrzelejší příznivci měření časů zákrytů hvězd Měsícem 
příležitost získat několik výstupů jasnějších hvězd. Další podobná příležitost se 
nám dostane až zase po následujícím úplňku (v poslední červencové dekádě), kdy 
se Luna dostane na vyšší deklinace. Většinou se však opět bude jednat o výstupy 
nijak mimořádně jasných hvězd. Jedinou změnou je přeci jen o trochu větší časový 
odstup od letního slunovratu a nástup relativně lepších pozorovacích podmínek 
v čase kolem místní půlnoci. 

Veškeré potřebné údaje vám poskytne následující tabulka: 

Předpovědi totálních zákrytů pro CZ 
zem délka +15 00 00 zem šířka +50 

2005 Červenec 
00 00 výška 0 m n. m 

den čas P hvězda mag $ elon Sun Moon CA PA WA A B 
h m s číslo ill h h Az o o o m/o m/o 

01 0 50 25 R 92878 7.7 26- 62 12 82 79S 240 258 -0.1 +1.8 
02 0 40 44 R 93281 8.3 18- 50 8 69 78N 268 283 -0.2 +1.4 
02 1 35 27 R 460 6.9 18- 50 -10 16 78 51S 217 231 -0.3 +1.9 
03 1 35 7 R 594 6.9 11- 38 -10 11 67 55S 227 237 -0.5 +1.7 
03 1 35 9 R 76389 7.8 11- 38 -10 11 67 55S 227 237 -0.5 +1.7 
22 23 31 37 R 3175 4.7 96- 158 20 163 52N 302 320 +2.2 +0.0 
24 1 2 2 R 165243 7.4 90- 143 27 171 75S 238 260 +1.2 +0.8 
26 23 33 10 R 184 6.0 62- 104 21 104 13S 171 191 -0.6 +2.8 
28 0 58 44 R 92789 7.9 51- 91 32 108 46S 206 224 +0.1 +2.2 
28 1 25 17 R 92795 7.2 51- 91 36 114 47S 208 226 +0.2 +2.3 
29 0 35 15 R 432 5.8 40- 79 24 90 lOS 174 189 -1.1 +3.1 
30 0 22 50 R 540 7.8 31- 67 18 76 67N 281 293 +0.2 +1.4 
30 1 9 15 R 76196 8.2 31- 67 26 84 52N 297 309 +0.7 +1.1 
30 1 52 41 R 76224 8.1 30- 67 32 92 64S 233 244 +0.1 +2.0 



Jak už bylo konstatováno v předešlých číslech Zákrytového zpravodaje není 
vrcholné jaro a léto tím nejvhodnějším časem pro sledování tečných zákrytů. 
Nadějný úkaz v tomto čase je pouze výjimkou potvrzující pravidlo. Bohužel tohoto 
potvrzení se letos nedočkáme ani v červenci. 

Na rozdíl od června je i nabídka zákrytů hvězd planetkami velice chudá. Vybrat 
se podařilo jen tři úkazy z upřesnění zpracovávaných Jeanem Schwaenenem. A 
hned si současně řekněme — nejedná se o nijak skvostné možnosti. Všechny 
upřesněné předpovědi míjejí naši republiku a dostávají se pouze do oblasti střední 
Evropy. Navíc v prvých dvou případech jsou rozměry planetek skutečně 
miniaturní, což značně snižuje pravděpodobnost získání pozitivního měření. Ale i 
ve třetím případě si všimněte velice krátkého času maximálního trvání zákrytu a 
zcela nedostatečné jasnosti hvězdy. 

Naděje jsou tedy mizivé, ale i tak oporučuji pečlivě sledovat upřesnění všech 
zákrytů na www stránkách uvedených níže. Překvapení v podobě nových 
předpovědí či upřesnění dalších vzdálenějších úkazů nikdy nelze vyloučit a štěstí, 
podle známého rčení, přeje připraveným. Doporučené www stránky: 

Jana Mánek (http://mpocc.astro.cz/),
Steva Preston (http://asteroidoccultation.com/),
EAON (http://astrosurfcom/eaon/) zpracovávaná Jeanem Schwaenenem 
Otta Šándor (http://www.teplice-city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm) 
Veškeré údaje jsou shrnuty v připojené tabulce. 

datum UT Hvězda jas. a ó planetka 0 trv. 
7/05 h m TYC nag h m Km s 

přesnění Schwaenen 
17 20:00 6850-03203-1 9,7 18 07 -27 44 Chebotarev 15 2,0 
28 00:26 2UCAC 26766082 11,7 19 04 -14 25 Lappajarvi 22 1,6 
29 01:05 1783-00783-1 12,0 03 11 +23 44 Boliviana 127 4,6 

Organizační záležitosti: 

ZARok 2005 již V září 
Již s předstihem vás chci upozornit na konání letošního ZARoku, který bude 

zaměřen především na přípravy sledování „tečného" prstencového zatmění Slunce. 
Chybět ale samozřejmě nebude ani kulturní program (pro letošní rok počítáme 
s návštěvou plzeňské ZOO. 

Setkání se uskuteční na hvězdárně v Rokycanech o víkendu 9. — 11. září 2005. 
Poznačte si proto toto datum již dnes do svého diáře. Na setkání se těší 

Karel HALÍŘ 

Zákrytový zpravodaj - červenec (7) 2005 
Rokycany, 30. června 2005 



Zákrytová a astrometrická sekce ČAS 

Zajímavosti: 
Těšme se na zákryty transneptuny 

NOVÉ VELKÉ TĚLESO 
Již několikrát jste se na stránkách Zákrytového zpravodaje setkali 

s informacemi o naději pozorovat zákryt hvězdy tělesy pohybujícími se 
na okraji sluneční soustavy, daleko za drahou dráhou Neptuna. Nyní 
k nim dva týmy specialistů přidaly další objekt. Zdá se, že se jedná o 
relativně mohutné těleso, případně „dvojtěleso", příslušející k tzv. 
transneptunům či objektům Kuiperova pásu, kterých známe stále více 
a více. 

S posledním ohlášením podobného tělesa se opět objevily 
v nedávných dnech dohady o objevu desáté planety sluneční soustavy 
(pokolikáté již). Na pravou míru uvádí naše první vědomosti o novém 
tělese tisková zpráva vydaná Českou astronomickou společností, 
kterou otiskujeme v piném rozsahu. 

Tisková zpráva 
Ceské astronomické společnosti a 
Astronomického ústavu AV CR 
z 29. Července 2005 

Nově objevené těleso za Neptunem 
Vzdálené a temné hlubiny okraje planetární soustavy skrývají ještě nejedno 

překvapení. Dnešní astronomové však popravdě řečeno mají určitou představu o 
tom, co mohou v těchto nehostinných mrazivých pustinách najít. Konec minulého 



století přinesl objevy řady těles nacházejících se v těchto nehostinných pustinách. 
Jejich dráhy se nacházejí za drahou planety Neptun, resp. planety Pluto. Před 
několika dny byla zveřejněna informace o objektu, jehož velikost je srovnatelná s 
nejmenší planetou naší planetární soustavy, s Plutem. 

Na možnou a pravděpodobnou existenci "pásu" těles za hranicemi planetární 
soustavy již v minulosti upozornili Kuiper a Edgeworth. Proto je někdy tato oblast 
nazývána Kuiper-Edgeworthovým pásem těles, někdy jen Kuiperův pás. I nově 
objevené těleso náleží k tělesům této oblasti. 

Autoři práce (C. A. Trujillo (Gemini Observatory), K. M. Barkume, M. Brown, 
E. L. Schaller (Caltech), D. L. Rabinowitz (Yale)) pořídili spektra nového, jasného 
tělesa patřícího k objektům Kuiperova pásu (Kuiper Belt Object - KBO). Zdá se, že 
těleso patří k největším a nejjasnějším objektům vnější části sluneční soustavy 
(tedy Kuiperova pásu). V rámci stejné prohlídky již byly v minulosti objeveny tři 
objekty s největší absolutní magnitudou mezi planetkami, resp. KBO: Quaoar, 
Orcus a Sedna. Objevené těleso se nachází ve vzdálenosti 52 astronomických 
jednotek od Slunce a dosahuje vizuální magnitudy 17,5. 

Astronomům se podařilo získat spektra objektu s malým a středním rozlišením 
v infračervené oblasti od 1 do 2,5 mikrometru, tedy spektra záření odraženého od 
povrchu tělesa. Spektra byla pořízena 8 metrovým teleskopem Gemini a 10 
metrovým Keckovým teleskopem na Mauna Kea (Havajské ostrovy). Spektrum 
exponovali více než 13 hodin. U obou spekter jsou jasné stopy vodního ledu. 

Další skupina astronomů (D. Rabinowitz, S. Tourtellotte (Yale University), M. 
Brown (Caltech), C. Trujillo (Gemini Observatory)) provedla fotometrická měření 
objektu pomocí 1,3 metrového dalekohledu CTIO s cílem získat fotometrickou 
křivku, informaci o barvě a rotační periodě tělesa. V porovnání s absolutní 
magnitudou Pluta v pásu V je těleso asi o 1,5 magnitudy slabší. Pozorování také 
jednoznačně potvrdilo dvojité maximum na fotometrické křivce. Pokud vezmeme 
do úvahy velikost tělesa, je tato skutečnost velmi podivná. Znamenalo by to, že 
tvar tělesa je silně protažen v poměru os 1,4:1. 

A. Bouchez, M. Brown (Caltech), R. Campbell, J. Chin, M. van Dam, S. 
Hartman, E. Johansson, R. Lafon, D. Le Mignant, P. Stomski, D. Summers, P. 
Wizinowich (Keck Observatory), C. Trujillo (Gemini Observatory), D. Rabinowitz 
(Yale University) využili Keckův dalekohled vybavený adaptivní optikou a zjistili 
binárního charakteru tělesa, tedy, že se nejedná o jedno těleso, ale o dvojici těles 
obíhajících kolem společného těžiště, vázaných k sobě gravitací (obdobně jako 
Země a Měsíc). 

Pomocí speciální techniky dosáhli typické rozlišovací schopnosti 0,06 
obloukové vteřiny na vinové délce 2,1 mikrometru. Navázáním pozorování z pěti 
nocí mezi 26. lednem a 30. červnem letošního roku se podařilo odvodit základní 
parametry systému: oběžná doba je přibližně 49 dnů, menší těleso systému 
("měsíc") se pohybuje po eliptické dráze s malou výstředností (e = cca 0,048) ve 
vzdálenosti necelých 50 000 km od centrálního tělesa. Tyto údaje umožnily velmi 
přesný odhad hmotnosti systému, která činí přibližně 3,9 Zkg (1021 kg - 3,9 



trilliard kilogramů), což představuje 30 % hmotnost Pluta. Nepotvrdily se tak 
původní spekulace o možnosti, že těleso by mohlo být i větší, než Pluto. 

Parametry těles se odvozují mnohem lépe a hlavně přesněji u binárních 
(dvojitých) systémů, kdy můžeme využít zákonů nebeské mechaniky k výpočtům 
parametrů jednotlivých těles, než v případě těles osamocených. 

Zajímavé jsou i okolnosti objevu tělesa. Těleso bylo nezávisle objeveno dvěma 
skupinami, avšak ta, která objev učinila dříve, svůj objev tajila. Zmíněné těleso tak 
nese i označení 2003 EL61. Nyní bylo těleso nezávisle objeveno druhou skupinou, 
a tak i první z nich informaci o objevu zveřejnila. 

Zdroj: Bulletin of the American Astronomical Society, 37 #3, Š 2004 - The 
American Astronomical Society, internetová konference Společnosti pro 
meziplanetární hmotu. 

Libor Lenža (Hvězdárna Valašské Meziříčí) a 
Petr Pravec (Astronomický ústav AV ČR) 

Desátou planetu sluneční soustavy jsme tedy nezískali, ale snad se 
v budoucnu můžeme těšit na zajímavý zákryt nějaké jasné hvězdy 
dalším velkým dvojitým tělesem Kuiperova pásu. Na nějakou takovou 
předpověď si ovšem budeme muset asi ještě nějaký ten měsíc počkat. 

ZQkrytářská obloha - srpen 2005: 

Obrat k lepšímu? SNAD ! 
Druhý prázdninový měsíc přinese nejen prodlužující se noc, ale i 

nárůst počtu zákrytů. Na tečný úkaz si sice budeme muset ještě počkat, 
ale především „totálních" zákrytů podstatně přibylo. Nabídka zákrytů 
hvězd planetkami je sice také bohatší, ale skutečně zajímavý (a 
především dostupný) je pravděpodobně jen úkaz připadající na noc 
z pondělí na úterý 23. srpna 2005. Takže nyní už zbývá jen jediné, aby 
i počasí s námi začalo spolupracovat a úspěšná pozorování se mohou 
opět rozjet na piné obrátky. 

Je zřejmé, že seznam zákrytů hvězd měsícem se oproti předešlému měsíci 
významně prodloužil. Nejedná se sice o nijak jasné hvězdy, ale je nutno být 
v tomto období stále ještě vděčný za každou příležitost. Všechny úkazy se 
koncentrují do období, kdy bude Měsíc relativně vysoko nad obzorem a tedy na 
fázi kolem poslední čtvrti. Bohatých na zákryty tedy bude především několik 
prvních dnů měsíce a pak opět až jeho závěr. Ve všech případech se bude jednat o 



výstupy. Jediný výstup jasné hvězdy nás pak čeká 30. srpna 2005, kdy se nedlouho 
před úsvitem zpoza Měsíce vynoří hvězda o jasnosti 5,8 mag. 

