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·alba klamné zory
Ne Ïe by byl znám˘ MessierÛv katalog pfiímo omotan˘ fiadou tajemství, ale nûkolik nejasností v nûm urãitû najdete. Patfií mezi nû i M 73 z Vodnáfie. V originále je její popis zredukován na
nic nefiíkající sdûlení: „Tfii nebo ãtyfii slabé hvûzdy, které na první pohled vypadají jako mlhovina;
na mlhavém pozadí.“
M 73 (NGC 6994) najdete asi jeden a pÛl stupnû v˘chodnû a mírnû
na jih od v˘raznûj‰í kulové hvûzdokupy M 72, známé spí‰e pod pfiezdívkou Saturn. KdyÏ se na kupu
hvûzd podíváte, urãitû vás hned napadne, zda Charless Messier neudûlal nûjakou chybu. Ostatnû by to nebylo poprvé. Ani sebelep‰í fotografické portréty totiÏ na této ãásti oblohy Ïádnou mlÏinku neukáÏí – tûsné
dvojhvûzdy se pouze, kdyÏ se podíváte men‰ím dalekohledem, „slijí“
dohromady a pÛsobí tak ponûkud
neostr˘m dojmem.
Celá skupina má prÛmûr jenom
o chlup vût‰í neÏ jedna úhlová minuta a jak uÏ poznamenal znám˘ pozorovatel první poloviny devatenáctého století Admirál Smith „jde o trio
hvûzd desáté velikosti v jinak velmi
chudém poli.“ Ve vzduchu v‰ak ale
i nadále zÛstává otázka, zda se nejedná o zajímaví vícenásobn˘ systém
nebo dokonce velmi chudou, o vût‰inu ãlenÛ oãesanou otevfienou hvûzdokupu.
Dfiíve uvefiejnûné práce dávaly spí‰e kladnou odpovûì. R. Trumpler ji v roce 1930 oklasifikoval jako IV 1 p, tedy chudou (4 hvûzdy!) a kompaktní. Hovofiilo se také o stáfií kolem jedné miliardy rokÛ… Prav˘ opak – a dodejme, Ïe nijak pfiekvapiv˘ – v‰ak vyfiknul prostfiednictvím ãasopisu Astronomy and Astrophysics poãátkem roku Giovanni Carraro z Padovské univerzity. Zjistil totiÏ, Ïe nejnápadnûj‰í hvûzdy mají podle záznamÛ astrometrické druÏice
Hipparcos rÛznou vzdálenost.
Jedná se o dvû nejjasnûj‰í stálice M 73 (viz pfiiloÏen˘ snímek z Palomarské pfiehlídky o velikosti 10 úhlov˘ch minut): GSC 05778-0082 leÏí 42 parsekÛ od Slunce, zatímco horní HD
358033 více neÏ tfiikrát dál (135 pc). Spektroskopická prohlídka pak do hrdla pfiedstavy o spoleãném pÛvodu vrazila poslední d˘ku: NGC 6994 je náhodné seskupení hvûzd pozadí.
A pouãení na závûr? Ne kaÏdá otevfiená hvûzdokupa, byÈ uvedená v renomovan˘ch dílech, musí b˘t hvûzdokupa.
Jifií Du‰ek
Literatura: G. Carraro, NGC 6994: An open cluster which is not an open cluster, A&A, 357
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NejbliÏ‰í a nejvzdálenûj‰í planeta
Je noc z 31. kvûtna na 1. ãervna 2000 a já ji trávím na Hvûzdárnû a planetáriu v Ostravû.
Zveãera bylo zataÏeno, dokonce pr‰elo, ov‰em já jsem pfiesto vydrÏel bdít aÏ do pÛl druhé ráno – u poãítaãe. KdyÏ uÏ jsem pak odcházel spát, najednou jsem zjistil, Ïe se venku náhle úplnû vyjasnilo! Místo zachumlání se do pefiiny (skuteãnû mám na hvûzdárnû vlastní pefiinu), tak
na fiadu pfii‰la úplnû jiná ãinnost – otevfiít v˘chodní kopuli, nastartovat poãítaã, zapnout chlazení CCD kamery a mÛÏe se zaãít pozorovat. Na maliãkém kfiemíkovém ãipu tentokrát spoãinul obraz jedné neobyãejné promûnné hvûzdy – CI Aql. Tahle hvûzdiãka vzplanula v roce 1917
jako nepfiíli‰ jasná nova, pak na desítky let zeslábla na 15 mag a letos v dubnu vzplanula podruhé asi na 9 mag, coÏ nám ji v Ostravû umoÏnilo pozorovat.
Je ãtvrt na tfii, kamera uÏ pilnû sama pofiizuje jeden snímek za druh˘m, kdyÏ tu mû napadne, Ïe ‰tûrbina kopule je natoãena tak, Ïe je vidût nejen Orel, ale i Hadono‰. A co je
v Hadono‰i? Pfiece planeta Pluto! UÏ dva roky se ji snaÏím spatfiit, a stále mi uniká – je dost
nízko nad jihem a s jasností 13,7 mag na ni bûÏn˘ patnácticentimetrov˘ dalekohled nestaãí.
Chce to aspoÀ tfiicítku…a to je pfiesnû to, co stojí vedle mû. Tfiiceticentimetrov˘ newton, kter˘
sem byl nedávno doãasnû umístûn. Utíkám dolÛ pro roãenku, kaÏdá chvíle drahá – Pluto pomalu klesá k JZ obzoru (uÏ teì není o moc v˘‰ neÏ 20 stupÀÛ), mÛÏe se taky znova zatáhnout.
Obloha je celkem slu‰ná, neb˘t na okraji Ostravy, asi by byla super noc. Namífiit dané hvûzdné pole podle mapky v roãence je snadné, leÏí velmi blízko jasné hvûzdy 20 Ophiuchi. Pomalu
najíÏdím na Ïádané místo, identifikuji stále slab‰í a slab‰í hvûzdiãky. A uÏ jsem na místû. Tfii
slabé hvûzdy v fiadû, Pluto by mûl b˘t v pravém úhlu k nim. Na první ani druh˘ pohled tam
nevidím nic, obloha v pozadí je celkem svûtlá. Teì ale… Po chvíli upfieného zírání boãním pohledem a porovnávání s mapkou jsem si jist˘ – JE TAM!!!
Tak koneãnû vidím tu maliãkou ledovou kouli, ztracenou nûkde na periferii sluneãní soustavy. Mrtv˘ zamrzl˘ svût, skoro dvakrát men‰í neÏ ná‰ Mûsíc. Slunce tam ozafiuje studen˘ povrch
planety skoro tisíckrát slabûji neÏ u nás – vÏdyÈ je taky tfiicetkrát dále. Na obloze záfií jen jako oslniv˘ bod mínus dvacáté hvûzdné velikosti o prÛmûru pouhé jedné úhlové vtefiiny. Zdá se mi
jako zázrak, Ïe se vÏdy vyskytne pár fotonÛ tohohle slabého svûtla, které se od Pluta odrazí, pfiekonají znovu tu propastnou vzdálenost zpût ke Slunci a k malinké Zemi a trefí se zrovna to tfiiceticentimetrové plo‰ky mého dalekohledu právû ve chvíli, kdy pfiiloÏím oko k okuláru.
Nyní je uÏ veãer, stále je‰tû prvního ãervna. Jsem uÏ doma, v Ostravû-Polance. Je tfii ãtvrtû
na deset, uÏ se ze‰efiilo, jen západní obzor je‰tû jasnû svítí ÏlutooranÏovou záfií. Nemá teì b˘t
náhodou zrovna vidût Merkur? Ano, pohled do roãenky mi dává za pravdu. Beru si na pomoc
triedr, ale po chvíli zji‰Èuji, Ïe není potfieba – nenápadná hvûzdiãka, pomalu vystupující ze
slábnoucího pozadí oblohy pár stupÀÛ nad severozápadním obzorem, je pfii tro‰e pozornosti
vidût pouh˘m okem. Beru foÈák a stativ a zkou‰ím udûlat pár efektních zábûrÛ. KdyÏ pak na
planetu namífiím svého ãtrnácticentimetrového dobsona, objeví se v okuláru (175x) jasn˘ ÏlutooranÏov˘ kotouãek, poblikávající a rychle mûnící svÛj tvar. Ve vzácn˘ch okamÏicích uklidnûní obrazu je ov‰em vidût, Ïe to není tak úplnû kotouãek, n˘brÏ pÛlmûsíãek s vydutou stranou obrácenou ke Slunci. Jak planeta rychle klesá k obzoru, pÛlmûsíãek se postupnû mûní
v duhovû barevnou rozmazanou ‰mouhu. Najednou zeslábne a zmizí – to se planeta definitivnû schovala za vzdálen˘ komín domku na obzoru.
Merkur jsem dnes nevidûl poprvé, ale i tak mû to tû‰í, zatím jsem ho spatfiil jen asi ãtyfiikrát. To je úplnû jin˘ svût neÏ studen˘ Pluto… Sice jen dvakrát vût‰í, ale zato vyprahl˘, kamenit˘, tmav˘, pln˘ kráterÛ, na denní polokouli rozÏhaven˘ paprsky blízkého Slunce (velkého aÏ 1,5 stupnû) na dobr˘ch ãtyfii sta stupÀÛ Celsia. Neb˘t tak oslnivû osvûtlen, byla by pfii té
teplotû patrná temnû rudá záfie povrchu, jakou vydává Ïhnoucí plotna vafiiãe.
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Dne‰ního dne mi tedy bylo dáno spatfiit tu nejmen‰í a od Slunce nejvzdálenûj‰í planetu –
Pluto, i planetu Slunci (a nyní i Zemi) nejbliÏ‰í – Merkur. Myslíte, Ïe Pluto je teì zároveÀ nejdál i od Zemû? Není. Pluto je na pfielomu kvûtna a ãervna vzdálen od Zemû 29,3 AU, zatímco
Neptun 29,6 AU. Neptun je tedy dnes nejvzdálenûj‰í planetou od Zemû, byÈ „o fous“. Od konce ãervna do konce roku v‰ak tento hrd˘ titul opût po právu pfievezme vládce fiímského podsvûtí – Pluto.
Luká‰ Král

