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záﬁí

Základem v‰eho je komunikace
Máme za sebou sto ãísel Bílého trpaslíka, zpravodaje, kter˘ provází ãleny Amatérské prohlídky oblohy od jejího poãátku. Na zaãátku to byl sloÏen˘ papír formátu A4 psan˘ na stroji a jeho v˘roba se dala pﬁirovnat mnohdy k vytváﬁení umûleckého díla. Práce, pﬁi které si ãlovûk
nemohl dovolit udûlat chybu neboÈ to znamenalo prakticky zaãít znovu (smekám pﬁed Leo‰em
Ondrou a Jirkou Du‰kem).
S rozvojem poãítaãÛ a jejich dostupností se také logicky pﬁe‰lo na v˘robu v poãítaãi, kter˘
umoÏÀuje mnohem vût‰í flexibilitu a moÏnost zmûn a oprav bez toho, aby ãlovûk dûlal celou
práci skoro znovu. Poãítaãe tak umoÏnily vyrábût ti‰tûn˘
dokument vlastnû kaÏdému. Z toho dÛvodu se okolo
Trpaslíka vyrojilo (a je‰tû vyrojí) nûkolik dal‰ích zpravodajÛ úÏeji zamûﬁen˘ch k dan˘m tématÛm. Nûkteré z nich,
jako je napﬁíklad Terminátor vydrÏely vycházet aÏ do dne‰ních dní.
Dal‰í malou revolucí v komunikaci mezi APO a jejími
ãleny bylo propojení poãítaãÛ sítí internet a jejího zdostupnûní „‰irok˘m masám”. Nejﬁíve to byl Instantní Bíl˘
trpaslík, expresní pﬁíloha informující o novinkách astronomického dûní. IBT v zaãátcích pﬁicházel ke ãtenáﬁÛm ve
formû elektronické po‰ty ze které se transformoval na internetovou stránku, která umoÏÀovala na rozdíl od e-mailu spojovat text s obrázky ve funkãní grafick˘ celek.
Z Instatního Bílého trpaslíka pak vy‰ly Instantní astronomické noviny – nejnav‰tûvovanûj‰í astronomické stránky
ãesko-slovenského internetu. Ty v‰ak jiÏ nemají zase tak
moc spoleãného s na‰í organizací, i kdyÏ oba dva hlavní tahouni IANek – jak se zkrácenû
Instantním novinám ﬁíká, patﬁí mezi nás Apaãe.
My v‰ak také nezahálíme a troufnu si zde tvrdit, Ïe webovské stránky APO jsou nejaktivnûj‰ími stránkami pﬁiná‰ející ‰iroké spektrum informací pozorovatelÛm oblohy.
VraÈme se v‰ak k Bílému trpaslíkovi. Dne‰ní technologie nám umoÏnuje napﬁíklad ukládat ná‰ zpravodaj do takového univerzálního formátu, kter˘ je pak moÏno ãíst na jakémkoliv
poãítaãi s libovoln˘m operaãním sytémem. Takto vytvoﬁen˘ Trpaslík mÛÏe k uÏivateli dorazit
bûhem nûkolika minut po jeho vydání.
Papírová podoba v‰ak zÛstane je‰te dlouho nepﬁekonaná. Není nad to vzít si Trpaslíka do
autobusu, vlaku nebo na nûjaké jiné místo, kde není tﬁeba dostupn˘ poãítaã. A také v‰echny
pﬁílohy nejdou prostû do poãítaãe nacpat. Proto zastánci papírov˘ch tiskovin nebojte se,
Trpaslík bude urãitû je‰tû nûjak˘ ten rok vycházet jako papírov˘.
Nesmíme v‰ak zapomenout, Ïe cel˘ rozvoj APO je postaven na práci v‰ech tûch, kteﬁí nûjak˘m zpÛsobem pﬁispûli svou radou, pozorováním, ãláneãkem ãi pomocí a nebylo jich vÛbec
málo. Za to jim patﬁí velk˘ dík.
Marek Kolasa
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Know what
Nepochybuji o tom, Ïe patﬁíte mezi skuteãné milovníky hvûzdné oblohy. I já jsem kdysi – dokud mi to fanatismus a dostatek volného ãasu dovolil – trávil prakticky kaÏdou jasnou noc
alespoÀ z ãásti u dalekohledu. S temn˘mi kruhy pod oãima jsem se pﬁed lety snaÏil o ﬁadu systematick˘ch programÛ: poãínaje prohlédnutím v‰ech dvojhvûzd vyznaãen˘ch v Atlase Coeli
s patnácticentimetrov˘m dalekohledem brnûnské hvûzdárny, pﬁes studium barevn˘ch odstínÛ
jasn˘ch stálic pomocí obyãejného Sometu na jednom z pozorovacích víkendÛ v Úpici a konãe
tﬁeba projektem JAKUDO – JAsnosti KUlov˘ch hvûzDOkup, pﬁi kterém jsme docela rozumnou
a dnes bohuÏel zapomenutou metodou rozostﬁovali jednotlivé mlhavé skvrnky a pokou‰eli se
tak odhadnout jejich hvûzdnou velikost. NezÛstalo v‰ak jenom u kulov˘ch hvûzdokup, n˘brÏ
jsme se vûnovali i bodov˘m planetárním mlhovinám a v extrémních pﬁípadech i otevﬁen˘m
hvûzdokupám. (Od té doby nûkolik následujících let koloval na úpické expedici pﬁíkaz Lucie
Bulíãkové: Rozostﬁujte, rozostﬁujte!)
Ty ãasy jsou pryã. Nûkam se vytratily a já si marnû lámu hlavu kam. Snad je to tím, Ïe vût‰ina tehdej‰ích pozorovatelÛ zestárla a pod vlivem starostí, které se s vûkem zákonitû dostavily, se v‰echny ty ménû ãi více bláznivé pokusy rozplynuly. âasto bez ‰ance na jakoukoli publikaci. VÏdyÈ musíme chodit kaÏd˘ den do práce, ﬁe‰it jednu stupiditu za druhou a veãer, kdyÏ
se doplazíme domÛ, s sebou ‰lehnout do postele a nedoÏít ani pÛlnoãního losování Sportky.
Kde jsou ty doby, kdy jsem cel˘ t˘den – díky ‰Èastnému poãasí – vÏdy celou noc pozoroval, od
dalekohledu ode‰el na ‰patnû placenou brigádu u pásu s nekoneãnû plynoucími zkumavkami,
nakonec odpoledne tﬁi, ãtyﬁi hodiny ‰patnû spal.
Navíc se ﬁada ortodoxních pozorovatelÛ obrátila na „jinou víru“ a zmizela v baÏinû zapomnûní. VÏdyÈ komu dnes nûco ﬁíkají taková jména jako Martin Koneãn˘, Petr Hlous, Lucie
Bulíãková, Palo Jablonick˘, Tomá‰ Rezek, Tomá‰ Nedvûd, Petr Begeni, Michal Schoﬁík, Jano
Mu‰ínsk˘… A pﬁece, právû na jejich bedrech dnes stojí Amatérská prohlídka oblohy. Právû oni
tenkrát pobíhali po loukách a sledovali kde co. Díky Uranometrii 2000, kterou brnûnská hvûzdárna koupila za kdysi ohromujících ãtyﬁicet americk˘ch dolarÛ, pak v nesãetn˘ch kopiích mûli „orgasmus“ kaÏd˘ch pût minut. No napadlo by vás, Ïe Leo‰ Ondra ruãnû do kaÏdého listu
tohoto skvûlého atlasu vyznaãil jména v‰ech dvojhvûzd? Nebo Ïe Tomá‰ Rezek pro kaÏd˘ zákryt dvojhvûzdy Mûsícem kreslil speciální mapku? Nebo Ïe Petr Hlous nûkolik rokÛ z okna
internátu sledoval ﬁadu bez dalekohledu viditeln˘ch promûnn˘ch hvûzd? Nebo Ïe… Právû díky nim, tûmto skvûl˘m a neprávem opomíjen˘m fanatikÛm, dnes existuje ohromující sada sto
ãísel Bílého trpaslíka. A také ﬁada knihy o pozorování mal˘m dalekohledem, rubrika Noãní
obloha v ãasopise Kozmos ãi Bájeãn˘ svût hvûzd, kter˘ je uÏ dávno beznadûjnû vyprodanou
kníÏkou s nápadnû hnusnou obálkou.
Ani jsem si nev‰iml kdy, ale pozorovatelé se nenápadnû zmûnili. Dnes kaÏd˘ s obdivem
hledí na chladnou dokonalost CCD kamer ozdoben˘ch aureolou poãítaãov˘ch monitorÛ. V porovnání s nimi je pozorování jen tak, oãima, na první pohled zcela zbyteãné, ba dokonce úplnû zcestné. VÏdyÈ to vlastnû vÛbec nikoho nezajímá… Kdo dnes vûﬁí v˘sledkÛm získan˘ch
obyãejn˘m, znaãnû zkreslen˘m lidsk˘m zrakem? Nebo je to snad jinak?
Nebudu vám nic nalhávat, odpovûì na tuto otázku neznám. Je pravda, Ïe vûda se bez techniky dûlá ãím dál tím hÛﬁ. A vyhlídky jsou je‰tû hor‰í. Mám ale pocit, Ïe pustit se do nûkterého
z projektÛ, jejichÏ nabídku (a moÏná ne úplnû poslední) vám dnes pﬁedkládám, jist˘ smysl mít
mÛÏe. Je totiÏ moÏné, Ïe vlastnû nevíte, na co se máte koukat. Nebo, coÏ je je‰tû zajímavûj‰í,
vás jiÏ koukání po objektech vzdáleného vesmíru pﬁíli‰ nebaví a chtûli byste s jednoduchou
technikou dûlat „nûco rozumnûj‰ího“.
NedokáÏu ﬁíci, jsou zda v‰echny sepsané úkoly skuteãnû „nûco rozumného“. Ani nevím,
jak moc jsou uÏiteãné. Snad vás alespoÀ trochu pobaví a bezesporu vám dají i nûkolik tipÛ na
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dal‰í toulky hvûzdnou oblohou. ¤e‰ení nûkter˘ch z nich zﬁejmû nepﬁekroãí stránky pozorovacích deníkÛ – ale schválnû, zkuste je poslat s patﬁiãn˘m komentáﬁem do Bílého trpaslíka.
Mnohé z projektÛ, byÈ jsou shrnuty do nûkolika vût, jsou v‰ak znaãnû rozsáhlé a jejich v˘sledky, pﬁi peãlivé práci a neménû peãlivé publikaci, mohou obohatit budoucí kníÏky vûnované
pozorování jednoho z nejkrásnûj‰ích v˘tvorÛ pﬁírody – vesmíru. Tﬁeba se to, co jsme v minulosti prome‰kali, podaﬁí právû vám. S chutí do toho, drÏím vám palce!
Jiﬁí Du‰ek