Veškeré potřebné údaje vám poskytne následující tabulka: 

Předpovědi totálních zákrytů pro Cz 
zem délka +15 00 00 

2005 Srpen 
den čas P hvězda 

h m s číslo 

zem šířka +50 00 00 

mag % elon Sun Moon 
ill h h Az 

výška 0 

CA PA 
o 0 

m n. m 

WA A 
o m/o 

B 
m/o 

01 0 7 43 R 833 7.1 15- 45 5 53 333 214 216 -0.9 +1.7 
01 0 51 45 R 77258 7.8 14- 45 11 61 64S 246 248 -0.5 +1.5 
01 1 4 51 R 77266 8.1 14- 44 13 63 82N 280 282 -0.2 +1.2 
01 1 15 17 R 77280 8.8 14- 44 14 64 36N 326 328 +0.8 +0.0 
02 1 0 4 R 78410 7.7 8- 33 6 53 73N 296 293 -0. 3 +0.8 
02 1 10 57 R X 9142 9.4 8- 33 7 55 56S 246 243 -0.6 +1.5 
02 1 30 4 R 78434 8.6 8- 33 10 58 82N 288 285 -0.2 +1.0 
02 1 31 17 R 78433 9.2 8- 33 10 58 793 269 265 -0.4 +1.3 
02 1 44 37 R 78444 9.4 8- 33 11 61 493 238 235 -0.6 +1.7 
02 1 58 56 R X 9216 9.7 8- 33 13 63 51S 241 238 -0.5 +1.7 
02 2 39 0 R 78480 7.5 8- 33 -8 19 69 38N 333 329 +1.3 -0.7 
03 2 1 44 R 1121 9.2 4- 22 6 55 SSM 324 316 +0.2 +0.2 
25 2 57 21 R 93057 7.6 66- 108 -11 57 166 66S 228 244 +1.1 +1.6 
29 1 24 50 R 952 8.0 27- 62 27 78 76S 260 258 +0.1 +1.7 
29 2 25 1 R 78191 7.7 26- 62 36 88 85N 279 277 +0.7 +1.3 
29 2 48 15 R 78206 8.0 26- 62 40 92 79N 285 283 +0.9 +1.1 
30 1 28 44 R 79127 8.9 19- 51 19 70 75S 265 259 -0.1 +1.5 
30 1 44 45 R 1088 5.8 18- 51 21 73 11S 201 195 -1.4 +4.2 
30 2 37 42 R 79165 9.2 18- 51 29 82 80S 271 264 +0.3 +1.5 
30 2 40 24 R X 99111 7.2 18- 51 30 82 69N 302 295 +0.7 +0.7 
30 2 40 26 R 1093 6.6 18- 51 30 82 69N 302 295 +0.7 +0.7 
31 1 13 37 R 1211 6.3 12- 40 8 61 89N 288 277 -0.2 +1.0 
31 1 24 12 R 79874 8.5 12- 40 10 63 66S 263 252 -0.4 +1.5 
31 1 30 40 R 79886 8.6 12- 40 10 64 233 220 209 -1.0 +2.8 
31 1 46 32 R 79888 8.2 12- 40 13 66 72S 269 258 -0.2 +1.4 

Ani srpen 2005 se neukázal být tím správným měsícem pro sledování tečných 
zákrytů. Program Occult nabídl pro střední Evropu dva úkazy. 

První z nich, při němž I. srpna 2005 dojde k zákrytu hvězdy o mimořádné 
jasnosti 4,6 mag a jižní hranice stínu projde Šumavou, respektive oblastí jižních 
Čech, není vůbec vhodný. Dojde k němu krátce po poledni pouhých 40° od téměř 
kulminujícího Slunce. Teoreticky by úkaz byl sledovatelný teleskopy od průměru 
20 cm výše, ale v praxi je situace myslím zcela beznadějná. 

Druhý srpnový tečný zákryt nás čeká na konci měsíce (29. 8. 2005). Severní 
okraj pásu tentokrát protne Krušné hory v čase začínajícího svítání, leč i v tomto 
případě nebude na nadějnou expedici ani pomyšlení. Jasnost zakrývané hvězdy je 
9,5 mag. 

Takže i během srpna si o úspěchu při sledování tečného zákrytu necháme pouze 
zdát. Ale není třeba ztrácet naději — náš okamžik se sice pomalu, ale o to jistěji 
blíží. Majitelé větších dalekohledů se mohou těšit na 24. září 2005 na Moravě a o 



pět dnů později (29. 9. 2005) i v jižních Čechách. Ale o tom podrobněji až za 
měsíc. 

Nabídka zákrytů hvězd planetkami se zdá být oproti červenci bohatší, ale zdání 
někdy může klamat. Na žádný převratný „planetkový" zákryt se také bohužel není 
třeba chystat. Ze čtveřice úkazů upřesňovaných Schwaenenem sice tři stopy přímo 
protínají naše území, ale ve všech případech se jedná o malé planetky (s 
teoretickými průměry v rozmezí 16 až 35 km), čemuž odpovídají i minimální 
intervaly trvání zákrytů. Krom toho i zakrývané hvězdy neoplývají (až na poslední 
případ) nijak výjimečnou jasností. Prestonovo upřesnění též škrtá samý západ 
České republiky, ale jasnost hvězdy (12. mag) úkaz předurčuje pouze pro majitele 
skutečně velkých dalekohledů. 
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Na připojeném obrázku naleznete graficky zpracovanou předpověď zákrytu 
hvězdy HIP 26211 planetkou Brucia 23. srpna 2005 ráno. Pokud bude příznivé 
počasí určitě si najděte čas. Při malém průměru planetky (a tím i stínu) není sice 
pravděpodobnost úspěchu příliš vysoká, ale úkaz přímo protíná naše území a 
alespoň někdo by mohl mít štěstí na pozitivní měření a ostatní pak upřesní hranice 
stínu svými negativními výsledky. S ohledem na krátké trvání zákrytu by bylo 
výhodné užít nějakou objektivní metodu pozorování (videokamera, případně 
fotografie). 

Jako vždy, doporučuji i tento měsíc sledovat pravidelně www stránky: 

Jana Mánek (http://mpocc.astro.cz]),
Steva Preston (http://asteroidoccultation.comf),
EAON (http://astrosurfcom/eaon/) zpracovávaná Jeanem Schwaenenem 



Otta Šándor (http://www.teplice-city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm) 
Veškeré údaje o popsaných zákrytech hvězd planetkami jsou shrnuty 

v připojené tabulce. 
datum UT hvězda jas. a ó Planetka DJ try. 
8/05 h m TYC 

upřesnění Schwaenen 
04 21: 29 6300-00796-1 

mag 

11, 5 

h m 

19 13 -18 17 Beatale 

km 

16 

S 

2, 9 
09 21:17 5703-02057-1 10,7 18 31 -14 30 2000 ÁD75 19 1,9 
10 01: 54 2UCAC 34379604 11, 0 21 27 +07 02 Otaynang 27 2, 0 
23 01: 24 HIP 26211 8, 3 06 35 +05 28 Brucia 35 1, 2 

.xpřesnění Preston 
17 22: 01 2UCAC 23208662 12, 0 18 24 -21 38 Cantabia 91 19, 2 

Perseidy pro 
zákrvtáře 

Vedle tradičních pozorování padajících 
hvězd se můžete pokusit spatřit (či 
zaznamenat) i zcela výjimečnou Perseidu. 
Pro klasické meteoritáře je důležité, že 
v letošním roce jejich snažení nebude 
výrazněji narušovat Měsíc, který bude v čase maxima aktivity 

meteorického roje Perseid ve 
fázi kolem první čtvrti a navíc 
bude jeho deklinace hluboko 
v záporných hodnotách. 

Měsíc, který zapadá ještě před 
půlnocí nám ale překvapivě může 
pomoci při pozorování padající 
hvězdy i s radiantem promítajícím se 
ještě pod místní obzor. Od závěru 
minulého století je potvrzena již řada 
případů, kdy se dopad částečky 
materiálu na povrch našeho 
nebeského souseda projevil krátkým 
zábleskem. První zachycené úkazy 
nám může připomenout připojený 
obrázek. 

rneteorite impacts 

-;- !!.,_.., .~,,

~ .y<<:r 



A právě večer 12. srpna 2005 
nastane v rámci aktivity 
meteorického roje Perseid naše 
nejvhodnější letošní šance na 
podobné pozorování. K dispozici 
budeme mít piných 39% měsíčního 
disku. Jak je to naznačeno na 
připojeném obrázku, bude 
nejvhodnější sledovat 
severovýchodní kvadrant Měsíce, 
který bude nejblíže středu 
dopadové polokoule (jejíž vrchlík 
je označen křížkem). Záblesky 
bývají velice krátké a proto pokud 
máte tu možnost, dejte přednost 
videonahrávice před vizuálním 
sledováním. 

Na celý pokus o zachycení měsíčního meteoru bohužel budeme mít pouze 
velice málo času. Slunce zapadá v 18:30 UT (20:30 SELČ) a 6° pod obzor 
(občanský soumrak) se dostává ve 21:05 SELČ. Nautický soumrak (-12°) končí ve 
21:51 UT a konečně napinění astronomického soumraku se dočkáme ve 22:45 UT. 
To však již bude pouhých 12 minut před západem Měsíce (22:57 UT) za ideální 
obzor. Je tedy nutno zvolit pozorovací stanoviště s co nejvíce otevřeným 
jihozápadním obzorem a navíc věřit, že počasí nám přichystá večer s ideální 
průzračností atmosféry. 

Je výhodou, že i když se vám nepodaří zachytit žádný záblesk na tmavé straně 
Měsíce, jistě se později večer dočkáte těch pravých padajících hvězd, které také 
stojí za shlédnutí. 

Organizační záležitosti: 

Turecko 2006 
Doslova žhavou novinkou je potvrzení 

požadavků, které organizační výbor expedice za 
úpiným zatměním Slunce předal k odsouhlasení 
CK Górner, která zajišťuje naši cestu do Turecka. 

Máme tedy oficiálně potvrzeny termíny konání expedice — odjezd ve středu 22. 3. 
2006 a návrat 4. 4. 2006. Také už je podle získaných informací zajištěno ubytování ve 
dvou až tří hvězdičkových hotelech s polopenzí po celém Turecku kudy budeme 
projíždět. Na cestě klimatizovaným autobusem nás bude doprovázet profesionální 
průvodce, jehož povinností bude veškeré zařizování v průběhu celé cesty. 



A nakonec to nejdůležitější — cena pro jednoho účastníka se bude pohybovat kolem 
17 000,- Kč. Její přesná výše bude záviset na napinění autobusu, jehož kapacita je 45 míst. 
V současné chvíli zbývá osm volných sedadel a organizátoři uvažují o tom, že by cca pět 
míst mělo zůstat volných na zavazadla a techniku účastníků. 

V příštím čísle Zákrytového zpravodaje otiskneme již dohodnuty' itinerář cesty. Dnes si 
její průběh můžete prohlédnout alespoň v grafické podobě. Kroužky jsou označena 
ubytování a menší nápisy ukazují plánovaná místa hlavních turisticky atraktivních zastávek. 

Zákrytový zpravodaj - srpen (8) 2005 
Rokycany, 30. Července 2005 



Zákrytová a astrometrická sekce ČAS 

Zajímavosti: 
Teleskop VLC NACO pomohl objevit trojitou planetku 

Planetka SYLVIA 
hromada drobné drtě 

a její dvojčata 
Jedna z tisíců planetek kroužících kolem Slunce má svou 

vlastní miniplanetární soustavu. Astronom Franck Marchis 
(Univerzita Kalifornie, Berkeley, USA) a jeho kolegové z 
Observatoire de Paříž (Francie) objevili první trojnásobný 
systém u planetky - dva malé satelity obíhají kolem větší 
planetky známé již od roku 1866 pod označením 87 Sylvia. 

"Dnes už existenci dvojitých planetek 
přijímáme jako samozřejmost, ale složitější systém 
astronomové hledali delší dobu bez úspěchu.", 
říkal Marchis. "Nemohl jsem uvěřit tomu, že se to 
podařilo právě nám." 

Objev byl proveden s dalekohledem Yepun, což 
je jeden z teleskopů skupiny ESO o průměrech 8.2-
m v Cerro Paranal (Chile), který používá moderní 
systém zaostřování obrazu prostřednictvím 
adaptivní optiky (NACO - Nasmyth Adaptive 
Optics System). 



Díky organizačnímu zajištění, které umožňuje zadání pozorovacího programu 
na dálku, mohl Marchis a jeho kolegové získávat po více než půl roku množství 
snímků planetek bez toho, aby cestovali do Chile. 

Jedním ze snímkovaných asteroidů byla i 87 Sylvia. Tato planetka je již od 
roku 2001 známa jako dvojitá. Objev prvého satelitu se podařil Mike Brownovi a 
Jean-Luc Magotovi pomocí desetimetrového Keckova dalekohledu (Havaj, USA). 