Jaké bylo Setkání APO?
Ve dnech 14. 4. – 16. 4. 2000 se konalo dal‰í setkání ãlenÛ spoleãnosti Amatérská prohlídka oblohy (APO), tentokrát na ostravské hvûzdárnû. Jak b˘vá pfii tûchto setkáních zvykem byl
program opût nabit˘.
Páteãní veãer byl vyhrazen postupnému pfiíjezdu úãastníkÛ, prohlídce hvûzdárny a pozorování noãní oblohy. JelikoÏ se vyjasnilo, probíhalo pozorování v obou kopulích i kdyÏ bylo
omezeno svitem Mûsíce. Luká‰ Král také zkou‰el nasnímat CCD kamerou sérii snímkÛ ke stanovení periodické chyby chodu montáÏe.
V sobotu bylo na programu nûkolik pfiená‰ek. Luká‰ Král povídal o v˘sledcích získan˘ch
na ostravské hvûzdárnû s pomocí CCD kamery ST-7, pfiedev‰ím o napozorovan˘ch svûteln˘ch
kfiivkách rÛzn˘ch promûnn˘ch hvûzd. V˘klad byl doplnûn postery rozmístûn˘mi na stûnû kinosálu. O vyuÏívání CCD kamery na ostravské hvûzdárnû se zájemci mohou více dovûdût na
adrese http://ostrava.astronomy.cz. Viktor Votruba pokraãoval s pfiedná‰kou nazvanou „MÛj velk˘
chaos“, která pojednávala o v˘poãtech pohybÛ tûles ve vícenásobn˘ch hvûzdn˘ch soustavách,
problému tfií tûles a vyuÏití poãítaãÛ pfii tûchto v˘poãtech. Byla pfiedvedena simulace pohybu
nûkolika soustav na monitoru poãítaãe. Následovalo povídání Rudolfa Nováka o kataklyzmick˘ch hvûzdách, jejich chování a v˘zkumu. Pfiedná‰ka byla doplnûna obrázky a svûteln˘mi
kfiivkami, posluchaãi byli seznámeni s pozorovacími programy, které jsou u nás i ve svûtû na
kataklyzmické hvûzdy zamûfieny. Poté Petr ·auman seznámil posluchaãe s moÏností cestovat za
úpln˘m zatmûním Slunce do jiÏní Afriky v ãervnu 2001. Vûnoval se pfiedev‰ím posouzení ‰ancí na úspû‰né pozorování úplného zatmûní z Angoly, Zimbabwe, Zambie a Madagaskaru.
K dispozici byly jak mapky dráhy mûsíãního stínu po zemském povrchu, tak statistické vyhodnocení poãasí v oblasti v inkriminovaném období. Tyto informace se nalézají také na
Internetu na stránkách Freda Espenaka.
Bûhem pfiestávky na obûd mohli zájemci pozorovat sluneãní fotosféru dalekohledem v kopuli.
Odpolední sérii pfiedná‰ek zahájil Jan Mánek pojednáním o pozorování zákrytÛ hvûzd planetkami a dal‰ími tûlesy Sluneãní soustavy. Pfiedná‰ka byla zamûfiena pfiedev‰ím na praktické informace nezbytné pro úspû‰né odpozorování zákrytu. Pfiedvedeny byly tfii pûkné videosekvence
zachycující prÛbûh zákrytu hvûzdy planetkou, získané pozorovateli v USA. Následoval Jifií Du‰ek
s vizionáfiskou pfiedná‰kou o trendech v dal‰ím rozvoji astronomie a kosmonautiky. Pfiedná‰ející
se vûnoval obsáhlé úvaze o tom, co nás mÛÏe ãekat v oblasti v˘zkumu vesmíru v nadcházejícím tisíciletí. Je jisté, Ïe právû probíhající prudk˘ rozvoj pfiístrojové techniky na profesionálních observatofiích pfiinese v pfií‰tích desetiletích klíãové poznatky pro pochopení dûjÛ ve vesmíru.
Pfiedná‰ka byla doplnûna mnoÏstvím obrázkÛ a zvukovou ukázkou z jedné hry nejvût‰ího ãeského dramatika Járy Cimrmana. Schránka s textem této pfiedná‰ky bude uloÏena pod stfiechu brnûnského planetária aby se pfií‰tí generace, které schránku najdou a otevfiou mohly, pobavit nad
pfiedstavami sv˘ch pfiedchÛdcÛ. Následovala astrofyzikální pfiedná‰ka Tomá‰e Gráfa o uhlíkov˘ch
hvûzdách. ¤eã byla o jejich spektrech, svûteln˘ch kfiivkách a reakcích které v jejich nitrech pro-
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bíhají. Bûhem pfiedná‰ky bohuÏel do‰lo k technick˘m potíÏím pfii multimediální prezentaci
a posluchaãi byli ochuzeni o pfiipravené obrázky. Kompletní text pfiedná‰ky i s obrázky je v‰ak
jiÏ k dispozici na webu.
Na závûr pfiedná‰kového odpoledne byl ‰ikovnû zafiazen oddychov˘ pofiad konan˘ pro vefiejnost v planetáriu. Jednalo se o cestopis s názvem „Nov˘ Zéland“. Cestovatelé manÏelé
Michálkovi promítali nádherné diapozitivy ze svého nûkolikat˘deního putování po obou novozélandsk˘ch ostrovech. Cestopis pr˘ vyjde na stránkách ãasopisu Outdoor. K vidûní byla také souhvûzdí jiÏní oblohy aktuálnû promítaná v planetáriu. Po veãefii jiÏ byla na programu jen
valná hromada APO vedená koordinátorem Markem Kolasou a spojená s konzumací vût‰ího
mnoÏství ãaje. Rozvinula se ‰ir‰í diskuse o budoucnosti této spoleãnosti a pfiedev‰ím o náplni
zpravodaje Bíl˘ trpaslík jehoÏ sté ãíslo se právû pfiipravuje. Veãerní debaty v kuloárech téÏ nepostrádaly na zajímavosti.
Na nedûlní dopoledne byla naplánována jiÏ jen jedna pfiedná‰ka. Tradiãnû jsme si mohli
poslechnout Leo‰e Ondru, tentokrát pfiedná‰el o supernovách, které explodovaly v Galaxii
v tomto tisíciletí. Objasnûny byly mechanizmy vzniku supernov, popsány jejich typy a shrnuta historická pozorování vãetnû jejich moderní interpretace. Také bylo podáno nûkolik pfiíkladÛ extragalaktick˘ch supernov a uvedeny v˘sledky studia pozÛstatkÛ po supernovách pomocí nejmodernûj‰ích pfiístrojÛ. Po diskusi bylo setkání ãlenÛ APO ukonãeno.
Ludûk Dlabola

Afrika 2001
aneb Cesta za prvním zatmûním tfietího milénia
BlíÏí se zaãátek tfietího tisíciletí a s ním i premiérové úplné zatmûní Slunce 21. ãervna 2001.
Pozorovatelné bude v africk˘ch státech Angole, Zambii, Zimbabwe, Mosambiku, dále v jiÏním
Atlantiku a na Madagaskaru a v Mosambickém prÛlivu. Maximální trvání bude 4 min 57s, ‰ífika pásu totality dosáhne 200 km. Zatmûní patfií do série Saros ãíslo 127. Liché ãíslo znamená,
Ïe zatmûní Slunce nastává u v˘stupného mûsíãního uzlu a zatmûní Mûsíce u uzlu sestupného.
Poslední zatmûní této série nastalo 11. ãervna 1983 a bylo pozorovatelné v Indonésii. Jedná se
o sérii v sestupné fázi, kaÏdé dal‰í zatmûní této série je men‰í neÏ pfiedchozí. Od nás zatmûní
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neuvidíme ani jako ãásteãné, protoÏe jsme pfiíli‰ daleko a ani mûsíãní polostín k nám nedosáhne, ten konãí v severní Africe.
Z hlediska pozorovatelnosti je nejvhodnûj‰í cestovat do Zambie, pfiedev‰ím do její západní ãásti, která má velmi pfiíznivou prognózu poãasí a kde úplné zatmûní potrvá 4 minuty.
V Angole je zase ‰patná politická situace a na v˘chodû v Mosambiku hodnû oblaãnosti.
Madagaskar není vhodn˘ kvÛli nízké v˘‰ce Slunce nad obzorem pfii úplném zatmûní a jeho
krat‰ímu trvání. Ve‰keré podrobné informace o zatmûní vãetnû obrázkÛ a mapek jsou
na adrese http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/TSE2001/TSE2001.html.
Petr ·auman