Jednotlivé nápady nemají Ïádné poﬁadí a jsou navr‰eny „bez ladu a skladu“. Abyste se v nich
alespoÀ trochu vyznali, je u kaÏdého z nich uvedena obtíÏnost: ãím více hvûzdiãek (nejvíce
pût), tím je úkol nároãnûj‰í – buì na pﬁístrojové vybavení nebo na ãas. Ve druhém pﬁípadû se
totiÏ poãítá s tím, Ïe jednak prohlédnete ﬁadu objektÛ, jednak pﬁed i bûhem realizace budete
studovat patﬁiãnou literaturu i v˘sledky pozorovatelÛ, kteﬁí se do toho zakousli pﬁed vámi.
obtíÏnost: *****
Naleznûte a zakreslete Pluto. Vzhledem k jasnosti (ãi spí‰e slabosti) musíte ale pouÏít skuteãnû velik˘ dalekohled a navíc poãkat i na tmavou, bezmûsíãnou oblohu. K identifikaci vám pomÛÏe mapka ve Hvûzdáﬁské roãence.
obtíÏnost: * aÏ *****
Objekty vzdáleného vesmíru jsou bezesporu hodnû zajímavé. Pokud potﬁebujete nûjaké tipy, tak se podívejte
do kníÏky „Mal˘ prÛvodce noãní oblohou“. A úplnû nejlep‰í bude, kdyÏ si kaÏdou jasnou noc vyberete nûkolik vhodn˘ch objektÛ vzdáleného vesmíru a ty pak systematicky prohlédnete ve v‰ech dostupn˘ch dalekohledech. Podrobn˘ popis a kresba by mûly b˘t samozﬁejmostí.
obtíÏnost: ****
Vynikajícím projektem na nûkolik nocí je otrocké, ale velmi zajímavé odhadování (podle stanovené stupnice)
barev jednotliv˘ch jasn˘ch hvûzd. Jejich porovnání s barevn˘m indexem (B-V), resp. i s jasností mÛÏe b˘t vynikajícím dílem! Jako rozumn˘ základ je v‰ak nezbytné prohlédnout alespoÀ nûkolik set hvûzd. Citlivost lidského zraku, obzvlá‰È kdyÏ ho porovnáte s jin˘m pozorovatelem, pak mÛÏe b˘t velmi pouãná.
obtíÏnost: ***
Podle pﬁedpovûdi ve Hvûzdáﬁské roãence se dívejte na pohyb ãtveﬁice Jupiterov˘ch mûsícÛ. Obzvlá‰È zajímavé
jsou úkazy jako vstup ãi v˘stup ze zákrytu planetou nebo pﬁechod mûsíce ãi stínu pﬁes kotouã planety (pﬁedpovûì viz jednotlivé noci). Stín vypadá jako drobná ãerná teãka, satelit pak jako svûtlá, tûÏce zahlédnutelná
skvrnka. Obzvlá‰È pÛsobivá mÛÏe b˘t série kreseb pﬁechodu jednoho takového stínu pﬁes kotouã Jupiteru.
obtíÏnost: **
Pokud budete úkazy Jupiterov˘ch mûsícÛ, obzvlá‰È pak Ió, pozorovat po dobu alespoÀ nûkolika mûsícÛ, mÛÏete stejnû jako hvûzdáﬁi v polovinû sedmnáctého století odhadnout rychlost svûtla. Zatmûní mûsícÛ jsou za dostateãného zvût‰ení snadno pozorovatelné v dalekohledu o prÛmûru objektivu deset centimetrÛ.
obtíÏnost: ***
V prÛbûhu jediné zimní noci nûkolikrát, s odstupem zhruba jedné hodiny, nakreslete v dostateãnû velikém dalekohledu podobu atmosféry Jupiteru. Po pﬁekreslení pak mÛÏete získat pÛsobivou mapu celého plynného obalu planety. Pokud bude takové série poﬁizovat pravidelnû, pak lze studovat i pohyb jednotliv˘ch nápadn˘ch
skvrn. Dalekohled by mûl mít prÛmûr objektivu alespoÀ deset centimetrÛ.
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obtíÏnost: **
Sledujte a hlavnû porovnávejte, jak se bûhem noci mûní jasnost Capelly ze souhvûzdí Vozky. Jedná se totiÏ o tzv.
cirkumpolární hvûzdu. Její jasnost v‰ak kolísá s v˘‰kou nad obzorem, díky promûnné prÛhlednosti atmosféry. Velmi zajímavé mÛÏe b˘t i studium zmûny hvûzdné velikosti s rÛznou v˘‰kou nad obzorem, azimutem a také v rÛzn˘ch nocích…
obtíÏnost: *
Co takhle zjistit, jak je to s umûl˘mi druÏicemi… Vzhledem k tomu, Ïe jsou osvûtlovány Sluncem, jejich poãet
bûhem noci kolísá… Pokuste se to potvrdit „na vlastní oãi“.
obtíÏnost: *
Zkuste sledovat, jak se s rÛzn˘mi pozorovacími podmínkami (pﬁedev‰ím mezní hvûzdnou velikostí), mûní úhlov˘ prÛmûr galaxie M 31 a M 33. TaktéÏ byste mohli otestovat rÛzné pﬁístroje. Va‰e v˘sledky budou nadmíru zajímavé! Stejnû se mÛÏete dívat i na jiné, úhlovû vût‰í objekty – tﬁeba M 101.
obtíÏnost: *
Existuje pﬁedstava, Ïe nad ránem létá více meteorÛ… Zkuste se o tom pﬁesvûdãit!
obtíÏnost: *****
Zku‰enûj‰í pozorovatelé se mohou promûnit ve „fotometricko/vizuální“ filtry a zaãít systematicky odhadovat
jasnosti rÛzn˘ch bodov˘ch (napﬁ. planetární mlhoviny) ãi plo‰n˘ch (napﬁ. kulové hvûzdokupy) objektÛ vzdáleného vesmíru. Nelehká práce vám bude odmûnûna zájmem ostatních pozorovatelÛ a ãtenáﬁÛ nejrÛznûj‰ích
zpravodajÛ.
obtíÏnost: **
Existuje teorie, Ïe nápadnost planetárních mlhovin kolísá se zpÛsobem, jak na nû hledíme: tedy zda pﬁímo nebo tzv. boãním pohledem. Zkuste to ovûﬁit.
obtíÏnost: ***
KaÏdé ráno obyãejn˘m fotoaparátem na stativu vyfotografujete malebné seskupení Jupiteru, Saturnu a ﬁady
objektÛ v souhvûzdí B˘ka. Získáte tak unikátní sérii dokumentující pohyb obou tûles sluneãní soustavy.
obtíÏnost: **
Co tak si „zabûhnout“ MessierÛv maratón? A to i jindy neÏ na jaﬁe! Prostû se pokuste bûhem jediné noci zahlédnout co nejvíc objektÛ z Messierova katalogu. Tahle „soutûÏ“ samozﬁejmû vyÏaduje dobré naplánování
a pﬁedem stanovené poﬁadí jednotliv˘ch cílÛ.
obtíÏnost: ***
Nûkterou z jasn˘ch nocí zaostﬁete Somet binar na promûnnou hvûzdu CY Aqr. Není sice nijak jasná, ale na
druhou stranu se mûní prakticky nepﬁetrÏitû, v nûkter˘ch okamÏicích dokonce tak rychle, Ïe musíte dûlat odhad kaÏdou minutu! Podobn˘ch promûnn˘ch hvûzd je nûkolik, najdûte je v katalogu a podívejte se na nû.
obtíÏnost: ****
Velmi pûkn˘m cílem – byÈ pro vût‰í dalekohled–je nejjasnûj‰í kulová hvûzdokupa G1 z galaxie M 31 a také
rozsáhlé mraãno horkého vodíku NGC 604 v galaxii M 33.
obtíÏnost: ***
Prohlédnûte si planetu Neptun v rÛzn˘ch dalekohledech. Schválnû, jakou barvu vám pﬁipomene a v jakém
zvût‰ení se bude jevit coby kotouãek? Má úhlov˘ prÛmûr 2,3 vteﬁiny, Pokud si na to troufnete, pak zkuste na-
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lézt i jeho nejjasnûj‰í mûsíc: Triton. Ten je jasn˘ kolem 14 mag, takÏe ho mÛÏete spatﬁit pouze ve velk˘ch dalekohledech ãi na fotografiích.
obtíÏnost: **
Pokuste se za dobr˘ch podmínek spatﬁit planetku Vestu i bez dalekohledu. Navíc mÛÏete sledovat, jak se z noci na noc mûní její poloha. Kromû toho je tahle oblast zajímav˘m cílem pro fotografy.
obtíÏnost: ***
Zkuste (napﬁ. po prohlédnutí roãenky) nalézt i dal‰í jasné planetky. Nûkteré z nich mûní jasnost a jejich pravidelné kolísání je dokonce postﬁehnutelné i v obyãejn˘ch dalekohledech.
obtíÏnost: *
Nakreslete Uran v nûkolika po sobû následujících dnech. Poznáte z va‰ich kreseb, Ïe mûní polohu?
obtíÏnost: *
Pozorování Algolu by mûlo b˘t skoro povinné (dva aÏ tﬁi odhady za noc). Pokud se chcete podívat i na jiné
jasné promûnné hvûzdy, pak vám doporuãujeme eta Aquile a delta Cephei (mûní se poﬁád, takÏe udûlejte dva
aÏ tﬁi odhady kaÏdou jasnou noc).
obtíÏnost: ***
Pravovûrn˘ pozorovatel deep-sky by se nemûl omezit jenom na popis a kresbu. Tu a tam je jeho svatou povinností sledovat i v˘jimeãné promûnné hvûzdy. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t U Sgr, která je souãástí jedné otevﬁené
hvûzdokupy, ãi dlouhoperiodické promûnné u M 80. Neménû zajímavé je i okolí M 5 a ﬁada dal‰ích hvûzdokup.
obtíÏnost: ***
Velmi cenn˘ je i fotografick˘ záznam zmûn jasnosti nûjaké jasné promûnné hvûzdy.
obtíÏnost: ****
AÏ se nad vámi objeví skuteãnû hodnû tmavá obloha, zkuste si do Gnomonického atlasu zakreslit podobu
Mléãné dráhy. Urãitû nepÛjde o nic jednoduchého, ale v˘sledek mÛÏe stát za to! Neménû snadné je popsat tuto ozdobu noãní oblohy i slovy.
obtíÏnost: **
Co tak dívat se po obloze bez dalekohledu? MÛÏete napﬁíklad zjistit, které objekty jsou vidût pouh˘ma oãima.
Navíc si mÛÏete ostrost va‰eho zraku otestovat na tûsn˘ch dvojhvûzdách. UÏ jenom jejich vyhledání v katalogu bude velmi zásluÏné dílo.
obtíÏnost: **
Kolik jednotliv˘ch ãástí Saturnova prstenu zahlédnete? A pokud uÏ se na nûj podíváte vût‰ím dalekohledem,
zkuste také nakreslit v‰echny hvûzdy (i ty nejslab‰í) v jeho nejbliÏ‰ím okolí. Nûkteré z nich pozdûji s pomocí
Hvûzdáﬁské roãenky identifikujete jako jeho mûsíce. Kolik jich uvidíte? Jak mûní z noci na noc polohu?
obtíÏnost: ***
Pokud patﬁíte mezi zku‰ené pozorovatele, moÏná by vás bavilo systematicky prohlédnout celou oblohu triedrem a popsat, jak v nûm vidíte v‰echny dostupné objekty.
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obtíÏnost: *
Zkuste najít zapadající Venu‰i a namíﬁit na ni vût‰í dalekohled. Uvidíte, Ïe se díky lomu svûtla v zemské atmosféﬁe promûní v uzounké spektrum. Podmínkou je ãistá, prÛzraãná obloha aÏ k horizontu.
obtíÏnost: ***
Bude-li nûkdy skuteãnû hodnû pûknû, tedy pﬁedev‰ím tmavá, bezoblaãná obloha, vrhnûte se na prohlídku tzv.
temn˘ch mlhovin, kter˘mi opl˘vá Mléãná dráha!
obtíÏnost: **
Pokud by vás nebavil „Messierovsk˘ maratón“, mÛÏete se v podobném stylu vrhnout systematicky i na jiné
objekty: Napﬁíklad zkuste zahlédnout (a popsat) bûhem jediné noci v‰echny kulové hvûzdokupy.
obtíÏnost: **
Alternativní „zábavou“ mÛÏe b˘t zahlédnutí nejjiÏnûj‰ího deep-sky objektu.
obtíÏnost: *
Pohrajte si s „vlastníma oãima“. Tedy ne, Ïe byste se mûli nûjak sebepo‰kozovat, ale zkuste zjistit, jak vidíte
vesmír jedním a obûma oãima… Jak záleÏí na dalekohledu a jak vás tﬁeba oslÀuje baterka… Stejnû zajímavé mÛÏe testování (pﬁes den i v noci) ostrosti va‰eho zraku.
obtíÏnost: **
Zkuste nalézt Venu‰i ve dne, pomocí dalekohledu. Pokud by vám to vy‰lo, zkuste se podívat i po jin˘ch objektech. Zjistûte prostû, jak slabá tûlesa vidíte dalekohledem na denní obloze.
obtíÏnost: ***
Co tak udûlat poﬁádnou, ale skuteãnû poﬁádnou mapu Mûsíce pﬁi pohledu bez dalekohledu? Ale znamená to
dívat se na nûj v rÛzn˘ch fázích, libracích, za rÛzného osvûtlení…
obtíÏnost: ***
Co tak se vydat po stopách prvních pozorovatelÛ, postavit si model Galileova dalekohledu a s ním se dívat na
oblohu. Pokud své záznamy obloÏíte zajímav˘m komentáﬁe, bude to skvûlé dílo!