Nyní astronomové Sylvii sledovali s užitím systému 
NACO. Pořídili sérii 27 snímků v průběhu dvou měsíců. 
Na všech záběrech byl vidět první, již známý malý 
průvodce. Přesných pozic využil Marchis a jeho 
francouzští kolegové k přesnému výpočtu jeho dráhy. Na 
12 obrázcích však astronomové nalezli také další, planetce 
bližší a ještě drobnější satelit. 87 Sylvia se tak stala ne 

dvojitým, ale prvním trojitým systémem! 
Protože 87 Sylvia byla pojmenována po mýtické matce zakladatelů Říma, která 

se jmenovala Rhei Sylvia, navrhl Marchis pojmenovat dvojici měsíčků po jejích 
synech: Romulus a Remus. Mezinárodní astronomická unie následně tato jména 
schválila 

Měsíce planetky Sylvia jsou 
značně menší než hlavní těleso, 
které obíhají po téměř kruhových 
drahách a to ve stejné rovině a 
shodným směrem. Bližší nově 
objevený objekt obíhá planetku 
ve vzdálenosti přibližně 710 km 
jednou za 33 hodin, má průměr 
něco kolem 7 km a jmenuje se 
Remus. Druhá oběžnice —
Romulus — obíhá ve vzdálenosti 
1360 km s periodou 87,6 hodiny 
a její průměr je přibližně 18 km. 

Asteroid 87 Sylvia je jednou z největších známých planetek hlavního pásu, a 
její oběžná dráha se nachází přibližně ve vzdálenosti 3.5 krát dále od Slunce než 
dráha Země, mezi orbitami Marsu a Jupitera. Detailní snímky pořízené HST 
ukazují, že planetka 87 Sylvia má tvar podobný nepravidelnému bramboru o 
rozměrech 380 x 260 x 230 km a otáčí se rychlostí jednou za 5 hodin a 11 minut. 

Pozorování drah dvojice satelitů dovolilo astronomům přesně vypočítat hmotu 
a hustotu planetky Sylvie. Hustota tělesa je jen o 20% vyšší než hustota vody. 
Asteroid je tedy pravděpodobně složen z vody ve skupenství ledu a drti z původní 
planetisimály. "Je možné, že těleso je z 60% tvořeno prázdným prostorem," říká 
spoluobjevitel Daniel Hestroffer (Observatoire de Paříž, Francie). 

"Jedná se s největší pravděpodobností o hromadu drtě", dodává Marchis. Tyto 
planetky asi tvoří jednotlivé skalní bloky, které jsou výsledkem kolizí. Dvě tělesa 
se při srážce rozbila. 



Z takto vzniklé čerstvé drtě se později následným nabalením vytvořil velký 
asteroid a zbytky kolize daly vzniknout měsíčkům, které u sebe gravitačně nové 
těleso udrželo a donutilo je obíhat kolem sebe. Pokud je tento předpoklad správný, 
dá se očekávat, že podobných 
systémů, v nejrůznějších 
obměnách, objevíme časem 
více. 

Marchis a jeho kolegové 
ohlásili svůj objev 11. srpna 
letošního roku v časopise 
Nature a současně o něm 
informovali na Asteroid 
Comet Meteor konferenci, 
která se konala v Armagáo 
dos Búzios (Rio de Janeiro, 
Brazílie). 

Zákrytóřskú obloha - zéM 2005: 

Po dlouhé době 
TEČNÉ ZÁKRYTY 
Přehoupli jsme se do poslední třetiny roku 2005. Prodlužující se noc 

už napino funguje a po půlročním půstu se opět dočkáte i pozvánky ke 
sledování tečných zákrytů hvězd Měsícem. U totálních zákrytů nás 
čekají tři úkazy, v nichž figurují hvězdy jasnější než 5. mag (jeden 
vstup a dva výstupy). Nabídka zákrytů hvězd planetkami je sice 
tentokrát o něco chudší a obtížnější, ale kdo má zájem najde si i v této 
oblasti. 

V září nás čeká dle připojeného seznamu čtrnáct nadějných totálních zákrytů 
hvězd Měsícem. Po sérii tří výstupů hned 1. 9. si dva týdny počkáme na jediný 
vstup tohoto měsíce. Ale doporučuji nenechat si jej ujít - bude stát za to. Měsíční 
okraj téměř úphňkové Luny schová hvězdu s jasností 4,7 mag. Následně po úplňku 
přijde v poslední dekádě září rovnoměrně rozložená zajímavá série výstupů. Čekají 
nás hvězdy o jasnostech 4,6; 4,9; 5,3; 5,5; 5,6 mag .... Nyní už jde pouze o to, aby 
po ne příliš vydařeném jaru a létě přišlo dlouhé, teplé a především bezoblačné babí 
léto, které nám umožní nerušené pozorování. 

Veškeré potřebné údaje vám poskytne následující tabulka: 



Předpovědi totálních zákrytů pro Cz 
zem délka +15 00 00 

2005 Září 
den čas P hvězda 

h m s číslo 

zem šířka +50 00 00 

mag % elon Sun Moon 
ill h h Az 

výška 0 m n. m 

CA PA WA A 
o o o m/o 

B 
m/o 

01 2 20 20 R 80490 9,3 6- 29 8 66 78S 281 266 -0,2 +1,1 
01 2 34 27 R 80499 8,2 6- 29 10 69 87N 297 281 +0,0 +0,8 
01 3 28 8 R 1334 7,0 6- 28 -8 18 78 37N 347 331 +1,1 -2,0 
15 20 10 29 D 3175 4,7 92+ 148 20 167 42W 15 33 +0,7 +1,3 
19 3 44 28 R 81 6,4 99- 166 -10 21 248 60S 220 242 +0,5 +0,2 
22 3 40 9 R 472 4,9 80- 127 -11 56 220 85S 248 262 +1,4 +0,1 
22 23 50 48 R 598 5,5s 72- 116 46 108 33S 200 211 -0,1 +3,0 
24 21 40 33 R 885 5,6 53- 94 13 62 48W 311 312 +0,2 +0,7 
24 22 20 18 R 890 4,6s 53- 93 18 68 7S 186 186 -2,0 +4,2 
24 23 26 7 R 77724 7,0 52- 93 28 79 14S 193 194 -1,3 +3,9 
25 2 6 41 R 77818 6,7 52- 92 53 111 82S 262 261 +1,1 +1,5 
26 23 37 33 R 1169 5,3s 33- 71 13 65 25S 217 207 -1,0 +2,9 
27 0 27 22 R 79672 7,6 33- 70 20 73 85S 277 267 +0,1 +1,3 
29 1 28 36 R 98567 7,5 16- 48 10 73 55S 257 240 -0,3 +1,9 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, dočkají se konečně milovníci poblikávajících 
hvězd za měsíčními růžky své další příležitosti. Čekají nás hned dva tečné zákryty, 
i když vyjet na ně se asi rozhodnou pouze velcí optimisté. 

První z dvojice úkazů nastává 24. 9. před půlnocí světového času (10 minut po 
půlnoci 25. 9. SELČ). Za jižním růžkem se bude schovávat hvězda s jasností 4,6 
mag (136 Tau). Horší zprávou už je skutečnost, že k zákrytu dojde za osvětleným 
růžkem Měsíce (CA=-9S) v poslední čtvrti. Ani výška nad severovýchodním 
obzorem nebude nijak velká (h=16°). Hranice stínu protne od jihozápadu 
k severovýchodu Moravu a Slezsko. Šanci mají pozorovatelé, kteří mohou do této 
oblasti vyjet s dalekohledem o průměru objektivu minimálně 150 mm. 

O pět dnů později, 29. 9. před svítáním 
1(2:02 UT) se dočkají po dlouhém půstu i ` ; 

pozorovatelé v Čechách. Z jižních Čech na 
severní Moravu projde severní hranice  ~. 
tečného zákrytu, při němž se hvězda o 
jasnosti 8,3 mag skryje za okraj již velice 
tenkého srpku couvajícího Měsíce (bude   ' « — - --
osvětleno 16% disku). Rohový úhel je 
tentokrát příznivější — CA=6N. Avšak nedostatečná jasnost hvězdy, ale i výška 
úkazu 15° nad východním obzorem opět velké šance na úspěch nedávají. Na 
případnou expedici si sebou musíte vzít dalekohled o průměru objektivu alespoň 
200 mm. 

Nabídka zákrytů hvězd planetkami pro měsíc září není nijak bohatá a bohužel 
v ní nenalezneme žádný mimořádně vhodný úkaz, který by dával vysokou šanci 
pro pozorovatele ze střední Evropy na úspěšné měření. Přesto by byla chyba 
alespoň se nepokusit. 



Za zmínku jistě stojí Prestonovo upřesnění zákrytu hvězdy o jasnosti 9.3 mag 
planetkou Briseis 29. září ráno. Bohužel jen úzký pás stínu (předpokládaný průměr 
planetky 31 km) by měl projít Moravou. 
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Další dva úkazy, které podle upřesnění též zasáhnou naše území už ani zdaleka 
nejsou tak výhodné pro pozorovatele s menšími dalekohledy. Podílejí se na nich 
totiž podstatně slabší hvězdy, které bude velice obtížné udržet pod kontrolou. 
Jedná se o zákryty 1. 9. (upřesnění Preston, planetka Hersilia) a 23. 9. (upřesnění 
Schwaenen, planetka Porthan). 

Jako vždy, doporučuji i tento měsíc sledovat pravidelně www stránky. Další 
zpřesnění či zcela nový nadějný úkaz se může objevit kdykoli: 

Jana Mánek (http://mpocc.astro.cz ), 
Steva Preston (http://asteroidoccultation.com/),
EAON (http://astrosurfcom/eaon/) zpracovávaná Jeanem Schwaenenem 
Otta Šándor (http://www.teplice-city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm) 
Veškeré údaje o popsaných zákrytech hvězd planetkami jsou shrnuty 

v připojené tabulce. 
datum UT hvězda 
9/05 h m TYC 

nminální předpověď 

jas. 
mag 

a 
h m 

ó planetka 0 
km 

try. 
s 

27 02:24 UCAC2 43227495 11,3 04 13 +32 47 Recha 50 7,8 
upřesnění Schwaenen 

06 02:27 UCAC2 27221047 10,8 00 58 -12 41 Genoveva 83 8,2 
23 23:24 6401-00598-1 11,1 23 13 -20 23 Porthan 21 1,7 
25 01:54 2930-02721-1 9,7 06 19 +39 46 Irmintrand 95 5,8 

upřesnění Preston 
O1 19: 36 UCAC2 23687129 12, 0 17 47 -20 35 Sersilia 61 7, 7 
29 01: 31 0028-00818-1 9, 3 01 36 +00 06 Briseis 31 3, 0 



Organizační záležitosti: 

Prstencové zatmění Slunce 

ŠPANĚLSKO 2006 
Jeden z vrcholných úkazů letošního astronomického roku se blíží. 

Dělí nás od něho pouhý jediný měsíc, a proto i přípravy na expedici 
organizovanou společně Hvězdárnou v Rokycanech, Hvězdárnou a 
planetáriem Plzeň, Západočeskou pobočnou ČAS a Zákrytovou a 
astrometrickou sekcí ČAS vrcholí. 

Bohužel do současné doby nebyl ani z poloviny zapiněn plánovaný expediční 
autobus a zdá se, že i přes veškerou snahu o jeho propagaci především na středních 
školách se jeho výjezd neuskuteční. V rámci toho je nyní hlavní důraz kladen na 
výjezd menší skupiny pozorovatelů osobními auty. 

Hvězdárna v Rokycanech tak bude zajišťovat cestu osmi až devítičlenné 
skupiny k jižní hranici stínu prstencového zatmění s cílem určit přesnou hranici 
prstencového zatmění a Hvězdárna a planetárium Plzeň zajistí meteorologické 
měření na centrální linii pásu, 
v jeho střední části (cca 70% 
vzdálenosti od centrální linie 
k okraji pásu) a na okraji pásu 
prstencového zatmění, kde 
zajistí i dvě stanoviště 
rokycanského experimentu. 

Vybraná oblast na jižním 
okraji byla vybrána na základě 
předpovědí zpracovaných F. 
Espenakem a na základě 
mapových podkladů od 
španělských kolegů 
(Agrupación Astronómica de 
Sabadell) a z internetového 
mapového serveru Googole. Na 
připojeném obrázku je oválem 
označen kilometrový úsek na 
němž bude s rozestupy kolem 
100 m rozmístěna naše skupina 
pozorovatelů.



Základní experiment bude realizován videonahrávkou. Videokamerami 
(nejlépe s optickým zoomem 20x) umístěnými na fotografickém stativu bude 
nahrávána plynule sekvence trvající plus minus čtyři minuty kolem maximální fáze 
prstencového zatmění (bez pohybu kamery) s tím, že na začátku a konci nahrávky 
bude natočen i časový přijímač pro přesné určení absolutních časů v průběhu 
záznamu. Cílem experimentu bude z videozáznamů zjistit co nejpřesněji hranici 
mezi oblastí prstencového a částečného zatmění (snad s přesností na desítky metrů) 
a stanovení času maximální fáze pro dané pozorovací stanoviště. 

Druhým experimentem bude fotografování průběhu vrcholné fáze zatmění (na 
kinofilm nebo digitálními fotoaparáty) přes teleobjektivy s ohniskem kolem 
1000mm (MTO 1000; Rubinar, atp.; u digitálního fotoaparátu dopiněného 
Barlovovou čočkou 2x). Pro přesné určení okamžiků expozic bude užito 
zvukového záznamu videokamer z předešlého experimentu. Cílem zpracování 
fotografií bude „rozšifrování" nasnímaných Bailiho perel a určení profilu 
měsíčního okraje. Hustota rozmístění fotoaparátů v řadě pozorovatelů bude závislá 
na počtu vhodných teleobjektivů, které se podaří zajistit. 