Struãná historie v˘zkumu hvûzd
(pokraãovaní z minulého ãísla)
Dvojhvûzdy, promûnné hvûzdy a mlhoviny
Spektroskopické dvojhvûzdy objevili A. C. Mauryová a W. H. Pickering pfii pfiehlídkách oblohy objektivov˘m hranolem (1887-9) – v‰imli si, Ïe Mizar má obãas ãáry rozdvojené – podrobnûj‰í prÛzkum ukázal, Ïe zmûny ve spektru se dûjí s periodou 20 dní. Jde o dÛsledek
Dopplerova posuvu pfii orbitálním pohybu sloÏek dvojhvûzdy. Do konce devatenáctého století bylo takov˘chto dvojhvûzd objeveno kolem padesát.
Bûhem 19. stol. vzrost poãet znám˘ch promûnn˘ch hvûzd ze 6 na 1000. Pfiíãinou a pfiedpokladem:
a) zv˘‰en˘ zájem o hvûzdy
b) spolehlivé hvûzdné mapy
c) fotometrické pfiehlídky
d) na konci století i harvardské fotografické pfiehlídky
e) zapojení astronomÛ amatérÛ do v˘zkumu promûnn˘ch hvûzd, coÏ jim v podstatû umoÏnila
Argelanderova stupÀová metoda odhadu jasnosti.
Poznání pfiíãin promûnnosti zpoãátku bylo obtíÏné – pfiíli‰ mnoho typÛ promûnnosti.
Spektroskopie ukázala, Ïe vût‰ina ze znám˘ch promûnn˘ch hvûzd má ãervenou barvu (miridy) se spektrem s molekulárními pásy. Soudilo se, Ïe promûnnost je tu vlastností rozsáhl˘ch
chladn˘ch a hust˘ch atmosfér. ProtoÏe se se zmûnou jasnosti mûnila i spektra, byla
Herschelova domnûnka, Ïe tyto hvûzdy jsou posety tmav˘mi skvrnami a ke zmûnám dochází
v dÛsledku rotace, opu‰tûna. Zachována zÛstala u nûkter˘ch polopravideln˘ch promûnn˘ch
hvûzd, jejichÏ svûtelná kfiivka pfiipomínala prÛbûhu v˘skytu sluneãních skvrn.
Zcela jin˘m pfiípadem byl bíl˘ Algol. V roce 1880 E. C. Pickering oprá‰il jiÏ skoro sto let
starou Goodrickovu domnûnku o dvojhvûzdné povaze promûnné hvûzdy a dokázal, Ïe v˘bornû odpovídá pozorování. Z tvaru svûtelné kfiivky odvodil i relativní rozmûry obou sloÏek.
O definitivní potvrzení domnûnky se postaral v roce 1888 H. Vogel, kdyÏ zjistil, Ïe Algol
je jednosloÏková spektroskopická dvojhvûzda, jejíÏ kfiivka radiální rychlosti pfiesnû odpovídá
dvojhvûzdnému modelu. Bezpeãnû tak byl kombinací fotometrick˘ch a spektroskopick˘ch pozorování prokázán mechanismus promûnnost tzv. zákrytov˘ch dvojhvûzd.
1899 astronom H. N. Russell (1877-1939) ukázal, Ïe z pozorování zákrytov˘ch dvojhvûzd
lze odvodit horní mez prÛmûrné hustoty sloÏek. Tento údaj pak sehrál dÛleÏitou roli pfii testování rÛzn˘ch teorií stavby a v˘voje hvûzd.
Po úspûch u Algolu zkou‰eli astronomové ‰tûstí u cefeid. Delta Cep sice objevil uÏ Goodricke, ale fiádnû ji zkoumal aÏ Ceraski r. 1880. I kdyÏ se jedná o pfiísnû periodickou hvûzd pokus o vysvûtlení zákryty ve dvojhvûzdû selhal. Hvûzdy jsou minimu ãervenûj‰í neÏ v maximu,
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svûtelná kfiivky je asymetrická, vÏdy pomal˘ nárÛst, rychl˘ pokles (!) Radiální rychlost je promûnná, coÏ dává moÏnost v˘poãtu fiktivní dráhy dvojhvûzdy. BohuÏel, jak v r. 1914 ukázal H.
Shapley (1885-1972) dráha neviditelné sloÏky by v mnoha pfiípadech zasahovala do jasnûj‰í
hvûzdy – jedna hvûzda by obíhala v druhé.
Velkému zájmu se tû‰ily novy: promûnné, jeÏ se bûhem nûkolika dní zjasní o fiadu magnitud a pak po fiadu t˘dnÛ slábnou. Spektroskopicky je poprvé sledoval 1866 W. Huggins.
U Novy CrB 1866 na spojitém pozadí spatfiil ãtyfii emisní pásy, z nichÏ jeden byl v místû ãáry
H. Usoudil, Ïe je to dÛsledek katastrofy, pfii níÏ bylo spáleno nebo vyvrÏeno mnoÏství vodíku.
Nova Cygni 1876 po maximu jevila ‰iroké emisní pásy vodíku, helia a korónia, o 10 mûsícÛ pozdûji, kdy jasnost klesla o 7 mag, byla ve spektru jen typická zelená emise charakteristická pro mlhoviny. Hvûzda se po v˘buch zjevnû rozplynula v planetární mlhovinu.
DÛleÏité bylo vzplanutí Novy Per 1901, kdy se podafiilo oblast vyfotografovat 28 hodin
pfied objevem novy. Fotografie dosvûdãila, Ïe se bûhem té doby musela jasnost hvûzdy zvût‰it
ãtyfitisíckrát. Za dal‰ích 35 hodin se hvûzda je‰tû o 3 mag zjasnila na maximálních 0 mag. Byla
po celou dobu spektroskopicky zkoumána. Pfii vzestupu bylo spektrum podobné bûÏn˘m bíl˘m hvûzdám s absorpcemi vodíku. Ihned po maximu se na krátkovlnné stranû objevily charakteristické emise, tûÏi‰tû ãar se nemûnilo. Byla to tedy exploze jedné hvûzdy, nikoliv v˘sledek sráÏky dvou hvûzd. Ukázala se i mlhovina, která byla bedlivû sledována v‰emi tehdy dostupn˘mi prostfiedky.
Roku 1867 objevili v PafiíÏi Charles Wolf (1827-1928) a Georges A. P. Rayet (1839-1906)
v Labuti tfii hvûzdy, které nejevily Ïádné absorpãní ãáry. Pfies spojité spektrum se pfiekládalo
pût emisních pásÛ, z nichÏ, jak ukázal H. Vogel 1883, ten zelen˘ je H beta. Hvûzdy nejevily Ïádnou promûnnost. Co do spektra se tyto tzv. Wolfovy-Rayetovy hvûzdy jevily jako pfiechod mezi hvûzdami a planetárními mlhovinami.
Zdálo by se, Ïe spory o povaze mlhovin mÛÏe rozhodnout spektroskopie. 1864 W. Huggins
pozoroval spektroskopem planetární mlhovinu v Draku a objevil tam jen pár emisních ãar.
Usoudil, Ïe tato mlhovina musí b˘t plynná. Jiné mlhoviny jako M 31 a M 51 dávaly spektrum
podobné jako je svûtlo hvûzd ãi hvûzdokup. To v‰ak nebylo shledáno jako dostaãující argument, protoÏe uÏ tehdy se vûdûlo, Ïe hust˘ plyn téÏ poskytuje podobné spektrum.