PS: KdyÏ to bude v m˘ch silách a pﬁedev‰ím omezen˘ch ãasov˘ch moÏnostech, mÛÏu vám pﬁi
realizaci uveden˘ch úloh pomoci. Ale ruku na srdce, moc na to nespoléhejte, pÛjde pﬁedev‰ím
o va‰e dílo. Kromû toho budu velmi rád, kdyÏ mi po‰lete dal‰í námûty, které tﬁeba nûkdy nûjak vyjdou v ãlánku Know what II. Ale hlavnû, dívejte se na oblohu. I já jsem to dûlal a bylo
to moc krásné.

EdwardÛv zákon vztahu ãasu a pracovního úsilí:
Pracovní úsilí x ãas = konstanta
A. Máme-li na práci je‰tû spoustu ãasu, na‰e poãáteãní úsilí je minimální.
B. Jakmile se ná‰ ãas blíÏí nule, pracovní úsilí se blíÏí nekoneãnu.
Z ãehoÏ vypl˘vá:
V‰echno na svûtû vzniká na poslední chvíli.
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Konvektivní celly po tﬁiceti letech!
âlovûk by ﬁekl, Ïe vûci velké jako Jupiter se tûÏko schovávají, zvlá‰tû, kdyÏ se nacházejí na povrchu na‰eho Slunce.
A pﬁece.
Prakticky tﬁicet let se vûdci snaÏili najít gigantické konvektivní celly, které by mohly vysvûtlit, jak Slunce rotuje,
jak se po povrchu Slunce pohybují sluneãní skvrny nebo
jak dochází k ovlivÀování kosmického poãasí.
Tento objev lze srovnávat napﬁíklad s tlakov˘mi níÏemi
a v˘‰emi na na‰í Zemi. Proã to ale trvalo tak dlouho?
DÛvod je jednoduch˘.
Gigantické cely se mûní tak pomalu a projevují tak malou aktivitu, Ïe je bylo moÏné objevit aÏ za pomoci nejmodernûj‰í pozorovací techniky (pﬁedev‰ím díky druÏici
SoHO) a nejrychlej‰ích poãítaãÛ.
Pohyby sluneãní atmosféry se mûﬁí pomocí modrého
nebo ãerveného Dopplerova posuvu. V praxi to vypadá tak,
Ïe se vybere nûjaká spektrální ãára a ta se promûﬁuje – kdyÏ
je tro‰ku posunuta, tedy kdyÏ se odli‰uje zmûﬁená vlnová
délka od vlnové délky stanovené laboratornû, dá se na základû vzoreãkÛ Dopplerova jevu vypoãítat, jakou rychlostí
se k nám zdroj svûtla pﬁibliÏuje, nebo naopak vzdaluje.
Obecnû platí, Ïe pokud se zdroj vzdaluje, tak se vlnová délka prodluÏuje a svûtlo tudíÏ „ãervená“ (mluvíme o ãerveném posuvu), pokud se naopak pﬁibliÏuje, vlnová délka se
zkracuje a svûtlo „modrá“ (tzn. modr˘ posuv). V globálnûj‰ím mûﬁítku je rud˘ posuv jednou z moÏností, jak zmûﬁit
stáﬁí vesmíru.
Pokud se podíváme na Slunce, uvidíme oba posuvy.
Zatímco v˘chodní ãást se k nám vlivem rotace Slunce bude
pﬁibliÏovat, tedy bude jevit modr˘ posuv, polokoule západní se bude vzdalovat a jevit tedy ãerven˘ posuv. Vlastní rotace Slunce je tedy nejvût‰ím zdrojem Dopplerova jevu.
V ‰edesát˘ch letech se podaﬁilo Bobu Leighonovi,
Georgi Simonovi a Bobu Noyesovi z Kalifornského institutu technologií odstranit rotaci Slunce z dopplerovsk˘ch pozorování a objevit jemnûj‰í rychlostní strukturu, konvektivní celly, které se naz˘vají supergranule. JiÏ v roce 1968
George Simon a Nigel Weiss pﬁedpovûdûli, Ïe supergranule by se mohly sluãovat do je‰tû vût‰ích konvektivních celkÛ.
Ale jak vlastnû supergranule vznikají? V kaÏdé supergranuli lze rozli‰it jakési její zmen‰enini, granule. Slunce
vlastnû nemá Ïádn˘ pevn˘ povrch, je to jen koule Ïhav˘ch
plynÛ. Teploty uvnitﬁ jsou obrovské, ﬁádovû desítky milionÛ stupÀÛ, zatímco na viditelném povrchu teplota ãiní „jen“
asi 6000°C. Je jasné, Ïe se teplo zevnitﬁ musí nûjak dostávat
na povrch. Kupodivu se zdánlivû nejsnaz‰í cesta, a to záﬁe-
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ním, Slunci vÛbec nevyplácí. Foton z oblasti vzniku smûrem k povrchu proniká miliony let,
protoÏe se na své cestû velmi hust˘m prostﬁedím neustále sráÏí s ãásticemi látky, ztrácí pÛvodní energii a rozpadá se na úplnû jiné. UplatÀuje se zde jin˘ jev, a to konvekce, kterou si lze nejsnáze pﬁedstavit jako var – teplá látka v urãit˘ch oblastech (vzestupn˘ch proudech) stoupá nahoru, „probublá“ na povrch, ochladí se a zase jinou trasou (sestupn˘m proudem) klesá.
Podobné konvektivní proudûní lze nalézt i v zemské atmosféﬁe a hojnû je vyuÏíváno pﬁi bezmotorovém létání ãlovûkem, pﬁípadnû ptáky. A právû „bubliny na povrchu Slunce“ vytváﬁejí
granulaci, kterou lze pozorovat i pouh˘m okem. Granulaãní struktury se spolu skládají do vût‰ích celkÛ, odbornû se tomuto zpÛsobu skládání ﬁíká superpozice. Tak vzniká supergranulace,
kterou jiÏ pouh˘m okem pozorovat nemÛÏeme, ale která se projeví aÏ po poãítaãovém zpracování dopplerovsk˘ch snímkÛ. Podobû tedy supergranule superpodují do gigantick˘ch cell.
Jak˘ to má ale v praxi v˘znam, jak to mÛÏe ovlivnit Ïivot ãlovûka na Zemi?
Pﬁednû, granulace jako taková je jev velmi rychle promûnliv˘ v ãase, granule jsou schopny
pﬁeÏít ﬁádovû minuty aÏ desítky minut; jejich rozmûry se pohybují maximálnû kolem hodnoty
1 000 kilometrÛ. Supergranulární síÈ je na tom jiÏ podstatnû lépe, supergranule Ïijí i dva dny
a mají rozmûry ﬁádovû 30 000 kilometrÛ. Objevené gigantické konvektivní celly podle dosavadních v˘zkumÛ jsou
schopny pﬁeÏívat i více neÏ deset dní a jejich rozmûry lze
srovnávat s planetou Jupiter – ﬁádovû ve stovkách tisíc kilometrÛ. To je v˘teãná referenãní síÈ, která umoÏní astronomÛm sledovat pohyby struktur po sluneãním povrchu. A to
je pﬁesnû to, co sluneãní fyzikové jiÏ del‰í dobu potﬁebují.
Pﬁi v˘zkumu aktivních oblastní, v nichÏ se typicky vyskytují sluneãní skvrny, je zapotﬁebí se dozvûdût, jak hluboko tyto oblasti „koﬁení“. A to se jistû zjistí právû pﬁi sledování
chování sluneãních skvrn vÛãi referenãní síti gigantick˘ch
cel. A aÏ velmi dobﬁe poznáme jevy v aktivních oblastech
a budeme je umût pﬁedpovídat, dovedeme také pﬁedpovídat
napﬁíklad geomagnetické bouﬁe, tolik nebezpeãné pro ve‰keré elektrické pﬁístroje, ale i pro
kosmonauty na obûÏné dráze kolem Zemû. A to uÏ pro Ïivot ãlovûka nûco jistû znamená.
Michal ·vanda