ZARok 2005 
Jak už jste byli informováni v červencovém čísle ZZ, letošní ZARok bude 

zaměřen především na přípravu pozorování prstencového zatmění ve Španělsku. 
Uskuteční se ve dnech 10. a 11. září na Hvězdárně v Rokycanech a zváni jsou 
kromě účasníků expedice samozřejmě i všichni členové Zákrytové a astrometrické 
sekce, kteří jistě přispějí svými radami a zkušenostmi k úspěšné přípravě 
experimentů. 

Další informace organizačního charakteru lze získat prostřednictvím e-mailu 
(halir@hvr.cz) nebo na telefonu 371722622 (Hvězdárna v Rokycanech). 

Turecko 2006 
Situace se opět pohnula kupředu a na konci 

srpna je již podepsána písemná dohoda s CK 
Górner a jsou dokončovány rezervace našich 
noclehů. Současně již bylo zapiněno všech 40 
míst v autobusu a začíná registrace 
náhradníků. 

A jejich chvíle může přijít co nevidět. V průběhu 
září bude totiž vybírána záloha ve výši 10 000,- Kč a 
kdo nedodrží termín platby bude automaticky vystřídán náhradníkem. V nejbližších dnech 
dostanou všichni přihlášení jednotlivě výzvu k platbě. 

V minulém čísle ZZ jste si mohli itinerář cesty Tureckem prohlédnout v grafické 
podobě. Dnes se můžete s itinerářem cesty seznámit v písemné podobě: 
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den čas činnost místo 

22.3.2006 St odjezd 
celodenní přejezd 

Plzeň 
A, Yug, Bul 

23.3.2006 Čt zastávka - prohlídka Edime 
nocleh ubytování oblast Edirne 

24.3.2006 Pá dopoledne přejezd Troja 
poledne 
odpoledne 
nocleh 

prohlídka 
prohlídka 
ubytování 

Troja 
Troja 
oblast Troja 

25.3.2006 So ráno přejezd Troja - Pergamon 
dopoledne 
odpoledne 
nocleh 

prohlídka 
přejezd - prohlídka 
ubytování 

Pergamon 
Efes 
oblast Efez 

26.3.2006 Ne ráno přejezd Efez - Pamukkale 
poledne 
nocleh 

cestou prohlídka 
ubytování 

Aphrodisias 
oblast Pamukkale 

27.3.2006 Po dopoledne prohlídka Pamukkale 
dopoledne 

nocleh 

přejezd 
cestou zastávka 
ubytování 

Pamukkale - Side 
Termessos 
Side 

28.3.2006 Út ráno přejezd Antalya 
dopoledne 
odpoledne 
nocleh 

prohlídka 
cestou prohlídka 
ubytování 

Antalya 
Perge 
Side 

29.3.2006 St dopoledne pozorování zatmění Side 
odpoledne 
nocleh 

prohlídka 
ubytování 

Side 
Side 

30.3.2006 Čt ráno přejezd Alanya 

31.3.2006 Pá 

dopoledne 
odpoledne 
nocleh 

prohlídka 
výlet 
ubytování 
přejezd 

Alanya 
výlet lodí 
Side 
Side -Afyon 

1.4.2006 So 

dopoledne 
odpoledne 
nocleh 

cestou prohlídka 
cestou prohlídka 
ubytování 
přejezd 

Burdur 
Afyon 
oblast Afyon 
Afyon - Istanbul 

2.4.2006 Ne 

dopoledne 
odpoledne 
nocleh 

cestou prohlídka 
cestou prohlídka 
ubytování 
prohlídka 

Bilecik 
Iznik 
Istanbul 
Istanbul 

3.4.2006 Po 
nocleh ubytování 

celodenní přejezd 
Istanbul 
Bul, Yug, A 

4.4.2006 Út příjezd Plzeň 

Zákrytový zpravodaj - září (9) 2005 
Rokycany, 31. srpna 2005 



Zákrytová a astrometrická sekce ČAS 

cwÝ 

říjen, listopad 2005 (10 -11) 

Zajímavostí: 
Zákryt mimořádně jasné hvězdy 

Regulus za Rhodope 
19. října 2005 ráno (pro 

západní Evropu krátce před 
svítáním) protnul jih Evropy 
pás stínu vrženého drobnou 
planetkou hlavního pásu 166 
Rhodope, která zakryla na 
několik sekund jednu 
z nejjasnějšíeh hvězd 
jarního nebe — Regulus. Ke 
sledování tohoto 
mimořádného úkazu se do 
Portugalska, Španělska a na 
jih Itálie sjelo velké 
množství zákrytářů 
prakticky z celého světa. 

Ke konci října se podařilo 
soustředit informace o 
pozorováních (podle stránek 
spravovaných E. Frappou) 15 pozorování z čehož 13 je pozitivních. V některých 
případech se však zatím jedná pouze o konstatování „uskutečnilo se měření a 
výsledek je pozitivní". Proto si také na celkové zpracování výsledků budeme muset 
ještě nějaký čas počkat. 
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Pozorovací expedice: tečny zakryt 

Mirošov 2005 
Po velice dlouhé době vás opět mohu 

pozvat k účasti na pozorovací expedici 
za tečným zákrytem. Ve středu 9. 
listopadu 2005 nás čeká jeden z mála 
vhodných úkazů letošního roku. 
V případě úspěchu by se jednalo o první 
letošní expedici tohoto typu. 

V podvečer 9. listopadu 2005, krátce po 
západu Slunce (16:20 UT; 17:20 SEČ) dojde 
k tečnému zákrytu hvězdy označované jako 
3214 o jasnosti 6,8 mag u jižního rohu Měsíce 
nacházejícího se ve fázi krátce po první čtvrti. 
Úkaz se odehraje 20° nad jihovýchodním obzorem. K příznivým okolnostem 
zákrytu lze připočítat relativně velký rohový úhel CA = 8,7S. 

Slunce bude sice pouze necelých 9° pod obzorem, ale i tato hodnota by měla 
při jasnosti zakrývané hvězdy stačit. Příležitost k úspěšnému podílu na měření časů 
by tak měli mít pozorovatelé s dalekohledy o průměru objektivu 150 mm. 

Linii pozorovatelů ._ 
lze rozvinout jen 
nedaleko jihovýchodně 
(cca 8 km) od 
Rokycan, na linii 
kterou tvoří obce 
Hrádek — Mirošov —
Příkosice — Pančava. 
Profil lunárního okraje 
promítnuty" na zemský 
povrch dává naději na 
zajímavé měření 
v oblasti od —2 km do 
+4 km profilu Měsíce 
(viz obr.). Především % `"Yo: 4 , .,

v oblastech kolem —1 km a +2 km může dojít k několikanásobnému bliknutí 
zakrývané hvězdy za nerovnostmi měsíčního profilu. 

~ 
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Za příznivého počasí budou pozorovatelé, kteří se telefonicky (371 72 26 22), e-
mailem (halir(a hvr.cz) nebo osobně zaregistrují na Hvězdárně v Rokycanech, 
v průběhu středečního dopoledne vyzváni k příjezdu na Hvězdárnu v Rokycanech 
(15:30 SEČ), odkud vyjedeme kolem 16. hodiny na pozorovací stanoviště. 

V letošním roce se jedná o poslední takto příznivý tečný zákryt a proto 
nepropásněte svou příležitost! 

Expedice 
ŠPANĚLSKO 

2005 
Příprava expedice Španělsko 2005 

za prstencovým zatměním Slunce C~
začala již téměř dva roky před - - CZe 
samotným úkazem. Prakticky od 
samého začátku bylo jasné, že zájem členů odborné části výpravy se soustředí na 
okraje pásu zatmění s hlavním cílem určit přesný průběh linie oddělující 
prstencovou a částečnou fázi úkazu. 

Základním problémem byla otázka, kolik pozorovatelů bude ochotno se vzdát 
centrální linie a jet na okraj pásu prstencového zatmění. Z toho odvozený problém 
pak byl, jak je dopravit co nejlaciněji a současně nejpohodlněji do Španělska. 
Původní myšlenka byla napinit autobus (vedle pozorovatelů dopiněný i zájemci, 
kteří se chtěli na vzácný úkaz jen podívat). Počet přihlášených, kteří reagovali včas 
na výzvu zveřejněnou již na jaře roku 2005, však nebyl takový, abychom 45 
sedadel napinili. Na začátku léta byly proto naše plány výrazně redukovány a 
nastoupila varianta dvou osobních aut s osmi pozorovateli směřující jen k jižnímu 
okraji pásu. Zrodil se také nápad vypůjčit si pro dopravu pozorovatelů minibus pro 



devět lidí. Po propočtu nákladů, 
s ohledem na vysoká mýtná na 
francouzských a španělských 
dálnicích, se takováto doprava 
ukázala být nejekonomičtější. 

Zdálo se, že je vše jasné. 
Nebylo. V posledních dvou 
týdnech před odjezdem se poměrně 
hekticky ustavila druhá čtyřčlenná 
posádka osobního auta. Na 
Hvězdárně v Rokycanech také 
s blížícím se datem úkazu čím dál 
častěji drnčel telefon, jehož 
prostřednictvím jsme odmítali další 
a další zájemce o účast na expedici. 
Zdá se, že nakonec by se napinil i 

původně plánovaný autobus, ale bylo již pozdě. 
Organizátoři zvážili, že devět pozorovatelů na jižním okraji bude dostačovat a 

druhému vozu byl přidělen cíl na severním okraji pásu. Znamenalo to nejen vybrat 
pozorovací stanoviště, ale zajistit i další ubytování a v neposlední řadě také 
techniku. V průběhu posledního týdne před odjezdem se situace severní skupiny 
měnila tak rychle, že téměř nebylo 
možné sledovat, zda čtveřice 
skutečně odjede či zůstane doma. 
Nakonec však všechno dopadlo 
dobře a po skupině astronomů 
z Plzně, kteří se vydali na cestu již 
v pátek 29. září, vyrazila v sobotu 30. 
září 2005 časně ráno dokonce s 
dvouminutovým předstihem oproti 
plánu (4:58 SELČ) také dvě auta se 
13 pozorovateli od Hvězdárny 
v Rokycanech. 

Osádka osobáku Rosti Medlína podle plánu nedaleko za německými hranicemi 
přesedla do vozu Ládi Řeháka a společně jsme pokračovali na západ. Po překonání 
několika dálničních zácp na západě Německa a bez ohledu na stále se zhoršující 
počasí se podařilo odkrajovat kilometr za kilometrem z úctyhodné porce více než 
1300 km vzdáleného cíle. Odpoledne, již nedaleko od hranic s Francií, bylo 
rozhodnuto, že rychlejší osobní auto vyrazí kupředu samo, aby jeho posádka 
zajistila rezervaci čtyř pokojů ve vybraném hotelu Formule 1 v Montpelier. Tento 
úkol se podařilo spinit krátce před 20. hodinou, o čemž jsem neprodleně obdržel 
SMS zprávu. Minibus již v klidu dorazil přibližně o hodinu později. Po cestě, která 
se chvílemi zdála být naprosto nekonečnou, myslím všichni rádi ulehli 
k odpočinku. Představa následujícího dne kopírujícího ten dnešní nebyla příliš 



povzbudivá. Jedinou vzpruhou byla 
skutečnost, že nás čeká přeci jen o 
trochu méně kilometrů. 

Ranní odjezd jsem za odměnu 
vyhlásil až na sedmou hodinu. 
Kilometrů skutečně na neděli zbylo 
jen méně — pro jižní skupinu 
přibližně 900 a severní auto čekalo 
již jen 700 km. K mému údivu 
skutečně všechny krabice od banánů 
s materiálem, které jsme večer 
svědomitě odnosili na pokoje, byly 

jen několik minut po sedmé ranní naloženy ve vozech a auta stála připravena na 
další cestu. 

Stihli jsme i nad východním obzorem zahlédnout úzký srpek couvajícího 
Měsíce a mohlo se jet. Po kratičké větrné pauze těsně před španělskými hranicemi 

jsme mezi Středozemním mořem a úpatím Pyrenejí vjeli do Katalánie —
nejvýchodnější španělské provincie. Za krásného jasného slunečného počasí jsme 
velkým obloukem objeli Barcelonu a pokračovali stále dál podél pobřeží na 
jihozápad. Osobní vůz směřující k severní hranici stínu v tuto chvíli už měl svůj cíl 
na dohled. Kolegové odbočili u 
města Castello de la Palma, které 
se jim na následující dva dny stalo 
domovem. Po dalších několika 
desítkách kilometrů jsme z dálnice 
před Valencií na okamžik zahlédli 
pozorovací oblast severní skupiny 
u městečka Nules. 

Bez větších problémů (pouze 
s jedním nepatrným blouděním) 



jsme zvládli obchvat Valencie a zbývalo nám již jen něco kolem 200 km překrásné 
krajiny před Alicante. Zde jsme se také na několikrát (silnice se klikatila z východu 
na západ a zpět) dostali na západní polokouli přejezdem greenwichského 
poledníku. 

