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Jak se pfiipravit na pozorování II
Myslím, Ïe to bylo Btãko ã. 94, ve kterém Martin Vilá‰ek psal o tom „Jak se pfiipravit na zimní pozorování“. Já jsem se shodou okolností po nûjaké dobû zaãal zajímat o produkty a druhy materiálÛ firem vyrábûjících pro horskou a vysokohorskou turistiku. A tak mû napadlo, Ïe nûkteré rady, nápady a materiály by mohli vyuÏít pozorovatelé pro zv˘‰ení svého (hlavnû tepelného) komfortu pfii dlouh˘ch dobách stráven˘ch pod „studenou oblohou“.
Zaãnûme „pfii zemi“. Jak jistû víte je velmi nepfiíjemné mít mokré a studené nohy,
takÏe dÛleÏit˘m vybavením kaÏdého milce oblohy by mûly b˘t dobré boty. Ty musí
mít kvalitní hrubou podráÏku, která izoluje od chladu pfii zemi a nedovolí uklouznout
na mokré trávû. DÛleÏitou vlastností obutí
by mûla b˘t jejich nepromokavost. Ano
gumáky jsou nepromokavé, ale v ostatních
vlastnostech nejsou ideální. Proto bych
doporuãoval spí‰e pohodlné, dostateãnû
velké koÏené pohorky (dnes se jim fiíká
trekkingová bota) s vodoodpudivou úpravou – inpregnací. Na trhu je jich veliké
mnoÏství, rÛzné druhy a jsou vyrobeny také s rÛzn˘ch materiálÛ. Populární jsou napfiíklad ty s Gore-Texovou membránou
(materiál s vysokou nepromokavostí a pfiitom prody‰ností). Jsou ale také velmi drahé a nám by mûly postaãit levnûj‰í modely plnící v na‰ich podmínkách dobrou sluÏbu. Tûm z vás, ktefií by tyto boty vyuÏili
pouze pfii pozorování, doporuãuji nav‰tívit nûjak˘ bazar ãi sehnat si star‰í pracovní
koÏenou obuv a tu dobfie nainpregnovat. V zimû jsou k nezaplacení tzv. snûhule s koÏe‰inovou vloÏkou.
Na Úpické hvûzdárnû jsem se setkal s takzvan˘mi „Beãváfikami“. Jedná se o velmi
velké dobfie izolující boty, které si nazouváte na své vlastní. Také dobr˘ nápad.
Do bot patfií kvalitní ponoÏky. Ty by mûly b˘t dostateãnû teplé a mûkké. Ve velk˘ch
mrazech pak radûji dvoje. Ty bavlnûné a vlnûné se dnes pouÏívají nejãastûji, ale trend
doby je jin˘. Doporuãují se ponoÏky z materiálÛ jako jsou Moira ãi fleece. VÏdy by jsme
v‰ak mûli dbát na to, aby vlivem velkého mnoÏství ponoÏek nebyla noha moc staÏená
a nedocházelo k jejímu nedokrvení a tím i prochlazení.
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Strávit nûkolik hodin na mraze u dalekohledu bez spodkÛ ãi teplého triãka je zahrávání si se zdravím. Trh opût nabízí spodní prádlo kromû klasiky bavlny, také z moderních materiálÛ Moira ãi mikrofleece. Jedná se o umûlé materiály nepfiijímající vodu
(pot), kterou pfietransportují na vnûj‰í povrch prádla (tzv. knotov˘ efekt) a tím udrÏují
tûlo v suchu a teple.
Na spodní prádlo oblékáme tzv. zateplovací vrstvu. Star˘ dobr˘ vlnûn˘ hrub˘ svetr ãi dva nám budou plnit dobrou sluÏbu, ale ãlovûk si nûkdy mÛÏe pfiipadat ve spojení s hrub˘m „Hubertusem“ (kabát) jako nepohybliv˘ otesánek.
Velmi oblíben˘mi se proto staly tzv. flísky, které pfii svém nevelkém objemu velmi
dobfie izolují. Vdûãí za to materiálu fleece, coÏ je pletenina polyesterov˘ch dut˘ch vláken, která oproti pfiírodním materiálÛm má obrovskou vzduchovou kapacitu a tím i v˘borné izolaãní vlastnosti. Neabsorbuje vlhkost a transportuje ji na svÛj povrch.
Nev˘hodou je v‰ak neschopnost odolávat vûtru, coÏ fie‰íme neprofouknutelnou svrchní vrstvou. I tato nev˘hoda byla pfiekonána fleecem s vûtruvzdornou membránou, materiálem Windstopper. Flísky mají stojat˘ límeãek, takÏe odpadá potfieba ‰ály.
Svrchní vrstva má za úkol chránit proti vûtru a také nesmíme zapomenout na vlhkost. V noci totiÏ padá rosa.
V tabulce naleznete úãinky tzv. efektu chlazení vûtrem, coÏ jsou hodnoty teplot pociÈované
na lidském tûle pfii urãité venkovní teplotû za dané rychlosti vûtru.
Rychlost vûtru

10 (km/h)
20 (km/h)
30 (km/h)

Venkovní teplota
10° C

0° C

–10° C

–14° C

8° C
3° C
1° C

–4° C
–10° C
–14° C

–15° C
–23° C
–28° C

–19° C
–28° C
–33° C

Pro svrchní vrstvu by tedy mûla v létû staãit ‰usÈákovka, v zimû pak teplá bunda.
·usÈákové kalhoty – zateplené kalhoty. Bunda by mûla mít nûkolik kapes na rÛzné pozorovací pomÛcky, které potfiebujeme mít po ruce. Stahovací ‰ÀÛrku v pase a na spodku bundy, aby se nám vítr nedostal „na tûlo“ ze spodu, a kapuci.
Opût je tady velké mnoÏství materiálÛ, které vám zaruãí pohodlí. Jsou to nepromokavé, vûtru odolné a dobfie prody‰né materiály Gore-Tex, Sympatex, Dermizax,
Permatex atd. Pfii koupi bundy (kalhot) z tûchto materiálÛ více hledíme na jejich prody‰nost neÏ vodovzdornost, neboÈ za de‰tû vût‰inou nepozorujeme. Jen pro pfiedstavu,
nûkteré z tûchto materiálÛ mají vodovzdornost 42-80 metrÛ vodního sloupce pfii prody‰nosti 8-12 kilogramÛ na metr ãtvereãní za den. V zimû mohou tyto materiály doplnit vloÏky z izolátorÛ jako jsou duté vlákno, Thinsulate, fleese, pefií, Thermolite atd.
Tûlo máme tedy ochránûno skoro celé a zb˘vají nám ruce a hlava. PfiestoÏe ruce patfií k nejménû choulostiv˘m ãástem tûla, nemûli bychom je opomíjet. Léto je pro ruce
milosrdné, ale s pfiíchodem podzimu zaãíná potfieba rukavic. Palãáky jsou komfortnûj‰í neÏ prstové, v prstov˘ch v‰ak lépe udrÏíme tuÏku ãi manipulujeme s jemn˘mi
pohyby dalekohledu. Doporuãuje se mít hlavnû v zimû dvoje rukavice. Jedny tenké
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napfi. cyklistické bez prstÛ, ve kter˘ch máme hodnû citu, a druhé hrubé udrÏující va‰e ruce v teple.
V teple by mûla b˘t i hlava. Omrznout vám mohou u‰i jiÏ na podzim, takÏe není
‰patné mít pfiipravenou ãelenku a pfii niÏ‰ích teplotách i ãepici. Velmi dobr˘m modelem je ãepiãka andsk˘ch indiánÛ z lamí vlny, která má chlopnû nejen pfies u‰i, ale i pfies
ãelo a zátylek. Dal‰í moÏností je „klasická“ u‰anka, napfiíklad s králiãím koÏichem.
Takovou jsem pouÏíval pfii pozorování v teplotách pod mínus dvacet a slouÏila skvûle.
Moderní doba má opût moderní technologie. TakÏe v obchodû objevíte ãepiãky
z fleece, Windstopperu, naplnûné tfieba Thinsulejtem ãi Thermolitem. Ze stejn˘ch materiálÛ jsou i zmiÀované rukavice. Pfii opravdu extrémních teplotách nám skvûle poslouÏí pleteninová kukla. Nenav‰tûvujte v ní v‰ak banky!
V poslední ãásti se musím je‰tû zmínit o nûkolika pomÛckách, které je‰tû více zpfiíjemní pozorování. Na boty nasazujeme pfii vlhké vysoké trávû nebo za hlub‰ího snûhu
návleky, které zabraÀují vniknutí vody (snûhu) vrchem do boty. Dobrou pomÛckou
mÛÏe b˘t svítilna naz˘vaná ãelovka, dávající volnost rukám. NezapomeÀte si ji v‰ak
upravit pro ãervené svícení.
Dobr˘ mok urãitû zvedne náladu. K tomu, aby ãaj zÛstal tepl˘, pouÏíváme termosku. Koupit mÛÏete velké s pumpiãkou ãi men‰í bytelné z nerezu. Nedostatek tekutin
v tûle zpÛsobuje zpomalování krevního obûhu a tím i men‰í prohfiívání organismu.
Pokud jste ãast˘mi pozorovateli meteorÛ, urãitû si pofiiìte kvalitní spacák z pefií,
Thinsulejtu nebo dut˘ch vláken. Pod spacák dobrou izolaãní podloÏku. Dekové spacáky (hadráky) nedoporuãuji. Revma v pozdûj‰í dobû nebude pfiíjemn˘m spoleãníkem.
Dobfie vybaven˘ a pfiipraven˘ pozorovatel se mÛÏe vûnovat na sto procent pozorování
a jeho proÏitky pod oblohou nebudou niãím ru‰eny.
Marek Kolasa
V ãláneãku byly pouÏity informace z informaãních materiálÛ firem Alpinus, Alpisport, Hannah
a Tilak.

Spektroskopie na kolenû
To, Ïe pfii urãitém úhlu pohledu leskl˘ povrch CD disku rozkládá dopadající svûtlo na
barvy, není urãitû pro nikoho z vás pfiekvapující skuteãností. Na astronomické expedici v Úpici b˘vají tradiãní zábavou noãní „v˘lety za spektry“, kdy k údivu aÏ zdû‰ení
místních obyvatel postávají v temn˘ch uliãkách pod v˘bojkami pouliãního osvûtlení
hlouãky chlapcÛ a dûvãat, koukají ze v‰ech stran na kotouãe cédéãek a obdivují emisní ãáry sodíkov˘ch a rtuÈov˘ch v˘bojek a také záfiivek z v˘kladních skfiíní.
Ano, i CD samotné tedy staãí k pozorování spektra, ov‰em dosáhnete tak jen velmi
malého rozli‰ení ve vlnové délce – pozorované ãáry jsou rozmazané a uvidíte jen ty nejintenzívnûj‰í.
UÏ vcelku dávno jsem zaãal pfiem˘‰let, jestli by se nena‰lo nûjaké vylep‰ení, kter˘m
by se rozli‰ení zlep‰ilo. Tu‰il jsem, Ïe problém je v tom, Ïe u pozorovan˘ch objektÛ va-
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dí jejich velikost, pfiesnûji nezanedbateln˘ úhlov˘ rozmûr, coÏ se projevovalo tím, Ïe
ãím jsem byl blíÏe u lampy (a tedy se mi jevila úhlovû vût‰í), tím bylo sice spektrum
jasnûj‰í, ale také rozmazanûj‰í. Co tfieba nûkam pfied CD upevnit nûco, co by svazek paprskÛ omezilo… V˘sledek se mi zdál ov‰em znaãnû nejist˘, a tak vzhledem k nedostatku ãasu tento nápad zapadl do ‰uplíku k jin˘m podobn˘m.
V‰e se ov‰em zmûnilo letos na Expedici. Pro stejn˘ nápad se totiÏ zcela nezávisle na
mnû nadchnul Leon Mi‰ a díky jeho známé zruãnosti byl zanedlouho na svûtû velmi
kvalitní spektroskop – základem úspûchu se skuteãnû ukázala b˘t ‰tûrbina omezující
vstupní paprsky. Konstrukce byla jednoduchá, pod Leonov˘m vedením si pfiístroj vyrobilo mnoho expediãníkÛ. KdyÏ jsem se jedním vypÛjãen˘m exempláfiem poprvé podíval na záfiivku v pfiedná‰kové místnosti, nemohl jsem skoro uvûfiit sv˘m oãím – jak
mÛÏe nûco tak prostého vytváfiet tak kvalitní spektrum? Krátce po návratu domÛ jsem
si takov˘ spektroskop (jen s drobn˘m vylep‰ením – v˘mûnnou ‰tûrbinou) postavil,
dlouho s ním experimentoval, a nepfiestával Ïasnout nad v˘sledky.
Teì jsem vás uÏ snad dostateãnû navnadil, takÏe byste se urãitû rádi dozvûdûli, jak
si nûco takového také pofiídit. Základem pfiístroje je pevná krabiãka – Leon ji vystfiihoval a lepil z tvrdého papíru, já jsem prostû pouÏil krabiãku od zubní pasty, která nejen
Ïe je k mání bez práce, ale navíc je je‰tû trochu pevnûj‰í. Na jednom konci do ãela krabiãky vystfiihnete otvor pro ‰tûrbinu. LeonÛv nápad byl prost˘ – ‰tûrbinu vymezíte bfiity dvou Ïiletek, upevnûn˘ch vedle sebe. Úspory místa a jedné Ïiletky dosáhnete tím, Ïe
Ïiletku podélnû rozlomíte a oba kousky upevníte zase bfiity proti sobû, namísto pouÏití dvou cel˘ch Ïiletek (pfii lámání Ïiletky jsem si Ïivû vzpomnûl na jednu scénu z filmu
The Wall, kde stejnou ãinnost vykonával hlavní hrdina, ov‰em rozhodnû ne ve snaze
postavit si spektroskop). Chcete-li mít ‰tûrbinu v˘mûnnou, nelepte Ïiletky pfiímo na