Astrofyzika na poãátku 20. století
Hlavní zájem astronomÛ se definitivnû obrátil ke hvûzdám a hvûzdn˘m soustavám. S rozmûry
dalekohledÛ a odlehlostí hvûzdáren rostla cena. Ke slovu se dostala astronomická klimatologie, systematicky zaãala b˘t vyhledávána místa s prÛzraãnou oblohou a velk˘m poãtem jasn˘ch nocí bûhem roku. Optimální se v tomto ohledu ukázala b˘t americká Kalifornie. 1879 zaãala stavba Lickovy hvûzdárny na Mt. Hamiltonu. Americké hvûzdárny postupnû získávají ve
hvûzdné fyzice prvenství.
Mûní se vybavení hvûzdáren: refraktory se berou na milost jen jako astrografy, jinak pfievládají reflektory bez barevné vady s co nejvût‰ím prÛmûrem. Vznikají vyslovenû astrofyzikální observatofie v Evropû: Meudon u PafiíÏe 1877, Postupim u Berlína 1879, ale zejména
v Americe. Absolutní ‰piãkou tehdy pfiedstavovala observatofi na Mt. Wilsonu v Kalifornii budovaná od r. 1904 G. E. Halem (1868-1938), pro niÏ vybrousil 2,5 m zrcadlo vynikající optik
George W. Ritchey. Dalekohled byl do provozu uveden 1918 a po tfiicet let zÛstal nejvût‰ím pfiístrojem planety. PozmûÀuje se i vybavení dalekohledÛ a pfiídavného zafiízení na zpracování v˘sledkÛ. V˘raznû se tak zvût‰uje rozsah a kvalita získaného pozorovacího materiálu.
Mûní se i vybavení dalekohledÛ a pfiídavného zafiízení na zpracování v˘sledkÛ. Znaãnû se
tím zvût‰il rozsah a kvalita pozorovacího materiálu.
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Je‰tû vût‰í v˘znam pro tehdej‰í astrofyziku mûl pokrok v teoretické fyzice, kter˘ umoÏnil
pozorované v˘sledky správnû interpretovat. AÏ do té doby mûla experimentální fyzika vÛãi
teoretické náskok tfieba:
• Kirchhoff zjistil, Ïe kaÏd˘ plyn vysílá své charakteristické spektrum, nevûdûlo se v‰ak proã?
Nic nebylo známo o stavbû atomu.
• UÏ Lockyer zjistil, Ïe se intenzity ãar prvkÛ s teplotou mûní. Nikdo v‰ak netu‰il proã.
Chybûla teorie excitace a ionizace prvkÛ.
Nebylo vysvûtleno ani spojité záfiení hvûzd, i kdyÏ bylo jasné, Ïe nese informaci o teplotû
fotosfér. K tomu, abychom ji mohli roz‰ifrovat, bylo nutno poãkat na rozvoj termodynamiky
a teorie záfiení.
Revoluce ve fyzice zaãala uÏ v polovinû 19. stol., kdy se zaãala rozvíjet kinetická teorie plynu, kde se (zprvu pod nátlakem chemie) uplatnil pojem atomÛ a molekul.
Na pfielomu 19. a 20. století uãinila teoretická fyzika nevídan˘ pokrok. Fyzika hvûzd tak
mohla od experimentu a empirie pfiejít k teoretickému v˘kladu a zobecnûní. Sepûtí fyziky
a astrofyziky té doby bylo velice tvÛrãí, oboustrannû prospû‰né a inspirující. V pomoci a pfiispûní teoretické fyzice, zejména termodynamice a atomistice, zfiejmû tkví nejvût‰í „praktick˘“
pfiínos astronomie 20. století.
Pro fyziku hvûzd byl mimofiádnû dÛleÏit˘ poznatek, Ïe teplota plynu je mírou kinetické
energie jeho molekul, stejnû jako Boltzmannovy úvahy o rozdûlení energie mezi atomy pfii dané teplotû.
JiÏ v roce 1859 G. R. Kirchhoff zjistil, Ïe v dutinû se stûnami o téÏe teplotû vzniká záfiení,
jehoÏ charakteristiky závisejí pouze na této teplotû, nikoliv na vlastnostech stûn. Fyzikové O.
Lummer (1860-1925) a W. C. Wien (1864-1928) v roce 1895 toto záfiení absolutnû ãerného tûlesa (AâT) realizovali dutinou s vyãernûn˘mi stûnami s nepatrn˘m otvÛrkem, z nûhoÏ
zkoumané záfiení vystupovalo.
Fyzikové dlouho tápali pfii sestavení vzorce pro popis spektra záfiení AâT. Dílãím úspûchem bylo nalezení Stefanova vztahu pro celkov˘ záfiiv˘ v˘kon: v˘kon je pfiímo úmûrn˘ 4.
mocninû absolutní (termodynamické) teploty. Pro rozdûlení energie ve spektru poskytl správn˘ vztah aÏ v roce 1900 M. K. Planck (1858-1974). Planck k nûmu do‰el za odváÏného pfiedpokladu, Ïe záfiivá energie není vysílána spojitû, ale po kvantech, jejichÏ energie je dána vlnovou délkou: E = hc/l, kde h je Planckova konstanta.
PlanckÛv zákon pro záfiení AâT vysvûtlil dfiíve znám˘ StefanÛv zákon, objasnil téÏ proã
a jak se spolu s rostoucí teplotou posunuje maximum vyzafiované energie do UV oblasti spektra. To koneãnû umoÏnilo astronomÛm porozumût spojitému spektru hvûzd.
Pro interpretaci ãárového spektra hvûzd byl mimofiádnû dÛleÏit˘ BohrÛv model atomu,
uvefiejnûn˘ 1913 a pak postupnû zlep‰ovan˘ (napfi. Sommerfeldem). Zápornû nabit˘ elektron
elektrostaticky vázan˘ k opaãnû nabitému jádru tu mÛÏe zaujmout jen urãité dráhy (stavy)
a urãité energie. Atom mÛÏe pohlcovat nebo vysílat energetická kvanta – fotony, jejichÏ energie je rovna energetickému rozdílu poãáteãní a koneãné dráhy. To je ov‰em zcela neklasická
pfiedstava, jeÏ si brzy vynutila vznik nové disciplíny teoretické fyziky – tzv. kvantové mechaniky. Ta opustila pfiedstavu prostorové dráhy a pfiestala b˘t prvoplánovû názornou.
BohrÛv model a zejména pak dokonalej‰í modely atomÛ sestrojené fie‰ením rovnic kvantové mechaniky koneãnû (po padesáti letech) osvûtlily proã mají urãité prvky svoje charakteristické ãárové spektrum.
(pokraãování pfií‰tû)
Zdenûk Mikulá‰ek
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Kfiemíkové prokletí ãeské astronomie
V âeské republice najdete více neÏ dvû desítky CCD kamer, které se pokou‰ejí digitalizovat
obrazy blízkého i vzdáleného vesmíru. Jedná se o dÛsledek celosvûtového v˘voje astronomické techniky, kter˘ vede ke kvalitativnû lep‰ímu nazírání na svût kolem nás? Domnívám se, Ïe
nikoli. Dokonce si troufnu fiíci, Ïe CCD kamery jsou (zatím) skuteãn˘m ne‰tûstím ãesk˘ch
hvûzdáren.
V polovinû bfiezna tohoto roku se v Praze uskuteãnilo premiérové setkání uÏivatelÛ CCD
techniky. Pfii závûreãném pfiehledu majitelÛ jednotliv˘ch kamer jsem si uvûdomil jednu podivuhodnou skuteãnost: V srdci Evropy sice existuje více neÏ dvacet takov˘ch detektorÛ, osud
vût‰iny z nich je ale pováÏlivû smutn˘.
Nemíním se zab˘vat CCD kamerami v soukromém vlastnictví. Je kaÏdého vûc, do ãeho investuje své peníze, a i kdyby si dalekohled poléval jogurtem, nikdo nemÛÏe ani muknout.
Drahá elektronika na „státních“ hvûzdárnách je ale vûc odli‰ná. UÏ jenom proto, Ïe se v ní utápí nezanedbatelná ãástka penûz: dvacet kamer krát v prÛmûru 50 tisíc korun dává slu‰nou
sumu. Navíc, kdyÏ se na jednotlivé majitele podívám kritick˘m okem (a snad nikoho neopomenete), pak k naplnûní poslání, tj. pravidelnému odbornému sledování hvûzdné oblohy, dostály pouze tfii instituce: pochopitelnû Astronomick˘ ústav v Ondfiejovû, hvûzdárna v âesk˘ch
Budûjovicích, na jejíÏ kleÈské poboãce se s úspûchem sledují planetky, a brnûnská hvûzdárna,
kde se skupina pozorovatelÛ vûnuje studiu promûnn˘ch hvûzd. V ostatních pfiípadech je vyuÏití kamer jenom sporadické, pokud se vÛbec dostalo pfies zdlouhavé, finanãnû nároãné ale
pfiedev‰ím nevyhnutelné úpravy dalekohledu, softwaru i hardwaru jednotliv˘ch poãítaãÛ.
Pokud totiÏ seÏenete peníze a CCD kameru si pofiídíte, narazíte ihned na fiadu technick˘ch
problémÛ. Jakmile se vám je podafií odstranit, pfiijdou na fiadu mnohdy je‰tû sloÏitûj‰í komplikace pfii dÛsledném zpracování získan˘ch dat. No a v poslední fázi, pokud se vám zdafií první dvû pfiekáÏky pfielstít, nastane znaãn˘ nedostatek pozorovatelÛ, ktefií jsou ochotni vysedávat jak u dalekohledu, u poãítaãe tak pfii rutinní anal˘ze dat. Nûkolik pfiíkladÛ – kdy je kvalitní technika k dispozici a pfiesto celé zafiízení leÏí ladem – mohu ihned vyjmenovat.
Není proto divu, Ïe se vût‰ina CCD kamer – pokud vÛbec – dostala jenom k nûkolika momentkám objektÛ vzdáleného vesmíru. (Pfiitom i zpracování takov˘ch zábûrÛ není nijak jednoduchá záleÏitost.) O odborn˘ch v˘sledcích, které by bez rozpakÛ pfiijala ‰iroká obec profesionálních astronomÛ ani nemluvû. Cesta k pfiesné fotometrii ãi astrometrii je totiÏ lemována
fiadou neãekan˘ch úskalí, a proto ji úspû‰nû projdou jenom ty nejvût‰í instituce (za podpory
kolegÛ z jin˘ch pracovi‰È). Ov‰em pokud se podafií vhodnû skloubit pfiedstavy profesionálÛ
a moÏnosti amatérÛ, vzniká velmi produktivní symbióza, která vede ke skvûl˘m v˘sledkÛm.
Domnívám se, Ïe dnes bûÏn˘ postup „nejdfiíve kamera – pak dalekohled a dal‰í technika –
nakonec pozorovací program“ je pfiímo trestuhodn˘. Logicky správná je zcela opaãná úvaha.
KaÏd˘ kupec CCD kamery si musí nejdfiíve dobfie rozmyslet nûkolik zásadních otázek:
• Co chci vlastnû pozorovat?
• S jak˘m t˘mem profesionálních astronomÛ se spojím? Kdo z nich mi poskytne potfiebné rady?
• Budu mít dostatek pozorovatelÛ, ktefií dalekohled vyuÏijí?
• Dám dohromady potfiebné mnoÏství finanãních i lidsk˘ch prostfiedkÛ ke koupi kamery,
úpravû dalekohledu, pofiízení v˘konné v˘poãetní techniky?
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Teprve poté má smysl fiíci, zda je kamera pouh˘m „diktátem módní vlny“, nebo skuteãná
a hlavnû splnitelná touha po fiádovû lep‰ím pohledu na vesmír. Pozorovatelé, odborní pracovníci i fieditelé jednotliv˘ch hvûzdáren by mûli uvaÏovat asi v takovém pofiadí:
– rozumn˘ pozorovací program podpofien˘ profesionálními astronomy;
– odborníci se vyjádfiili o technickém stavu dalekohledu;
– k dispozici je dostatek finanãních prostfiedkÛ na úpravu dalekohledu, nákup kamery, ale téÏ
v˘poãetní techniky (k archivaci je napfiíklad nezbytná vypalovaãka CD);
– kupuje se kamera, upravuje dalekohled a ve‰kerá nezbytná technika;
– nastává rutinní práce jednoho aÏ dvou pozorovatelÛ, ktefií se kaÏdou jasnou noc vûnují definovanému programu, a stejn˘m dílem i peãlivé anal˘ze v˘sledkÛ;
– ve finále pfiichází to, o co jde: publikace v˘sledkÛ.
Netfieba pfiipomínat, Ïe se po celou dobu komunikuje s ostatními pozorovateli. To si ale nezbytnû vyÏádá patfiiãn˘ pfiístup k Internetu a samozfiejmû i jazykové znalosti. Tu a tam se pfiitom objeví dal‰í poÏadavky na úpravu dalekohledu ãi investice do poãítaãÛ i softwaru.