Pět minut po páté hodině náš minibus konečně zastavil před hotelem Formule 1 
v Alicante. Již od července rezervované ubytování bylo připraveno a proto jsme již 
krátce po šesté hodině mohli vyrazit ze západního průmyslového předměstí 
k centru města a především k moři. Cíl se podařilo nakonec spinit. Téměř za úpiné 
tmy jsme se prošli po přístavním molu piném rybářů, do něhož neúnavně bušilo 
moře pro nás suchozemce nepředstavitelně vysokými vinami. K našemu zděšení se 
však současně se soumrakem začalo dít něco ještě o hodně horšího — obloha se 
totiž začala potahovat stále kompaktnější a jednolitější šedí oblačnosti. Tomáš 
Janík, náš dvorní meteorolog, dostal téměř současně dvě SMS zprávy z různých 
zdrojů, které si, jak jinak, zcela protiřečily. Jedna hovořila o vyjasnění nad celým 
Španělskem a druhá naznačovala, že právě v naší pozorovací oblasti se nízká 
oblačnost rozpustí až kolem poledne. Tomášova situace se tak minutu od minuty 
stávala svízelnější a chvílemi se zdálo, že bude případně linčován (k čemuž 
bohudík nedošlo). 

Během neklidného spánku, z něhož mě vytrhávaly představy o neproniknutelné 
oblačnosti a dešti, jsem několikrát slézal ze svého bidla podívat se na stav oblohy. 
A příliš klidu mě tento pohled nepřinášel. Nebe se prakticky zcela pokrylo 
neproniknutelnou vrstvou mraků a nabízelo čím dál tím méně naděje. 

Krátce po východu Slunce, který jsme pouze tušili podle rozednívání, jsme 
včera večer obhlédnutou cestou 
vyrazili k jihu směrem na Santa 
Pola. Náš hlavní cíl — silnice 
spojující vesničku La Marina a 
předměstí většího sídla —
Guardamar del Segura —
označovaného jako Urbanizacio 
Bela Vista bylo náhle zde. 

Po zastavení auta v oblasti 
plánovaných pozorovacích 
stanovišť mě zaskočila jejich 
vzájemná blízkost v terénu (méně 
než 100 m). Po zkušenostech 
z tečných zákrytů, kdy se 
pozorovatelé staví podstatně dále 
od sebe a navíc v noci, to byla 
jednoznačně zcela nová zkušenost. 
Všech devět pozorovatelů 
vystoupilo do terénu z pouhých tří 
zastávek auta, přičemž poslední se 
stala i místem parkovacím. Podle 



konkrétních místních podmínek byly bez problémů upřesněny body jednotlivých 
stanovišť. Tu pozorovatel stál na kraji políčka, onde na náspu kamenné terasy 
vyrovnávající stoupající terén od moře do vnitrozemí. Jiná stanoviště bylo možno 
najít mezi keři háje blíže neidentifikovaného porostu či přímo u cesty. Nevyhnula 
se nám ani téměř čistokrevná skládka mezi jednotlivými zahradami. S tím vším 
jsme se vyrovnali, jediné s čím jsme byli spokojeni čím dál tím méně však bylo 
počasí. V téměř spojité oblačnosti se pouze tu a tam objevovala drobná trhlinka. 
Jedinou výjimkou byl jižní obzor, kde děr bylo více a průrvou mezi mraky 
dokonce prosvítalo modré nebe. 

V čase TI (v 9:42 SELČ — čase, který je 
zde užíván v občanském životě) již všechna 
stanoviště stála v piné pohotovosti a zbývalo 
pouze čekat na zázrak — rozplynutí 
oblačnosti. 

Velký zázrak se však nekonal. K drobné 
neuvěřitelnosti ovšem přeci jen došlo. Téměř 
přesně v čase maximální fáze úkazu, k němuž 
se upínala všechna naše očekávání a snažení, 
se nad Bela Viste na několik desítek sekund 
přeci jen v tom nejsprávnějším směru 
otevřelo malé okénko v souvislé oblačné 
pokrývce a přes tenkou vrstvu mraků jsme (v 
závislosti na konkrétním místě v pozorovací 
linii) alespoň na okamžik zahlédli 
diamantový prsten vrcholícího prstencového 
zatmění. Jednalo se sice o zcela nepatrnou náplast na ránu po nezdařených dlouho 
pečlivě připravovaných experimentech, ale pro daný okamžik by tuto již 
neočekávanou možnost zahlédnout na vlastní oči z větší části zakryté Slunce nikdo 
z přítomných nevyměnil za nic na světě. 

Po sbalení všech prakticky nepoužitých aparatur jsme se kolem dvanácté 
scházeli se svými bednami od banánů u auta s otázkami: „Tak co jsi viděl?", či 

slovy: „Alespoň, že tam 
byla ta dirka". Nesměle se 
ozvalo i: "No bylo to 
pěkné.", či „Alespoň, že 
tak.". K přílišné radosti 
jsme ovšem důvod neměli. 
Výsledek mnohaměsíčních 
příprav i nemalých nákladů 
je několik desítek sekund 
pravděpodobně k 
detailnímu vyhodnocení 

nepoužitelného záznamu 
z videokamer. 



Na konci pozorovacího intervalu jsem dostal informaci ze severního okraje 
pásu odkud hlásili, že mají jasno a zatmění napozorovali. Podle vizuálního 
sledování stála všechna stanoviště mimo zónu prstencového zatmění. 

O chvíli později se ozval 
také Lumír Honzík, jehož 
skupina měřila meteorologická 
data v průběhu zatmění 
nedaleko od nás. Své stanoviště 
rozložili na samém břehu moře 
asi dva kilometry jihovýchodně 
od nás. Zajeli jsme se proto za 
nimi podívat. Setkání nás 
alespoň trochu vytrhlo 
z chmurné nálady. Zcela na jiné 
myšlenky nás ovšem přivedl 
následující pohled na otevřené 
moře s minimálně metrovými 
vinami v pravidelných intervalech dorážejícími na písčitý břeh. Několik z nás 
nakonec neodolalo a koupel v teplé vodě neměla chybu. 

Zpáteční cesta do Alicante však byla i přesto posmutnělá a všichni zamlkle 
hleděli ven. Ještě smutnější 
bylo, že v těchto okamžicích 
už se nad námi hlavami od 
obzoru k obzoru klenulo modré 
bezoblačné nebe. Obloha se 
prakticky přesně s koncem 
zatmění začala rozkrývat a 
kolem půl třetí, kdy jsme 
vjížděli do města, nebylo po 
mracích ani památky. 

Po improvizovaném obědě 
skládajícím se z instantní 
polévky v sáčku a tradiční 
studené konzervy s toastovým 
chlebem jsem se vydal na 
obhlídku města. 

Alicante je starobylé 
přístavní sídlo, nad nímž se 
vypíná Castillo de Santa 
Bárbara z 16. století. 
V současné době se Alicante 
bouřlivě rozvíjí a mění 
k lepšímu. Je druhým 
největším městem Comunidad 



Valenciana (snad obdoby našeho kraje) a má v současné době kolem 77 tisíc 
obyvatel. Současně je správním střediskem oblasti Alacant. 

Úzkými uličkami s řadou obchodů a obchůdků i kolem výškových budov 
hotelů po širokých bulvárech lemovaných palmami se dá procházet dlouhé hodiny 
a stále je co nového objevovat. Já jsem to vydržel až do nastupujícího soumraku. 

Dlouho jsme kolektivně zvažovali, zda první úsek zpáteční cesty nevzít 
hornatým vnitrozemím. Nakonec však zvítězila rychlejší (a asi i rozumnější) 
varianta — cesta podél pobřeží, kterou jsme přijeli, se zastávkou „někde" na pláži 
s východem Slunce nad mořem. 

V půl sedmé, ještě za hluboké tmy, s Orionem a Velkým psem nezvykle 
vysoko nad jihovýchodním obzorem, jsme vyjeli zpět. V souladu s večerním 
rozhodnutím jsme u vesnice 
Oliva na výjezdu číslo 61 
odbočili při prvním náznaku 
svítání k východu — k moři. Po 
přibližně 10 km bezcílného 
bloudění se nám čistě náhodně 
podařilo najít krásnou 
liduprázdnou pláž. Z jedné 
strany narážely na písčitý břeh 
mohutné viny a na opačné straně 
se v ranním svítání stále 
zřetelněji rýsovaly nad 
pobřežními dunami mohutné 
kopce postupně od vrcholků ozařované vycházejícím Sluncem. Žhavý kotouč se 
vyhoupl za obláčkem visícím nad horizontem kolem 7. hodiny. A byla to podívaná, 
která pině ospravedlnila naši zastávku. 

Za narůstajícího tepla jsme se za další hodinu dostali do drobné (přibližně 
půlhodinové) zácpy při objezdu Valencie. To vedlo ve svém důsledku k tomu, že 
se naše setkání se severní skupinou u motorestu La Ribera opozdilo asi o 20 minut 
oproti plánu. 



Již společně obě auta 
pokračovala směrem na 
Barcelonu, kde Honza 
Mánek dohodl naši 
návštěvu na hvězdárně 
v Sabadellu. Na vrch nad 
městem, kde hvězdárna 
stojí, jsem auta ani 
v nejmenším nedovedl já. 
K cíli jsme se bezpečně 
dostali jen díky 
navigačnímu přístroji 
GPS propojenému s mapu 
(a to i přesto, že jsme se 
snažili jej zmást výjezdy, 
které nedoporučoval). 

Na hvězdárně nás přivítalo známé jméno z konference Planoccult — Mr. Casas, 
pod nímž jsem si až do této chvíle nedokázal udělat žádnou konkrétní představu. 
Pan Casas nás provedl celou trojpodlažní budovou. V knihovně jsme měli možnost 
si prohlédnout mimo jiné nádherný fotografický atlas Měsíce pocházející z konce 
předminulého století. Ale největší pozornost na sebe strhla samozřejmě hlavní 
kopule a přilehlý velín. Po více než hodinové příjemné pauze věnované konečně ne 

silnici ale něčemu 
astronomickému, však 
bylo nutno se rozloučit 
s naším pozorným 
hostitelem a po společné 
fotografii neodvratně 
pokračovala naše cesta 
zpět do střední Evropy. 

Po krátké společné 
cestě mezi Valencií a 
Barcelonou s posádkou 
„severního auta" jsme se 
opět rozloučili. Jeho 
osazenstvo totiž více 
spěchalo a s ohledem na 

svoji rychlost mělo šanci dojet na nocleh dále do Francie a druhý den tím pádem i 
dříve dorazit do České republiky. 
Náš minibus sice nižší, ale o to vytrvaleji, rychlostí kolem 120 km/h ukrajoval 
cestu na severovýchod a před sedmou večer nás dovezl až k městečku Nimes, kde 
jsme věděli o dvou hotelech Formule 1. Jaké však bylo naše zklamání, když první 
z Formulí byla pině obsazena. Po určitých jazykových potížích (dvě děvčata na 
recepci anglicky ani nekoukala, natož aby znala jediné slůvko) se mi nakonec 



s pomocí tlumočnice z řad návštěvníků podařilo vyzvědět, že druhý hotel má snad 
ještě volné pokoje. Po našem dojezdu k němu se tato informace k naší velké úlevě 
potvrdila. A navíc v recepci tentokrát slečna hovořila plynnou angličtinou (což 
chvílemi dělalo docela potíže zase mě). 

V poslední den 
našeho putování se 
všechno opět vrátilo do 
starých dobře známých 
kolejí. Na severu 
Francie se opět 
pokazilo počasí, 
s přejezdem německých 
hranic rychle přibylo 
aut na dálnici a 
společně s vytrvalým 
deštěm úspěšně 
snižovaly naši rychlost. 
Jen s několika nezbytnými zastávkami jsme s nastupujícím podvečerem vstoupili 
po čtyřech a půl dni na území České republiky. Především na obou perfektních 
řidičích bylo zřetelně znát jak se jim ulevilo. U Hvězdárny v Rokycanech se kola 
našeho minibusu zastavila přibližně ve 20 hodin. Z tachometru bylo možné odečíst, 
že cesta „od brány k bráně přes Španělsko" spolykala 4844 km. Nádrží jsme prolili 
téměř 500 litrů nafty a na mýtném ve Francii a Španělsku vydali skoro 250 Eur. 

Zda se podaří 
vydolovat alespoň 
nějaké informace z dat 
naměřených u jižního 
okraje pásu a jaké 
budou obsahovat 
zprávy videozáběry a 
fotografické snímky 
od pozorovatelů na 
severu je zatím 
předčasné hádat. Cesta 
však v každém případě 
přinesla všem 
účastníkům mnoho 
užitečných zkušeností 
a nových nápadů, které 
jistě naleznou své 

uplatnění již za necelý půlrok při expedici za úpiným zatměním Slunce do 
Turecka. 

Karel HALÍŘ 



Zákrytářskó obloha - říjen-listopad 2005: 

Začátek série zákrytů 
Plejád Měsícem 

V ranních hodinách 20. října 2005 začala nová série zákrytů 
otevřené hvězdokupy Plejády Měsícem. Měsíc se sice k známé M45 
teprve pomalu blíží z jihu, ale v následujících letech se můžeme těšit na 
několik zajímavých zákrytů. Příznivě se projevilo i znatelné 
prodloužení noci a seznamy totálních zákrytů pro říjen a listopad se 
v porovnání s předchozími měsíci viditelně protáhly. Na jiném místě 
Zákrytového zpravodaje jste zváni po dlouhé odmlce na pozorování 
tečného zákrytu nedaleko Rokycan. Těšit se můžete i na několik 
nadějných planetkových zákrytů, z nichž však ani jeden není 
výjimečně očekávanou událostí, na níž stále čekáme. 

