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Pozorujte nebe z v˘‰ky 10 tisíc metrÛ!
Z dopravního letadla toho sice pfiíli‰ vidût není, pfiesto je na co se dívat.
MoÏná jste uÏ nûkdy dopravním letadlem letûli, moÏná je‰tû ne. Je v‰ak pravdûpodobné, Ïe se s ohledem na uspûchanou dobu a relativní cenovou dostupnost tomuto
dopravnímu prostfiedku nevyhnete. A kdyÏ navíc získáte místo u okénka, pak vám
garantuji, Ïe rozhodnû nebudete litovat. No, moÏná aÏ na ty nekoneãnû dlouhé okamÏiky, kdy vám nepfiíjemné turbulence pfievrátí Ïaludek naruby.
Pohled z dopravního letadla, které se za ohlu‰ujícího fievu v˘konn˘ch motorÛ
vzná‰í více neÏ deset kilometrÛ nad zemsk˘m povrchem, je sv˘m zpÛsobem bájeãné
pouãení i neãekanû drsné zklamání. I kdyÏ poletíte pfies noc, zapomeÀte na to, Ïe uvidíte nûjaké zajímavé nebeské objekty. A druhá strana téÏe mince: V pfiípadû, Ïe poletíte na del‰í trati, pfiipravte
se na poetické svítání, ãi neménû pohledn˘ západ Slunce, navíc spojen˘
s fiadou pûkn˘ch svûteln˘ch jevÛ. Ne
v‰echny jsou pokaÏdé vidût, ne vÏdy
musíte mít ‰tûstí. Ale kdyÏ budete cestovat ãastûji, stanou se pro vás pfiíjemn˘m zpestfiením jinak nudné cesty.
Nejdfiíve ze v‰eho je ale nezbytné získat místo u okénka. Pfii tro‰e
‰tûstí to jde docela snadno. Jenom se
musíte na leti‰tû, kde vám na základû
letenky vydají tzv. palubní lístek, dostavit s dostateãn˘m pfiedstihem, pfied
vût‰inou ostatních pasaÏérÛ. No a pak
Stín letadla a kolem barevná glórie. Nejlépe se lo- – zpravidla pohlednou sleãnu – u odví bûhem startu a pfiistání, b˘vá v‰ak viditelná i v bavovacího stánku jednodu‰e poÏádáménû napínavé fázi letu. Foto © Bernhard Mühr, te o sedadlo: I would like a window seat,
please! Pokud to jenom trochu pÛjde,
Der Karlsruher Wolkenatlas.
pak vám bez jak˘chkoli problémÛ vyhoví. (Tûm z vás, ktefií mají ponûkud vy‰‰í vzrÛst, ale doporuãuji sedût spí‰ v uliãce.
Zpravidla jenom tam si totiÏ pohodlnû natáhnete nohy.)
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S pfiíchodem do letadla, více ménû lhostejno jakého typu, vás ov‰em ãeká mírn˘
‰ok. Vysnûn˘ bájeãn˘ pohled na svût „tam dole“ se totiÏ promûní v malé, oválné okénko z nûkolika tlust˘ch vrstev skla. Ty jsou navíc vût‰inou znaãnû po‰krábané a tu
i tam se dokonce zarosí nebo pokryjí jinovatkou! Navíc se k okénku vlastnû nelze ani
pofiádnû pfiimáãknout, natoÏpak ho srolovat a vykouknout ven… No a pokud vezmete v úvahu i ztrátu volby úhlu pohledu, najednou dostanete jenom omezené zorné pole s nemoÏností jakékoli zmûny, skrz které není moÏné ani pofiádnû fotit.