krabiãku, ale na jakousi násuvnou hlavu, kter˘ch pak mÛÏete mít víc se ‰tûrbinami
o rÛzné ‰ífice. Mnû se osvûdãily dvû ‰tûrbiny – jedna o ‰ífice asi 0,05 mm (sestaveno pod
silnou lupou) k pozorování Slunce a velmi jasn˘ch svítidel zblízka, a druhá o ‰ífice asi
1 mm pro pozorování slab‰ích ãi vzdálenûj‰ích zdrojÛ. Na opaãném konci krabiãky pak
z boku vystfiihnûte vût‰í otvor, kter˘m se budete dívat, a dovnitfi pod nûj upevnûte lepicí páskou vyfiíznut˘ kousek cédéãka (fiezání CD není nijak snadn˘ úkon, doporuãuji
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velmi ostr˘ nÛÏ). V praxi se mi osvûdãilo orientovat jej tak, aby okraj pÛvodního disku smûfioval pryã od ‰tûrbiny spektroskopu, a úhel vÛãi dnu krabiãky nastavit na zhruba 30 stupÀÛ – to ale nejlíp zjistíte pokusnû sami. Nejlep‰í je pouÏít CD se stfiíbrn˘m
povrchem, barevné povrchy totiÏ mohou zeslabovat odraz nûkter˘ch ãástí barevného
spektra.
Tím je vá‰ spektroskop hotov. Jak ale to celé vlastnû funguje? Princip není nijak sloÏit˘, ale ani vyslovenû primitivní. Základem v‰eho je tu fyzikální jev zvan˘ interference (asi znáte ze stfiedo‰kolské fyziky). Svûtlo procházející ‰tûrbinou dopadá na povrch
ãásti b˘valého CD, kter˘ je tvofien velmi hustou soustavou kruhov˘ch „dráÏek“ ãi spí‰e linek, pfiiãemÏ se stfiídají linky svûtlé a tmavé. Na úzké kruhové v˘seãi ãásti disku
mÛÏeme povaÏovat tento vzor za soustavu rovnobûÏn˘ch rovn˘ch ãar, tedy za optickou
mfiíÏku, jaká se pouÏívá k vytvofiení spektra i v bûÏné fyzikální laboratofii. Rozdíl je
v tom, Ïe zatímco v laboratofii najdete vût‰inou mfiíÏky prÛchozí, kter˘mi svûtlo projde
a spektrum se vytvofií za mfiíÏkou, my pouÏijeme tuto mfiíÏku pro odraz svûtla.
Dopadající svûtlo se odráÏí od kaÏdé svûtlé linky zvlá‰È a v místû pozorování se jednotlivé svûtelné vlny skládají a vytváfií interferenãní prouÏky 1., 2. a vy‰‰ího fiádu (to
v pfiípadû svûtla o jedné vlnové délce, tedy jednobarevného). Pfii pouÏití vícebarevného (napfi. bílého) svûtla se kaÏd˘ z interferenãních prouÏkÛ rozvine ve spektrum, neboÈ
jeho poloha závisí na vlnové délce (barvû) svûtla. A to je pfiesnû to, co potfiebujeme.
Pozorovaná spektra pak dûlíme opût na spektra 1., 2. a vy‰‰ího fiádu, podle interferenãního prouÏku, ze kterého vznikla. DÛleÏité je, Ïe ãím vy‰‰ího fiádu spektrum je, tím
je „roztaÏenûj‰í“, tedy pfiípadné spektrální ãáry jsou dále od sebe, coÏ umoÏÀuje dosáhnout vy‰‰ího rozli‰ení, pokud je pozorovan˘ objekt dost jasn˘ – zároveÀ s fiádem spektra totiÏ klesá i jeho jas.
NejdÛleÏitûj‰í je samozfiejmû to, jak a na co je vhodné se pomocí téhle krabiãky dívat. Nejvdûãnûj‰í jsou v tomto smûru v˘bojky a záfiivky – jejich spektrum se skládá
z nûkolika v˘razn˘ch emisních ãar, tedy jasn˘ch barevn˘ch ãar na tmavém pozadí. Jak
takové ãáry vznikají, doãtete se doufám v ãlánku Terezy ·edivcové na jiném místû
Trpaslíka. Sefiizování a první pokusy doporuãuji proto provádût právû na v˘bojkách.
Zpoãátku je tfieba dlouho hledat vhodn˘ smûr nastavení celé krabiãky vÛãi zdroji (aby
paprsek ze ‰tûrbiny dopadal na CD) a také nejlep‰í úhel pohledu na cédéãko. „Nejv˘‰e“
na nûm uvidíte pfiím˘, jasn˘ a barevnû nerozloÏen˘ odraz ‰tûrbiny, o nûco „níÏe“ pak
slab‰í spektrum prvního fiádu, je‰tû níÏe je‰tû slab‰í spektrum druhého fiádu, které
sv˘m dolním koncem plynule pfiechází ve spektrum 3. fiádu. Pro jasné zdroje pouÏijte
co nejuÏ‰í ‰tûrbinu, pro slabé ‰ir‰í (za zv˘‰ení jasu spektra zaplatíte mírn˘m rozmazáním ãar). Je tfieba také nacviãit si „zaostfiení“ oka, zkou‰et oko uvolnit a zahledût se jakoby do dálky.
Odmûnou vám budou série nádhern˘ch, zcela ostr˘ch a skvûle barevn˘ch, vlasovû
tenk˘ch i ‰ir‰ích emisních ãar. Nejkrásnûj‰í spektrum mají asi ony novû zavádûné kompaktní záfiivky, které se ‰roubují do objímek místo Ïárovek. Nûkolik takov˘ch emisních
spekter se mi podafiilo jakÏtakÏ nafotit pfies mÛj CD spektroskop digitálním fotoaparátem Tomá‰e Havlíka (je to jen chab˘ odvar skuteãnosti, ale aspoÀ nûco):
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RtuÈová a sodíková v˘bojka jsou obyãejné pouliãní lampy (bílá a oranÏová), záfiivky pak jistû znáte ze v‰ech vût‰ích místností. V‰echna tfii spektra jsou orientována tak, Ïe modr˘ konec je nahofie
a ãerven˘ dole.
Pfii tro‰e cviku se vám neménû zajímav˘ pohled naskytne, kdyÏ namífiíte svÛj spektroskop na Slunce.
PouÏijte co nejuÏ‰í ‰tûrbinu. I tak asi bude spektrum prvního fiádu dosti jasné, takÏe mÛÏete pouÏít spektrum 2.
fiádu. Po chvíli experimentování si v‰imnete desítek tenouãk˘ch tmav˘ch absorpãních ãar na jasném barevném
kontinuu (tzv. Fraunhoferovy ãáry, opût odkazuji na ãlánek Terezy). Právû pfii tomto pozorování mû pfiekvapilo
mnohé z toho, co jsem spatfiil (uÏ samotn˘ poãet viditeln˘ch ãar byl neãekan˘). Jednak jsem na slabém fialovém
okraji jinak jasného spektra prvního fiádu spatfiil ãáry
H a K pocházející od vápníku (moc hezky o nich povídal
Leo‰ Ondra na jednom setkání APO v Brnû – pomohly
totiÏ pfii zrodu mnoha objevÛ astrofyziky). Tyto ãáry leÏí
témûfi v ultrafialové oblasti (397 a 393 nm)! A co bylo neménû úÏasné – sodíková dvojãára v oranÏové oblasti byla skuteãnû rozli‰itelná jako dvojitá! Pfiitom obû ãáry leÏí
jen 0,6 nanometru od sebe…

âáry ve sluneãním spektru jsou pfiíli‰ tenké na to, aby se daly
vyfotografovat, a tak jsem se je rozhodl velmi peãlivû tuÏkou nakreslit (zabralo mi to asi 2 hodiny). V˘sledek vidíte na pfiiloÏeném
obrázku.
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Pomocí informací a obrázkÛ z internetu se mi podafiilo identifikovat jednotlivé
Fraunhoferovy ãáry – jsou oznaãeny písmeny. Jejich vlnové délky (1 A =1/10 nm)
a prvky zodpovûdné za jejich vznik najdete v následující tabulce:

âáry molekulárního kyslíku O2 vznikají aÏ pfii prÛchodu svûtla atmosférou Zemû
a kdyÏ Slunce zapadá, stávají se v˘raznûj‰ími, protoÏe svûtlo musí projít vût‰ím
mnoÏstvím vzduchu. Je to opravdu záÏitek, vidût nûco z chemického sloÏení Slunce
a na‰í atmosféry na vlastní oãi…
Zkou‰el jsem také pfiipojit spektroskop na konec mého 15 cm dalekohledu, ov‰em
spektra i tûch nejjasnûj‰ích hvûzd byla tak slabá, Ïe témûfi nebyla vidût.
Zjistil jsem v literatufie, Ïe optické mfiíÏky pro odraz se také pouÏívají v laboratofiích, a to zejména pro spektroskopii ultrafialového a infraãerveného záfiení, které by
stûÏí pro‰lo sklem obyãejné prÛchodné mfiíÏky. Odrazné mfiíÏky v laboratofiích v‰ak
nemívají rovn˘ povrch, jako na‰e CD, ale jsou zakfiivené – tvofií ãást plá‰tû válce.
UvaÏoval jsem pak dál nad tím, jak by se dalo tohle na‰e zafiízení je‰tû vylep‰it. V laboratofii b˘vá za kaÏd˘m spektroskopem mal˘ dalekohled zaostfien˘ na nekoneãno,
kter˘ zvût‰uje obraz spektra a lze v nûm tak pozorovat jemnûj‰í detaily. Ve‰keré mé
pokusy o zafiazování ãoãek ãi jejich sestav do CD spektroskopu v‰ak skonãily neúspûchem. Na vinû je pravdûpodobnû buì to, Ïe je na‰e mfiíÏka rovinná a ne zakfiivená,
a nebo spí‰ to, Ïe ãáry mfiíÏky nejsou rovné, ale zakulacené po obvodu CD. MoÏná má
vliv obojí. KaÏdopádnû i bez dal‰ích vylep‰ení je v˘kon Leonova spektroskopu obdivuhodn˘, jak jsem vás doufám pfiesvûdãil.
Pfieji vám tedy hodnû zábavy a objevitelského nad‰ení pfii pozorování s touhle
velmi pouãnou hraãkou.
Luká‰ Král
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Struãná historie spektrálních ãar
V dne‰ní dobû uÏ nikomu nepfiijde divné, Ïe se bílé svûtlo rozkládá na barvy. A dokonce ani to, Ïe v tûchto spojit˘ch barvách se vyskytují ãerné mezery (ãi naopak).
A dovolím si tvrdit, Ïe po zvládnutí velmi struãn˘ch základÛ z kvantové fyziky,
uÏ se nikdo nebude divit tomu, Ïe pro kaÏd˘ atom je ve spektru poloha ãar relativnû
pfiesnû definována (existuje totiÏ mnoho rÛzn˘ch jevÛ, které zpÛsobují jejich roz‰tûpení).
Ale kdyÏ se pfieneseme tfieba jen o pár století zpátky, tak toto v‰echno budeme povaÏovat za nevysvûtlitelné jevy, ãímÏ vznikalo mnoho omylÛ. Dlouholet˘ v˘voj
a zpracovávání poznatkÛ o spektrálních ãarách dnes uãitelé shrnou do jedné hodiny.
A jak to tedy doopravdy bylo?
Pokusy s rozkladem sluneãní svûtla hranolem zapoãal jiÏ v roce 1666 samotn˘
Isaac Newton. Ukázal, Ïe duhov˘ pás spektrálnû ãist˘ch (dále nerozloÏiteln˘ch) barev, ãili tzv. spektrum, lze opût sloÏit v bílé svûtlo. Na pokusy navázal 1802 anglick˘
fyzik William Wollaston (1766-1828), jenÏ vstupní dírku nahradil úzkou ‰tûrbinou.
Barvy se tak je‰tû vyãistily, nicménû se tu neãekanû objevily temné ãáry. Wollaston je
kvalifikoval jako hranice mezi osmi „pfiirozen˘mi“ barvami spektra.
Roku 1814 experimentoval nûmeck˘ optik Joseph Fraunhoffer s hranoly rÛzn˘ch
druhÛ skel. Pomocí nich ve sluneãním spektru objevil tisíce absorpãních ãar rÛzné
‰ífiky a intenzity. AniÏ vûdûl, co znamenají, pofiídil roku 1817 jejich katalog s 324 poloÏkami. âarám ve spektru se pak téÏ fiíkalo Fraunhofferovy ãáry. O pÛl století pozdûji fyzikové R. W. Bunsen (1811-99) a G. Kirchhoff (1824-87) jako první systematicky studovali spektra pozemsk˘ch látek a zjistili, Ïe kapaliny a pevné látky vysílají spojité spektrum, zatímco plyny emisní ãárové. Prokázali rovnûÏ, Ïe pro kaÏd˘ prvek existují pfiesnû definované polohy ãar.
UÏ od roku 1862 zaãala soustavná prohlídka hvûzdn˘ch spekter. Astronom J. N.
Lockyer (1836-1920) a chemik E. Frankland (1825-99) roku 1869 ukázali, Ïe vzhled
spektra závisí nejen na jeho chemickém sloÏení, ale i na hustotû a teplotû záfiícího materiálu. Pfiítomnost ãar a jejich intenzita závisí na fyzikálních podmínkách, v nichÏ
plyn záfií. Tím se vysvûtluje dost ãasto pouÏívan˘ termín „zakázané ãáry“. ProtoÏe
podmínky, v kter˘ch plyn emituje fotony v tûchto vlnov˘ch délkách, nedovedeme na
Zemi vytvofiit.
Poãátky teorie polohy ãar ve spektru sahají do roku 1859, kdy 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 (18601925) a W. Wien (1864-1928) v roce 1895 toto záfiení oznaãili za záfiení absolutnû ãerného tûlesa. Pro rozdûlení energie ve spektru tohoto modelu poskytl správn˘ vztah
aÏ v roce 1900 Max K. E. L. Planck (1858-1974). Do‰el k nûmu za odváÏného pfiedpokladu, Ïe záfiivá energie není vysílána spojitû, ale po kvantech, jejichÏ energie je
dána vlnovou délkou: E = h.(n˘), kde h je tzv. Planckova konstanta.
A koneãnû (po 50 letech) fie‰ení rovnic kvantové mechaniky objasnily fakt, proã
mají urãité prvky svoje charakteristické ãárové spektrum.
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Jak vznikají emisní a absorpãní ãáry
Dnes máme k dispozici mnoho rÛzn˘ch technik na pozorování spekter. Tyto techniky se dûlí pfieváÏnû podle energií, v kter˘ch mûfií jednotlivé pfiechody. JelikoÏ jste si
doma uÏ urãitû sestavili Luká‰Ûv-LeonÛv pfiístrojek na pozorování elektronick˘ch
spekter, zajímají vás urãitû pfiechody, které se odehrávají na vcelku zanedbatelném,
ale pfiesto Ïivotnû dÛleÏitém rozmezí vlnov˘ch délek (390 nm – 780 nm). Celá dost
fyzikálnû sloÏitá záleÏitost se dá na (trochu naivním pohledu na vûc) modelu atomu,
kter˘ jistû v‰ichni znáte jiÏ ze stfiední ‰koly .Tento model fiíká, Ïe elektrony se vyskytují pouze v urãit˘ch ãástech prostoru – orbitalech, nebo chcete-li slupkách. Emisní
ãary, které by jste mûli vidût, vznikají pfieskoãením elektronu z nûjaké vy‰‰í hladiny
na niÏ‰í. Aby mohl elektron takto pfieskoãit, musí se zbavit pfiesnû definovaného
mnoÏství energie jehoÏ nejmen‰í ãást je h.(n˘). a ostatní jsou jeho celistvé násobky.
Emise záfiení je buì spontánní nebo stimulovaná.
Pfiesnû naopak vznikají Fraunhofferovy absorpãní ãáry. Podíváte-li se pfiístrojkem
na spektrum Slunce uvidíte na barevném pozadí tmavé absorpãní Freunhoferovy ãáry. Atmosféra Slunce je pomûrnû chladná a obsahuje jednotlivé atomy v základních
stavech. Pfiedstavme si foton, kter˘ se po dlouh˘ch útrapách dostal ven ze Slunce.
Má dost vysokou energii na to, aby pfii sráÏce s atomem, kter˘ si tam v klidu letí, vyrazil elektron z jeho niÏ‰í hladiny na vy‰‰í. Tím se na své cestû k nám zapomene na
tomto atomu a my pfiíslu‰nou vlnovou délku na Zemi nevidíme.
To mÛÏeme nazvat, Ïe foton byl absorbován. V‰e má v‰ak tendenci mít co nejmen‰í energii a tak i tento excitovan˘ elektron po urãitém ãase opût vyzáfií energii,
kterou pfied tím dostal a „spadne“ zase zpátky na svojí pÛvodní hladinu. Jak to, Ïe se
tedy nepfiekryje absorpãní ãára emisní, je dáno tím, Ïe emitované záfiení letí do v‰ech
smûrÛ (tedy i od nás), kdeÏto absorbované záfiení letí jen k nám (no je to sice nesmysl, aby absorbované záfiení nûkam letûlo, ale v‰ichni snad chápeme, co se tím
myslí) lep‰í je snad fiíci, Ïe záfiení, které se absorbovalo letûlo od Slunce k nám.
Tereza ·edivcová

Jednou jsme dole, jednou nahofie
„Jednou jsme dole, jednou zase nahofie…“, toto proslulé rãení kaÏd˘ z nás uÏ sám dozajista mnohokráte sly‰el, nebo vyslovil. My‰lenkou v‰ak není popis lyÏování na
boulích nebo jízda na ruském kole, n˘brÏ holé konstatování faktu, Ïe ne vÏdy ãlovûka potkávají jen bûÏné události. Prostû Ïivot je pln˘ extrémÛ. Ty nepfiicházejí ãasto,
o to v‰ak s vût‰í razancí dokáÏou zamotat hlavu i nejednomu flegmatikovi.
I poãasí má nárok na nûjak˘ ten úlet a také tohoto práva velice rádo vyuÏije. A moÏná i právû proto je slovo poãasí tak ãasto zmiÀováno. Nevdûãní lidé si v‰ak, bohuÏel,
v‰imnou spí‰e jen toho ‰patného, takÏe to hezké jim mnohdy unikne pozornosti. Co se
dá dûlat, od toho tu jsou alespoÀ meteorologové, ktefií jsou placeni za to, aby sledovali naopak to normální, bûÏné a fádní, co nám poãasí nabízí, si pak o to víc dokáÏí váÏit toho, na co pak ti ostatní ãasto nadávají. Ano, jsou to ony rozmary poãasí,
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extrémy, na které kaÏd˘ meteorolog vyslovenû ãeká, aby mohl b˘t svûdkem nûãeho,
co nemá obdoby. Na onu událost se peãlivû chystají i celé t˘my, vyzbrojeni technikou
a nad‰ením pak ãekají aÏ onen okamÏik nastane. Kdy se tak stane mnohdy nikdo ani
nemá potuchy, ale pakliÏe se doãkají, berou v‰e jako velké divadlo, kde sami dûlají
kompars. V‰e zaznamenají, vyfotí, zmûfií a pokud to pfieÏijí, zapijí to ‰tamprlou.
V˘sledky tohoto úsilí jsou potom celkem nenápadné, ale vzhledem k tomu, Ïe
jsme v‰ichni pfiírodovûdci, pfiedloÏím je vám v plné autenticitû, jak se mi je podafiilo
zjistit. Berte to jako dárek k vánocÛm nebo k Novému roku. Nadílku v‰ak nedonesl
ani JeÏí‰ek ani opil˘ Dûda Mráz, ale poãasí samé. TakÏe, pfiátelé, hezk˘ nov˘ rok
2001!

Teplotní extrémy
Nejvy‰‰í zaznamenaná teplota vzduchu /dle standardních mûfiení/:
Svût:

57,8° C

56,7° C
Evropa:
50,0° C
âeskoslovensko: 40,2° C

San Luis Potosi /Mexiko/, 11.8.1933
El Azizia /Libye/, 13.9.1922
Údolí smrti /Kalifornie,USA/, 10.7.1913
Sevilla /·panûlsko/, ?
Praha-Úhfiinûves, 27.7.1983

Nejvy‰‰í roãní prÛmûrná teplota vzduchu:
Svût:

34,4° C
38,9° C
Evropa:
19,1° C
âeskoslovensko: 10,1° C

Dallol /Etiopie/, za období 1960-1966
Údolí smrti /Kalifornie/, ãervencové prÛm. tepl.
Zakynthos /Jónské ostrovy/, za období 1894-1960
Bratislava, za období 1901-1950

NejniÏ‰í zaznamenaná teplota vzduchu:
Svût:

–89,6°
–77,8°
–80,0°
âeskoslovensko: –42,2°

C
C
C
C

stanice Vostok /Antarktida/, 21.7.1983
Omjakon /SSSR/, 1938
stanice South Pole, jiÏní pól, ?
Litvínovice u âesk˘ch Budûjovic, 11.2.1929

NejniÏ‰í roãní prÛmûrné teploty vzduchu:
Svût:

–55,6° C
–51,2° C
–49,3° C
Evropa:
–8,0° C
âeskoslovensko: –3,7° C

Vostok /Antarktida/, za období 1958-1968
Verchojansk /SSSR/, prÛm. lednová teplota
stanice Souht Pole, jiÏní pól
Jungfraujoch /·v˘carsko/, za období 1931-1960
Lomnick˘ ‰tít, za období 1901-1950
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Tlakové rekordy
Nejvy‰‰í hodnota tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mofie:
Svût:
1083,8 hPa
âeskoslovensko: 1055,4 hPa

Agata /Sibifi/, 31.12.1968, pfii teplotû –46° C
Hurbanovo, 24.1.1907

NejniÏ‰í hodnota tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mofie:
Svût:

870,0 hPa
877,0 hPa
âeskoslovensko: 970,1 hPa

supertajfun Tip v Tichém oceánu, 12.10.1979
supertajfun Ida v Tichém oceánu, 24.9.1958
Hradec Králové, 2.12.1976

Vûtrné rekordy
Absolutní nejvy‰‰í okamÏitá rychlost /náraz/ vûtru:
Svût:

112 m/s (416 km/h)
81 m/s (290 km/h)
84 m/s (302 km/h)
âeskoslovensko: 78,6 m/s (283 km/h)

Mount Washington /USA/, 12.4.1934
Mount Washington, 12. 4. 1934, v 5 min.
ostrov Jan Mayen, 9. 4. 1935, v 1 min.
Skalnaté pleso, 29. 11. 1965

SráÏkové rekordy
Nejvy‰‰í roãní úhrn sráÏek, resp. roãní prÛmûrn˘ úhrn sráÏek:
Svût.

26 461 mm
12 344 mm
Evropa:
5317 mm
âeskoslovensko: 2130 mm

âerápundÏí /Indie/, 8/1860-7/1861
Mount Waialeale /Havaj/, za období 1920-1945
Crkvice /Jugoslávie/, za období 1925-1940
Zbojnická chata /Vysoké Tatry/, za období 1901-1950

Nejvy‰‰í denní úhrn sráÏek:
Svût:
1870 mm
âeskoslovensko: 345 mm

Cilaos /ostrov Réunion/, 15.-16. 3. 1952
Nová Louka /Jizerské hory/, 29.-30. 7. 1897

NejniÏ‰í roãní úhrn sráÏek, resp. roãní prÛmûrn˘ úhrn sráÏek:
Svût:

0 mm
0,7 mm
Evropa:
163 mm
âeskoslovensko: 247 mm
410 mm

Iquique /Chile/, 14 let zde nezapr‰elo
Arica /Chile/, za období 1911-1949
AstrachaÀ /SSSR/
Skryje-Písky /okr. Rakovník/, v prÛbûhu 1959
Libûdice /okr. Chomutov/, prÛmûr za 1901-1950

Statistika boufikov˘ch ãinností:
PrÛmûrn˘ poãet boufikov˘ch v˘bojÛ na Zemi:

117 v˘bojÛ/s
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Celkov˘ poãet boufiek v prÛbûhu roku na Zemi:

1,15.109

Místo s nejvût‰ím prÛmûrn˘m poãtem boufiek:
Svût:

220 boufiek/rok Singapur
170 boufiek/rok ostrov Jáva /Indonésie/
âeskoslovensko: 30 boufiek/rok Krkono‰e, Kru‰né hory, Jizerské hory
Pozn.: V‰echny informace jsou vztaÏeny k roku 1989.
Petr Skfiehot