Již v záhlaví tohoto článku se píše o začátku série zákrytů Plejád Měsícem. 
První přechod se uskutečnil 20. října ráno, ale nejen to přispělo k mimořádnému 
počtu totálních zákrytů, které obsahují říjnový a listopadový seznam. Za říjen se do 
výběrových kriterií vešlo hned 40 úkazů, přičemž většina z nich se odehrála ve 
druhé polovině měsíce a jednalo se o výstupy v čase, kdy se Měsíc nacházel 
vysoko nad nebeským rovníkem. Naopak vstupy se do tabulky vešly pouze tři. 

Obdobně příznivá situace bude pokračovat i v listopadu a to i přesto, že 
k přechodu Plejád v tomto měsíci vůbec nedojde. Seznam obsahuje 30 zákrytů. 
V první polovině měsíce nás čeká šest vstupů. Počínaje 15. listopadem se můžeme 
už těšit pouze na výstupy, přičemž některé budou skutečně zajímavé. Ve dvou 
případech se za Měsícem objeví hvězdy o jasnosti větší než 6. mag. 

Veškeré potřebné údaje vám poskytne následující tabulka: 

Předpovědi totálních zákrytů pro Cz 
zem délka +15 00 00 

2005 říjen 
zem šířka +50 00 00 výška 0 m n. m 

den čas P hvězda nag % elon Sun Moon CA PA WA A B 
h m s číslo ill h h Az o o o m/o m/o 

12 19 43 44 D 190252 7.2 72+ 116 19 192 41N 21 38 +0.5 +0.8 
12 21 7 47 D 3130 5.4 73+ 117 14 211 46S 113 131 +2.0 -1.9 
13 17 33 56 D 3265 6.6 82+ 129 18 147 89S 66 86 +1.2 +1.3 
14 23 4 17 D 3421 4.9 91+ 145 25 219 73N 45 67 +0.7 +0.2 
18 21 52 31 R 93057 7.6 97- 162 50 132 723 228 244 +0.8 +1.9 
19 3 18 57 R 421 6.6 97- 159 40 251 44W 293 308 +1.0 -2.6 



19 22 52 4 R 524 6. 7 93-148 55 130 80S 242 254 +1. 0 +1. 7 
19 23 26 48 R 76056 7. 8 93-148 59 143 83N 258 270 +1. 4 +1. 1 
20 2 42 6 R 76156 6. 9 92-147 56 229 30S 192 204 +1. 1 +3. 7 
20 3 51 19 R 76189 7.0 92-147 47 250 28W 315 326 +0. 9 -4.3 
20 4 3 40 R 76198 7. 8 92-147 45 253 47N 296 307 +0. 9 -2. 5 
20 4 12 27 R 76202 7. 8 92-146 43 255 66N 276 288 +0. 9 -1. 6 
20 4 25 39 R 556 5. 4 92-146 -11 41 257 64S 226 238 +1. 1 +0. 2 
21 22 11 11 R 77224 7. 4 78-125 37 89 69N 285 288 +0. 8 +1. 1 
22 0 12 18 R 840 6. 3 78-124 55 116 30S 204 207 +0. 2 +4. 0 
22 0 59 51 R 77314 8. 2 78-123 61 132 86S 260 262 +1. 4 +1. 1 
22 22 59 52 R 996 6. 9 69-113 36 88 34N 327 324 +1. 8 -1. 1 
23 0 19 43 R 78480 7. 5 69-112 48 104 27S 208 205 +0. 1 +4. 4 
23 0 40 58 R 78483 8. 0 69-112 52 109 86N 275 272 +1. 2 +1. 1 
23 0 59 21 R 78496 7. 5 69-112 54 114 69S 251 247 +1. 1 +1. 9 
23 1 53 12 R 1008 5. 3 68-112 61 131 76S 258 255 +1.5 +1.3 
23 1 57 7 R 78530 7. 8 68-112 62 132 43N 318 315 +1. 9 -1. 9 
23 3 38 22 R 78580 7. 3 68-111 68 183 14$ 197 193 +9. 9 +9. 9 
23 4 7 16 R X 91013 7. 8 68-111 67 200 25N 337 333 +1. 1 -4. 8 
23 4 7 18 R 1022 6.0 68-111 67 200 25N 337 333 +1.1 -4.8 
24 1 14 41 R 79431 8. 2 59-100 48 105 49W 319 310 +1. 5 -0. 8 
24 5 2 45 R 79530 8. 2 58- 99 -6 65 201 73N 296 287 +1. 5 -1. 4 
24 23 58 14 R 80089 7. 2 50- 90 26 83 58S 251 239 +0. 1 +2. 2 
25 0 30 24 R 1251 5. 9 50- 90 31 89 25S 218 206 -0.2 ±4.5 
25 3 22 3 R 80165 7. 5 49- 89 56 131 705 264 251 +1. 6 +1. 3 
25 4 47 53 R 80192 8. 5 48- 88 -9 63 167 58S 252 239 +2. 1 +1. 3 
26 2 3 13 R 80693 8. 4 40- 78 36 101 47N 331 315 +1. 1 -1. 1 
26 4 40 51 R 1376 8. 7 39- 77 -10 56 146 68S 266 250 +1. 9 +0. 9 
27 3 8 37 R 98892 7. 7 30- 67 36 110 80S 282 263 +1. 0 +1. 1 
27 3 42 12 R 98897 7. 6 30- 67 41 118 58S 259 240 +1. 3 +2. 1 
28 4 54 38 R 99296 8. 0 21- 55 -8 40 130 86N 299 278 +1. 2 +0. 1 
30 3 44 23 R 138658 7. 9 8- 33 10 103 25N 359 338 +0. 0 -2. 4 
30 4 34 2 R X 18204 9. 7 8- 33 17 113 50S 254 232 +1. 0 +2. 7 
30 5 2 23 R 1760 7. 5 8- 33 -8 21 119 40S 244 223 +1. 5 +3. 7 
31 4 32 58 R 1863 7.8 3- 21 6 108 87N 294 273 +0.3 +0. 8 

2005 listopad 
den čas P hvězda mag % elon Sun Moon CA PA WA A B 

hm s číslo ill h h Az 0 0 o m/o m/o 

listopad 2005 
09 19 36 59 D 164829 7.1 58+ 99 19 208 49S 110 129 +2. 1 -1. 8 
09 19 37 9D 3228 7.2 58+ 99 19 208 493 110 129 +2.1 -1.8 
12 20 30 51 D 81 6.4 88+ 139 43 187 71W 47 69 +1. 1 +1. 0 
12 21 34 23 D 109348 7.3 88+ 140 40 208 42S 114 136 +2. 6 -2. 5 
12 22 13 27 D 109355 7.7 88+ 140 37 219 56W 32 54 +0. 8 +0. 9 
15 1 14 55 D 363 7.2 99+ 167 37 250 83N 73 91 +1. 0 -0. 8 
16 18 47 35 R 598 5.5 99- 170 32 90 84N 246 257 +0. 2 +1. 8 
17 18 52 31 R 750 6.9 96- 158 26 79 82S 246 252 +0. 0 +1. 8 
17 20 4 31 R 76945 7.5 96- 157 37 91 45S 210 215 -0. 2 +2. 7 
17 21 25 44 R 76965 7.6 96- 157 50 108 77S 242 246 +0. 7 +2. 0 
18 19 13 29 R 909 6.0 91- 146 21 72 16S 189 189 -1. 7 +4. 1 
19 3 24 24 R 952 8.0 90- 143 58 238 38S 214 212 +2. 4 +2. 9 
19 4 48 48 R 78191 7.7 90- 142 46 260 83N 273 271 +0.9 -1. 4 
19 21 0 32 R 1067 7.1 85- 134 29 81 39S 221 215 -0. 4 +3. 0 
20 3 54 43 R X 99111 7.2 83- 131 60 229 66N 297 290 +1. 2 -1. 8 
20 3 54 44 R 1093 6.6 83- 131 60 229 66N 297 290 +1. 2 -1. 8 



20 23 45 41 R 79855 8.0 76- 121 45 105 27S 216 205 +0.5 +5.2 
21 0 7 8 R 1206 5.9 76- 121 49 110 53N 316 305 +1.4 -0.7 
21 0 46 25 R 1211 6.3 76- 121 54 121 63S 252 241 +1.4 +2.0 
21 1 28 25 R 79888 8.2 76- 121 59 135 52S 241 230 +1.7 +2.5 
21 5 27 39 R 79980 7.3 75- 119 -9 53 240 40N 330 318 +0.4 -2.9 
22 2 1 56 R 80499 8.2 67- 110 55 133 82N 292 277 +1.5 +0.0 
22 5 12 16 R 1342 7.6 66- 109 -11 57 215 60S 255 240 +2.1 -0.1 
26 2 49 42 R 119112 8.3 29- 65 22 116 58S 261 240 +1.1 +2.2 
26 5 10 42 R 119138 7.4 28- 64 38 152 86S 289 268 +1.5 +0.1 
26 5 52 26 R 1730 6.2 28- 64 -6 40 165 47S 250 229 +2.9 +1.8 
27 2 50 2 R 1814 6.7 21- 54 12 111 76N 307 285 +0.4 +0.4 
27 5 12 49 R 138921 8.1 20- 53 29 144 485 250 229 +2.3 +2.5 
28 4 31 2 R 157939 9.1 13- 42 14 127 48N 332 312 +0.3 -0.5 
29 5 6 43 R 158451 9.6 7- 30 8 128 745 269 251 +0.9 +1.6 

Jiný článek v dnešním čísle Zákrytového zpravodaje se týká nejnadějnějšího 
tečného zákrytu října a listopadu 2005. Naleznete v něm nejen popis úkazu, ale 
také pozvánku k účasti na expedici připravované naší sekci ve spolupráci 
s rokycanskou a plzeňskou hvězdárnou. Pokud nám v naší snaze bude nakloněno 
počasí, byla by jistě škoda nevyužít úkazu, který se uskuteční v podvečerních 
hodinách pouhých přibližně deset kilometrů od Rokycan. 

Nabídka zákrytů hvězd planetkami pro měsíc říjen a listopad je poměrně 
bohatá. Jiným problémem je skutečnost, že se většinou jedná o zákryty slabých 
hvězd, k jejichž pozorování jsou nutné mimořádně dobré pozorovací podmínky a 
současně mohutný dalekohled, malými planetkami, což má zase za následek velice 
krátké časy trvání zákrytu. Tato nepříznivá kombinace bohužel diskriminuje 
možnost pozorování většině zájemců. Stejně jako v předešlých měsících se ani 
nyní nedočkáme „velkého" planetkového zákrytu, jehož stín by probíhal natolik 
blízko od nás, aby se za ním vyplatilo uspořádat expedici. Jeden takový, velice 
mimořádný (Regulus zakryty planetkou Rhodope, viz minulé číslo ZZ a dnešní 
úvodník) sice proběhl 19. října 2005 ráno v oblasti jihozápadní Evropy, ale 
vzdálenost byla bohužel příliš velká. 

Za zmínku jistě stojí zákryt planetky Vienna 5. 10. 2005 večer, jejíž stín se 
promítal na území Moravy. Problémem v tomto případě byl malý rozdíl jasností 
hvězdy (11,3 mag) a planetky (12,0 mag) i poměrně malý její teoretický průměr 
(46 km). Snad nejnadějnějším říjnovým planetkovým zákrytem co do upřesněné 
předpovědi byl zákryt hvězdy TYC 0562-01044-1 planetkou Palma. Hlavním 
nedostatkem byla opět velice nízká jasnost hvězdy (12,4 mag) a v tomto případě 
dokonce vyšší jasnost planetky (12,2). Přesto, jak se ukázalo, se podařilo několika 
našim pozorovatelům zákryt časově určit a k úkazu se někdy na stránkách 
zákrytového zpravodaje jistě vrátíme.Bez šance jsme nebyli ani 13. října při 
zákrytu hvězdy (10,9 maq) planetkou Hekate. Upřesněný stín měl přejít přes 
Rakousko, Maďarsko a Slovensko. Parametry zákrytu byly v tomto případě 
relativně příznivé. Další tentokrát abnormálně malá planetka (Schorria, teoretický 
průměr 10 km) nás čekala 20. října 2005. I při jasnosti hvězdy 8,6 mag byla 
pravděpodobnost úspěchu, natož vícenásobného pozorování, velice nízká. 
Posledním velice nadějným říjnovým úkazem byl zákryt hvězdy 2UCAC 



44969446 (11,3 mag) planetkou Herodias (13,8 mag). Teoretický stín protínal 
samý západ naší republiky a většímu počtu pozorovatelů bránilo opět omezení 
vyplývající z nedostatečné jasnosti hvězdy. 

Z listopadové tabulky lze zmínit hned 1. 11. 2005 zákryt hvězdy (11,0 mag) 
planetkou Asia (11.1 mag) podle upřesnění zajímavý především pro severozápad 
republiky. Jistě za pokus stojí i zákryt hvězdy planetkou Niobe 10. 11. 2005 ráno, 
kdy stín podle upřesnění pana Schwaenena protne východní Čechy a Moravu. 
Tentýž večer (10. 11.) nás čeká Belisana (14,1 mag), která skryje hvězdu TYC 
1391-01314-1(10,9 mag) snad při pohledu ze západních, středních a východních 
Čech. Naše území (tentokrát Moravu) by neměl podle Prestonova upřesnění 
minout ani úkaz 19. listopadu před půlnocí světového času, kdy planetka Shane 
(14,9 mag) zakryje na maximálně 2,5 s hvězdu o jasnosti 9,3 mag. Na konci 
měsíce, 29. 11.2005 ráno a 30. 11. 2005 večer budou následovat ještě dva zákryty 
hvězd planetkami pro severní Moravu (planetka Tikhov) a severozápadní Čechy 
(planetka Lindelof). 