Spocku, máme vás!
Astronomové z McDonaldovy observatoﬁe University of Texas v pondûlí 7. srpna oznámili, Ïe
nalezli plynného obra obíhajícího hvûzdu epsilon Eridani.
Na tom by nebylo nic divného, vÏdyÈ exoplanet je v souãasnosti známo jiÏ pﬁes padesát, je
jich známa jiÏ nejrÛznûj‰í spousta typÛ. Av‰ak – epsilon Eridani je hvûzda pozorovatelná pouh˘m okem a podle mûﬁení druÏice Hipparcos je vzdálena 10,5 svûtelného roku. Tedy doslova
za humny.
Jde o ãervenou hvûzdu spektrální tﬁídy K2V s hmotností asi 0,8 hmotnosti Slunce a svítivostí 0,33 svítivosti sluneãní; povrch hvûzdy je o nûco málo chladnûj‰í neÏ povrch Slunce –
5180 kelvinÛ. Její stáﬁí je odhadnuto mezi hodnotami 500 milionÛ a 1 miliardou let.
Astronomové se shodují, Ïe pohledem na epsilon Eridani se vlastnû díváme do minulosti na‰í vlastní Sluneãní soustavy, do doby, kdy se v místech, kde se dnes nachází hvûzda zvaná
Slunce, nacházela hvûzda a mlhovina, z níÏ kondenzovaly planety.
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JiÏ od roku 1997 víme o dal‰í paralele kromû
fyzikálních parametrÛ. Pozorovatelé vyuÏívající
Teleskop Jamese Clerka Maxwella na Mauna Kea
na Havaji objevili pomocí pﬁístroje SCUBA
(Submilimeter Common User Bolometer Array)
kolem nûkolika blízk˘ch hvûzd prachové disky –
namátkou se jednalo napﬁíklad o hvûzdy Vega, beta Pictoris a – epsilon Eridani. Pozorování na vlnové délce 850 mm ukázala jasnû prachov˘ disk
rozkládající se ve vzdálenostech 30 aÏ 90 astronomick˘ch jednotek od centrálního tûlesa s vrcholem jasnosti ve vzdálenosti asi 60 AU od hvûzdy.
JiÏ tento fakt poukazoval na moÏnost, Ïe teorie o vzniku planetárních soustav z prachoplynov˘ch diskÛ kolem hvûzd mÛÏe b˘t správnû. Senzacím v‰ak nebyl konec. O rok pozdûji
zveﬁejnil stejn˘ t˘m zprávu, Ïe nalezl v disku epsilonu Eridani bodové zjasnûní. Od poãátku
bylo jasné, Ïe o planetu nejde.
Pro vysvûtlení tohoto jevu musíme zaãít trochu ze‰iroka. Prachové disky kolem hvûzd se
nechovají jako pevn˘ celek, ale kaÏdá ãástice putuje po své vlastní dráze právû tak, jak o tom
rozhodne v‰emocná gravitace. Pokud se v systému pohybuje souãasnû i vût‰í tûleso, napﬁ. jiÏ
hotová planeta, mohou b˘t jednotlivá zrníãka s takov˘m tûlesem v rezonanci. Podobné jevy
mohou mít v podstatû dva dÛleÏité dÛsledky – buì dojde k vymr‰tûní men‰ího tûlíska úplnû
ze své pÛvodní dráhy velkou poãáteãní rychlostí, nebo se v nûkter˘ch místech zaãnou tûlíska
kumulovat. Prachová zrna pÛvodnû obíhají po spirále kolem své mateﬁské hvûzdy. Pﬁi svém
pﬁibliÏování se k centru soustavy v‰ak dochází k rezonanãním efektÛm s existujícími planetami a v prachovém disku se objeví jednak díry a jednak místa s vût‰í hustotou, která se pak projeví jako zjasnûní v prachovém disku.
Bodové zjasnûní tedy poukázalo na fakt, Ïe v systému epsilon Eridani se mÛÏe nacházet
vût‰í tûleso (nebo tûlesa), které dokázalo „nasát“ prach do svého gravitaãního pole. Objeven˘m
prachov˘ disk je dal‰í paralelou se Sluneãní soustavou s lze ho srovnávat s Kuiperov˘m pásem komet.
7. srpna byl oznámen objev planety. K objevu pﬁispûla dvacetiletá peãlivá promûﬁování radiálních rychlostí této hvûzdy. V˘poãty ukazují, Ïe planeta je pravdûpodobnû Jupiterova typu,
má hmotnost mezi 0,8 a 1,6 Jupiteru a obíhá svou hvûzdu ve vzdálenosti pﬁibliÏnû 3,2 astronomické jednotky (480 milionÛ kilometrÛ; tedy v místech, kde v na‰í Sluneãní soustavû leÏí
hlavní pás asteriodÛ) po znaãnû eliptické dráze.
Proã se ale kolem objevu dal‰í exoplanety dûlá takov˘ poprask? Právû proto, Ïe je to témûﬁ
„co by kamenem dohodil“. Pﬁi dan˘ch parametrech dráhy a vzdálenosti od Zemû by v ideálním pﬁípadû byla úhlová vzdálenost hvûzdy a planety v soustavû epsilon Eridani pﬁibliÏnû 1“.
A to je pﬁeci v rozli‰ovacích mezích pozemsk˘ch dalekohledÛ!
Problém je ov‰em v nûãem jiném. Planety
jsou obecnû tûlesa velmi slabá, ve vizuální oboru
spektra jsou tedy pﬁípadná tûlesa planetárního typu beznadûjnû pﬁezáﬁena mateﬁskou hvûzdou.
Ponûkud lépe na tom budeme v pﬁípadû vût‰ích
vlnov˘ch délek, konkrétnû v infraãerveném oboru
spektra. JenÏe v nûm intenzivnû záﬁí právû prachové disky!
V astronomii není nic jednoduché, ale ﬁe‰ení se urãitû najde. Pﬁesto si troufám tvrdit:
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pokud nûkdy uvidíme v brzké dobû pﬁím˘ snímek exoplanety, bude to právû ta kolem epsilonu Eridani.
Hned bylo v‰ak jasné (a simulace to prokázaly), Ïe objevená planeta nemÛÏe b˘t tûlesem,
které zpÛsobilo zjasnûní v prachovém disku. Takové tûleso by muselo obíhat ve vzdálenosti asi
30 astronomick˘ch jednotek od centra soustavy. V˘poãty ukazují, Ïe jiÏ planeta hmotnosti
Neptunu by mohla provést takovou ta‰kaﬁici.
Radost z objevu by jistû mûl zesnul˘ americk˘ scénárista Gene Roddenberry, tvÛrce populárního seriálu Star Trek. Ten totiÏ jednoho ãlena posádky pÛvodní hvûzdné lodi Enterprise nechal narodit na Vulkanu – planetû obíhající právû Epsilon Eridani (jiní autoﬁi zase uvádûjí 40
Eridani – bohuÏel jsou si tyto dvû hvûzdy natolik podobné, Ïe jen z popisÛ v knihách nelze jednoznaãnû rozhodnout). První a zároveÀ vûdeck˘ dÛstojník Spock byl mí‰encem pozemské Ïeny Amandy Graysonové a vulkanského velvyslance Sareka...
V tomto ohledu Roddenberry pﬁestﬁelil. Soustava je pﬁíli‰ mladá na to, aby mohla obsahovat Ïivot takov˘, jak si jej dovedeme pﬁedstavit, tím ménû Ïivot inteligentní. Ale nemÛÏeme vûdût, co bude za nûkolik miliard let. Tﬁeba se tam pﬁeci jen na jedné kamenné planetû vyvine
vysoce vyspûlá civilizase se zelenou krví na bázi mûdi a telepatick˘mi schopnostmi, podﬁízeni jen logice a povaÏující emoce za „lidskou slabost“.
Michal ·vanda