Je vÛbec k nûãemu vizuální pozorování meteorÛ?
Samozfiejmû, Ïe je. Kdyby nebylo, tak nemám o ãem psát a spousta velmi dobr˘ch pozorovatelÛ by zcela marnila sv˘m ãasem, obsáhlá databáze IMO by byla plná údajÛ,
které vlastnû k niãemu nejsou. Nechtûl bych rozebírat v‰echny ty úvahy, k ãemu se
dá pozorování meteorÛ vyuÏít, spoleãnû s Petrem Scherichem bychom chtûli spí‰e demonstrovat, co s vizuálními daty mÛÏe udûlat kdejak˘ amatér vládnoucí tak trochu
poãítaãem nebo kalkulaãkou.
Celé to vlastnû byla neuvûfiitelná náhoda. BlíÏilo se maximum meteorického roje
Geminid, které mají maximum kaÏdoroãnû kolem svátku svaté Lucie – tedy 13. prosince.
Vyhlídky na tento den byly jako obvykle více neÏ ‰patné. CoÏ nic nemûnilo na
faktu, Ïe jsme se se‰li Jana Adamcová, Tereza ·edivcová, mÛj spolubydlící Martin
Mucha, kter˘ toho o pozorování meteorÛ ví je‰tû míÀ, neÏ já a pak taky já u nás na
koleji a ãekali, co se bude dít.
Celou noc bylo zataÏeno. TakÏe jsme vym˘‰leli jiné aktivity. KdyÏ uÏ jsme chtûli
jít krátce po tfietí ranní spát, v‰imli jsme si náhle, Ïe je jasno. Ale nádhernû.
Samozfiejmû jsme neváhali a otevfieli okno u nás na koleji – kdo by se v tak pozdní
hodinu odváÏil projít pfies vrátnici tam a zpût s nenahlá‰enou náv‰tûvou – a první pohled holek ven zachytil fotony z velmi jasného bolidu (co jsem vidûl já? Sloupek mezi okny). Ani mû nenapadlo chtít po nich ihned urãit soufiadnice, coÏ se pozdûji
ukázalo jako fatální chyba. Nicménû abychom informovali svût, Ïe není v‰e ztraceno,
rychle (jak jen to je pro 486-tku moÏné) jsem nastartoval poãítaã a dal zprávu na APO
stránky. Po nûkolika dal‰ích kouscích spatfien˘ch meteorÛ slab‰ích kvalit, jsme se
rozhodli jít spát.
Jaké bylo mé pfiekvapení, kdyÏ jsem se ráno na APO stránkách doãetl, Ïe stejn˘
bolid vidûli i v âesk˘ch Budûjovicích Martin Gembec a Martin Divi‰. Ihned mû napadlo, Ïe by z toho ‰lo dostat dráhu tûlesa v atmosféfie a tfieba taky ovûfiit, jak moc
jsou ulítlé odhady jasností, a protoÏe jsem ãlovûk lín˘, spojil jsem se s Petrem
Scheirichem, geniálním to programátorem a nebesk˘m mechanikem. Petr se toho
v‰eho chytil s buldoãí vytrvalostí a neváhal vyuÏít v‰ech prostfiedkÛ, aby dosáhl pokud moÏno nejlep‰ího v˘sledku.
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Jak se ukázalo, nejvût‰ím problémem se stalo urãování soufiadnic prÛletu bolidu
na obou stanovi‰tích. V obou pfiípadech byly urãovány zpûtnû, z ãehoÏ se také odvíjí jejich pfiesnost. I proto jsem se snaÏil získat více dat – bohuÏel kampaÀ vyhlá‰ená
na APO stránkách nikam nevedla.
Nicménû Petr nûco spoãítal. Já jen dodávám – kdyÏ vidíte jasn˘ bolid, zapi‰te si
okamÏitû nûkam jeho soufiadnice, nebo jej zakreslete do mapy! MÛÏe se to hodit! Ale
teì uÏ pfiedávám klábosnici Petrovi, aby vám povûdûl nûco z teorie.
Michal ·vanda

Zpracování pozorování
„praÏsko-ãeskobudûjovického“ bolidu
V˘chozí údaje o sledování bolidu:
Datum a ãas: 14.12.2000, 03:23:45 SEâ
Pozorovací místo ã. 1:
Praha, 14° 25' v˘ch. délky, 50° 05' sev. ‰ífiky.
Pozorovací místo ã. 2:
âeské Budûjovice, 14° 28' v˘ch. délky, 48° 58' sev. ‰ífiky.
Pozorování stopy bolidu (uvádíme zde zemûpisn˘ azimut, poãítan˘ kladnû od severu – na rozdíl od astronomického, kter˘ má 0 na jihu):
ã. stanovi‰tû
1
2

azimut soufi. zaãátku stopy
A = 205°, h = 45°
A = 0°, h = 60°

azimut soufi. konce stopy
A = 210°, h = 10°
A = -18°, h = 25°

Pokud bychom mûli pfiesnûj‰í údaje, urãené napfi. z fotografií, mûli bychom do v˘poãtu zahrnout i nadmofiské v˘‰ky pozorovacích stanovi‰È a zplo‰tûní Zemû. Vizuální
pozorování bylo ale dost subjektivní (ani jeden z pozorovatelÛ napfi. stopu nezakreslil do mapy), takÏe se omezíme na Zemi jako dokonalou kouli s pozorovateli v nulové nadmofiské v˘‰ce.
Z v˘‰e uveden˘ch dat dostaneme pro dráhu meteoru v atmosféfie (rozumíme pod
tím tu ãást jeho pohybu, na které meteor záfiil a byl tudíÏ pozorovateln˘):
Zaãátek dráhy:

zemûpisná délka: 14° 18' +/–9', zemûpisná ‰ífika: 49° 46' +/–4',
nadmofiská v˘‰ka: (110 +/–62) km.

Konec dráhy:

zemûpisná délka: 14° 4' +/–3', zemûpisná ‰ífika: 49° 40' +/–1',
nadmofiská v˘‰ka: (25 +/–15) km
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Prostorovou pfiedstavu o letu bolidu si mÛÏete udûlat na této mapce:

Jistû si v‰imnete, Ïe polohy zaãátku a konce dráhy jsou vypoãteny s velikou chybou (1' v zemûpisné délce u nás odpovídá 1,2 km). Proã to tak je, si fiekneme pozdûji.
Zajímavé je podívat se na tento bolid i z hlediska fotometrického. Ani zde bohuÏel nedostáváme moc dobrou shodu s pozorováním:
Pfiedpokládejme, Ïe meteor je nejjasnûj‰í na konci své dráhy. Vypoãten˘ konec
dráhy je ve vzdálenosti 59 km od Prahy a 87 km od âesk˘ch Budûjovic, coÏ znamená, Ïe v Praze by mûl b˘t vidût jasnûj‰í o 0,84 mag. Pozorovatelé z Prahy v‰ak uvádûjí
-7 mag a z âesk˘ch Budûjovic -8 aÏ -12 mag.
Co se t˘ãe smûru v rovníkov˘ch soufiadnicích, odkud bolid pfiilétl (coÏ odpovídá
poloze radiantu roje na obloze), dostáváme RA = 153,2°, DE = +55,5°. Poloha radiantu pro Geminidy je uvádûna jako RA = 112°, DE = +33°, s odchylkami 2,6°, takÏe
v tom jsme se moc netrefili...

Jak na to?
Nyní si fiekneme, jak se taková dráha v atmosféfie poãítá. Pozorování provádíme ze
dvou bodÛ A, B, jejichÏ polohu – zemûpisné soufiadnice a nadmofiskou v˘‰ku – známe. ProtoÏe v praxi je jednodu‰‰í poãítat s pravoúhl˘mi soufiadnicemi, pfievedeme tyto sférické soufiadnice na soufiadnice pravoúhlé s poãátkem ve stfiedu Zemû. Z kaÏdého pozorovacího stanovi‰tû máme dále údaje o poloze pozorovaného zaãátku a konce stopy.
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Jedná se opût o sférické soufiadnice, z nichÏ urãíme pravoúhlé soufiadnice vektorÛ,
mífiících z pozorovacích bodÛ ve smûru k pozorovan˘m místÛm na dráze meteoru.
Tím jsou urãeny polopfiímky, pro kaÏdé místo dvû, které protínají skuteãnou dráhu v atmosféfie. Pro zjednodu‰ení pfiedpokládejme (pfii daném poãtu údajÛ nám ani
nic jiného nezb˘vá), Ïe meteor se v atmosféfie pohybuje po pfiímce. ProtoÏe bod na
zemském povrchu a k nûmu odpovídající dvojice polopfiímek urãují rovinu v prostoru, musí b˘t skuteãná dráha prÛseãnicí tûchto rovin.

Skuteãn˘ zaãátek a konec dráhy potom urãíme jako prÛseãíky vlastní dráhy a polopfiímek, které odpovídají pozorováním z jednotliv˘ch bodÛ. Takto dostaneme soufiadnice v pravoúhlé geocentrické soustavû, které zpûtnû pfietransformujeme na sférické, tedy zemûpisnou délku, ‰ífiku a nadmofiskou v˘‰ku.
To je ale pouze ideální pfiípad, kterého v praxi nemÛÏeme dosáhnout. Oba pozorovatelé totiÏ nevidí tent˘Ï zaãátek a konec. Kde meteor zaãne záfiit, aby ho pozorovatelé zaregistrovali, záleÏí na vzdálenosti, pozorovacích podmínkách a spoustû jin˘ch subjektivních faktorech pro jednotlivé pozorovatele. Dále pokud nemáme pfiesn˘ zákres do mapy, pozorovatelé azimutální soufiadnice spí‰e odhadují, coÏ je zfiejmû
nejvût‰ím zdrojem chyb.
Proto se ve skuteãnosti polopfiímky pfiíslu‰ející „jednomu bodu“ na dráze (napfi.
zaãátku nebo konci) neprotínají; na prÛseãnici neurãují jeden bod, ale dva. Jako správnou hodnotu pak mÛÏeme vzít stfied mezi nimi a chybu urãit z jejich vzdálenosti.
V pfiípadû na‰eho bolidu situace vypadala následovnû:
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Údaje, které uvádûjí pozorovatelé z Prahy by odpovídali téhle dráze:

a podle Budûjovick˘ch pozorovatelÛ by bolid letûl takto:

Pfiedchozí obrázky i v˘sledky ukazují, Ïe odhady azimutálních soufiadnic (pfiedev‰ím v˘‰ky nad obzorem) jsou velmi subjektivní a pro pfiesnûj‰í zpracování se bez zákresu do mapy neobejdeme. Zcela jinou kategorii pak samozfiejmû tvofií fotografie,
protoÏe i zákres je subjektivnû ovlivnûn. Jak se ukázalo pfii soutûÏi bûhem letní
Expedice v Úpici, kdy jsme do gnómické mapy zakreslovali záblesk Iridia, na‰li se
i tací – pfiiznávám, byl jsem to konkrétnû já – ktefií zakreslili dráhu témûfi kolmo k ostatním zákresÛm.
Petr Scheirich
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Astronomové povídají, astronomové poslouchají
âlenové Amatérské prohlídky oblohy se na nejrÛznûj‰ích semináfiích setkávají prakticky od dob zaloÏení sdruÏení. Pfiitom nejde jenom o „pouhou“ záplavu zajímav˘ch
sdûlení ze svûta astronomie a pfiíbuzn˘ch oborÛ, ti odváÏnûj‰í se také stávají pfiedná‰ejícími a pfied velmi tolerantním publikem zkou‰í, jaké to vlastnû je. Ani leto‰ek
nebyl v˘jimkou.
V souãasné dobû je zvykem pofiádat dva semináfie APO za rok (jeden na jafie a jeden na podzim) na nûkteré ze spfiíznûn˘ch hvûzdáren v âeské republice. Tento víkend padla volba na Hvûzdárnu a planetárium Mikulá‰e Koperníka v Brnû.
Snûmování astronomÛ zahájilo jiÏ v pátek veãer neformální povídáním Jirky
Du‰ka, Jany Rychlé a Marka Kolasy o jejich zajímavé a dobrodruÏné cestû po Egyptû.
A pokraãovalo v duchu je‰tû ménû formálním dlouho do noci... Nûktefií ãlenové APO
se úãastní i jin˘ch projektÛ a tak je stále co fie‰it.
Sobotní program zaãala s hvûzdn˘m vûtrem Danka Korãáková, studentka
Masarykovy univerzity v Brnû. Z jejího pfiíspûvku vyplynula spousta zajímavostí
souvisejících s proudem plazmy – Danka se pokusila vysvûtlit, z ãeho je takov˘ vítr
sloÏen, proã se mu vÛbec fiíká vítr, jak se pohybuje a co v‰echno mÛÏe mít za následky v ‰irokém mezihvûzdném okolí; vysvûtlila také, co je jeho pfiíãinou a jaké faktory
mají vliv na sloÏení, rychlost a jeho chování.
·tafetu poté pfievzal Martin Vilá‰ek z Ostravy, jeÏ coby nad‰en˘ astronom vybudoval na pozemku svého rodinného domu vlastní hvûzdárnu. Bylo velmi zajímavé
a pouãné sledovat vyprávûní nûkoho, kdo dovedl pro nûkoho bláznivou my‰lenku ke
zdárnému konci. Martin povídání doplnil spoustou pûkn˘ch fotografií dokumentujících stavbu a pfiedev‰ím v˘sledek pracovního úsilí nûkolika málo nad‰encÛ.
Ranní blok sobotních pfiedná‰ek zavr‰il Rudolf Novák z brnûnské hvûzdárny, aby
popovídal po vzoru Divadla Járy Cimrmana o tom, „Co spadlo pod stÛl“. Tedy shrnul souãasn˘ stav v˘zkumu kataklyzmick˘ch promûnn˘ch hvûzd typu SU UMa.
RudolfÛv pfiíspûvek jasnû dokázal, Ïe ãeská astronomie mÛÏe b˘t na svûtové úrovni
a Ïe astronomové svûtov˘ch jmen neváhají bez ohledu na politickou nebo ekonomickou situaci spolupracovat s ãesk˘mi odborníky.
Po tfiíhodinové pauze na obûd nastoupil pfied kritick˘ pohled publika Jirka
Du‰ek z brnûnské hvûzdárny a ménû formálním zpÛsobem vyjevil své vyhlídky na
budoucnost v astronomii, pfietlumoãil podobné vize spisovatele science-fiction
Arthura C. Clarka a pfiipomnûl bláznivou my‰lenku pracovníkÛ hvûzdárny zanechat
v souvislosti s blíÏícím se pfielomem milénia krabici se vzkazem do budoucnosti.
V kopuli brnûnského planetária má zapomenuta zÛstat po celá léta.
Následoval Dr. Jan Hollan (taktéÏ z Brna) s pfiíspûvkem t˘kajícím se správného
venkovního osvûtlování ulic, chodníkÛ a budov. âlovûk by skoro aÏ nefiekl, kolik energie kaÏdou noc pfiijde naprosto bez uÏitku vniveã, jak mÛÏe nadbytek nevhodného a ‰patnû mífieného svûtla ‰kodit nejenom astronomÛm a jak je relativnû jednoduché sjednat nápravu.
ProtoÏe Amatérská prohlídka oblohy shromaÏìuje pfiedev‰ím pozorovatele (dnes
jiÏ nejen) noãní oblohy, a protoÏe moderní pozorovací technika (pfiedev‰ím ãipy
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CCD) proniká i do amatérské astronomie, následující debata o vyuÏití kfiemíkov˘ch
svûtloãivn˘ch ãipÛ v astronomick˘ch pozorováních se rozbûhla do neãekan˘ch obrátek a dokonce musela b˘t z ãasov˘ch dÛvodÛ násilnû ukonãena... Následoval totiÏ
program pro ‰irokou (i úzkou) vefiejnost – pofiad ZdeÀka Pokorného – Astronomick˘
rok 2001.
Veãer pfii‰la na fiadu porada zúãastnûn˘ch ãlenÛ APO, kde se rozhodovalo
o spoustû detailÛ celkovû urãujících smûr dal‰ího rozvoje a v˘voje spoleãnosti.
Naprostou vût‰inou byl ve funkci pfiedsedy a koordinátora spoleãnosti potvrzen nynûj‰í ‰éf sdruÏení Marek Kolasa.
Sobotní veãer ukonãovalo nádherné video ze sluneãní observatofie TRACE, které
v úÏasném ãasoprostorovém rozli‰ení zobrazovalo dynamiãnost dûjÛ na Slunci a nenechalo nikoho na pochybách Ïe hvûzdy skuteãnû bez jakékoli nadsázky „Ïijí“.
Videoprojekce doplnûná mírn˘m komentáfiem vhodnû zakonãila sobotní pfiedná‰kov˘ maratón a uvedla nov˘ pohled do nepfiíli‰ atraktivní a ãasto opomíjené oblasti astronomie.
PfiestoÏe se zdálo, Ïe animace aktivních dûjÛ na Slunci jiÏ nemÛÏe témûfi nic pfiekonat, nedûlní pfiedná‰ka Leo‰e Ondry o Velké mlhovinû v Orionu pfiedãila v‰echna
oãekávání – já osobnû jsem si nikdy nemyslel, Ïe budeme vÛbec nûkdy uvaÏovat
o prostorovém zobrazení vzdálen˘ch deep-sky objektÛ, natoÏ Ïe je moÏné spolehlivû
modelovat pomûry v systému tak sloÏitém, jak˘m je prachoplynná mlhovina. Leo‰
pfiesvûdãil v‰echny pfiítomné o opaku a s pomocí fotografií pocházejících z velké ãásti z Hubblova kosmického dalekohledu demonstroval, Ïe i mraky prachu mají svÛj
pÛvab a vnitfiní fiád.
Osobnû si myslím, Ïe podobná setkání rozhodnû nejsou samoúãelná, pfiestoÏe to
vypadá, jakoby ‰lo o setkání uzavfiené spoleãnosti. Opak je pravdou. Amatérská prohlídka oblohy je sdruÏení, které velmi rádo uvítá ve sv˘ch fiadách kohokoli se zájmem o vesmír a jevy s ním spojené. Propagace vûdy je pfiece velmi dÛleÏitá pro rozvoj národního povûdomí a zvy‰ování obecné gramotnosti obyvatelstva. A kde jinde
pfiitom zaãínat, neÏ u mládeÏe.
Tento ãlánek mûl pÛsobit trochu jako lákadlo do Amatérské prohlídky oblohy.
Pokud jste z druhu lidí, ktefií mají pfiehozen˘ noãní a denní reÏim, chodí stále s hlavou zvednutou vzhÛru a jasné noci tráví za okulárovou ãoãkou – neváhejte a pfiipojte se k nám!
Michal ·vanda
(Vy‰lo v Instantních astronomick˘ch novinách)