Jako vždy, doporučuji i tento měsíc sledovat pravidelně www stránky. Další 
zpřesnění či zcela nový nadějný úkaz se může objevit na internetu prakticky 
kdykoli: 

Jan Mánek (http://mpocc.astro.cz/),
Stev Preston (http://asťeroidoccultation.comn,
EAON (http://astrosurfcom/eaonn zpracovávaná Jeanem Schwaenenem 
Otta Šándor (http://www.teplice-city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm) 
Veškeré údaje o popsaných zákrytech hvězd planetkami jsou shrnuty 

v připojené tabulce. 
datum UT hvězda 
10/05 h m TYC 

předpověď Frappa 
15 20:19 0630-00527-1 
24 22:01 2UCAC 36051757 

.ipřesnění Schwaenen 
05 21:22 1768-00244-1 
13 00:31 0649-00346-1 

upřesnění Presto 
20 20:37 HIP 16995 
29 03:47 UCAC2 44969446 

jas. 
mag 

11,8 
11,0 

11,3 
11,3 

8,6 
11,3 

a 
h m 

02 04 
02 45 

02 41 
03 19 

03 39 
05 09 

+07 
+12 

+23 
+08 

+48 
+37 

S 

44 
28 

40 
45 

36 
43 

planetka 

Candy 
Echo 

Vienna 
Hekate 

Schorria 
Herodias 

0 
km 

20 
58 

46 
89 

10 
66 

try. 
s 

1,5 
5,3 

8,4 
9,2 

0,8 
8,0 

datum UT hvězda jas. A D planetka try. 
11/05 h m TYC 

nominální předpověď 

mag h m km S 

08 01:31 HIP 48303 
předpověd Frappa 

8,9 09 51 +20 48 Pafuri 59 3,1 

30 23:39 2UCAC 40813639 
upřesnění Schwaenen 

12,0 05 06 +25 41 Lindelof 21 2,4 

10 05:42 0836-01199-1 10,1 10 10 +14 54 Niobe 83 3,7 
29 05:27 0262-00873-1 

upřesnění Presto 
10,0 11 04 +00 14 Tikhov 26 1,3 

O1 22:01 UCAC2 36051757 11,0 02 45 +12 28 Asia 58 5,3 



10 22:52 1391-01314-1 10,9 08 27 +20 59 Belisana 36 4,0 
19 23:16 1218-00868-1 9,3 02 28 +20 00 Shane 25 2,5 

Omlouvám se, že o úkazech z října 2005 jsem byl nucen hovořit v minulém čase, 
neboť toto dvojčíslo Zákrytového zpravodaje z technických i časových důvodů 
vychází až v na přelomu října a listopadu a slibuji, že se pokusím, aby se podobná 
nepříjemná situace neopakovala. 

Příspěvky o. rok 2006 
Výkonný výbor ČAS rozhodl o výši kmenových příspěvků pro rok 

2006. Příspěvky byly zachovány pro členy ČAS z Ceské a Slovenské 
republiky v nezměněné výši. Jedinou změnou se tak stalo zavedení 
nové kategorie členů „zahraniční", u nichž je kmenový příspěvek 
zvýšen, s ohledem na vyšší poštovní náklady spojené se zasíláním 
Kosmických rozhledů do zahraničí. Výbor pobočky se rozhodl 
ponechat pobočkové příspěvky také v nezměněné výši — tedy na 
jednotné sazbě 50; Kč s tím, že v případě nutnosti budou na konkrétní 
akce vybírány peníze formou mimořádných příspěvků. 

Kmenové členské příspěvky ČAS pro rok 2006 jsou tedy následovné. 
Výdělečně činná osoba zaplatí v tomto roce příspěvek 300,- Kč, nevýdělečně činná 
(studenti, vojáci, důchodci) 200;  Kč a „zahraniční" členové 400,- Kč. 

Zákrytová a astrometrická sekce bude vedle tohoto centrálního příspěvku 
vybírat na svoji činnost sekční příspěvek ve výši 50,- Kč od členů ČAS (bez 
rozdílu zda jsou kmenoví, hostující či „zahraniční") a 200,- Kč od členů externích 
(nečlenů ČAS), s výjimkou zájemců o členství v sekci mladších 15 let, u nichž 
příspěvek činí 50,- Kč. 

Hradit příspěvky je možné přímo členům výboru pobočky (Jíra, Česal, 
Cvrková, Honzík, Halíř) nebo složenkou typu „C" na adresu „Karel Halíř, Lužická 
901, 337 01 Rokycany". U složenek je nutné uvést v oddílu zprávy pro příjemce 
účel platby a u hostujících členů jejich kmenovou složku ČAS. (např: „zák. a 
astrom. sekce, host, pražská pob.", nebo „ZAS., kmenový", případně „ZAS, 
externí"). Každý rok bohužel dochází k nesrovnalostem při platbě složenkou, proto 
vás žádám o potřebnou pozornost při jejím vyplňování a čitelné písmo ve zprávě 
pro příjemce. 

Komu není výše celkové platby zřejmá dočká se v příštím čísle Zákrytového 
zpravodaje názorných příkladů. Případně je možné se s dotazy obracet na telefon 
371 72 2622 (Halíř, Hvězdárna v Rokycanech), mobil 608478902 nebo na e-mail 
halir@hvr.cz. 

Karel HALÍŘ 

Zákrytový zpravodaj - říjen, listopad (10-11) 2005 
Rokycany, 31. října 2005 
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Zajímavosti: 
Známe první planetku se třemi satelity? 

Hubble zkoumal Pluta 
1. listopad 2005: 

Hubble Space 
Telescope se 
v květnu 2005 
zaměřil na 
nejvzdálenější 
(stále ještě) planetu 
naší sluneční 
soustavy. 
Astronomové na 
pořízených 
snímcích objevili, že Pluto s největší pravděpodobností nemá 
jeden, ale hned tři přirozené měsíce. 

Pluto byl objeven v roce 1930. Planeta se nachází ve vzdálenosti necelých 6 
miliard km od Slunce v oblasti Kuiperova pásu, což je obrovská oblast ledových, 
skalnatých těles za dráhou Neptunu. Roku 1978 astronomové objevili Charona, 
Pluto dostal svůj měsíc. 

"Jestliže, naše nové snímky pořízené HST skutečně ukazují to, co si myslíme, 
pak Pluto nemá jeden, ale dva nebo tři měsíce. V tu chvíli by byl prvním známým 
tělem v Kuiperově pásu, který má víc než jeden satelit," prohlásil Johns Hopkins z 
Applied Physics Laboratory (Laurel, Md., USA), vedoucí týmu, který objev učinil. 



Předpokládané měsíce, prozatímně označené 512005 P1 a S!2005 P2, mají 
dráhy vzdálenosti od planety přibližně 44,000 kilometry - jinými slovy, jejich 
dráhy jsou v poměru dva ku třem vzdálenosti Charona od Pluta. 

Jedná se o malé měsíce. Jejich odhadované průměry leží v rozmezí od 64 do 
200 kilometrů. Charon, pro srovnání, má průměr 1170 km a Pluto sám má průměr 
2270 km. 

Tým plánuje pořídit další sérii snímků Pluta prostřednictvím HST v únoru 2006 
a potvrdit, že nově objevené objekty jsou skutečně měsíce planety. Teprve pak 
může přijít na řadu posuzování jak nové satelity definitivně pojmenovat. 

Advanced Camera for Surveys, která je součástí aparatury HST pozorovala dva 
nové případné měsíce 15. května 2005. "Jasnosti nově objevených objektů, 
považovaných za měsíce planety, jsou přibližně 5,000 krát slabší než Pluto, ale na 
snímcích jsou vidět zcela zřetelně, "řekl Max Mutchler z Space Telescope Science 
Institute, člen tmu, který snímky zpracovával a objev provedl. O tři dny později 
(18. 5. 2005), se HST na Pluto zaměřil znovu. Oba objekty tam stále byly a pouze 
vykázaly pohyb odpovídající posunu po oběžné dráze kolem planety. 

Pluto System Hubble Space Telescope ACS 

May 15, 2005 

~. Cantidala 
SeOeMtaa 

• 
Pk~lo 

May 18. 2005 

NA std ESA. H.. Mwe+ror á i. A Stem (SwRl). 
end the HST Pkde C#+aien Snach Team 

STStl•PRctl5-18a 

"Nové prohlídce byly podrobeny snímky pořízené HST 14. června 2002 
s důrazem na potvrzení přítomnosti objektů P1 a P2 v místech jejich 
předpokládaného výskytu podle sledování v roce 2005," řekl Marc Buie z Lowell 
observatory (Flagstaff, Ariz., USA), další člen výzkumné skupiny. Měsíčky na 
nich byly objeveny. Avšak žádné další záběry zachycující měsíce planety Pluto se 
zatím objevit nepodařilo. Zmíněná prohlídka starších snímků z HST byla velice 
pečlivá a nezdá se, že by v okolí planety mohla být nějaká další tělesa o průměru 
větším než 16 km (10 mil). Dodal na závěr další člen týmu Andrew Stem ze 
Southwest Research Institute. 



Koncem října letošního roku se opět skokově rozšířil počet 
katalogizovaných planetek. Když jsem zaregistroval, že objekt 
objevený 28. 9. 1982 J. Gibsonem na Mt Palomar s předběžným 
označením 1982 SH1 dostal pořadové číslo 100000 chtěl jsem o této 
zajímavosti začít psát článek do našeho zpravodaje. Včas jsem ovšem 
zaregistroval zprávu o této skutečnosti na stránkách 
http://www.planetky.cz a považoval bych za zbytečné cokoli psát, když 
je k dispozici zasvěcená informace od ředitelky Hvězdárny a planetária 
České Budějovice s pobočkou na Kleti — Ing. Jany Tiché. 

STO TISK 
Jana Tichá 
datum: 24.10.2005 

převzato z: PLANETKY.cz (http://www.planetky.cz)

Sto tisíc - tuto další magickou hranici dosáhl počet tzv. 
číslovaných planetek, tedy planetek se spolehlivě určenou drahou 
letos na konci října. Stotisícová hranice byla nejen dosažena, ale 
hned i překročena. A to hned o dalších osmnáct tisíc. Hledání 
planetek, jejich objevy, následná astrometrie a výpočty drah totiž 
narůstají neuvěřitelným a stále se zrychlujícím tempem. Zatímco 
dosažení první tisícovky planetek trvalo více než sto let (1801-1923), 
dál se tempo začalo zrychlovat - 5.000 v roce 1991, 10.000 v roce 
1999, 20.000 v roce 2001 a 50.000 v roce 2002. 

A proč? Může za to neoddiskutovatelně rozvoj techniky. První tisícovku 
ovlivnil přechod od vizuálního (to už si snad ani nedovedeme v reálu představit) k 
fotografickému objevování planetek (to bych ještě měla umět, i když skleněné 
fotografické desky s atronomickou emulzí už, pokud vím, nikdo nevyrábí). Piplavá 
fotografická astrometrie je matkou většiny z první pětitisícovky planetek, ale 
pootevřenými dveřmi už vyhlížela CCD technika (projekt Spacewatch od 1984). 

Objevy planetek se v posledních letech více či méně věnují tři stovky 
observatoří po celém světě. Téměř 90% procent všech objevů však připadá na 
pouhou dvacítku z nich. Absolutní prvenství patří americkému projektu LINEAR 
(Lincoln Laboratory Near Earth Asteroid Research) s 1-m dalekohledem v Novém 
Mexiku a zpracovávacím centrem v Massachusetts. LINEAR je zaměřen na 
hledání blízkozemních asteroidů a tisíce planetek v hlavním pásu jsou jen jaksi 
navíc. Na LINEAR nyní připadá 50% všech číslovaných objevů planetek, cca. tři 
čtvrtiny všech astrometrických pozorování planetek a cca tři čtvrtiny všech dosud 



objevených blízkozemních 
asteroidů. Kromě mamutího 
LINEARu jsou v nejvýkonější 
dvacítce jednak další současné 
velké hledací projekty 
zaměřené na NEOs 
(LONEOS, Spacewatch, 
NEAT, Catalina aj.) a dále 
observatoře, kde se hledání 
planetek kombinuje s jejich 
následnou přesnou astrometrií 
(ESO, Mt. Palomar, Siding 
Spring, Kleť). Jihočeská Kleť 
je také jedinou českou 
observatoří v 
nejproduktivnější dvacítce. 
Navíc zde (zatím) zůstává 
několik dříve produktivních 
stanice, které bud' už vůbec nepracují nebo se nevěnují planetkám (Krym, 
Heidelberg, Kitami aj.) 

Kuiperův pás 

Při objevech planetek 
nejde samozřejmě o počet 
objevů jako takový, ale o to, 
že přibývající počet nově 
nalezených těles nám 
umožňuje vytvořit si co 
možná nejpodrobnější 
představu o populaci malých 
těles ve sluneční soustavě tj. 
včetně blízkozemních 
asteroidů (NEA) i těles 
pohybujících se uvnitř dráhy 
Země (IEO) či naopak těles za 
drahou Neptunu (TNO) včetně 
tzv. těles rozptýleného disku 
(SDO) a výsledně tak mít co 
možná nejdokonalejší podklady ke studiu vzniku a vývoje sluneční soustavy a 
srovnání s dnes už prvními známými planetárními soustavami kolem jiných hvězd. 