Objevte si kometu!
Chcete sami objevit kometu? Ano? Pak k tomu nepotﬁebujete nic jiného neÏ neru‰en˘ pﬁístup
k Internetu, dobr˘ zrak, trpûlivost, trochu ‰tûstí a zábûry pravidelnû vysílané Sluneãní a helioseismickou observatoﬁí SOHO.
Minul˘ t˘den si observatoﬁ SOHO, zavû‰ená jeden a pÛl milionu kilometrÛ od Zemû v tzv.
Lagrangovû bodu L1, pﬁipsala na konto jiÏ dvoustou kometu. Postaral se o to britsk˘ amatér
Michael Oates, jenÏ na Internetu peãlivû prohlíÏel snímky okolí Slunce poﬁizované jedním
z koronografÛ na palubû sondy a v záznamech z jedenáctého dubna 1997 narazil na nenápadnou, rychle se rozpl˘vající skvrnku – jubilejní 200. vlasatici C/1997 G6.
„S dvûma stovkami se SOHO s pﬁehledem stává nejv˘konnûj‰ím objevitelem komet,“ potvrdil v˘jimeãnost
observatoﬁe Brian Marsden z Minor Planet Center. Na, znaãnû vzdálené druhé pozici je pak automatick˘ „kombajn“ LINEAR s „pouh˘mi“ padesáti objevy. Nepoãítáme-li tato dÛmyslná zaﬁízení, je v kategorii „jednotlivcÛ“, nejúspû‰nûj‰í Carolyn Shoemaker se tﬁiceti vlasaticemi.
Hlavním posláním observatoﬁe SOHO je v˘zkumu sluneãního nitra, povrchu, atmosféry
a sluneãního vûtru, nabit˘ch ãástic zaplavující
meziplanetární prostor. Díky ní se hvûzdáﬁi
poprvé pokou‰í pﬁedpovídat vesmírné poãasí:
pﬁedev‰ím vznik sluneãních erupcí a na nû
navazujících geomagnetick˘ch bouﬁí. Objevy
komet jsou pak jenom vedlej‰ím, ale o to pﬁíjemnûj‰ím produktem.
„KdyÏ pﬁed pûti lety SOHO startovalo, nikdo takovou ﬁadu vlasatic nepﬁedpokládal,“ potvrdil
v tiskové zprávû NASA Doug Biessecker,
sluneãní fyzik z Goddardova stﬁediska kosmick˘ch letÛ. „MnoÏství komet objeven˘ch detektorem LASCO pﬁedãil ve‰kerá na‰e oãekávání.
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DÛsledkem je zv˘‰ení na‰eho odhadu celkového poãtu tzv. Kreutzov˘ch komet. Mûlo by jich b˘t ãtyﬁikrát více, tedy na dvacet tisíc.“
V zorném poli koronografÛ se objeví pouze ty komety, které se ke Slunci pﬁiblíÏí na sebevraÏednû malou vzdálenost. Velká vût‰ina z nich, stejnû jako SOHO 200 (tedy C/1997 G6),
v‰ak za takov˘ prÛlet zaplatí prakticky okamÏitû Ïivotem: mnohdy umírají v pekelném Ïáru
Slunce jiÏ nûkolik hodin po objevu.
Hlavním nástrojem k hledání komet blízko Slunce jsou koronografy, které pomocí kruhového stínítka zakr˘vají jas sluneãního disku a nabízejí tak pohled na blízké sluneãní okolí
s ﬁídkou atmosférou (tzv. koronou), vãetnû planet a jasn˘ch hvûzd. Snímky ze SOHO se na
Internetu obnovují v reálném ãase kaÏd˘ch tﬁicet minut. Tedy ve stejn˘ okamÏik jako na monitorech profesionálních astronomÛ. Zhruba kaÏd˘ t˘den se pak na tûchto zábûrech, které mají moÏnost sledovat miliony lidí, ukáÏe kometa. Je pﬁitom jenom otázkou ‰tûstí, kdo si jí v‰imne jako první.
MoÏná vás to pﬁekvapí, ale vût‰ina sebevraÏedn˘ch vlasatic má zﬁejmû spoleãn˘ pÛvod:
jsou to fragmenty obﬁího jádra, které se pﬁed nûkolika tisíci roky rozpadlo pﬁi tûsném prÛletu
kolem Slunce. Podle spekulací Briana Marsdena mÛÏe jít o pozÛstatky vlasatice, jejíÏ rozpad
v roce 372 pﬁed Kristem kometu zaznamenali nûkteﬁí starovûcí uãenci.
„SOHO zﬁejmû vût‰inou pozoruje fragmenty velké vlasatice, kterou spatﬁil roku 372 pﬁed na‰ím letopoãtem
ﬁeck˘ astronom Ephorus,“ ﬁíká doslova. „Popsal totiÏ, jak se rozpadla na dvû ãásti. Podle m˘ch v˘poãtÛ se
tyto ãásti ke Slunci opût vrátili kolem roku 1100. Opût se rozpadly a daly tak za vznik této rodinû.“ Jádro této pÛvodní komety mohlo mít v prÛmûru aÏ 100 kilometrÛ - coÏ je 10 aÏ 20krát více neÏ u bûÏn˘ch vlasatic, av‰ak i tak pﬁi tûsném prÛletu podlehlo slapov˘m silám na‰í denní hvûzdy.
Dnes pozorované úlomky pﬁilétají z jihu, pod úhlem 35 stupÀÛ vÛãi rovinû ekliptiky. Díky
tomu, jak se SOHO bûhem roku pohybuje vzhledem ke Slunci a Zemi, objevují se vlasatice kolem února z v˘chodu, kolem srpna ze západu a v ãervnu a listopadu z pﬁímého smûru.
Komety této „sebevraÏedné“ rasy byly pojmenovány po Heinrichu Kreutzovi, jenÏ se v letech
1880 aÏ 1890 zaãal jako první tûmito pﬁípady systematicky zab˘vat. AÏ do roku 1979 jsme na
základû v˘sledkÛ pozemních dalekohledÛ poznali jenom devût takov˘ch vlasatic.
PrÛkopnick˘ detektor SOLWIND na umûlé druÏici P78-1 jich v letech 1979 aÏ 1984 objevil
hned ‰est. (MoÏná si vzpomenete, Ïe byl jeho provoz násilnû ukonãen cviãn˘m sestﬁelením americkou vojenskou raketou.) Dal‰ích deset exempláﬁÛ pak mezi roky 1987 a 1989 pﬁidal koronograf na Solar Maximum Mission (SMM), jenÏ se pro zmûnu proslavil coby první na obûÏné dráze opraven˘ satelit. (Posádkou amerického raketoplánu v roce 1984.) Zásadní zlom
v‰ak nastal aÏ 30. prosince 1995, kdy se do kosmického prostoru vydala západoevropská observatoﬁ SOHO.
Komety Kreutzovy skupiny se pohybují po velmi protáhlé eliptické dráze, která je zaná‰í
jenom 50 tisíc kilometrÛ od povrchu Slunce. Vût‰ina z nich má velikost nejv˘‰e nûkolik desítek metrÛ a záﬁí jenom proto, Ïe v extrémních podmínkách koróny o teplotû nûkolika milionÛ
stupÀÛ záﬁí úplnû v‰echno.
Kometa vyhﬁívající se v Ïáru Slunce je oãima vidût jenom naprosto v˘jimeãnû, napﬁíklad
na denní obloze Ikeya-Seki v roce 1965 ãi tzv. Velká záﬁijová kometa z roku 1882. PrÛmûr jejich ledov˘ch jader se v‰ak pohyboval kolem nûkolika kilometrÛ. Drtivá vût‰ina drobn˘ch
snûhov˘ch koulí je v‰ak aÏ na krátké okamÏiky, kdy se v blízkosti Slunce vypaﬁí, neviditelná.
„V minulosti jsme tyto vlasatice povaÏovali za naprostou raritu, jelikoÏ ze zemû bylo takov˘ch pﬁípadÛ jako
Ikeya-Seki vidût málo,“ shrnul diametrální rozdíl Brian Marsden. „Malé fragmenty jsou aÏ na nûkolik málo dní prÛchodu pﬁísluním nesmírnû slabé a v okamÏiku, kdy se objeví zorném poli
SOHO uÏ pozorujeme jejich neodvratnou smrt.“
VraÈme se ale k neb˘valé Ïni. Za pﬁíval nov˘ch objevÛ „SOHO-komet“ mÛÏou do znaãné
míry amatéﬁi. Právû oni totiÏ prohledávají volnû pﬁístupná data na Internetu – jak snímky
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v reálném ãase (sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html), tak i bohat˘ archiv (sohowww.nascom.nasa.gov/data).
SOHO má ve své v˘zbroji hned tﬁi koronografy, které hlídají dûní v atmosféﬁe v rozmezí
1,1 do 32 sluneãních polomûrÛ. Na první pohled by se mohlo zdát, Ïe nejsnaz‰í je hledat na zábûrech ‰irokoúhlém dalekohledu C3, kter˘ má zorné pole o prÛmûru 16 stupÀÛ (od 4 do 30
polomûrÛ). Statistika v‰ak ukazuje, Ïe celé dvû tﬁetiny vlasatic amatéﬁi objevili v archivu snímkÛ koronografu C2, jenÏ pravidelnû snímá oblast v rozmezí 2,5 aÏ 6 polomûrÛ Slunce, tedy
v zorném poli o prÛmûru jenom tﬁi stupnû. PﬁipomeÀme, Ïe jeden sluneãní polomûr odpovídá
pﬁibliÏnû 700 tisíc kilometrÛm.
Cel˘ fígl spoãívá v tom, Ïe jasnost sebevraÏedn˘ch komet b˘vá nejvût‰í v dobû, kdy se pohybují ve vzdálenosti ve vzdálenosti 7 aÏ 9 milionÛ kilometrÛ. Díky sklonu dráhy se v‰ak pﬁi
pohledu z druÏice promítají jenom nûkolik stupÀÛ od Slunce.
Úplnû nejlep‰í období, kdy lze novou vlasatici zahlédnout, proto nastává od kvûtna do ãervence. Tehdy se sice v dobû nejvût‰í jasnosti nachází v oblasti, kterou má dalekohled C3 z konstrukãních dÛvodÛ ãásteãnû zakrytou, av‰ak mÛÏe b˘t pohodlnû vidût v zorném poli koronografu C2. Velkou v˘hodu je i to, Ïe se díváme ve smûru letu komety, která se tak pohybuje relativnû malou úhlovou rychlostí. Proto je na její identifikaci k dispozici více ãasu.
Spatﬁit novou vlasatici v jiném období uÏ tak snadné není, neboÈ má v blízkosti Slunce
mnohem vût‰í úhlovou rychlost. âasto se proto stává, Ïe mlhavou skvrnku, která si to kolem
prosvi‰tí právû v pÛlhodinovém intervalu mezi jednotliv˘mi snímky, jednodu‰e propásneme.
„Objevy amatérÛ jsou pro nás nesmírnû dÛleÏité, pomáhají nám totiÏ objasnit historii Kreutzovy skupiny, monitorovat jejich poãet i jasnost. Dobrovolníci také nalezli nûkolik dal‰ích komet jiného pÛvodu, které pro‰ly ve
vzdálenosti od 10 do 20 sluneãních polomûrÛ,“ shrnul hlavní v˘znam tohoto lovu Doug Biesecker.
Zkusit to mÛÏete i vy – ‰anci dostanete kaÏd˘ch tﬁicet minut. MoÏná tak ochutnáte onu bájeãnou pﬁíchuÈ z objevu nepoznaného. Nic víc – jména jednotliv˘ch komet jsou zasvûceny
observatoﬁi SOHO a ne jejich objevitelÛm.
Pavel Gabzdyl, Jiﬁí Du‰ek

Co se stalo s Lineárou?
Leto‰ní rok byl na jasné komety relativnû chud˘. Poté, co jsme se namlsali nádherami jako byly Hyakutake (1996) a Hale-Bopp (1997), vzbuzovala velká oãekávání blíÏící se kometa
C/1999 S4 LINEAR. Faktem je, Ïe uÏ dva prÛlety komet viditeln˘ch pouh˘m okem tûsnû za sebou jsou více neÏ vzácné, tak proã se blíÏí tﬁetí nadûjná?
Kometa LINEAR byla objevena 27. záﬁí 1999 v rámci amerického projektu LINEAR
(LIncoln laboratory Near Earth Asteroid Research – jedná se fakticky o civilní projekt v rukách
americké armády, dalekohled, pomocí nûhoÏ byla kometa objevena, byl pouÏíván ke ‰pionáÏním úãelÛm). Ameriãané prohlásili objev nejdﬁíve za planetku se zvlá‰tním pohybem.
Je‰tûÏe jsou v‰ak na svûtû i dal‰í astronomové a tak z pozorování manÏelÛ Tich˘ch
a ZdeÀka Moravce z Observatoﬁe KleÈ a Ameriãana D. Duriga ze státu Tennessee vyplynulo, Ïe
jde o novou kometu s velmi protáhlou eliptickou drahou. V˘poãty ukázaly, Ïe periheliem projde 26. ãervence 2000 ve vzdálenosti 120 milionÛ kilometrÛ od Slunce. Tﬁi dny pﬁedtím mûla
projít velmi blízko Zemû.
JiÏ od poãátku byly problémy s pﬁedpovídáním její jasnosti. Kometa se totiÏ chovala velmi podivnû. Prvotní domnûnky, Ïe se jedná o kometu s opakovan˘m návratem se nepotvrdily.
ProtoÏe komety nové od star˘ch odli‰ují napﬁíklad faktem, Ïe pﬁi vût‰ím pﬁiblíÏení ke Slunci
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nezvy‰ují svoji aktivitu tak rapidnû, jako vlasatice s opakovan˘m návratem, bylo moÏné pﬁedpokládanou magnitudu pﬁepoãítat.
PÛvodní propoãty ukazovaly, Ïe by Lineára mohla v druhé dekádû ãervence dosáhnout
3,6 magnitud a svou jasností by se tedy pﬁiblíÏila galaxii M 31 v Andromedû, byla by tedy pozorovatelná pouh˘m okem. Maximální jasnost byla ãasem opravována aÏ k hodnotû 6 magnitud, která je jiÏ v souladu se skuteãností.
I pﬁesto nebyl problém kometu sledovat jiÏ od zaãátku ãervence triedrem. Nicménû Ïádná
nádhera to nebyla. Kdyby se v‰ak b˘valo dlouhodobû nezatáhlo, tak jsme mohli vidût zajímavé vûci.