Jak jsem pfieÏil zimní expedici (jen) s odfienou prdelí
Bylo krátce po letní expedici v Úpici, kdyÏ se proslechly zprávy, Ïe na zimní bude docela narváno a Ïe by tudíÏ bylo dobré se na ni pfiihlásit vãas. ProtoÏe jsem jiÏ ãlovûk
s internetem více neÏ srostl˘, bylo dílem okamÏiku, neÏ jsem odeslal email Leonovi
Mi‰ovi se svou pfiihlá‰kou.
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Ale s celou akcí to vypadalo celkem nahnutû v mnoha smûrech. Pfiedev‰ím se jednalo o to, zda bude nebo nebude expedice probíhat i bûhem pfielomu roku, tedy bude-li se slavit Silvestr v Úpici nebo ne. Na‰tûstí pro nás Leon nakonec vymûkl a na
ãetná naléhání expedici oficiálnû pfies Silvestra protáhl. Za coÏ mu patfií první dík.
Oficiální zaãátek byl stanoven jiÏ na 27. prosince. KvÛli studijním povinnostem
(taková byla prvotní idea – z té ale moc nezbylo) jsem ale dorazil aÏ o den pozdûji
a pfii‰el tak o zahájení. Ale z faktu, Ïe se o nûm nijak zvlá‰È nemluvilo jsem usoudil,
Ïe asi nestálo za nic.
Abych si usnadnil cestování, vyráÏel jsem z domova jiÏ v 6:18 pfiím˘m autobusem
do Trutnova, na kter˘ v 9:20 navazoval opût pfiím˘ spoj do Úpice. Dálkov˘ autobus
pfiijel do Trutnova v 9:22. CoÏ samozfiejmû znamená, Ïe do Úpice jsem se jiÏ tak brzy
nedostal. V naivní pfiedstavû, aby na mû náhodou nûkdo neãekal marnû na autobusové zastávce, jsem okamÏitû vyuÏil moderní komunikaãní techniky a prozvonil mobil Jany Adamcové. Jaké bylo mé pfiekvapení, kdyÏ se ozvalo rozespalé „Co je?“ a následující salva „Nesná‰ím tû!“ a „Nenávidím tû!“ mi naprosto vzala slova z úst. Nûjaké
vítání na zastávce nepfiipadalo v úvahu. Sebevûdomí padlo na svou obvykle podprahovou hodnotu.
Nicménû hodinové mrznutí v Trutnovû uteklo docela rychle a tak jsem s velkou
slávou tûsnû pfied jedenáctou ranní dorazil na hvûzdárnu, kde to v‰e pomalu vstávalo. Opravdu jen pomalu. V pfiedná‰kové místnosti z nûkolika hromad vstávaly kysele se ‰klebící zombie, jejichÏ poãet mû docela zaskoãil. Abych nûkoho neurazil tím,
Ïe na nûj zapomenu, tak se radûji do vyjmenovávání zúãastnûn˘ch ani nepustím, nicménû v dal‰ím textu se jména nûkter˘ch zvlá‰tû zajímav˘ch jednotlivcÛ budou vyskytovat.
Bûhem pÛlhodiny nás opustil Jarda Kare‰, spûchající zpût domÛ do práce. ·koda.
KdyÏ se s námi louãil je‰tû netu‰il, Ïe se za patnáct minut uvidíme opût, poté co Leon
spustil poplach kvÛli nepfiedanému majetku, kter˘ se ukázal poplachem jen naoko,
neboÈ Leon se nerozlouãil a chtûl to napravit, jak se na slu‰ného Mi‰e patfií.
Úpické kino je proslavené tím, Ïe nejvût‰í náv‰tûvnost mívá v dobû kolem expedic. Ani tato nebyla vyjímkou, kdyÏ se veãer tlupa hvûzdárensk˘ch nahrnula do této
kulturu poskytující budovy laãna shlédnutí parodie Galaxyguest.
Veãer se odehrával v linii poráÏení medvûdice. Medvûdice má ãtyfii tlapy. Kdo usekl medvûdici dvû tlapy, ráno vcelku dobfie vûdûl, co se veãer dûlo. Já jsem usekl tlapy tfii. CoÏ sice znamená, Ïe jsem medvûdici nepfiepral, ale také to, Ïe mû sv˘mi drápy vcelku nechutnû potrhala. Jak jsem pozdûji zjistil, nebyl jsem sám. V pfiedná‰kové bûhem veãera bûÏelo video – Hvûzdné války, Episode I a spoustu dal‰ích filmÛ.
Pátek 29. prosince. Probuzení po souboji s ukrutnou a zákefinou ‰elmou medvûdovitou nic moc. Do pfiedná‰kovû vtrhl Jifií Du‰ek s návrhem, Ïe se jede do Trutnova
do ãajovny. Popfiál jsem tedy ‰Èastnou cestu a sedl si k poãítaãi k zalamování archívu
Bíl˘ch trpaslíkÛ. Po návratu v˘letníkÛ následuje dal‰í nezávazná zábava v pozadí s
bûÏícím videem. Nûktefií jedinci vydrÏeli maratón videoprojekcí aÏ do devíti do rána.
Blázni. Jiní se stûÏovali, Ïe se snaÏili usnout, ale kvÛli bûÏícímu videu se jim to nedafiilo. Zoufalci. Na spánek jsem si nikdy nestûÏoval. :-)
Dneska se nikam nejelo. Dneska se ‰lo na dlouhou zimní procházku po okolí.
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Pfies noc napadlo docela dost snûhu. Spojení obou pfiedchozích vût je naprosto jasné
– zákefin˘ Viktor Votruba, v pozadí davu Ïmoulající koule z bílé sypké masy a metající je daleko pfied sebe, je jedním z obrazÛ celé vycházky. Ale aby nebylo v‰echno na
Viktora, tûÏko bych hledal nûkoho, kdo si nehodil bíl˘m kulat˘m nesmyslem do davu a je‰tû obtíÏnûji nûkoho, kdo takov˘m v˘tvorem nedostal. Dal‰ím obrázek je Jirka
Du‰ek bofiící led v blízkém rybníãku brãálníku. Nutno podotknout, Ïe se mu to nakonec s pomocí dfievûného kÛlu povedlo, a to tak dokonale, Ïe pfiihlíÏející byli ohození vrstvou Ïivoucí zelené vody (zvlá‰tû ale Krvavá Mar se lekla natolik, Ïe po zádech projela odtokovou ‰karpu a tváfiila se velmi mokfie). Následujícímu ‰ífiícímu se
odéru se dalo uniknout jedinû rychl˘m úprkem.
Na testování kvality ledu do‰lo je‰tû jednou a to v lese kdesi u Havlovic.
PrÛkopníkem se stal Marek Kolasa, kterého následoval flegmaticky podupávající
Matûj Kasper. Matesovo podupávání mûlo za následek kfiupnutí a oba na‰i hrdinové
byli z ledové plochy pryã rychleji, neÏ nám na bfiehu do‰lo, co se vlastnû stalo.
Cílem vycházky nemohlo b˘t nic jiného, neÏ kulturnû-pohostinské zafiízení
Amerika v Havlovicích. Chudák hostinsk˘ obsluhoval poãetnou bandu expediãníkÛ,
ktefií snûdli, na co pfii‰li. Cesta zpût byla v duchu pomstychtiv˘ch tendencí. Kdosi
prohlásil, Ïe správn˘ vlk musí mít v zimû bíl˘ koÏich a uÏ jsem se válel v závûji.
Nicménû kÛÏi jsem tak levnû nedal.
Veãer opût bûÏí video dlouho do rána. Na chvíli pfii‰la díra v mracích, takÏe nûktefií jedinci dokonce spatfiili kus hvûzdné oblohy.
Silvestrovsk˘ program byl zcela jasn˘. Tradiãní v˘let do Jestfiebích hor a následující oslavy pfiíchodu roku Vesmírné odysey na hvûzdárnû.
V˘‰lap do hor zaãal slibnû. V 12:35 oznámil Jifií, Ïe nám v 13:00 jede autobus do
Mal˘ch SvatoÀovic a tudíÏ, Ïe se za „deset – to je dlouho – pût“ minut odchází. Na coÏ
doplatil Leon, kter˘ se díky tomu v˘pravy bohuÏel nezúãastnil.
Pû‰í ãást cesty zaãala tedy v Mal˘ch SvatoÀovicích. ProtoÏe autobus nikam dále
nejel. Pfied v˘stupem kfiíÏové cesty vítá náv‰tûvníky tratoli‰tû krve pod rozcestníkem.
Krev pak slábnoucího poutníka doprovází prakticky aÏ na vrchol. Nastala klasická situace, známá uÏ ze vãerej‰ka. Vpfiedu se shromáÏdili umdlévající vy‰‰í dÛstojníci.
Uprostfied postupujícího fiadu Ïeny a dûti. Úplnû vzadu pak zákefiné a rebelující podpalubí metající snûhové koule smûrem vzhÛru. Reakce zasaÏené ãásti populace na sebe nenechala dlouho ãekat – Rudolf Novák: „Je‰tû jedna koule a dolÛ budou lítat kameny.“ Pfiímûfií mezi podpalubím a vy‰‰ími dÛstojníky bylo tedy vyjednáno a uzavfieno. Nikoli v‰ak mezi podpalubím a Ïenami a dûtmi.
Povinn˘m bodem programu je v˘stup na rozhlednu 739 metrÛ vysokého vrcholu
Îaltman. Pravda, tentokrát o mnoho namrzlej‰í, neÏ pfied dvûma roky v létû. Rudolf
s digitálem pofiizuje nûkolik vrcholov˘ch skupinov˘ch fotografií s rizikem pfieváÏení
rozhledny na jednu stranu. S hrÛzou si uvûdomujeme, Ïe nikdo vlastnû nevzal ‰ampaÀské na oslavu dobytí nejvy‰‰ího vrcholu kraje. Nevadí – alespoÀ náhradní varianta – Ale‰ Dvofiáãek vytahuje z batÛÏku nedopitou „slepeckou vodku BoÏkov“ a pitivo dvakrát obkoluje celou rozhledu.
Ale rychle dolÛ a na Jestfiebí boudy, kde následuje jiÏ tradiãní obãerstvení du‰e
i tûla. Po men‰í bitvû o Ïidle nakonec pfiece jen sedíme na vlastních zadcích a lijeme
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do sebe svafiáka a cpeme se plnohodnotn˘m jídlem, coÏ se nedá fiíci o smûsi ãínsk˘ch
polévek a konzerv vafiené neustále s men‰ími nebo vût‰ími úspûchy a ztrátami na Ïivotû i majetku na hvûzdárnû.
Nicménû ve ãtyfii se zavírá a nám nezb˘vá, neÏ se vydat temnícím lesem zpátky.
Kousek za Brendama následuje první svah, na kterém pfiicházejí ke slovu schované
igelitové pytle. Îokej Danka Korãáková se spolujezdcem Janou Adamcovou v‰ak nemají nad sv˘m ofiem stoprocentní kontrolu a konãí hluboko v jediném kfioví, které se
‰iroko daleko nacházelo.
Dal‰í sjezd pokraãuje po lesní cestû. Jak na‰e bolavá pozadí poznala, celá dráha je
vyloÏena poházen˘mi kameny velikosti nikoli mexického dolaru, ale poctivé lidské
pûsti, a ostr˘mi vûtvemi. Dole si pak sdûlujeme své záÏitky z pálejících prdelí, roztrhan˘ch péfiovek a zniãen˘ch riflí.
Cestou lesem vidíme, Ïe se vyjasÀuje a sledujeme (a Rudolf fotí) nádhernou scenérii Mûsíce a Venu‰e. Venu‰e záfií na temnû modrém nebi jako diamant. Nádhern˘
pohled.
Finální sjezd nás ãeká do Mal˘ch SvatoÀovic. Uklouzaná asfaltová cesta jede skuteãnû jako blesk. Jako blesk, schopen jen zafivat bolestivé „AU!“ projíÏdím asi dvacet
centimetrÛ ‰irokou pfiíãnou odvodÀovací spáru v silnici, pokrytou rezavou Ïeleznou
mfiíÏí. Se stejn˘m fievem, av‰ak jiÏ mnohem men‰í rychlostí ve snaze zabrzdit profrãím je‰tû druhou, poloÏenou o padesát metrÛ níÏe. Teprve tfietí spára nenechala na
mém sedacím svalu Ïádnou stopu.
O to rychleji brzdím (opût za vydatné pomoci plochy svého zadku) definitivnû aÏ
na asfaltovém povrchu silnice kousek nad námûstím. Na‰tûstí je to jiÏ poslední sjezd
tohoto dne.
Ve SvatoÀovicích se parta rozdûluje – ãást mífií do obãerstvovny, my promáãení,
zmrzlí a sedfiení pak rychle do Úpice a na hvûzdárnu. Na‰tûstí se nám dafií stopnout
autobus, kter˘ nás dováÏí kousek pod hvûzdárnu. Je‰tû krátké sjezdování na pytli uprostfied Úpice a pak uÏ jen rychlá horká sprcha a tepl˘ ãaj na hvûzdárnû.
Oslavy Silvestra zaãínáme hromadn˘m poÏíráním zbytku zásob. JenÏe venku je
nádhernû jasno a tak trvá jen chvíli, neÏ v‰echno sníme, roztajeme a padáme zase ven
k pfiipravenému a odji‰tûnému dobsonu. Krásy zimní oblohy ãekají jen na nás.
A tak mífiíme na nádhernou M 42, koukáme na jasnû modrého Eskymáka, na chuchvalec Krabí mlhoviny, na mlhoviny M 78 a M 79, na tak notoricky známé objekty
zimní oblohy, jako jsou Jesliãky a Kufiátka. Tfie‰niãkou na dortu se pak stávají Soví
mlhovina spoleãnû s galaxií M 108 a u‰iska Velké medvûdice – dvojice galaxií M 81
a M 82.
Celkovû venku trávíme moÏná nûco pfies dvû hodiny, neÏ nás neúprosná zima opût
dostává a nutí uch˘lit se na teplou podlahu v pfiedná‰kové místnosti. Navíc nás ãeká
pfielom dne, t˘dne, mûsíce, roku, desetiletí, století i tisíciletí. Není to pûkná náhoda?
Oslavy pfielomu roku jsou spí‰e symbolické. Nûkolik lahví ‰ampaÀského, vína
a jedna láhev broskvové a jsou tfii ráno a je na ãase jít spát.
Pfied osmou ranní budí spící jedince zanechaná hlídka, protoÏe bude vycházet
Slunce. A tak pozorujeme první v˘chod Slunce v roce 2001. Dále nechám mluvit svÛj
deník.
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... zíráme na v˘chod Slunce. Na první v˘chod Slunce v tomto tisíciletí. Pfiíroda na nás evidentnû
myslí a nechává asi tfii stupnû jasné oblohy akorát nad tûsnû v˘chodním obzorem. Pfiepadá mû nostalgie, kdyÏ si uvûdomím, Ïe toto je jedna z mála vûcí, kterou mi nikdo nikdy nevezme. Nikdo mi
uÏ neupfie, Ïe do mého oka dopadly první fotony z úsvitu nové doby. Jaká asi bude? Co nám asi
tak pfiinese? Lidi na Marsu? Setkání s jinou civilizací? Jadernou válku? Nebo mír na celé Zemi?
Pfiinese nám nové choroby, nebo koneãnû totální vítûzství lékafiské vûdy? Stane se skuteãností Star
Trek, nebo Planeta opic? Nebo budeme pfiekvapeni nûãím úplnû jin˘m? ...
Aby pfii‰la ke slovu i astronomie, pozorujeme na ztemnûlém vycházejícím disku
Slunce sluneãní skvrnu pouh˘m okem. Následná porada se sluneãní observatofií SOHO nám dává za pravdu – vidûli jsme správnû.
Celkovû bych expedici hodnotil velmi pozitivnû. Mohlo b˘t více jasno. Mohlo
fungovat více pfiístrojÛ. Ale i tak se vytfiískalo maximum z dostupného. Rozhodnû
patfií velk˘ dík Leonu Mi‰ovi, kter˘ celou expedici vlastnû zaji‰Èoval. Leone, bylo to
fajn! Tû‰ím se za rok.
Michal ·vanda

Milí pfiátelé z budoucnosti
I mne se naskytla moÏnost pfiispût svou vizí k poselství urãené Vám, na‰im potomkÛm. JakoÏto mlad˘ nadûjn˘ meteorolog amatér bych rád touto cestou vyjádfiil své
rozpaky nad v˘vojem klimatu na‰i planety. Vím, Ïe za jeho stav, kter˘ je moÏná ve
Va‰í dobû uÏ dosti nechvaln˘, neseme odpovûdnost i my. Proto jenom doufám, Ïe moje pfiedstavy nebudou pfiíli‰ pesimistické, no, kdo ví.
Dnes se datují poslední dny roku 2000. Pfielom tisíciletí byl vÏdy velmi napjatû
ãekávanou aÏ mystickou událostí. Za pár dní se jí doãkáme právû my. Pfied sto lety
Jules Verne aÏ pozoruhodnû pfiesnû odhadl v˘voj vûdy a techniky pro nûj nové doby,
20. století. Dnes se my snaÏíme uãinit totéÏ.
Z hlediska klimatologického se 20. století a pfiedev‰ím jeho druhá polovina vyznaãovala nárustem prÛmûrn˘ch teplot a to v globálním mûfiítku. Nevíme je‰tû, zda
se jedná o jev pfiirozen˘ nebo zpÛsoben˘ vlivem ãlovûka, jisté v‰ak uÏ dnes je, Ïe tento trend bude i v následujících sto letech zcela urãitû pokraãovat. Obecnû se soudí, Ïe
viníkem je samozfiejmû lidská ãinnost na této planetû, av‰ak objevují se i zcela reálné skuteãnosti o tom, Ïe by tento trend byl do jisté míry skuteãnû pfiirozen˘. Co v‰ak
zcela jistû pfiirozené není, je nárÛst koncentrace oxidu uhliãitého v atmosféfie.
PrÛbûÏn˘m sledováním jeho úrovnû byly povûfieny zejména polární antarktické stanice a to jiÏ od 60 t˘ch let 20.století. Je‰tû já jsem se v 80. letech 20. století ve ‰kole
uãil, Ïe koncentrace CO2 v atmosféfie je 0,03%. Dnes je tato hodnota o plnou 1/3 vût‰í, takÏe s pfielomem století se pfiekulí i tato hodnota na 0,04%. I tato nepatrná hodnota v‰ak zpÛsobí dosti znaãné zmûny v klimatu v následujících nûkolika stoletích.
MoÏná Ïe právû va‰e doba je tímto faktem jiÏ dosti poznamenaná.
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Odborné debaty nad tímto problémem globálního oteplování se vedou v duchu
váÏného problému teprve od 90. let 20. století a na té poslední klimatologové pfiedpovûdûli nárÛst prÛmûrn˘ch teplot pro oblast stfiední Evropy o 4 aÏ 6 stupÀÛ v prÛbûhu následujících 100 letech. Vzhledem k tomu, Ïe lidstvo dokázalo zv˘‰it prÛmûrné teploty od dob prÛmyslové revoluce aÏ o 3 stupnû, myslím, Ïe je tato hodnota podle dne‰ních pfiedstav reálná. Zfiejmû bílá zima ve stfiední Evropû bude pro Vás uÏ moÏná známá jen z knih. Ono s bíl˘mi vánoci to taky nikdy nebylo tak slavné. V na‰ich
dobách se pravidelnû okolo vánoãních svátkÛ dostavovala tzv. vánoãní obleva zpÛsobená pfiílivem vlhkého a teplej‰ího vzduchu od západu. Jak je tomu ve va‰í dobû?
MoÏná, Ïe slavná vánoãní obleva zásadních zmûn ve svém datování nezaznamenala.
Dal‰ím problémem, kter˘ se vynofiil ve 20. století, je problém ozónov˘ch dûr. Zde
je situace pfiíznivûj‰í s ohledem na jeho moÏné odstranûní. Pfiíãinou ozónov˘ch dûr
jsou hlavnû freony, jejichÏ emise se vyspûlé zemû jiÏ nûkolik let snaÏí minimalizovat,
co je v‰ak v tomto ohledu zfiejmû nepfiekonatelnou pfiekáÏkou, jsou zejména postoje
rozvojov˘ch zemí, které prodûlávají dynamick˘ v˘voj a lacin˘ch freonÛ se zfiejmû jen
tak nevzdají. Pokud by cel˘ svût poãínaje rokem 2000 pfiestal vypou‰tût emise freonÛ, je zcela reálné, Ïe za 100 let by stav ozonosféry byl srovnateln˘ s jeho stavem na
zaãátku 20. století. Vûfiím, Ïe se podafií v tomto smûru nalézt urãit˘ koncensus, ale tu‰ím, Ïe se tak nestane dfiíve neÏ v roce 2050. To jiÏ bude doba zralá na to, aby byl stav
v tomto ohledu alarmující. JiÏ dnes se zejména v okolí jiÏního pólu stává, Ïe koncentrace ozónu v ozonosféfie je aÏ o 90% niÏ‰í neÏ je dlouhodob˘ prÛmûr.
Ruku v ruce s tûmito problémy pfiicházejí ãím dál ãastûji pfiírodní katastrofy
regionálních rozmûrÛ. Jde zejména o katastrofální povodnû ãi naopak sucha, silné
tajfuny, dÛsledky jevu El NiÀo apod. Jak je známo v‰echny tyto projevy ãi lépe fieãeno rozmary poãasí jsou naprosto normální, jen jejich intenzita ãi délky trvání mohou
mít pfiímou spojitost zejména s globálním oteplováním. Napfiíklad jev El NiÀo byl
v 90. letech 20. století ãasto skloÀován. Do té doby byl tento pojem v‰ak prakticky
neznám˘ ve smyslu globálních zmûn. Pravou podstatou tohoto jevu je zmûna smûru
proudûní oceánsk˘ch proudÛ v jihov˘chodní ãásti Pacifiku. Studen˘ Peruánsk˘
proud ze smûrÛ od pobfieÏí Antarktidy je nahrazen proudûním teplého proudu z rovníkov˘ch oblastí Tichého oceánu. Indiáni tento jev dobfie znali uÏ mnohem dfiíve
a vûdûli, Ïe se tomu tak dûje zejména v dobû okolo vánoc. Globálních mûfiítek se tento fenomén doãkal s nástupem globalizace jako takové, kdy se v‰echno zaãalo spojovat se v‰ím. Ve smyslu projevÛ El NiÀo a pfiívalov˘ch de‰ÈÛ v jihov˘chodní Asii i jin˘ch ãástech svûta se zaãalo spekulovat záhy. Vûfiím, Ïe ve druhé polovinû 21. století
se moÏná podafií tuto souvislost prokázat ãi naopak vyvrátit.
Byl bych rád, váÏení ãlovíãci z budoucnosti, kdybyste se zásadních zmûn v klimatu a poãasí vÛbec nedoãkali, protoÏe byste byli zfiejmû ochuzeni o spoustu pûkn˘ch bíl˘ch zimních dní, ãi letních veder a nebe bez mráãku uvnitfi mohutné letní anticyklóny. Tak nebo tak, zásadní zmûny urãitû nepfiijdou tak brzy, ale kdo ví, kter˘
rok je právû u Vás. A pokud byste pfieci jenom zatouÏili zjistit, jak to vypadalo na
sklonku 20. století a mûli jste k tomu jiÏ patfiiãné technologie, pfiijeìte nás do minulosti nav‰tívit. Budeme se tû‰it.
Petr Skfiehot von Odrau
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Kometa C/1999 T1 (McNaught-Hartley)
Po nezdárném konci komety C/1999 S4 (LINEAR) je zde dal‰í moÏnost, Ïe uvidíme
kometu, která by se mohla pfiiblíÏit k hranici viditelnosti oãima, a to kometu C/1999
T1 (McNaught-Harley). Tato kometa se silnû kondenzovanou kómou a se slab˘m ohonem byla objevena na fotografické desce, kterou pofiídil Malcolm Harley na 1.2m U.K Schmidt Telescope v fiíjnu roku 1999 jako objekt 15,5 magnitudy viditeln˘
v jiÏních zemûpisn˘ch ‰ífikách, ze kter˘ch se bude pomalu pfiesouvat na sever a v listopadu jiÏ zaãne b˘t dobfie pozorovatelná i v severních ‰ífikách, v polovinû ledna se
dostane nad rovník a bude viditelná jako objekt 7 magnitudy. To potrvá do poloviny
kvûtna, kdy se dostane nad 11 magnitud, ale její pohyb bude stále pro pozorovatele
pfiízniv˘.
Tomá‰ Zajíc