Je jenom škoda, že "hezká čísla" (99.999) a (100.000) nemohla být přidělena 
Plutu a zatím největšímu známému tělesu za drahou Neptunu 2003 UB313. (Ale o 
práci na definici planety a stále pokračujících potížích s Plutem bude další 
příspěvek). 



K objevu se vyjádřila i organizace IOTA-ES 
(International Occultation Timing Association) : 

Tento objev ukazuje důležitost sledování zákrytů i v situacích, kdy 
průchod stínu přímo neprotíná pozorovací stanoviště, ale jde relativně 
blízko. Zdá se, že v mnoha případech takováto sledování mohou být 
jedinou při7ežitostí k objevům podobných objektů. Ještě důležitější se 
tento předpoklad zdá být pro objekty Kuiperova pásu! Objev nových 
satelitů planety Pluto by měl otevřít diskuzi o novém výzkumném 
programu v rámci IOTA, který by byl směrován právě ke hledání 
podobných objektů. 

12. prosince 2005; UTC 06h 06m a několik sekund 
(121) Hermione zakryje hvězdu 
o jasnosti 10.2 mag: TYC 4974-01069-1 v souhvězdí Panny 

Hermione 
je velmi zvláštní planetka 
Planetka má satelit o průměru přibližně 20km, který 

dráze s poloměrem asi 790 km od hlavního tělesa. 
Sama planetka je nepravidelná (s 

tvarem arašídového ořechu či sněhuláka) -
tvoří ji dva laloky o poloměrech 60 a 50 
km, které jsou 120 km od sebe a možná je 
spojuje most široký 80 km, nebo se snad 
jedná o dvě spojené součásti s poloměry 90 
a 60 km (ve tvaru "sněhuláka"), jejichž 
středy jsou vzdáleny 115 km (IAU oběžník 
# 8264). Připojený snímek Hermione 
(složek A + B) ji ukazuje, podle snímků 
pořízených adaptivní optikou v pozici, jak 
by se měla soustava nacházet 12. prosince 
ráno. Nicméně pozice natočení 
"arašídového ořechu" je neznámá. 

Výše uvedené skutečnosti dělají z nadcházejícího 
úkaz, než jsou obyčejné zákryty hvězd planetkami!!! 

se pohybuje po oběžné 

I ~, `~ 1 . ei'I-Lll I1e A 

121 Hernůone B 

pozorování ještě zajímavější 



Podstatně lépe známo než pozice hlavního tělesa je umístění satelitu na jeho 
orbitě. Pokud vezmeme v úvahu všechny nejistoty, je pravděpodobné, že štěstí 
budou mít pozorovatelé na jihozápadě Francie, případně i na samém 
severovýchodě Španělska, odkud se mohou pokusit o sledování bliknutí 
vyvolaného měsíčkem planetky (IMCCE stále pracuje na aktualizaci této 
předpovědi). 

Bohužel, stín se bude po zemském povrchu pohybovat velmi rychle - více než 
32.1 km/s ! Z toho pak plane, že zákryt hlavním tělesem soustavy ve středu stínu 
bude trvat maximálně 6.5 s, ale možná také jen 1.5 s (jestliže jej vyvolá pouze 
tenký lalok o šíři 60 km). Satelit pak může způsobit nanejvýš půlsekundové 
pohasnutí zakrývané hvězdy k němuž dojde v čase plus mínus půl minuty kolem 
času hlavního zákrytu. 

Proto je téměř nezbytné k pozorování využít videonahrávku nebo ještě lépe 
rychlé snímkování. Objektivní metody záznamu úkazu jsou v tomto konkrétním 
případě ještě více preferovány před vizuálním sledováním než obvykle. Bude však 
hodně záležet na jejich správném časování! 

Druhý obrázek ukazuje 
teoretickou dráhu stínu 
obou těles. Šedá oblast jsou 
místa se Sluncem nad 
obzorem v čase zákrytu. 
Další linie, která ji 
ohraničuje západně, 
vymezuje pás, kde bude 
Slunce méně než 5° pod 
obzorem. Pozorování z této 
oblasti bude velmi obtížné, 
ačkoli ne nemožné. 
Nezbytností však bude 
využít velké zvětšení a 
vhodný bude červený filtr. 

Plné tučné čáry jsou 
oblastí, kudy by měl teoreticky procházet stín hlavní složky planetky. Rovnoběžné, 
méně výrazné linie kolem stínu jsou limity s 99% pravděpodobností úspěšnosti 
pozorování s ohledem na nejistotu dráhy planetky a pozice hvězdy. 

Přerušené linky udávají pravděpodobnou cestu stínu satelitu. Čerchované linie 
(ještě méně výrazné) ukazují místa, z nichž je 2/3 možnost zachycení zákrytu 
hvězdy satelitem. Nenechte se však od pokusu o úspěch odradit ani v případě, že 
jste od předpovězených míst o něco dále! 

Mějte na paměti, že vaše pozorování může mít vysokou vědeckou důležitost. 
Hodně štěstí. 

Occ. TY2 497401069 / 121 Hermione 

12-12-2005 

(121)A duration 6.5 sec - (121)B blink 0.5 sec 

IMCCE (Berthier, Hestroffer & al.) a Marc/sis & al. (Univ. Cal. u Berkeleye) 



Zákrylářská obloha —prosinec 2005: 

Konec roku ve znamení zákrytů 
V prosinci nás čeká jeden nepříliš zajímavý tečný zákryt, druhý 

letošní přechod Měsíce Plejádami a dva mimořádné zákryty hvězd 
planetkami. Lze pouze doufat v přízeň obvykle dosti problematického 
počasí konce roku. 

Totálních zákrytů je opět hodně a nepodílí se na nich výrazněji ani zmiňovaný přechod 
Měsíce Plejádami. 13. 12. 2005 se totiž Luna pouze otře o jižní okraj hvězdokupy. Na lepší 
příležitosti si budeme muset ještě počkat. O to příjemnější je konstatování, že totální zákryty 
jsou tentokrát rozvrženy téměř plynule na celý měsíc. Můžeme se proto těšit na 21 vstupů 
v první polovině a 8 výstupů v závěru posledního měsíce roku 2005. 

Veškeré potřebné údaje vám poskytne následující tabulka: 

Předpovědi totálních zákrytů pro Cz 
zem délka +15 00 00 zem šířka +50 00 00 

2005 prosinec 
den čas P hvězda mag % elon Sun Moon 

hm s číslo ill h h Az 

výška 0 

CA PA 
0 0 

m n. m 

WA A 
o m/o 

B 
m/o 

05 16 7 31 D 189617 8.0 20+ 54 -10 14 199 18N 7 21 -0. 1 +1. 1 
O5 16 20 1 D 189640 8.9 20+ 54 14 202 65S 103 118 +1. 7 -1. 1 
05 17 13 25 D 3032 7.5 21+ 54 10 213 25S 143 158 +5. 4 -6. 7 
05 17 49 26 D 189703 7.9 21+ 54 7 221 56S 112 127 +1.5 -2.0 
06 16 0 54 D 3175 4.7 30+ 67 -9 21 185 64S 98 117 +1. 9 -0. 4 
06 18 37 51 D 164637 7.5 31+ 68 12 222 4411 26 45 +0. 2 +0. 4 
06 19 9 10 D 3191 7.4 31+ 68 8 228 28S 134 152 +3. 2 -5. 9 
07 16 5 57 D 165197 7.5 42+ 80 -10 27 173 68S 91 112 +1. 8 +0. 2 
07 19 0 0 D 3327 6.8 43+ 81 20 218 42S 117 138 +2.3 -2.9 
09 15 52 15 D 109113 7.9 64+ 106 -8 33 140 8411 60 82 +1. 0 +1. 5 
09 16 33 44 D 109126 7.2 64+ 107 37 151 52N 28 50 +0. 7 +1. 8 
09 17 0 58 D 38 7.9 64+ 107 39 159 69S 87 109 +1. 7 +0. 7 
09 20 34 48 D 109182 7.8 66+ 108 33 225 81S 76 98 +1. 2 -0. 7 
09 21 30 6 D 50 5.8 66+ 109 26 238 6611 42 64 +0. 6 +0. 2 
12 16 7 12 D 415 5.8 91+ 144 -10 31 98 78S 88 104 +0.6 +1.6 
12 23 6 53 D 439 7.3 92+ 147 47 240 3211 20 35 +1. 1 +2. 1 
13 17 59 0 D 76156 6.9 96+ 157 43 106 6811 62 74 +0. 6 +1. 9 
13 19 25 5 D 556 5.4 96+ 158 55 130 6711 63 75 +1. 1 +1. 7 
13 20 30 15 D 564 6.2 96+ 158 62 155 35N 31 43 ±0.8 ±2.5 
14 1 13 57 D 76358 7.2 97+ 160 39 261 8911 87 98 +0. 8 -1. 3 
14 4 8 30 D 598 5.5 97+ 161 13 292 46S 134 144 -0. 7 -2. 6 
16 20 7 9 R 78580 7.3 98- 165 41 95 52N 294 291 +1. 1 +0. 7 
16 23 58 17 R 1035 6.7 98- 164 68 177 8111 267 263 +1.7 +0.2 
17 5 33 0 R 1056 7.2 98- 162 -12 27 282 5911 293 288 +0.0 -1.8 
18 2 0 35 R 1169 5.3 94- 152 63 213 89S 271 261 +1. 7 -0. 6 
23 5 48 24 R 1696 6.9 55- 96 -10 40 204 51S 255 233 +2.6 -0.2 
25 5 17 21 R 1886 5.6 36- 74 31 170 79S 281 260 +1.7 +0.1 
26 2 20 32 R 1986 7.1 28- 64 6 119 4611 334 315 +0. 0 -0. 4 
27 3 45 49 R 2099 6.9 19- 51 6 130 6811 307 291 +0. 4 +0. 5 



Jediným relativně nadějným tečným zákrytem pro měsíc prosinec je úkaz v pondělí 
5. 12. 2005 večer (kolem 17:20 UT), kdy úzký srpek Měsíce (osvětleno 21% povrchu) 
svým jižním růžkem (CA= ) „škrtne" o hvězdu 3032 (jasnost 7,5 mag). Hranice stínu 
projde přes jižní a východní Čechy a srpek naleznete 10° nad jihozápadním obzorem. 
Pro úspěšné pozorování je nutné užít dalekohled o průměru objektivu 150 mm. 

Mimořádně výjimečnému zákrytu hvězdy planetkou Termione, ráno krátce před 
východem Slunce 12. prosince 2005, je věnován v dnešním zpravodaji samostatný 
článek. 

Druhou „planetkovou" příležitostí je pak 9. 12. 2005 večer zákryt hvězdy HIP 
39809 (7,8 mag) 36 km planetkou Hammonia. E. Frappa ve své předpovědi nechává 
stín projít severně od našeho území (svým jižním okrajem pouze škrtá o Šluknovský 
výběžek). Upřesnění provedené 6. 11. 2005 J. Schwaenenem je ještě méně 
povzbudivé. Stín se posunul ještě o několik desítek kilometrů na sever do Německa a 
Polska. Naději nám však vrátil svým upřesněním S. Preston, který pás stínu planetky 
vrátil výrazně na jih. U jeho předpovědi stín protíná severní Moravu a pak východní, 
střední a západní Čechy. Jediným nedostatkem úkazu je malý průměr planetky, ale o to 
důležitější je pokryt co nejhustší sítí pozorovatelů naše území, aby nám planetka 
neproklouzla. 

Jako vždy, doporučuji i tento měsíc sledovat pravidelně www stránky. Další 
zpřesnění či zcela nový nadějný úkaz se může objevit na internetu prakticky kdykoli: 

Jan Mánek (http://mpocc.astro.cz/),
Stev Preston (http://asteroidoccultation.com/),
EAON (http://astrosurf.com/eaonf) zpracovávaná Jeanem Schwaenenem 
Otta Šándor (http://www.teplice-city.czihap/Pozaktual/Pozaktual.htm) 
Veškeré údaje o popsaných zákrytech hvězd planetkami jsou shrnuty v připojené 

tabulce. 
datum UT hvězda 
12/05 h m TYC 

předpověď Frappa 

jas. 
mag 

a 
h m 

ó planetka 0 
km 

trv. 
s 

22 18:38 2438-01021-1 11,2 07 03 +30 17 Hildburg 17 1,5 
23 01:13 2UCAC 41163096 11,9 05 59 +26 49 Dalian 17 1,8 

upřesnění Schwaenen 
01 17:24 2UCAC 36230768 11,6 02 32 +12 34 Memoria 36 3,8 
03 16:21 5711-00203-1 11,3 19 06 -09 34 Seppina 69 1,7 
11 05:55 0257-00720-1 10,5 10 46 +04 21 Shmakova 21 1,9 
12 01:35 1852-01760-1 11,2 05 29 +24 39 Maillen 17 1,1 
13 17:13 2925-00861-1 11,7 06 05 +37 46 Yerkes 18 1,6 
18 05:14 2UCAC 39642472 11,6 06 27 +22 00 Podobed 24 2,0 

upřesnění Presto 
09 21:57 HIP 39809 7,8 08 08 +14 21 Hammonia 36 6,9 
12 06:06 4974-01069-1 10,2 13 53 -05 37 Hermione 209 6,5 

Zákrytový zpravodaj — prosinec (12) 2005 
Rokycany, 25. listopad 2005 