Kometa totiÏ od pﬁedpokládaného prÛchodu periheliem slábla, a to jinak, neÏ pﬁedpovídala její efemerida. Vizuální pozorovatelé taktéÏ hlásili ztrátu kondenzace a prodluÏování komy, coÏ je u komet jev více neÏ neobvykl˘.
Oficiální zprávy v‰e vysvûtlily. Kolem 25. ãervence kﬁehké ledové jádro Lineáry nevydrÏelo tepelné namáhání Slunce a rozpadlo se na spoustu malink˘ch fragmentÛ, z nichÏ nejvût‰í
mají zatím rozmûry kolem 30 metrÛ. Stalo se vlastnû nûco podobného jako kometû ShoemakerLevy 9 v roce 1994 poblíÏ Jupiteru (akorát, Ïe tam za to mohly slapové síly pﬁi pﬁedchozím tûsném prÛletu).
Na rozpadající se jádro se 5. srpna podíval i HubbleÛv kosmick˘ dalekohled krouÏící na obûÏné dráze kolem Zemû a astronomové se nestaãili divit (viz pﬁiloÏen˘ snímek). Místo jednoho kometárního jádra spatﬁili malou armádu „minikomet“ a spoustu prachu. Co se ale vlastnû
stalo?
Na rozpad Lineáry existuje nûkolik teorií. Jedna z nich nabízí jako ﬁe‰ení hypotézu, podle
níÏ byla kometa LINEAR pÛvodnû mnohem vût‰í, jenÏe se nûkde v hlubinách kosmu rozpad-
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la ﬁeknûme na dvû. Má to v‰ak háãek. K rozpadu by muselo dojít ve velmi chladn˘ch dálkách
kosmu, ve vzdálenostech kolem 1 svûtelného roku od Slunce, kde se nenachází pﬁíli‰ mnoho
faktorÛ, které by mohly rozpad zpÛsobit. Nicménû to znamená, Ïe by ke Slunci musely dospût
dvû komety po velmi podobn˘ch drahách krátkém ãasovém intervalu za sebou, asi tak do deseti let.
Pravdûpodobnûj‰í teorii mÛÏeme odvodit z v˘voje absolutní jasnosti komety (hvûzdná velikost, jakou by mûla, kdyby se nacházela souãasnû ve vzdálenosti 1 AU od Slunce i Zemû)
v ãase. V˘poãty pak ukazují, Ïe jádro by mûlo prÛmûr kolem dvou kilometrÛ. Rychlost unikajících plynÛ v‰ak poukazovala na fakt, Ïe jádro bude asi men‰í, napﬁ. Brian Marsden navrhuje, Ïe jádro Lineáry mûlo prÛmûr jen asi 200÷300 metrÛ.
Av‰ak nejmen‰í periodické komety mají jádro o prÛmûru kolem 500 metrÛ a jsou velmi
slabé. Abychom tedy v mnoÏství produkce prachu a plynÛ získali z dvûstûmetrového jádra jeho dvoukilometrov˘ ekvivalent, musíme mnohokrát zvût‰it intenzitu sublimace, mnohokrát
více, neÏ je u komet bûÏné.
Astronomové se domnívají, Ïe kometární jádra nejsou vlastnû nic jiného neÏ slepence prachu, plynÛ a ledu a kamení (s rozmûry ﬁádovû i v desítkách metrÛ). A co se tedy stane, kdyÏ
se taková kometa pﬁiblíÏí ke Slunci? Led se zaãne odpaﬁovat a unikající prach i plyn zaãne na
sluneãním svûtle záﬁit – vytvoﬁí nejdﬁíve charakteristickou kometární komu a následnû
i chvost. A co kdyÏ se led vypaﬁuje nadmûrnû, jako se dûlo u Lineáry? Zásoba zmrzlé vody je
pomûrnû omezená a je dána prakticky jen rozmûrem jádra komety. Po urãité dobû velmi silné
aktivity se vût‰ina zásob vyãerpá a kamení a prach uÏ pak nemá co drÏet pohromadû – jádro se
prostû rozpadne.
A pﬁesnû to se pravdûpodobnû stalo 25. ãervence poblíÏ Slunce. Pro tuto teorii hovoﬁí nûkolik skuteãností: Nûkolik t˘dnÛ pﬁed prÛchodem periheliem zaãala sublimace ledu klesat.
Z pozorovan˘ch 3,6 tun za sekundu 6. ãervence na 1 tunu za sekundu 13. ãervence – do‰ly povrchové zásoby, které byly první „na ránû“. Ve dnech 21. aÏ 23. ãervence byl pozorován znaãn˘ nárÛst aktivity, kter˘ neznamenal nic jiného, neÏ pﬁedsmrtnou kﬁeã, led se zaãal bouﬁlivû
vypaﬁovat i z hlub‰ích vrstev. 24. ãervence pozdû veãer uÏ nic nemohlo kometu zachránit.
Oãekává se, Ïe ãásti komety se budou i nadále rozpadat, protoÏe desintegrací jádra se zvût‰il povrch materiálu, ãímÏ znovu narostlo mnoÏství sublimujícího ledu. 29. ãervence se odpaﬁovalo pﬁibliÏnû 120 kg ledu za sekundu, aktivita v‰ak s docházejícími zásobami klesá, aÏ se
rozpadnou i zb˘vající fragmenty, klesne jiÏ aktivita tak nízko, Ïe se kometa stane nepozorovatelnou.
Z tûlísek by mohl b˘t velmi pûkn˘ meteorick˘ roj. BohuÏel nebude – dráha Lineáry tu zemskou nikdy neprotne. Pﬁi‰li jsme tedy definitivnû o ‰anci pozorovat jakoukoli ãást umírající
komety.
Michal ·vanda

Druh˘ FinaglÛv zákon:
AÈ je oãekávan˘ v˘sledek jak˘koli, vÏdy se najde nûkdo, kdo jej pﬁeochotnû
a) zdiskredituje
b) pﬁikrá‰lí
c) pﬁipí‰e na vrub své vlastní oblíbené teorii.

15

Záblesky druÏic Iridium
AÏ do roku 1957 mûli astronomové oblohu kterou nekﬁiÏovali Ïádné umûlé druÏice. Z poãátku
byl poãet umûl˘ch druÏic mal˘, ale s pﬁib˘vající dobou jejich poãet neúmûrnû rostl, aÏ v tomto desetiletí dosáhl hodnoty 6000.
Záblesky druÏic Iridium na obloze pﬁedstavují nádherné divadlo viditelné pouh˘m okem
a trvající 10-30 sekund. Záblesk Iridia je ve formû velmi jasného záblesku, kter˘ se rovnomûrnû zjasÀuje, a pohasíná.
Pﬁíãinou tohoto jevu je anténa druÏice, jenÏ je pokryta vysoce odraznou vrstvou teflonu
proti teplotním v˘kyvÛm. Tato 2-metrová anténa svírá mezi sebou (je ze 3 ãástí) úhel 120°, pﬁiãemÏ je kolmo k Zemi. Je-li vhodné postavení druÏice k Zemi, mÛÏe na ni na chvíli hodit „prasátko“, bohuÏel oblast záblesku není velká – její ‰íﬁka je asi jen 10 km.
DruÏice Iridium vypustila firma, která jimi zprostﬁedkovávala telekomunikaci na celém
svûtû, jenÏe firma nedávno zkrachovala. I kdyÏ existuje nûkolik projektÛ na záchranu, druÏice
pravdûpodobnû shoﬁí v atmosféﬁe a jiÏ za nûkolik mûsícÛ budou tyto záblesky historií.
Proto si pospû‰te s pozorováním tohoto úkazu, adresa na níÏ jsou záblesky napsané t˘den do
pﬁedu je: http://www.heavens-above.com/countries.asp
Tomá‰ Zajíc

Iridia jdou dolÛ
Na stránce Heavens-above (www.heavens-above.com) byl zveﬁejnûn ãlánek, pﬁiná‰ející nové
informace do procesu zániku satelitÛ Iridium. Oficiální místa stále mlãí, a tak je tato zpráva
jedinou, která za posledních ãtrnáct dní pﬁiná‰í nové informace, o to v‰ak dÛleÏitûj‰í.
V informaci od Mika Mackowskiho, pracujícího pﬁímo na projektu Iridium, se hovoﬁí
o tom, Ïe satelity budou navedeny na niÏ‰í obûÏnou dráhu (o nûkolik set kilometrÛ) jiÏ v záﬁí
tohoto roku. Iridia obíhají kolem Zemû ve v˘‰ce cca 700 km, staÏením na niÏ‰í dráhu se satelity dostanou do hust‰ích vrstev atmosféry, která je bude dále brzdit, sniÏovat jejich rychlost a
mûnit dráhu na uzavírající se spirálu konãící ve stﬁedu Zemû. „Atmosféra práci dokonãí, av‰ak tato
druhá ãást pádu Iridií bude nepﬁedvídatelná“, doplÀuje zpráva.
Mike vûﬁí, Ïe bude snahou navést vstupní bod nad severní polokouli, kde je vût‰í ‰ance
vstupu nad oceánem a pádu do oceánÛ jiÏnû od rovníku, kde je vodní plochy více. Nikde v‰ak
není garantováno, Ïe tomu skuteãnû tak bude a Ïe trosky Iridií by mûly radûji padat do moﬁe.
Je moÏné, Ïe budeme v brzké dobû sbírat na zahradách úlomky komunikaãních satelitÛ místo
meteoritÛ.
Pro pozorovatele Iridium Flares informace udává, Ïe záblesky ãi zjasnûní druÏic Iridium by
mûly pokraãovat tak dlouho, dokud budou satelity funkãní. Stabilizace druÏic v pozici osou
smûrem k Zemi zÛstává zachována, i kdyÏ komunikaãní sluÏby jsou pﬁeru‰eny a dokonce
i pﬁesto, Ïe druÏice budou navedeny na niÏ‰í dráhu. Tato základní orientace druÏic Iridium by
mûla b˘t funkãní, dokud nebude atmosférické brÏdûní natolik silné, Ïe tuto schopnost
pﬁemÛÏe. Potom zaãnou satelity rotovat. Tento pﬁedposlední pﬁíznak zániku satelitu zpÛsobí,
Ïe skonãí pﬁedvídatelné záblesky. Fotografie zábleskÛ Iridií na ãeském území mÛÏete vidût ãi
posílat do galerie na adrese http://iridium.astronomy.cz.
PozorovatelÛm zábleskÛ Iridií doporuãuji, aby ãastûji (nejlépe kaÏd˘ den) aktualizovali
TLE soubory, pokud pouÏívají pro v˘poãet zábleskÛ speciální software. Dal‰í (a patrnû poslední) kapitolou pozorování zábleskÛ Iridií by mûl b˘t záblesk poslední pﬁi oxidaci

16
v atmosféﬁe. K pﬁedvídání vstupÛ druÏic do atmosféry slouÏí stránka Alan Pickup's SatEvo Page,
kterou tímto doporuãuji k bliÏ‰ímu studiu.
Pro úplnost dodávám, Ïe zemská atmosféra sahá velmi vysoko a nemá Ïádnou zﬁejmou hranici, kde konãí a zaãíná vesmír. Budou-li proto satelity navedeny napﬁ. na v˘‰ku 300 – 400 km,
bude brÏdûní v atmosféﬁe sice neodvratné, ale mÛÏe trvat je‰tû pomûrnû dlouho, neÏ satelity
dosáhnou nízk˘ch hust˘ch vrstev atmosféry. TakÏe pozorujme a foÈme, dokud máme co!
Martin Klíma
martin.klima@atlas.cz