V˘voj a pfiedpovûì jasnosti komet
aneb poãítaãové pozorování Hale-Bopp
Pfiíchod komety Hale-Bopp jsem oãekával s velk˘m nad‰ením. Moje pozorovací zku‰enosti byly tehdy mizivé, m˘m jedin˘m dalekohledem byl triedr a byl jsem pfiesvûdãen, Ïe s ním v praxi neuvidím objekty jasnûj‰í neÏ 6 mag (aãkoliv teoretické údaje byly jiné). V té dobû jsem se zaãínal intenzivnû zajímat o nebeskou mechaniku,
takÏe místo ponocování s dalekohledem v ruce jsem sedûl u klávesnice poãítaãe.
Sledoval jsem vizuální odhady komety od jin˘ch pozorovatelÛ, ktefií je publikovali
v Expresních astronomick˘ch informacích a zpracovával je.
Kometa Hale-Bopp uÏ dávno zmizela z dosahu amatérsk˘ch dalekohledÛ, nicménû postup zpracování jejího pozorování je prakticky univerzální a lze ho aplikovat na
jakoukoliv kometu. Proto jsem se rozhodl, Ïe se o nûm alespoÀ ve struãnosti zmíním.
Jasnost komety lze velmi dobfie vyjádfiit vztahem

(1)
kde H0 je absolutní hvûzdná velikost komety, delta je vzdálenost komety od Zemû,
r vzdálenost komety od Slunce a n je koeficient, kter˘ charakterizuje produkci plynu
komety (je závislá na r). Kdyby kometa Ïádn˘ plyn neprodukovala a chovala se jako
planetka, bylo by n = 2.
Veliãiny H0 a n jsou pro kaÏdou kometu rÛzné a urãují se z pozorování. Máme-li
soubor N pozorování jasností komety mi (i = 1..N) pro známé geocentrické a heliocentrické vzdálenosti delta a ri (obvykle je vyjadfiujeme v astronomick˘ch jednotkách),
mÛÏeme uãit H0 a n následujícím postupem:
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V˘raz pro jasnost komety pfievedeme na tvar

a oznaãíme

Tím jsme dostali rovnici pfiímky
Vyneseme-li do grafu body odpovídající hodnotám xi , yi , mÛÏeme jimi proloÏit
pfiímku, jejíÏ smûrnice je hodnota n a prÛseãík s osou y je H0 . Pro pfiesnûj‰í vyjádfiení je dobré pouÏít lineární regresi (metoda nejmen‰ích ãtvercÛ). Pro hledané veliãiny
pak získáme tento tvar:

(v˘razem
zde pochopitelnû rozumíme
).
Graf s vyznaãen˘mi hodnotami pro kometu Hale-Bopp z období 5.1.1996 aÏ
15.12.1996 a proloÏenou pfiímkou vidíme na obr. 1.
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Z tûchto údajÛ dostaneme hodnoty
H0 = -0,34
a
n = 2,78.
Pokud tyto hodnoty dosadíme do v˘razu pro magnitudu komety (1), mÛÏeme
spoãítat její jasnost dopfiedu (za pfiedpokladu, Ïe známe dostateãnû pfiesnû její dráhu
a víme, jaká bude její geocentrická a heliocentrická vzdálenost). Tato pfiedpovûì pro
kometu Hale-Bopp je znázornûna na obr. 2. Na vodorovné ose je datum poãínaje kvûtnem 1996 a na svislé ose magnituda komety. V grafu jsou rovnûÏ vyznaãeny jiÏ známé odhady jasnosti.

Tuto pfiedpovûì mÛÏete srovnat se skuteãn˘m v˘vojem. Na obr. 3 vidíme vizuální odhady aÏ do ãervna 1997. Jimi je opût proloÏená kfiivka získaná v˘‰e uveden˘m
zpracováním i se zahrnutím nov˘ch údajÛ.
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Zpracování v‰ech údajÛ pomocí lineární regrese vidíme na obr. 4.

Petr Scheirich

Struãná historie v˘zkumu hvûzd
(závûr)