Závûr mé úvahy tudíÏ nemÛÏe b˘t radostn˘. MoÏná mne nûkdo pfiesvûdãí o opaku, ale zatím se domnívám, Ïe lidé, ktefií po koupi CCD kamery zaãnou hledat pozorovací program, jak
b˘vá v ãesk˘ch zemích zvykem, nejen zbyteãnû investují státní (obecní) peníze, ale mûl by je
pfiímo stihnout spravedliv˘ trest bohynû Uránie.
Jifií Du‰ek

Zákon nespolehlivosti:
Chybovat je lidské, ale zpackat nûco tak, aby uÏ to ne‰lo napravit, to dokáÏe jen poãítaã.
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Ostravská pozorování na internetu
Na adrese http://ostrava.astronomy.cz/ najdete nyní stránky vûnované astronomickému pozorování na Hvûzdárnû a planetáriu Ostrava. Hvûzdárna uÏ nûkdy od léta 1996 vlastní kameru SBIG
ST-7 a tyto stránky se snaÏí zejména prezentovat v˘sledky, které jsme s ní zatím dosáhli.
Nejprve jsme pochopitelnû uãili s kamerou zacházet a pfiekonávali nejrÛznûj‰í technické
obtíÏe (ty ov‰em pfiekonáváme dodnes, av‰ak to asi zná kaÏd˘ uÏivatel CCD :-). Vznikaly tedy
hlavnû obrázky deep-sky objektÛ, které na stránkách také naleznete.
Pozdûji jsme se zaãali vûnovat fotometrii promûnn˘ch hvûzd. Nejprve jsme mûli v plánu
sledovat tzv. kataklyzmické promûnné neboli trpasliãí novy v rámci amatérské sítû CBA
(Center for Backyard Astrophysics) a také internetové skupiny VSNET, do kter˘ch se aktivnû
zapojuje napfi. Rudolf Novák v Brnû. Zjistili jsme v‰ak, Ïe jimi sledované hvûzdy jsou vût‰inou
mimo dosah na‰ich pfiístrojÛ, a tak jsme zaãali pozorovat pfiedev‰ím staré dobré zákrytové promûnné z programu organizace B.R.N.O. Ty nyní tvofií vût‰inu na‰ich promûnáfisk˘ch pozorování, kter˘ch je teì na jafie 2000 asi 34 (tím myslím 34 podafien˘ch fotometrick˘ch sérií,
obvykle o nûkolika desítkách snímkÛ).
A co plány do budoucna? Ideální by bylo, kdyby se podafiilo vyladit 30-cm reflektor, kter˘ nyní máme k dispozici, tak, aby byl pouÏiteln˘ pro CCD snímkování. To by nám umoÏnilo
sledovat i ony pÛvodnû zam˘‰lené trpasliãí novy. No uvidíme…
Luká‰ Král

Demonstrátofii ve ValMezu
V polovinû kvûtna Hvûzdárnou ve Vala‰ském Mezifiíãí probûhnul Demonstrátorsk˘ semináfi.
Akce zaãala v pátek veãer pfiíjezdem úãastníkÛ, registrací, ubytováním a pro zájemce prohlídkou známé hvûzdárny. Do rukou se nám také dostal sborník odpovûdí virtuálního semináfie
„Jak umírají hvûzdy“, kter˘ se organizoval na stránkách Instantních astronomick˘ch novin,
Hvûzdáfiská antiroãenka 1999 a jedna z publikací hostitelské organizace. Dalekohledy pfiipravené k noãnímu pozorování se v‰ak pro nepfiízeÀ poãasí ke slovu nedostaly, proto probíhalo
neoficiální seznamovaní a diskuze mezi úãastníky, v prostorách hvûzdárny i mimonû.
V sobotu ráno v devût hodin byl semináfi oficiálnû zahájen pfiedsedkyní SdruÏení hvûzdáren a planetárií Evou Markovou a ihned poté následovala pfiedná‰ka ZdeÀka Mikulá‰ka z brnûnské hvûzdarny „Závûreãná stádia hvûzd“. Po desetiminutové pauze o pÛl jedenácté navázal
na v˘klad Petr Kulhánek z âeského vysokého uãení technického s „âern˘mi dírami ve vesmíru“. Sobotní dopoledne pak skonãilo ve dvanáct hodin odchodem do pfiilehl˘ch restaurací
na obûd.
V pÛl tfietí odpoledne zaãala pfiedná‰ka Jifiího Langera z Karlovy univerzity „Fyzika vesmíru“ a asi o pÛl páté i diskuse s jednotliv˘mi pfiedná‰ejícími o probíran˘ch tématech (a nejen o nich). O pÛl sedmé nakonec hvûzdárnu pohltily pfiípravy na spoleãensk˘ veãer, jenÏ se
nesl v duchu diskuze nejen nad ãeskou astronomii. V pfiedná‰kovém sále paralelnû probíhala
projekce filmÛ. O úspû‰nosti spoleãenského veãera svûdãí fakt, Ïe mnozí úãastníci diskutovali do brzk˘ch ranních hodin...
Zaãátek jediné nedûlní pfiedná‰ky byl opût v devût hodin ráno. Tentokrát nás Marcel Grün,
fieditel praÏské hvûzdárny, seznámil „Jak (ne)probíhá v˘zkum Marsu aneb ãeká nás optimistická budoucnost?“. Poslední slovo pak opût patfiilo Evû Markové.
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Jak tedy semináfi oznámkovat? V prvé fiadû bych chtûl vyzdvihnout vysokou úroveÀ organizace, na které se podíleli v‰ichni pracovníci „ValMezské“ hvûzdárny a nesmím také zapomenout na v˘borné v˘kony pfiedná‰ejících. Vûcí, které se mi na semináfii nelíbily, bylo zanedbatelnû málo. Snad jen bych na pfií‰tích setkáních posunul zaãátky ranních pfiedná‰ek alespoÀ
o pÛl hodiny, neboÈ pokud by bylo jasné poãasí a v noci by se úãastníci vûnovali byÈ je krátce
pozorování noãní oblohy, ráno by se jim vstávalo velmi, velmi tûÏce… A jednotlivé pfiíspûvky
bych také zhruba v polovinû pfieru‰il krátkou pauzou, k obãerstvení i probuzení ne jednoho
spáãe. Tyto „kosmetické“ vady v‰ak nemûní nic na tom, Ïe se leto‰ní demonstrátorsk˘ semináfi
opravdu povedl a Ïe se uÏ nyní mÛÏeme tû‰it na ten pfií‰tí. Za rok nashledanou!
Marek Kolasa

MÛj MessierÛv maratón
(aneb Pokus jak pfielstít únavu, pozorovací podmínky a Kupu galaxií v Pannû)
UÏ od zaãátku bfiezna jsem byla ze v‰ech stran (ãasopisy, internet, Bíl˘ trpaslík) neustále bombardována zprávami o skvûlé pfiíleÏitosti „zabûhnot si“ MessiérÛv maratón. A tak ve mû ãím
dál víc hlodala my‰lenka, Ïe bych to mohla zkusit. Ale poãasí bylo opaãného názoru a cel˘ bfiezen bylo o‰klivo. teprve na zaãátek dubna slibovala pfiedpovûì lep‰í poãasí, a tak se mi naskytla pfiíleÏitost zmûfiit své síly.

Pfiípravy
Bylo mi od zaãátku jasné, Ïe v‰ech 110 objektÛ neuvidím, protoÏe ani pozorovací podmínky,
ani pozorovací stanovi‰tû a ani dalekohled nemám ideální. Bydlím na okraji Prahy, takÏe mhv
vût‰í neÏ 5,5 mag b˘vá vyjimkou. Tûsnû u obzoru je vÏdy smog a mlha. A protoÏe pozoruji z na‰í zahrady, obklopují mû rÛzné domy, stromy a zakr˘vají mi v˘hled na nûkteré ãásti oblohy.
Na‰tûstí se ale mohu skr˘t pfied pouliãními lampami, takÏe mám relativnû tmu a klid na pozorování.
Vzala jsem si tedy k ruce seznam Messierov˘ch objektÛ a podrobila je tvrdé selekci.
Vy‰krtla jsem slab‰í objekty neÏ 9,5 mag (z pfiedchozího pozorování jsem zjistila, Ïe slab‰í objekty uÏ prostû nevidím) a také ty, které se mûly v danou dobu nacházet pfiíli‰ nízko u obzoru.
Zbylo mi asi 80 objektÛ. V‰echny jsem si podrobnû
pro‰la, ujasnila si prÛbûh celé noci a zkusila, jsemli vÛbec schopna tyto objekty v atlasu najít (nesmûjte se, víte napfiíklad kde hledat M 40?). Tímto
jsem byla zhruba pfiipravena na velkou noc.
Je‰tû na úvod bych ráda uvedla nûkolik zajímav˘ch v˘sledkÛ celé této akce. PfieváÏnû se t˘kají
Atlasu Coeli.
– M 48 je zde vyznaãena pouze jako NGC 2548
– M 91 je vyznaãena pouze jako NGC 4548
– M 73 pak není vyznaãena vÛbec (nachází se asi 1.5 °
nalevo od M 72), stejnû jako jiÏ zmiÀovaná M 40.
Shodou okolností vlastním nejen zmen‰enou
verzi atlasu, kterou jsem získala na Expedici
M 1 – kresba Vít Sigmund
v Úpici, ale i originální v˘tisk v „plakátové velikos-
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ti“. A tak mû zajímalo, zda tyto objekty chybí uÏ i v originálu, a skuteãnû je tomu tak. Máte-li
nûkdo tu‰ení proã je Antonín Beãváfi ve svém atlasu nevyznaãil a nebo zda je to jen jakási pozdûj‰í tisková chyba, dejte mi vûdût.
Dal‰ím zji‰tûním, ov‰em nikoliv pfiekvapením bylo, Ïe pro pozorování galaxií v Pannû je
Atlas coeli zcela nevhodnou pomÛckou (s vyjímkou M 104). V této oblasti je málo jasn˘ch
hvûzd a galaxie jsou doslova nalepeny jedna vedle druhé. Zvlá‰tû pro dalekohled s vût‰ím
zvût‰ením je podrobná mapa témûfi nezbytností.
Dal‰í poznatky se t˘kají samotného maratónu a mohou b˘t radami pro pfií‰tí rok. Jak praví pfiíruãky a návody, je skuteãnû tfieba zaãít jiÏ za soumraku. Bûhem noci se vám sice zdá, Ïe
je v‰echno v pofiádku a v‰echno stíháte, ale pak vás najednou zaskoãí svítání (jako mû)
a spousta objektÛ vám zbyteãnû unikne.
Pokud nemáte vhodn˘ dalekohled, zku‰enosti nebo aspoÀ dobrou mapu (nebo pokud se
nechystáte ulovit v‰ech 110 objektÛ), radûji úplnû vynechte kupu galaxií v Pannû. Strávíte u ní
mnoho ãasu a úlovek za to vût‰inou nestojí. Na druhou stranu, je to osobit˘ záÏitek a mÛÏe to
b˘t cenná zku‰enost pro dal‰í maratóny. A teì uÏ samotnému prÛbûhu noci.