Trpasliãí tipy na záﬁí, ﬁíjen a listopad 2000
Pokud nás potká ‰tûstí, doãkáme se krásnû sluneãného podzimu – babího léta. Pokud ne, zaãne typické období chladu, oblaãnosti a inverzí, kdy se Slunce neprodere skrz mraky tﬁeba cel˘ mûsíc. Nejspí‰ nás ov‰em ãekají obû tyto tváﬁe podzimního poãasí. Pokud se na vás nûkterou noc usmûje ta pﬁíjemnûj‰í tváﬁ s jasn˘m nebem, najdûte si chvilku a podívejte se na oblohu – bude to stát za to, zejména ráno. Zveãera se s námi je‰tû velmi dlouho budou louãit souhvûzdí léta – kloní se k západu ãím dál tím dﬁíve, ale ãím dál tím dﬁíve se také stmívá, takÏe
je uvidíme skoro aÏ do zimy. Celou noc pak na nebi vydrÏí v˘razn˘ PegasÛv ãtverec
s pﬁilehlou Andromedou a mlhav˘m obláãkem galaxie M 31. K ránu zase bude obloze vévodit nádherné seskupení jasn˘ch planet a hvûzd v souhvûzdí B˘ka.
Merkur najdete v listopadu na ranní obloze nad jihov˘chodním obzorem, a to témûﬁ po cel˘ mûsíc. Venu‰e se dostává ãím dál tím v˘‰e na veãerní oblohu, ale je je‰tû daleko, za Sluncem,
takÏe nedosahuje ani maximální jasnosti, ani z ní nebude v dalekohledu úhledn˘ srpek – fáze
bude od 92 % zaãátkem záﬁí do 70 % koncem listopadu. Mars zase velmi pomalu stoupá na
ranní oblohu, ov‰em kromû oranÏové barvy na nûm asi v dalekohledu nic zvlá‰tního neuvidíte – je také pﬁíli‰ daleko. Pﬁí‰tí opozice bude totiÏ aÏ 13. ãervna 2001. O nejhezãí podívanou se
ov‰em kaÏdého jasného rána postarají Jupiter a Saturn, spoleãnû se pohybující B˘kem a vytváﬁející tak krásná seskupení s Aldebaranem a Plejádami. Jak úchvatn˘ pohled je na nû
v dalekohledech, urãitû nemusím dodávat. Lovci okem neviditeln˘ch planet se mohou je‰tû
vyﬁádit pﬁi hledání Uranu a Neptunu v souhvûzdí Kozoroha na veãerní obloze. Pluto uÏ ale
neulovíte.
Podzim astronoma amatéra b˘vá hlavnû ve znamení meteorÛ. Obãasnou krátkou spr‰ku
poskytnou Drakonidy 8. ﬁíjna, naopak stálicí jsou Orionidy s maximem 21. ﬁíjna a aÏ 25-ti
meteory v hodinû, ãasto velmi jasn˘mi. Orionidy jsou pozÛstatky slavné komety Halley.
Mnoho bolidÛ poskytují kaÏdoroãnû severní a jiÏní Tauridy v první polovinû listopadu.
Ov‰em hlavní atrakcí meteoráﬁského podzimu jsou v posledních letech Leonidy, které se
nejprve bl˘skly v roce 1998 neãekanou bolidovou spr‰kou a loni uÏ oãekávan˘m (témûﬁ) meteorick˘m de‰tûm (tedy ne Ïe bych nûco z toho vidûl – na mém pozorovacím stanovi‰ti padaly
ze zataÏené oblohy vÏdy jen tûlesa evidentnû pozemského pÛvodu, navíc rychle tající a nepﬁíjemnû studící za krkem). Letos bude Leonidy silnû ru‰it Mûsíc v poslední ãtvrti. Ale tû‰me se
na pﬁí‰tí roky. KaÏdopádnû zkuste i letos pozorovat v noci 17./18. listopadu (Lev ov‰em vychází aÏ pozdûji v noci, takÏe pﬁed 21:30 SEâ se Leonid urãitû nedoãkáte). Podle Ashera
a McNaughta by mûlo nastat maximum 18. 11. v 03:44 UT, tedy 04:44 SEâ, a to s frekvencí nûkde mezi 100 – 5000 m./hod. TakÏe jestli bude jasno, rozhodnû to bude stát za to, moÏná se zase doãkáme de‰tû. Snad i meteorického.
Z planetek se mÛÏete podívat tﬁeba na Juno (ve Vodnáﬁi, 8,6->9,2 mag). Dal‰í asteroidální zajímavostí bude planetka (324) Bamberga v Perseu (10,0->8,8 mag), která se pﬁiblíÏí
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k mnoha jasnûj‰ím hvûzdám, mimojiné 27. ﬁíjna k samotnému Algolu a 29. ﬁíjna veãer projde
jen devût úhlov˘ch vteﬁin severnû od hvûzdy SAO 38559 (6,1 mag).
Podzim bude nepochybnû také rájem pro milovníky nejrÛznûj‰ích konjunkcí, tedy zejména pro fotografy. O dlouhodobém seskupení Jupiteru, Saturnu, Aldebaranu a Plejád jsem
se uÏ zmínil. 12. listopadu ráno se k této skupince navíc pﬁipojí úplnûk Mûsíce. Mlad˘ Mûsíc
také vytvoﬁí sérii veãerních konjunkcí s Venu‰í, a to v posledních dnech kaÏdého mûsíce.
NejblíÏe bude srpek Mûsíce Venu‰i veãer 29. listopadu, a to jen 1,4 stupnû. 26. ﬁíjna veãer se
Venu‰e pﬁiblíÏí na 3,2 stupnû k jasné hvûzdû Antares.
Chcete-li vidût zákryt jasné hvûzdy Mûsícem, pﬁivstaÀte si ráno 13. listopadu, kdy bude
o pÛl ãtvrté SEâ zakryta hvûzda delta Tau (3,9 mag), a pak veãer 15. listopadu, kdy pﬁed jedenáctou SEâ Mûsíc zakryje deltu Geminorum (3,5 mag).
Luká‰ Král

Zajímavá pozorování
BlíÏí se podzim. Letní souhvûzdí se zaãínají stále dﬁíve sklánût k západnímu obzoru a nadvládu nad oblohou pﬁebírají ty podzimní.
V˘raznou skupinou hvûzd podle které se na podzimní obloze orientujeme je PegasÛv ãtverec, tvoﬁen˘ Markabem, Scheatem, Algenibem (alfa, beta, gama Pegasa) a Sirrahem (alfa
Andromedy). Je‰tû spoleãnû s Mirahem, Alamakem (beta, gama Andromedy) a Algolem (beta Persea) nám tvoﬁí obrazec podobn˘ Velkému vozu. Pod Andromedou nalezneme
Trojúhelník, Berana a pod Algenibem (jihov˘chodní roh Pegasova ãtverce) Ryby pﬁipomínající písmeno V. Je‰tû níÏe nad obzorem je to pak Vodnáﬁ a Velryba. Za lep‰ích podmínek pak není problém je‰te uvidût Fomalhauta z JiÏní Ryby a souhvûzdí Sochaﬁe.
Z této rubrikou mám tentokrát upﬁímnou radost. Koneãnû se se‰la pozorování a je jich dokonce tolik, Ïe si z nich mohu vybírat. TakÏe nebudu zdrÏovat a vrhneme se na nû!
V srpnu mnozí z vás pozorovali Slzy sv. Vavﬁince. Tak se dﬁíve ﬁíkalo meteorickému roji
Perseid. A Ïe to byla velmi zajímavá pozorování nám dokladují následující popisy.

Perseidy: Ten ufoun byl namol!
Místo pozorování: Kuceﬁ nedaleko Milevska na Písecku.
âas pozorování: sobota 12. srpna 2000 23:00-30 SELâ
Poãasí: Bezvûtﬁí, nad jiÏní ãtvrtinou horizontu se rozpou‰tí oblaãnost sahající od horizontu lehce nad Mûsíc.
Viditelnost: Mezní hvûzdná velikost asi 4,5 mag v UMi. Hodnû ru‰í Mûsíc necelé 3 dny pﬁed úplÀkem.
Vybavení: Nedávno poﬁízen˘ triedr 7x50
Cílem bylo poohlédnout se po znám˘ch souhvûzdích, po Velké mlhovinû v Andromedû M 31, a hvûzdokupû
NGC 869 a NGC 884 v Perseovi, âince M 27 v Li‰tiãce – totiÏ jestli by z ní nebylo pﬁeci jen novû poﬁízen˘m
triedrem nûco vidût. No a samozﬁejmû se koutkem oka poﬁád dívat po Perseidách.
Mimochodem, triedr jsem si poﬁídil na Lineáru. KdyÏ se – pr˘ na vrcholu jasnosti – ch˘lila k obzoru, uÏ
mi ruply nervy, a pﬁestal jsem ãekat, jestli se ke mû dostanou je‰tû nûjaké rady a porady, jak si triedr vybrat
a hurá do krámu.
A teì si zkuste si tipnout, kdy to bylo. Ano, samozﬁejmû! Ve stﬁedu 26. ãervence, kdyÏ se zrovna Lineára
se zlomysln˘m chechotem na denní obloze v nadhlavníku rozpadala! Veãer (koneãnû pﬁed pÛlnocí slu‰nûj‰í
poãasí!) jsem se pak mohl udivit, co to nevidí mé slepé oãi.
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Dnes se na Velkou mlhovinu v Andromedû triedr osvûdãil. Pouh˘m okem jsem nevidûl nic, triedrem krásn˘ otisk palce – nepochybnû jádro. Musím za lep‰í viditelnosti zkusit, co bude vidût triedrem kolem nûj.
Minule jsem dvojitou hvûzdokupu v Perseovi vidûl u vlnovky hvûzd tak, Ïe byla vyslovenû napíchnutá jako
knedlík na háãku na ryby. Dnes mi její okolí pﬁipomínalo spí‰ se‰lápnut˘ prsten, kde kupka fungovala coby
drahokam.
KvÛli ru‰ení Mûsícem jsem nena‰el oãima ani Li‰ticku (sic!). Pak jsem navzdory podmínkám ulovil
Delfína a Stﬁelu, ale stejnû se mi podle ní triedrem nepodaﬁilo âinku identifikovat. Poãkám si, aÏ pan Mûsíc
odkráãí. Pokud ale nebude poãasí stejné, jako doteì... (Nevíte, jestli by se Zákopãánik nedal podplatit?)
Ale zato Perseidy stály za to! Bûhem pÛlhodinky pozorování jsem jich spí‰e mimochodem vidûl devût. Jedna
men‰í se drze vecpala i do zorného pole triedru. Jaká to tak mÛÏe b˘t pravdûpodobnost?
Pánové, v 23:05 nám nûjak˘ vandal proﬁízl oblohu! Ta Perseida (kdo jin˘) proletûla 45 úhlov˘ch stupÀÛ! Byla mnohokrát silnûj‰í neÏ cokoli na obloze (kromû ru‰itele Mûsíce – jinak nic proti nûmu), propalující
svûtlo bylo Ïluté a klidné, urcitû by mûlo ‰anci pﬁeprat i Venu‰i, kdyby se poflakovala poblíÏ. Letûla hezky rovnû smûrem k Mûsíci (Ïe ho netrefila... :-)) a svûtlé otﬁepené okraje rezu oblohou se hojily nûkolik sekund.
Teprve za chvíli mi do‰lo, Ïe bych si mohl zapamatovat, kudy letûla. Má to pro vás nûjak˘ v˘znam?
Následující údaje jsou nepﬁesné a nespolehlivé. Berte je s rezervou, protoÏe s urãováním pozice nemám, já vûãn˘ astronomick˘ zaãáteãník, valné zku‰enosti. Zaãala nûkde mezi Labutí a Pegasem a skoncila 2-5 úplÀkÛ
od Mûsíce, tu‰ím vlevo dole od nûj.
No a teì ta druhá. Nevím jestli je to moÏné, jestli to nebylo zpÛsobeno jen pohybem oka, kdyÏ jsem ji zahlédl, ale její dráha byla esovitû prohnutá! Ten ufoun, co ji ﬁídil, musel bejt snad voÏralej! Na dráze 10-15
úhlov˘ch stupÀÛ dlouhé mûl první oblouãek na délce asi 5 úhlov˘ch stupÀÛ prÛhyb snad pÛl mûsíãního prÛmûru, druh˘ oblouãek byl prohnut˘ na druhou stranu, ale jen nepatrnû. Pﬁitom jasnost i rychlost mi pﬁipadala na popisované dráze konstantní.
Svûtlo bylo jen trochu slab‰í neÏ u Perseidy z 23:05, stopa vyhasínala obdobnû. Zjev mû natolik pﬁekvapil, Ïe jsem si i pﬁes pﬁedsevzetí zapamatoval umístûní je‰tû hÛﬁ neÏ prvnû: Opût kdesi pod Labutí, ale spí‰ aÏ
u horního okraje alignmentÛ Pegasa, dráha smûﬁovala více k zemi.
Jestli nûkdo bude po zemi hledat zbytky meteoritÛ, aÈ se dívá také po netypick˘ch uzávûrech na lahve.
Zajímá mû, co teì ufouni pijou.
Tomá‰ Li‰ka