Nové pfiedstavy o v˘voji hvûzd
Po objevu obrÛ a trpaslíkÛ se zmûnila spektrální posloupnost na dvouparametrickou:
vzhled spektra byl urãen teplotou a hustotou fotosféry (rozmûrem hvûzdy). Tím padla pfiedstava, Ïe O-B-A-F-G-K-M je i posloupností v˘vojovou. Na ãas zvítûzila pfiedstava Lockyerova, Ïe v˘voj zaãíná rozmûrn˘mi ãerven˘mi obry, ktefií se smr‰Èují
v Ïhavé hvûzdy vrcholu hlavní posloupnosti a postupnû dále chladnou a kontrahují,
konãíce svÛj Ïivot jako stydnoucí ãervení trpaslíci.
Domnûnce poskytly teoretickou podporu práce J. H. Lanea. Ten jiÏ v roce 1870
matematicky ukázal, Ïe pokud je materiál hvûzdy tvofien ideálním plynem, Ïe pfii jejím smr‰Èování, stoupá i její vnitfiní teplota. Pokud ov‰em plyn zhoustne natolik, Ïe
se pfiiblíÏí stavu zkapalnûní, pak se kontrakce a tím i vnitfiní oteplování zastaví
a hvûzda mÛÏe zaãít opût chladnout.
Domnûnka byla opu‰tûna, neboÈ smr‰Èování dávalo hvûzdám pfiíli‰ krátké Ïivotní doby (u Slunce cca 40 milionÛ let). Radioaktivní rozpad umoÏnil datování pozemsk˘ch hornin, které byly aÏ o dva fiády star‰í.
Kontrakce jako hlavní zdroj hvûzdné energie selhala v‰ichni se upnuli na zdroj
neznámé povahy pÛsobící na tzv. „subatomární“ úrovni.
Roku 1904 anglick˘ astronom J. H. Jeans (1877-1946) navrhl jako zdroj anihilaci hmoty pfii totální pfiemûnû splynuv‰ího elektronu s protonem v ãistou energii.
Vycházel pfiitom ze vztahu mezi energií a hmotností, kter˘ publikoval v roce 1905
mlad˘ A. Einstein (1879-1955). Pokud by takov˘ mechanismus fungoval, zajistil by
Slunci 10 biliónÛ let záfiivé existence.
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Jeansova domnûnka pfiijata s nedÛvûrou, Ïádn˘ proces anihilace protonu s elektronem nebyl prokázán. V její prospûch mluvilo to, Ïe byla schopna vysvûtlit v˘vojov˘ pohyb hvûzd dolÛ po hlavní posloupnosti. BohuÏel vyÏadovala, aby ãervení obfii
byli alespoÀ 25krát hmotnûj‰í neÏ ãervení trpaslíci, coÏ ov‰em splnûno není. V nepofiádku jsou i pfiíli‰ dlouhé Ïivotní doby hvûzd.
Hlavním nedostatkem Jeansovy domnûnky bylo, Ïe byla zaloÏena na zcela hypotetickém, teoreticky nezdÛvodnûném mechanismu uvolÀování energie. Správná a nakonec i úspû‰ná cesta vysvûtlení v˘voje hvûzd vedla pfies dÛkladnûj‰í pochopení
hvûzdné stavby. O to se nejvíce zaslouÏil JeansÛv krajan sir A. S. Eddington (18821944).
Vnitfiní stavba hvûzd a zdroje jejich energie
První práce o nitru hvûzd, sepsané J. H. Lanem, A. Ritterem a R. Emdenem se objevily jiÏ v 19. století a jejich úroveÀ byla zrcadlem úrovnû tehdej‰í teoretické fyziky.
Správnû si uvûdomili, Ïe hvûzda musí b˘t v mechanické (hydrostatické) rovnováze,
tj., Ïe tíha horních vrstev musí nadlehãovat vztlaková síla podmínûná vzrÛstem tlaku
ve hvûzdû smûrem jejímu centru. Vzhledem k tomu, Ïe v ideálním plynu je tlak urãen souãinem hustoty a teploty, pfiedpokládalo se, Ïe smûrem do stfiedu roste obé.
Dále musí b˘t hvûzda v rovnováze energetické: musí vyrobit právû tolik energie,
kolik jí kaÏd˘m okamÏikem vydá sv˘m záfiením. Vzhledem k tomu, Ïe teplota smûrem dovnitfi roste, musí tu existovat ustálen˘ tok energie v centra na povrch.
Za rozhodující mechanismus pfienosu tepla byla povaÏována konvekce, na pfielomu 19. a 20. století se uvaÏuje i pfienosu energie záfiením. Tento mechanismus získal
na zajímavosti, kdyÏ 1906 K. Schwarzschild studiem okrajového ztemnûní dokázal,
Ïe fotosféra Slunce je ve stavu záfiivé rovnováhy.
A. Eddington tento poznatek zobecnil na celou hvûzdu a poznal, Ïe pfienos záfiivou difuzí bude asi rychlej‰í neÏ pfienos promícháváním. ZároveÀ do sv˘ch úvah kromû tlaku plynu zahrnul téÏ tlak záfiení, jehoÏ existence plynula z Maxwellovy teorie
elektromagnetického záfiení rovnic a byla i experimentálnû prokázána P. N.
Lebedûvem (1868-1911).
Eddington zaãal své práce v roce 1916, kdy se je‰tû soudilo, Ïe ve hvûzdách pfievládá
Ïelezo. Vy‰lo mu, Ïe v takov˘ch hvûzdách zcela pfievládá tlak záfiení, nicménû teoretické pfiedpovûdi vztahÛ mezi polomûrem, hmotností a záfiiv˘m v˘konem odporovaly pozorování.
V roce 1920 ale uÏ bylo jasné, Ïe v nitru hvûzd musí b˘t v‰echny prvky mimofiádnû silnû ionizované, takÏe látka se za tûchto podmínek chová bez ohledu na chemické sloÏení zaleÏí jen na relativním zastoupení ostatních prvkÛ vÛãi vodíku. Nové
v˘poãty ukázaly, Ïe tlak záfiení je dÛleÏit˘ jen v mimofiádnû hmotn˘ch (tj. tepl˘ch)
hvûzdách, Ïe dokonce znemoÏÀuje postavit stabilní hvûzdu o hmotnosti vût‰í neÏ 100
sluncí.
Z Eddingtonov˘ch modelÛ plynn˘ch hvûzd vyplynul vztah mezi jejich hmotností a záfiiv˘m v˘konem (zvefiejnûn 1924). V‰e bylo odvozeno za pfiedpokladu, Ïe hvûzdy jsou z ideálního plynu, coÏ se ov‰em nesrovnávalo s pfiíli‰ vysokou prÛmûrnou
hustotou Slunce (1,4 násobek hustoty kapalné vody). Proto Eddington své v˘poãty
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vztahoval na hvûzdné obry, ktefií mûli hustotu patfiiãnû nízkou. Nejprve jeho teorie
pfiedpovídala v˘kony asi desetkrát vût‰í, neÏ se pozorovalo. Pfiipustilli, Ïe alespoÀ
tfietinu látky tvofií vodík, pak do‰el k vynikající shodû pozorování a teorie, jenÏe nikoli pro obry, ale pro trpaslíky.
1924 Eddington sám do‰el k správnému vysvûtlení: „I velmi hust˘ plyn v nitru trpaslíkÛ je natolik Ïhav˘, Ïe se chová jako ideální. Je to dáno jak velk˘mi postupn˘mi rychlostmi
ãástic, tak faktem, Ïe ionizací se rozmûru atomÛ v˘raznû zmen‰ují“.
Poznamenejme, Ïe vztah mezi hmotností a záfiiv˘m v˘konem Eddington na‰el, aniÏ by cokoliv pfiedpokládal o povaze energetick˘ch zdrojÛ hvûzd! Je to tím, Ïe záfiiv˘ v˘kon hvûzdy je dán prÛbûhem její vnitfiní stavby, jeÏ na vlastnostech zdrojÛ energie témûfi nezáleÏí.
Dne‰ní modely jsou pochopitelnû sloÏitûj‰í, uvaÏují i uvolÀování hvûzdné energie
a rÛzné typy pfienosu tepla vãetnû vedení a Eddingtonem zavrÏené konvekce, základy hvûzdnému modeláfiství v‰ak dal právû on.
Zcela jin˘m typem hvûzd byl bíl˘ trpaslík Sirius B objeven˘ 1862 A. Clarkem.
V roce 1914 W. S. Adams dokázal, Ïe jde o hvûzdu s vysokou povrchovou teplotou,
jejíÏ stfiední hustota musí b˘t nejménû 130 000krát vût‰í neÏ hustota vody. Správnost
závûru potvrdil t˘Ï Adams, kdyÏ v r. 1924 namûfiil Einsteinem pfiedpovûzen˘ gravitaãní ãerven˘ posuv vznikající v silném gravitaãním poli hvûzdy.
Vysokou hustotu bíl˘ch trpaslíkÛ vysvûtlil roku 1926 R. H. Fowler, tím, Ïe v jejich nitru se nachází tzv. elektronovû degenerovan˘ plyn. Podrobnou teorii vnitfiní
stavby tûchto degenerovan˘ch hvûzd vypracoval v roce 1935 S. Chandrasekhar
(1910?).
Zatímco ve 20. letech byla pozornost zamûfiena elektronov˘ obal, od 30. let se
upfiela na jádro. Podafiily se první jaderné pfiemûny, vznikly podmínky pro vysvûtlení onûch "subatomárních procesÛ", které zaji‰Èují dodávku hvûzdné energie po vût‰inu doby jejího Ïivota.
Byl to H. A. Bethe (1906), kdo v roce 1939 prokázal, Ïe pfii teplotách hvûzdného
nitra 1020 milionÛ kelvinÛ je jedin˘m skuteãnû úãinn˘m zdrojem energie postupná
syntéza jádra helia ze ãtyfi jader vodíku. Reakce podle nûj probíhají v tzv. CNO cyklu (bicyklu), kde jádra C, N, O vystupují coby katalyzátory. Tento proces hraje dominantní roli u hmotnûj‰ích hvûzd, kde je v centru postaãující teplota.
U hvûzd s teplotou niÏ‰í se uplatÀuje jin˘ sled reakcí pfiemûny 4 H – He: pp fietûzec, kter˘ odhalili 1950 I. Epstein a J. B. Oke.
S tûmito zdroji hvûzdné energie se Ïivotní doby hvûzd odhadují na miliardy let.
Motorem hvûzdného v˘voje je zmûna chemického sloÏení centrálních ãástí hvûzd,
kde probíhají termonukleární reakce. Hvûzda vzniká zhroucení oblaku mezihvûzdné
látky. Zahu‰Èuje se a zahfiívá, dokud v se v centru nezaÏehnou vydatné vodíkové reakce. Tehdy se parametry hvûzdy, která je hvûzdou hlavní posloupnosti, mûní jen velmi pozvolna.
Rychlej‰í v˘voj nastává aÏ kdyÏ hvûzda v centru vodík vyãerpá, zapalují vodíkové reakce v obálce vyhofielého heliového jádra. Nitro hvûzdy kontrahuje, obal se rozpíná, hvûzda se stává hvûzdn˘m obrem. Pokud v jádru vystoupí teplota nad 100 milionÛ K, zapálí se v centru hvûzdy i helium hofiící Salpeterovou reakcí na uhlík
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a kyslík. Dal‰í v˘voj závisí na hmotnosti hvûzdy. MÛÏe skonãit stadiem bílého trpaslíka, neutronové hvûzdy, ãernou dírou nebo se po v˘buchu supernovy mÛÏe hvûzda
zcela rozplynout v prostoru.
Naznaãené v˘vojové schéma zcela jinak interpretuje HertzsprungÛvRussellÛv diagram, kde ani v˘vojové stopy nijak nekopírují pozorované posloupnosti obrÛ ãi
hlavní posloupnost. Tyto posloupnosti jsou v dne‰ním pojetí geometrick˘m místem
bodÛ, kde se hvûzdy rÛzn˘ch hmotnosti bûhem svého v˘voje nejdéle zdrÏují.
Zdenûk Mikulá‰ek

Trpasliãí tipy
aneb pár drobností z únorové a bfieznové oblohy
Tentokrát budou Tipy opravdu trpasliãí, protoÏe se toho jednak na obloze zfiejmû
mnoho dít nebude a hlavnû se právû nacházím v jedné ze sv˘ch tûÏ‰ích ãasov˘ch krizí vyvolané zkou‰kov˘m obdobím, takÏe pfií‰tû se zkusím polep‰it :-)
Merkura najdete zaãátkem února na JZ a v první polovinû bfiezna zase ráno na
JV. Venu‰e svítí na veãerní obloze zcela nepfiehlédnutelnû, její srpek se bude ztenãovat od fáze 0,4 zaãátkem února do nuly koncem bfiezna, kdy se uÏ planeta ztrácí ve
sluneãní záfii. Mars rudû Ïhne na ranní obloze v souhvûzdí Vah a pozdûji ·tíra, tedy
neobvykle nízko. Jupiter a Saturn budou zdobit stále je‰tû první polovinu noci.
Uran, Neptun ani Pluto nejsou pozorovatelní.
Jupiter a Saturn nûkolikrát vytvofií velmi pohledná seskupení spolu s Mûsícem,
Aldebaranem, Plejádami a Hyádami, napfi. 2. února, 1. bfiezna a 29. bfiezna veãer.
Konec zimy a zaãátek jara je období nejchud‰í na meteorické roje, první v˘znamnûj‰í roj jsou aÏ dubnové Lyridy.
6. bfiezna veãer si urãitû nenechte ujít krásnou podívanou, kterou nám poskytne
Mûsíc tím, Ïe bude zakr˘vat otevfienou hvûzdokupou M 44 – Jesliãky v souhvûzdí
Raka.
Tato známá otevfienka je skvûl˘m objektem hlavnû pro triedry, obsahuje totiÏ
mnoho pomûrnû jasn˘ch hvûzd, nejjasnûj‰í mají 6 mag (takov˘ch je tam asi deset)
a slab‰ích je tam pochopitelnû mnohem víc.
Mûsíc projde 6. bfiezna témûfi pfiesnû stfiedem Jesliãek a zpÛsobí tak doslova zákrytovou smr‰È – mezi 21:00 a 23:50 SEâ zmizí za jeho neosvûtlen˘m okrajem deset
hvûzd jasnûj‰ích osmé velikosti, o slab‰ích nemluvû... Pfiitom uÏ nûkolik minut po sedmé veãer zmizí za temn˘m okrajem Luny (3 dny pfied úplÀkem) hvûzda éta Cancri
s jasností 5,4 mag. Bude se tedy rozhodnû na co dívat.
KdyÏ tedy vytáhnete dalekohled, zamûfite se nejradûji na planety a na deep-sky
objekty ãi jiné nehybné (ale hezké) vûci, protoÏe tûch v˘jimeãn˘ch a pomíjiv˘ch
úkazÛ mnoho nebude.
Luká‰ Král
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Zajímavá pozorování
Souhvûzdí Velké medvûdice patfií mezi obtoãnová (cirkumpolární) souhvûzdí. Její
nejjasnûj‰ích sedm hvûzd tvofií seskupení Velk˘ vÛz, kter˘ spí‰e neÏ vÛz pfiipomíná
obfií sbûraãku. Stfiední hvûzda vozu se naz˘vá Mizar a nedaleko rozli‰íme i neozbrojen˘m okem Alkora. Mal˘m dalekohledem pak „objevíme“ podvojnost Mizara.
ProloÏíme-li hvûzdami Merak a Dubhe pfiímku, ta v jednom smûru mífií k Polárce.
Velmi zajímavou skuteãností hvûzd Alkor, Mizar, Alioth, Megrez , Phekda
a Merak je jejich spoleãn˘ pohyb. Jedná se o hvûzdy otevfiené pohybové hvûzdokupy, jejímÏ okrajem prolétá na‰e Slunce, ale do ní nepatfií.
Do tohoto souhvûzdí namífiil svÛj dalekohled Roman KnûÏík, kter˘ má v souãasné dobû své pozorovací stanovi‰tû v mûsteãku Berga ve ·panûlsku.
29. 1. 2001, 21:40 – 21:50 SEâ, M 82
(UMa), newton 180/730 mm, zv. 60x,
mhv. 5,5 mag
Zdravím Bílého trpaslíka a posílám
slibované pozorování. Je to známá galaxie M 82 leÏící v souhvûzdí Velké medvûdice vedle jasnûj‰í M 81 vzdálené asi 40’
jiÏním smûrem. Na první pohled jasná
a viditelná, poloha z profilu se stfiedov˘m
zjasnûním. Pfii podrobné prohlídce vidím,
Ïe galaxie je rozdûlena temn˘m pásem na
dvû nesoumûrné ãásti. Ale nejsem si úplnû jist, Ïe toto ztemnûní vidím skuteãnû
nebo proto Ïe ji znám z fotografií.
JiÏ z dfiívûj‰í doby mám tady je‰tû jedno Romanovo pozorování:
Po nûkolika t˘dnech jsem se opût ve
dvû hodiny SEâ, 8. 10. 2000 vydal za
mûsto prohlídnout si pár objektÛ zimní
oblohy a taky udûlat nûjakou tu fotku.
Jeden z v˘sledkÛ vidíte níÏe.
Roman pouÏil objektiv 3,5/80 mm,
expozici 12 minut na film s citlivostí 800 ISO. Mhv. 5,5 mag.

Na snímku vidíte Jupiter, Saturn,
Aldebaran a Plejády.
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Dal‰ím pozorovatelem, kter˘ nám zaslal svá pozorování je Tomá‰ Zajíc ze Vsetína.
Tomá‰ kromû kreslení zajímav˘ch deep-sky a Slunce, také rád fotí a poslal nám nûkolik pûkn˘ch fotografií. Já jsem vybral zábûr z konjunkce Venu‰e s Mûsícem. Pokud
to xerox dovolí v‰imnûte si popelavého svitu Mûsíce. 21.11. 2000, 16:38 SEâ, expozice 1
s, Jupiter 4/200 mm, Polaroid 400 ASA.
Také Markéta Polá‰ková nezahálela a tak se teì mÛÏeme podûlit o její pozorování. Vidût mÛÏete milou „srovnávací“ (spí‰e dokreslující) kresbiãku konjunkce Mûsíce
a Venu‰e 29. 11. 2000. Markéta na ní zachytila západ obou tûles za stromy a budovu
v Brnû.

Dal‰í pozorování se uÏ bohuÏel zde nevejdou. TakÏe zase pfií‰tû. Mûjte se krásnû, sledujte oblohu a podívejte se tfieba na zákryt Jesliãek Mûsícem.
Marek Kolasa
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