Zaãátek – pozor osobám se slab˘m srdcem
Pfiedpovûì poãasí tvrdila, Ïe v noci z 2. na 3 . dubna by mûly b˘t pfiíhodné podmínky pro pozorování a skuteãnû, bûhem dne se zcela vyjasnilo. BohuÏel k veãeru se objevila vysoká oblaãnost a hust˘ch cárech pokryla oblohu. Prostû to vypadalo, Ïe z pozorování nic nebude. Po setmûní byly vidût jen nejjasnûj‰í hvûzdy. Po velkém rozm˘‰lení jsem se nakonec v devût hodin
rozhoupala a ‰la ven. Normálnû bych pozorování za
takov˘chto podmínek vzdal, ale nebylo pravdûpodobné, Ïe bych v nejbliÏ‰í dobû mûla jinou pfiíleÏitost vyzkou‰et si MessiérÛv maraton. Pozdûji se ukázalo, Ïe jsem se rozhodla správnû. Obloha se totiÏ
pfieci jen vylep‰ila a zÛstala tak aÏ do rána. Ale mÛj
pozdní zaãátek se stal citeln˘m hadicapem. Nejen,
Ïe mi unikly veãerní objekty, ale nakonec i ty raní.
S pozorování jsem zaãala pfiesnû v 21.30. K dispozici jsem mûla triedr 10x50 a monar 70 mm se
zvût‰ením 25krát a 40krát (doufám, Ïe pravidla nezakazují pouÏití více dalekohledÛ :-).
Nad obzorem vykukoval uÏ jen kousek
Andromedy a nezb˘valo, neÏ zaãít s M 31. Po dloudetail M 42 – kresba Vít Sigmund
hém a úmorném hledání se ukázalo, Ïe by mûla b˘t
nûkde tûsnû nad obzorem, ale kvÛli ‰patn˘m rozptylov˘m podmínkám bohuÏel uÏ nebyla vidût. TakÏe jsem se vrhla na M 52 a M 103.
Normálnû velmi snadné objekty, ale tûsnû u obzoru jsem se s nimi docela zapotila. M 34 byla
bez problémÛ. Pfiesunula jsem se dále k M 45 a zjistila, Ïe mi Plejády mezitím asi zapadly (nebo se spí‰e schovaly za stromy). Nakonec jsem je uvidûla takov˘m dost kuriozním zpÛsobem.
Vylezla jsem na stfiechu kÛlny na náfiadí, a díky tomu, Ïe jsem byla asi o 2 metry v˘‰e jsem je
vidûla. Dal‰í objekty byly ménû dramatické, ale o nic jednoduch‰í. Pfií‰tí hodina se odehrávala ve znamení neustálého pobíhání sem a tam a lovení objektÛ mezi stromy.
Byla jsem celkem úspû‰ná, aÏ na oblast Velkého psa a Plachet. Pfii pohledu na blikající
Sírius tûsnû u obzoru mi bylo jasné, Ïe z tûchto souhvûzdí nic nebude.
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Ticho pfied boufií
V pÛl dvanácté jsem se koneãnû usadila na jednom místû a chystala se vrhnout na Lva. Po
pfiedchozím úprku jsem mohla trochu zvolnit. UÏ jsem to potfiebovala jako sÛl. Byla jsem unavena, bolely mû záda z vûãného oh˘bání nad dalekohledem a pfii pohledu na v‰echny objekty,
které je‰tû zb˘valy, mi nebylo do smíchu. Dokonce jsem zaváhala, jestli tohle v‰echno byl dobr˘ nápad, ale vzápûtí jsem tu my‰lenku zahnala a pokraãovala dál.
Lev probûhl celkem bez problémÛ. Hor‰í uÏ to bylo s Velk˘m vozem a Honícími psy.
JelikoÏ jsem byla v ãasovém skluzu, utekli mi do zenitu a víte, jak „dobfie“ se v zenitu pozoruje s dalekohledem. TakÏe aÏ na M 81 a M 82 jsem musela v‰echny galaxie pfieskoãit a pokraãovat ve Vlasech Bereniky a v Pannû.

Kupa galaxií v Pannû
Okolo pÛl jedné jsem si udûlala malou pfiestávku. Oproti veãeru se citelnû ochladilo a tak pfii‰la ke slovu ãepice a rukavice. Zkusila jsem urãit mhv, bylo asi 5,2 mag. Ke svaãinû jsem snûdla zbytek zledovatûlého karamelového pudinku. To jsem asi nemûla dûlat, protoÏe jsem pûknû
rozka‰lala.
AÏ do této chvíle jsem se cítila v dobré kondici. Ale po jedné hodinû v noci jsem upadla do
jakéhosi delíria a moje vzpomínky jsou spí‰e útrÏkovité. Stejnû tak zápisy v deníku, které vypadají ve struãnosti asi takto – „Áááá“, „Mám ji!“, „ Já jsem dead“, „Jako po másle“, „V‰echno
se hroznû rosí“.
Na galaxie v Pannû mám jenom ty nejhor‰í vzpomínky a ty zde nebudu radûji tlumoãit.
Bylo to poprvé, co jsem se dívala tímto smûrem, a tak jsem Ïádn˘ záfin˘ úspûch neoãekávala.
Ale pfiece jen jsem doufala, Ïe to dopadne lépe. Zvlá‰tû mû na‰tvaly M 84, M 86 a M 87, které
prostû nebyly k nalezení. Celou tuhle kapitolu jsem uzabfiela M 104 Somrerem (které bylo na‰tûstí celkem jednoduché) a ‰la jsem si uvafiit ãaj.

Hurááá, letní objekty
Jídlo a pití udûlalo své a tak jsem byla pfiipravená na dal‰í pozorování. Oblast Herkula, Lyry
a Labutû jsem prolétla témûfi poslepu, snad aÏ na M 56, kde mi to trvalo trochu déle. Neãekanû
mû zaskoãily kulovky v Hadono‰i, se kter˘mi jsem mûla trochu problémy a nena‰la jsem je
v‰echny.
V té dobû uÏ byli Honící psi dostateãnû nízko, takÏe jsem se mohla na nû koneãnû vrhnout.
Normálnû bych je nepovaÏovala za problém, ale uÏ bylo pÛl páté a obloha zaãala svûtlat.
Nakonec jsem se s nimi dost zapotila. M 101 jsem na svûtlé obloze uÏ nezachytila a na M 106
jsem z roztrÏitosti úplnû zapomnûla.

Neúprosn˘ úsvit
Po páté obloha kvapnû bledla a bylo jasné, Ïe v oblasti Stfielce uÏ to moc nezmÛÏu. Je‰tû jsem
zachytila M 11 a kdesi v mlze M 25. Pak uÏ nezbylo neÏ kapitulovat a uznat svoji poráÏku.
A nebo vítûzství? Na kontû jsem mûla 42 objektÛ a myslím, Ïe napoprvé to není ‰patné.
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Pak uÏ jsem jen sklidila v‰echny pfiístroje a ‰la spát. UÏ dlouho mi po ulehnutí nebylo tak
pfiíjemnû. Díky bohu jsem nemusela do ‰koly a mohla jsem se do syta vyspat (ale neptejte se
v kolik jsem se vzbudila).
A jak˘ je v˘sledek toho v‰eho? âtyfiicet dva Messiérov˘ch objektÛ za jednu noc, totální vyãerpání, bolest zad a pomaãkan˘ célik. Je‰tû teì se mi pfii pfiedstavû, Ïe bych mûla hledat nûjak˘ deep-sky objekt, dûlá lehce nevolno. V˘jimeãnû mi vÛbec nevadí, Ïe je zataÏeno. A i pfies
to v‰echno to stálo za to a je‰tû dlouho na to budu vzpomínat. A myslím, Ïe si to za rok zopakuji znovu. Je to v˘zva – kolik asi objektÛ uvidím pfií‰tû?
Iva Boková