Perseidy z Ostravy
Je pÛl páté ráno 13. srpna a já jsem právû slezl z pozorovací plo‰iny na stﬁe‰e HaP Ostrava, kde jsem vleÏe
jen tak nezávaznû okukoval a obdivoval leto‰ní návrat Perseid. Veãer byla obloha témûﬁ „nepouÏitelná“, zákal, jemné cirry a Mûsíc udûlaly své. Do rána se ale vyjasnilo, Mûsíc za‰el a z kopule mû nakonec vylákal bolid, kter˘ jsem zahlédl koutkem oka zíraje na monitor. Mohl mít tak -4 aÏ -6 mag a letûl západním cípem souhvûzdí Draka v 02h33m40s letního ãasu – nevidûli jste ho také? ZÛstala po nûm nádherná stopa... Lehl jsem
si pak na stﬁechu a zabalen˘ do spacáku hledûl do zenitu. V u‰ích mi ze sluchátek znûli Pink Floyd, v okolním lese houkaly a pi‰tûly sovy jako o Ïivot a nad v˘chodní obzor majestátnû stoupala nádherná trojice –
Jupiter, Saturn a Plejády. A ãas od ãasu se mihla Perseida. Vidûl jsem nûkolik pûkn˘ch jasn˘ch stacionárních
meteorÛ tûsnû u radiantu, ale jeden i v Kasiopeji. Chvílemi nelítalo nic, pak zas nûkolik za sebou. Doslova se
s nimi roztrhnul pytel pﬁi skladbû Shine On You Crazy Diamond, bûhem které jsem jich vidûl asi deset. Ale
pak uÏ obloha zaãala blednout. Chvíli jsem se kochal Jupiterem a Saturnem v dalekohledu (bylo malé chvûní, krásné detaily) a teì uÏ jdu spokojenû spát. Dobrou noc!
Luká‰ Král

19
Perseida jako biã!
V sobotu,12. srpna 2000 mi zavolali
Michal Szozda a Matûj Kasper, zda-li by
nemohli pﬁijít na hvûzdárnu: Michal chtûl
pokraãovat v ostﬁení a seﬁizování tzv.
Beãváﬁova dalekohledu, Matûj chtûl pozorovat, pﬁípadnû nafotit nûjaké Perseidy.
Bylo jasno a já jsem nemohl jinak, neÏ
souhlasit. Matûj dorazil asi kolem 20.00,
Michal o hodinu pozdûji. Zaãaly pomalé
pﬁípravy na noãní aktivity, udûlali jsme
matnici na ostﬁení (bohatû staãí pauzovací
papír), namíchali v˘vojku, dali chladit
obãerstvení a program mohl zaãít. Po celkem dlouhé pﬁípravû, kdy jsme vysunuli
zrcadla z objímek a snaÏili je alespoÀ trochu um˘t (koukali jsme, co v‰echno na
nich bylo: zrcadla se musí pﬁepokovit, kus
plastelíny nebo snad tmelu, ptaãí hovno
atd.), jsme s úÏasem zjistili, Ïe uÏ zanedlouho Mûsíc zmizí pod okraj kopule a na‰e plány budou zhaceny. Nastala horeãná
fáze ostﬁení a ‰telování, aby se nám alespoÀ ãásteãnû povedlo uvést zrcadla do
funkãního stavu. Po hodinû a pÛl se to
jakÏ takÏ povedlo. Potom se celá druÏina
ve sloÏení: Leon Mi‰ (dozor a ostﬁiã),
Michal Szozda (ostﬁiã a pozorovatel),
Matûj Kasper (pozorovatel, fotograf a kibic), vydala pﬁed budovu, kde byl vytaÏen
dobson, abychom se koukli na vycházející
planety Jupiter a Saturn a zároveÀ vyzkou‰eli nov˘ zoom okulár 8-24 mm.
Kreslí bezvadnû a je to skvûla vûc, moci si mûnit zvût‰ení bez v˘mûny okuláru. Hodina dala hodinu a na
obloze se zaãínaly létat první ranní Perseidy, tro‰ku ru‰ené zapadajícím Mûsícem. Matûj se vytratil nûkam dozadu, aby mohl neru‰enû fotografovat pﬁípadné meteory. Sem tam se oz˘valo vdûãné kvitování pﬁelétnuv‰ich
meteorÛ, a i my s Michalem jsme nezÛstávali pozadu.
A v tom to pﬁi‰lo, opravdu jako „perseida s ãistého nebe“. Michal se zrovna díval na Saturn, já se na chvíli podíval na obzor smûrem na Odolov, a uvidûl poprvé v Ïivotû bolid, jasnost asi -9 aÏ -10 mag, oslnivû bíl˘,
na konci do zelena.
Michal se po mém v˘kﬁiku odtrhl od dalekohledu a s úÏasem zíral na svûtlou stopu, která byla viditelná
asi 12 vteﬁin. To uÏ od vodárny hulákal Matûj: „Asi ho mám na fotce!“
Îe mûl pravdu, to mÛÏete vidût na pﬁiloÏené fotografii. Stopa zaãíná za souhvûzdím Persea a konãí u zadní ãásti Velkého vozu. âas pﬁeletu: 02h 33min 45 SEâ.
Leon Mi‰
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Ahoj Apaãi (teì uÏ kolegové Apaci :-).
Perseidu 13.8. ráno jsem vidûl taky, byla naaadherná. Mnou zaznamenan˘ ãas je 02:33:34 SELâ. Mûla modrozelenou barvu, stopa ji vydrÏela 13 sec a byla dlouhá asi 8 stupÀÛ. Letûla pﬁes BlíÏence, dolÛ skoro kolmo
k obzoru.
Pozorovací stanovi‰tû:
STOCHOV,
13 st. 57.3' v.d.
50 st. 11.06' s.‰.
Petr Scheirich

Tak opût zdravím APO.
Zrovna jsem se dostal k internetu a co to nevidím? Kdo pr˘ vidûl Perseidu 13.8. ve 2:33?
Víte já v té dobû byl na stﬁe‰e na‰eho domu na námûstí v âeské Lípû. A co jsem psal do diskuze ãtenáﬁÛ IAN
14.8.?
Taky jsem vidûl pûknejch pár Perseid. Poprvé po pûti letech jasno. 13.8. nad ránem jsem koukal u nás v
âeské Lípû na námûstí. Obloha s Mûsícem nic moc. Nejslab‰í hvûzdu jsem vidûl 4.3 a v 15 st. nad obzorem jen
nûjak˘ch 2.1 mag. Ale lítali mr‰ky :-) Mezi 2:00 a 3:00 SELâ jsem jich zahlíd 20 a k tomu tﬁi sporadick˘, potom jsem to vzal na kraj mûsta a tady mezi 3:30
a 4:15 jich vidûl 19 + jeden sporadick˘. Byla to nádhera, Spolu s Jupiterem, Saturnem, Aldebaranem a
Plejádami to nemûlo chybu.
Nejkrásnûj‰í kousek jsem ale vidûl ve 2:33. To byla zrovna spr‰ka, kdy jich za 5 minut spadlo 11. A jeden z nich byl parádní bolid. Poprvé v Ïivotû jsem opravdu dobﬁe vidûl rozpl˘vající se stopu. A to prosím letûl
kolem vûÏe radnice asi 15 st. nad obzorem! Stopu jsem vidûl dobﬁe 5-7 sekund, jak jsem to spoãítal.. Pﬁesnû v
místû té stopy se vyhoupla hvûzda 2.1 mag, co je vlevo od Capelly (nemám mapu).. TakÏe prolít pﬁímo pﬁes ni,
no prostû paráda :-)))
TakÏe ta hvûzda má RA ~ 6 hodin a DE ~ 45 st. Jsem si jist Ïe letûl pﬁímo pﬁes ni, resp. jedinû malink˘
kousek od ni, to by se mohlo hodit...
Souﬁadnice mého pozorovacího stanovi‰tû jsou:
50.686 a 14.537, 250 m.n.m. (âeská Lípa-námûstí TGM)
Zdravím Vás a jsem zvûdav, zda by to nûjak pomohlo. V kaÏdeém pﬁipade jste mû ujistili, Ïe se mi vyjmeãnost
tohoto bolidu zapsala do pamûti právem. Rád bych se dovûdûl, jakou mûl tedy skuteãnû jasnost..
S pozdravem Martin Gembec

Na‰ím dlouholet˘m ãlenem a pozorovatelem je Otto Janou‰ek. Jeho pozorování jsou vÏdy
úhlednû zpracována a jsou ideální pro dal‰í zpracování – archivaci. Jako ukázku na dal‰í stranû tedy uvádím zmen‰en˘ originál pozorování.
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Na‰ím nov˘m, aktivním a asi nejmlad‰ím ãlenem je Tomá‰ Zajíc, kter˘ pozoruje pﬁístroji
vsetínské hvûzdárny. NíÏe si mÛÏete prohlédnout jeho pozorování jako vzpomínku
na letní noci.

To Ïe se dá dûlat astronomie i ve dne nám dokladuje sv˘mi pozorováními Michal ·vanda, kter˘ se stává v poslední dobû platn˘m pomocníkem pﬁi vytváﬁení náplnû jak Bílého trpaslíka,
tak i na‰eho webu. Michale vydrÏ!

Detaily na Slunci
Tak tohle je ov‰em klasa. Kam se hrabe Beãka v Úpici. Takové detaily jsem na Slunci je‰tû nikdy nevidûl!
Obraz drÏí jako pﬁilepen˘, ostr˘ jako bﬁitva a poblíÏ stﬁedu dvû obrovské skvrny. Odolej a nekresli!
Kreslím, dokud je Slunce je‰tû dostateãnû zeslabeno pﬁes stromy, takÏe nemÛÏu mûﬁit, ale na tyhle úãely to staãí.
Opravdu jsem takové detaily na Slunci je‰tû nevidûl. Patrna je kaÏdá malilinkatá skvrnka, v NOAA 9114
to vypadá, jakoby kolem vÛdãí skvrny nûkdo rozházel písek – desítky prÈav˘ch skvrnek. Umbra vÛdãí skvrny
není kulatá, ale vykazuje svou ostrou strukturu – zálivy a poostrovy. V Ani penumbra není jednotvárná, vykazuje pﬁinejmen‰ím dva odstíny ‰edi, chvílemi mám dokonce pocit (a myslím, Ïe to není jen pocit), Ïe vidím
jemÀouãké vláknité struktury – radiální paprsky od umbry do fotosféry.
Poﬁád se na to Slunce musím koukat, absolutnû se nemÛÏu nabaÏit v‰ech tûch podrobností – granulace,
fakulová pole, kaÏd˘ pór... ¤ekl bych, Ïe je to dost dobrá odmûna za ty dny zataÏena.
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(VÛdãí skvrna NOAA 9114 je vidût pﬁes filtr i pouh˘m okem.)
Poãty skvrn jsou úÏasné: NOAA 9122 – 18 skvrn, NOAA 9115 – 1 skvrna, NOAA 9114 – 39 skvrn.
Michal ·vanda
Jsme na poslední stránce BT-ãka a mû nezbyvá nic jiného neÏ se s vámi rozlouãit, podûkovat
za do‰lá pozorování a tû‰it se na ty dal‰í.
Marek Kolasa
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