Jak jsem snad vidûl polární záfii
Okolo jedenácté hodiny veãer asi po pÛlhodinû spánku mû probouzí telefon (zapomûl jsem ho
vypnout), já se pomalu ‰krábu z postele a plazím se k zelenému svût˘lku. Na druhém konci telefonního spojení sly‰ím Jirku Du‰ka jak mi tfiesoucím hlasem sdûluje, Ïe nad severov˘chodním obzorem „fiádí“ polární záfie.
Nejdfiíve vybíhám na balkón, ale z nûho není na severov˘chod vidût. TakÏe je‰tû v polospánku na sebe háÏu nûkolik svr‰kÛ a vybíhám na nûjaké tmav‰í místo stotisícového sídli‰tû,
coÏ není zase tak jednoduché, nakonec mífiím na men‰í fotbalové hfii‰tû, kde nejsou lampy vefiejného osvûtlení. Cestou potkávám skupinku policistÛ a uvûdomuji si, Ïe nemám u sebe Ïádné doklady pouze klíãe a telefon. UÏ jsi pfiedstavuji jak jim budu vysvûtlovat, Ïe bûÏím na hfii‰tû pozorovat polární záfii.
Na‰tûstí nevypadám podezfiele a policisté mû míjejí bez pov‰imnutí. DoráÏím na hfii‰tû, kde
alespoÀ nejsem ozafiován svûtly ze vzdálenosti nûkolika metrÛ a ihned mÛj zrak smûfiuje na severov˘chod. Obloha je v mírném oparu, v nadhlavníku je mhv asi 4,5 magnitud, nad severov˘chodním obzorem je to asi 2,5 magnitud. Moc toho tedy není vidût. Nad Denebem je cosi jako velmi fiídká oblaãnost naãervenalé barvy – tohle je ale u nás úplnû normální. Nûco takového
a mnohem jasnûj‰ího je moÏno pozorovat za oblaãné noci, kdy se na mracích odráÏí svûtlo sodíkov˘ch v˘bojek. V tomto pfiípadû je v‰ak trochu zvlá‰tní, Ïe to cosi je jen na jednom místû.
Spojuji se znovu s Jirkou a ten mi popisuje jak˘si ãerven˘ oblak v Labuti, kter˘ by snad
mohl b˘t totoÏn˘ s tím m˘m. Nad severov˘chodním obzorem jakoby pomalu proletá skoro nepostfiehnuteln˘ pás svûtla jako z reflektoru, jen není tak ostfie ohraniãen. Asi to v‰ak byl jen jak˘si klam na mé sítnici. Poté vytáãím nûkolik dal‰ích potenciálních pozorovatelÛ-majitelÛ mobilních telefonÛ, ale na pfiíjmu je pouze Tomá‰ Havlík, kter˘ je vzdálen od mého „pozorovacího stanovi‰tû“ zhruba dvacet kilometrÛ a ihned vyráÏí do terénu. Nad severním obzorem si v‰ímám jakéhosi podezfielého svûtla, které bych v‰ak za „normální“ noci identifikoval jako pozemsk˘ zdroj svûtla.
Je v‰ak pouze tímto smûrem, i kdyÏ „svûtelná civilizace“ je rozlezlá prakticky v‰emi smûry. Tomá‰ mi je‰tû volá ze stfiechy domu, na kterou vy‰plhal a také mluví o „svûtle na severu“.
MoÏná, Ïe je to jen vzdálen˘ pozemsk˘ zdroj. Pokud se nûkdo na mû dívá z nedalek˘ch oken
paneláku, nevím co si o mû musí myslet. Vidí telefonující postaviãku procházející se po neosvûtleném hfii‰ti s upfien˘m pohledem na oblohu – je to deviant ãi blázen? Já bych preferoval
postiÏení astronomií a nebesk˘mi úkazy. Noc nepatfií zrovna k nejteplej‰ím, takÏe zhruba patnáct minut po pÛlnoci hfii‰tû opou‰tím smûfiujíce vstfiíc teplé posteli a brzkému ranímu vstávání. Usínám s otázkou, bylo to co jsem vidûl opravdu polární záfií? Snad.
Marek Kolasa
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Trpasliãí tipy
aneb Zajímavosti letní oblohy od poloviny ãervna do konce srpna
Jaro skonãilo a je tu léto v plné parádû. Noci jsou aspoÀ ze zaãátku nicotnû krátké, v ãervnu dokonce vÛbec nenastává astronomická noc (ta je definována jako doba, kdy je Slunce pod obzorem alespoÀ 18 stupÀÛ, v dobû letního slunovratu kolem 21. ãervna se u nás ov‰em Slunce schová pod obzor maximálnû asi 16,5 stupnû). Na druhou stranu ov‰em v noci u dalekohledu nezmrznete, a navíc – alespoÀ na vesnicích a pfiedmûstích – se tich˘m noãním vzduchem zaãíná
vzná‰et pfiíjemná vÛnû su‰ícího se sena a to dává letním nocím zcela neopakovatelnou atmosféru. Nad obzor se pomalu vynofiuje celá známá plejáda tûch nejkrásnûj‰ích letních objektÛ.
PozorovatelÛm planet, ktefií na jafie pfii‰li pûknû zkrátka, se zaãíná bl˘skat na lep‰í ãasy.
V‰ech pût okem viditeln˘ch planet a Mûsíc se totiÏ kolem 5. kvûtna pfiiblíÏilo ke Slunci, aby
tak zcela logicky zpÛsobily (dal‰í) konec svûta, jak nás pfiesvûdãovali mnozí samozvaní odborníci na slapové síly. No, pfieÏili jsme (tedy nevím jak vy, ale já ano), a to jsme je‰tû na pfielomu kvûtna a ãervna mohli vidût Ïhav˘ Merkur, kter˘ 3. ãervna zazáfiil na veãerní obloze spolu s uzounk˘m srpkem Mûsíce 30 hodin po novu. Dal‰í, o nûco ménû pfiíznivou moÏnost vidût
Merkura máte na pfielomu ãervence a srpna, tentokrát ov‰em na ranní obloze nízko nad severov˘chodním obzorem. Opût bude poblíÏ ostr˘ srpeãek Mûsíce, nejblíÏe 29. ãervence ráno –
8 stupÀÛ daleko. Venu‰e se celé léto bude na obloze schovávat v náruãi Slunce, takÏe ji vÛbec
nespatfiíte (doãkáte se jí aÏ na záfiijovém veãerním nebi). S Marsem to nebude o mnoho lep‰í,
teprve na konci srpna vykoukne na ranní obloze nizouãko nad obzorem. Jupiter se Saturnem
od ãervna zdobí ranní oblohu, oba se budou motat nedaleko od sebe souhvûzdím B˘ka,
o prázdninách uÏ tedy budou vidût od pÛlnoci. UÏ teì se tû‰ím na tu krásnou scenérii – Hyády
s jasn˘m Aldebaranem, jasná hrstka Plejád a mezi nimi oslniv˘ Jupiter a Ïlut˘ Saturn.
Uran a Neptun jsou na tom s viditelností v tomto období nejlépe – o prázdninách budou vidût témûfi celou noc, jsou totiÏ oba v souhvûzdí Kozoroha.
Pluto se nalézá v Hadono‰i a ãerven (a zaãátek prázdnin) je nejpfiíznivûj‰í mûsíc pro jeho
nalezení. Pfii kulminaci vystoupí nejv˘‰e asi 30 stupÀÛ nad jiÏní obzor. Navíc se bude se pohybovat zhruba mezi hvûzdami dzéta a 20 Ophiuchi (2,5 a 4,5 mag, vzájemná vzdálenost
3 stupnû), coÏ velmi usnadní jeho hledání. Problémem tak zÛstává jen jeho malá jasnost, má
13,7 mag. Abyste jej ulovili, budete se muset dostat k dalekohledu s prÛmûrem minimálnû
20 cm, spí‰ víc (já jsem ho nedávno z Ostravy vidûl taktak s tfiicítkou). Hledací mapku najdete ve Hvûzdáfiské roãence.
Jak na tom budeme s meteory? Jako první roj stojící za zmínku nás ãekají Bootidy s maximem 28. ãervna, které sice normálnû moc vydatné nejsou, nicménû ti z vás, ktefií snad náhodou vidûli jejich spr‰ku v roce 1998, mi jistû dají za pravdu, Ïe mohou pfiíjemnû pfiekvapit.
Spr‰ka tehdy dosáhla asi 100 meteorÛ za hodinu (já jsem nic netu‰e po cestû z hvûzdárny zahlédl dva vcelku jasné kousky krátce po sobû). Dále se kolem 28. ãervence srazíme s proudem
jiÏní vûtve delta-Akvarid, které obstarají zenitovou frekvenci aÏ 12 m./h.
Pak uÏ pfiijdou notoricky pozorované Perseidy. Letos ov‰em máme podobnou smÛlu jako
pfiedloni – bûhem maxima, které nastane 12. srpna ráno, bude oblohu okupovat úplnûk, kter˘ dovolí spatfiit jen nemnoho jasnûj‰ích meteorÛ roje.
Na své si rozhodnû letos v létû pfiijdou v‰ichni milovníci komet, a to díky kometû C/1999
S4, objevené loni projektem LINEAR, po nûmÏ dostala jméno. V ãervnu se kometa vynofiuje
ze sluneãních paprskÛ v souhvûzdí Trojúhelníku (má je‰tû kolem 9 mag), dále pokraãuje pfies
Persea a Îirafu do Velké Medvûdice, kde ve dnech 21. – 25. ãervence dosahuje maxima své jasnosti. Podle posledních v˘poãtÛ bude asi páté hvûzdné velikosti, takÏe na velmi tmavé obloze
viditelná i bez dalekohledu! Navíc bude v tu dobu cirkumpolární. Dfiívûj‰í odhady maximální jasnosti komety byly mnohem optimistiãtûj‰í, mûla dosáhnout 2-3 mag, ov‰em pak se
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zjistilo, Ïe jde o novou kometu, která pfii tûsnûj‰ím pfiiblíÏení ke Slunci uÏ o mnoho nezjasní,
ponûvadÏ dosahuje vrcholu své aktivity uÏ ve znaãné vzdálenosti od nûj. Na pfiiloÏené mapce
najdete dráhu komety C/1999 S4 zaãínající 20. ãervnem a konãící zhruba 6. srpnem. âárkami
jsou vyznaãeny polohy komety vÏdy v 00:00 SEâ kaÏd˘ den, uprostfied je vyznaãena poloha
pro 21. ãervence 2000.

Pokud se chcete podívat na nûjakou planetku, budete mít naopak hned nûkolik velmi slu‰n˘ch pfiíleÏitostí. Lehce najdete napfiíklad Ceres – nejvût‰í z planetek. Pohybuje se z VlasÛ
Bereniky do Panny a elegantní kliãkou tak obkrouÏí známou kupu galaxií. V noci z 26. na 27.
ãervna bude dokonce procházet tûsnû kolem severov˘chodního okraje galaxie NGC 4365 (asi
10,5 mag, prÛmûr pfiibl. 6'). Ceres bude postupnû lehce slábnout z 7,3 mag v ãervnu do 8,0
mag koncem srpna, takÏe vám na ni staãí divadelní kukátko. Spatfiit dal‰í planetku Pallas také nevyÏaduje velk˘ dalekohled, neboÈ má 8,4->9,0 mag a pohybuje se v souhvûzdí Raka
a Lva, 28. ãervna dokonce jen 1,5 stupnû jiÏnû od jasného Regula, nejjasnûj‰í hvûzdy Lva.
Nejjasnûj‰í planetkou tohoto období bude ov‰em suverénnû Vesta, kterou za dobr˘ch podmínek máte ‰anci vidût pouh˘m okem, neboÈ dosáhne 5,7->6,0 magnitud. Nev˘hodou trochu bude její deklinace -20°, planetka se pohybuje Stfielcem a nedostane se tak v˘‰ neÏ 20° nad jiÏní
obzor. Koncem ãervna se v‰ak pfiiblíÏí jen na pÛl stupnû severozápadnû ke kulové hvûzdokupû M 75 a bude nejjasnûj‰ím objektem v jejím okolí!
KdyÏ jsme se uÏ k té M 75 (NGC 6864) dostali, urãitû nebude na ‰kodu vûdût o ní nûco
bliÏ‰ího. Tato kulová hvûzdokupa je zajímavá hlavnû tím, Ïe je od nás velmi daleko, nejprav-
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dûpodobnûji asi 60 000 svûteln˘ch let, ale moÏná aÏ
100 000 ly. LeÏí totiÏ na opaãném konci Galaxie, za
jejím centrem, a stává se tak tím nejvzdálenûj‰ím objektem na‰í Galaxie, kter˘ je obsaÏen v Messierovû
katalogu. Patfií k typu pomûrnû koncentrovan˘ch
a kompaktních kulov˘ch hvûzdokup. Vzhledem k její vzdálenosti a úhlovému prÛmûru asi 6' se její skuteãn˘ rozmûr odhaduje na víc neÏ 100 svûteln˘ch let
a svítivost na slu‰n˘ch 160 000 sluncí. Díky své
vzdálenosti a kompaktnosti je hÛfie rozli‰itelná na
jednotlivé hvûzdy oproti jin˘m kulovkám, má také
velmi jasn˘ stfied.
Víte, která hvûzda viditelná z na‰ich krajÛ je
k nám nejblíÏe? No jo, samozfiejmû Ïe Slunce. A která je druhá nejbliÏ‰í? Není to oslniv˘ Sírius, i kdyÏ
ten je také hodnû blízko (8,60 sv. let podle Hipparca), n˘brÏ jedna zcela nenápadná slabá ãervená hvûzdiãka o hvûzdné velikosti 9,5 mag v souhvûzdí Hadono‰e – Barnardova hvûzda (nûkdy se jí také fiíká Barnardova ‰ipka). V roce 1916 publikoval americk˘ astronom Edward
Emerson Barnard ãlánek v jiÏ tehdy vycházejících ãasopisech The Astronomical Journal
a Nature o této do té doby neznámé hvûzdû, neboÈ objevil její velk˘ vlastní pohyb vÛãi hvûzdnému pozadí – ten ãiní 10,4“ za jedin˘ rok a je tak mezi hvûzdami zcela rekordní aÏ dodnes.
Pohybu hvûzdy si tak na fotografiích lehce v‰imnete uÏ po nûkolika letech. Jedná se o maliãkého ãerveného trpaslíka se smû‰n˘m záfiiv˘m v˘konem ãtyfi desetitisícin v˘konu Slunce –
kdyby nebyl „za humny“, zÛstal by nám
zcela utajen v temnotû Galaxie, tak jako miliardy jeho pfiíbuzn˘ch. Takovíto skrytí ãervení trpaslíci totiÏ podle v‰eho mají sv˘m
poãtem velk˘ podíl mezi hvûzdami na‰í
Galaxie, ne-li dokonce vût‰inu. Se sv˘m
skromn˘m zpÛsobem Ïivota vydrÏí jako ãervené bludiãky svítit stovky miliard let.
Podle mûfiení z druÏice HIPPARCOS
je Barnardova hvûzda vzdálená jen 5,94 svûtelného roku. Její vlastní pohyb byl peãlivû
zkoumán a v sedmdesát˘ch letech se na základû jeho údajn˘ch odchylek od pfiímky
objevila domnûnka, Ïe kolem hvûzdy obíhají planety. To se v‰ak pozdûji nepotvrdilo.
Hvûzda se k nám pomalu blíÏí, nejblíÏe bude kolem roku 11 800, asi 3,8 svûtelného roku, tedy blíÏe neÏ je dnes Proxima Centauri. Hvûzda díky pfiiblíÏení zjasní asi o magnitudu. Pak
se ale opût vzdálí a její slabé svûtlo se navÏdy ztratí v ãern˘ch hlubinách kosmu.
Luká‰ Král

SegalÛv zákon:
KdyÏ má ãlovûk jedny hodinky, ví vÏdycky kolik je hodin.
KdyÏ má ãlovûk dvoje hodinky, nemÛÏe si b˘t nikdy jist˘.
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Zajímavá pozorování
Léto – doba prázdnin (alespoÀ pro nûkteré) je obzvlá‰tû vhodné k pozorování noãní oblohy.
Noci jsou krátké, ale teplé a Mléãná dráha se nám ukazuje v nejvût‰í své kráse. Její oblouk se
táhne od severního obzoru vysoko nad v˘chodem a „vtéká“ nám za jiÏní obzor. Nejv˘raznûj‰í
jsou hvûzdy tzv. letního trojúhelníku. Vega v Lyfie, Deneb v Labuti a Altair v Orlu.
Na jiÏním konci Mléãné dráhy nalezneme dvû zvífietníková souhvûzdí. Na západním okraji to je ·tír z dominujícím Antarem a na v˘chodním okraji, souhvûzdí Stfielce v nûmÏ je Mléãná
dráha nekrásnûj‰í. V dne‰ních pozorováních se v‰ak vrátíme v ãase zpátky.
První pozorování mám od Honzy Vajdy, kter˘ patfií k severomoravsk˘m ãlenÛm APO.
11. 12. 1999, Bystfiice nad Ol‰í – Paseky, 21h - 24h SELâ, dobson 300,
zvût‰ení 65x, mhv neurãena
Pozorování zaãalo Mizarem s Alcorem (na procviãení). Dalekohled si teprve zastfieluji. Mléãná dráha slu‰ná.
Patrné rozdvojení pod Labutí v Orlu. Zkou‰ím hledat M 81 a M 82. M 81 – oválná skvrna, M 82 – podobná
doutníku.
M 13 – krásná kulová hvûzdokupa, M 31 pûkná, ale nic jiného. Do zorného pole se vejde i M 32. M 71 – trochu jakoby spl˘vala s okolím. Pak mífiím dalekohled na M 27. Perfektní, jsem nad‰en˘. ·koda, Ïe nemám
okulár na vût‰í zvût‰ení (prozatím). Hledám dvojhvûzdy Albireo, gama Del, gama And. Ve 23h vycházejí
Jupiter a Saturn na nû se také podívám. Zkou‰ím M 57. Pak se dívám znovu na M 31. Patrné zvût‰ení okrajov˘ch ãástí. Po levé stranû jsou vidût tmavé prachové ãásti. Tak ji vidím poprvé.
Dal‰í pozorování mi pfiedala Tereza ·edivcová na Setkání APO v Ostravû.
5./6. 7. 1999, 00.30 SELâ, SB 25x100, mhv 3,5 mag
Jasno, ale obloha není pfiíli‰ tmavá.
M 27 – âinka
Velmi pûkná mlhovina, i v men‰ích dalekohledech viditelná. Pfii del‰ím pozorování jsem rozeznala náznak
„ãinky“. Pfii boãním pohledu mlhovina je‰tû více zv˘razní do tvaru ãinky.
M 16 – Orlí mlhovina
Do zorného pole Sometu si mi vlezla tak akorát. Po del‰ím dívání lze ve hvûzdném pozadí nalézt mlhav˘ podklad. Velmi pûkná hvûzdokupa s mlhovinou.
21./22. 2. 2000, 19 h SELâ, ms 12x60, mhv 5,5 mag
Obloha bez mráãkÛ, ale mírnû od smogu zahalená. Po del‰ím pobytu ve tmû je velmi svûtlá. Mûsíc dnes vy‰el
aÏ kdyÏ jsem byla úplnû zmrzlá a ‰la jsem domÛ, takÏe nevadil.
M 35 – otevfiená hvûzdokupa v BlíÏencích
Velmi dobfie se hledá. Pfii dobr˘ch podmínkách by byla viditelná i mal˘m triedrem. V literatufie se pí‰e, Ïe by
mûla b˘t viditelná i neozbrojen˘m okem. Moc se mi to ale nezdá.
Jednotlivé hvûzdy jsou jasnû viditelné a spojuje je mlhav˘ opar, kter˘ není ve v‰ech místech stejnû hust˘.
Hvûzdokupa je tím pádem velice nepravidelná. âtyfii jasnûj‰í hvûzdy tvofií jakési X, v horní polovinû je znatelné V. Horní polovina je také mnohem více „zamlÏená“.
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Subject: Pozorovani
Date: Tue, 13 Jun 2000 17:12:19 +0200 (CEST), From: Michal Svanda <msv@seznam.cz>, To: ozlik@atlas.cz
Cau Marku.
Dneska jsem si pri pozorovani Slunce rano vsiml, ze je vyjimecne klidny obraz, tak jsem si troufl zakreslit i
detaily. Zakresy jsem hned naskenoval a posilam Ti je. V priloze by mely byt dva soubory:
První znázornuje situaci na povrchu Slunce tak, jak jsem ji videl pouhym okem (pres osviceny negativ rentgenaku).Na druhém jsou detaily kreslene projekci v ohnisku coelostatu ondrejovskeho magnetografu. O parametrech pristroje vim jen to, ze je to system HSFA-1 a ze to ma objektiv o prumeru 60 cm a ohnisko 35 m.

Tak se mej Michal ·vanda
Vy se taky mûjte a pozorujte...

Marek Kolasa
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