JenÏe to není v‰echno. ZapomeÀte na to, Ïe se pokocháte bájeãnou hvûzdnou oblohou, neru‰enou zemskou atmosférou. I kdyÏ se dopravní letadla pohybují nad vût‰inou oblakÛ – ve v˘‰ce 11 kilometrÛ je kolem mínus padesáti stupÀÛ Celsia, navíc
pûtkrát niÏ‰í tlak neÏ u hladiny mofie, pozorování vám znemoÏní podmínky panující
pfiímo na palubû: Bûhem
noãního letu zde totiÏ nepfietrÏitû svítí slabé svûtlo!
Hádejte pfiitom, kde je
zpravidla instalováno?
Samozfiejmû nad okénky.
Dokonce i kdyÏ se chcete
alespoÀ trochu vyspat,
musíte si vzít na pomoc
srandovní klapky na oãi,
jako vystfiiÏené z filmu
Dnes veãer, kdyÏ jsem se musel jít po pár plechovkách piva vyãÛ- pro pamûtníky.
rat, narazil jsem zcela neãekanû a bez vyzvání na podivuhodnou V dÛsledku této bezpeãvûc: bílou duhu! Vznikala na drobn˘ch kapiãkách husté mlhy a nostní pojistky, kterou
do které praÏila bílá, vcelku bûÏná záfiivka. KdyÏ jsem ji mûl tak nelze nijak obejít, tedy zadeset, patnáct metrÛ za zády, objevila se kolem mého dlouhého hlédnete nanejv˘‰ nûkostínu bezbarvá glorie a nad ní jasná, nepfiehlédnutelná duha. lik nejjasnûj‰ích tûles:
Na ‰ífiku mûla asi dva stupnû a byla ‰edivá. Pokud zaãínala v Mûsíc, planety a tu a tam
místech, kde konãil mÛj stín, byla nanejv˘‰ dvacet metrÛ ode nûjakou hvûzdu, navíc
i signální svûtla na konmne. Foto Simon Caldwell, pozorování Jifií Du‰ek.
cích kfiídel.
Pfiesto v‰echno lze noãní svûtlo v dálkovém dopravním letadle alespoÀ ãásteãnû oblafnout. Pfiedstava, Ïe si s sebou do letadla vezmete digitální kameru s pfiedsádkou
pro noãní pozorování, kterou umístíte na stativ a poté zabalíte do ãerné látky pfiilepené k okénku, se sice zdá pfiitaÏená za vlasy, ale nejménû v jednom dobfie zdokumentovaném pfiípadû se realizovat podafiila.
Nevûfiíte? DÛkazem je pfiíbûh podivuhodného v˘letu japonského amatéra Osamu
Okamury za Leonidami roku 1999. Na rozdíl od jin˘ch expedic na to ‰el skuteãnû fikanû: za bezoblaãnou, temnou oblohou ve v˘‰ce jedenácti kilometrÛ ho totiÏ dopravilo komerãní letadlo Boeing 747-400 Malajsijské letecké spoleãnosti na bûÏné trati
do Lond˘na. Rozumûjte tomu tak. Koupil si obyãejn˘ lístek do tzv. business tfiídy,
u jejíÏ sedadel jsou hned dvû okénka. Po v˘slovném svolení posádky, kterou celá
my‰lenka upfiímnû nadchnula, pfied nû na stativech instaloval dvû videokamery
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s pfiedzesilovaãem obrazu, jeÏ poté zakryl temnou látkou. Obû kamery bûÏely cel˘ch
deset hodin letu, av‰ak nejvût‰í skliznû se doãkaly aÏ pfii pfieletu Ukrajiny: prostfiednictvím ‰irokoúhl˘ch objektivÛ zachytily více neÏ stovku jasn˘ch bolidÛ. A jak dopadl samotn˘ pozorovatel? Jeho v˘hled uÏ
tak dobr˘ nebyl, nicménû mnohokrát zahlédl jak nûkterá z jasn˘ch Leonid tu a tam
ozáfiila mraky pod letadlem.
Dobfie, tohle byl extrémní pfiípad.
Vût‰inou takové vybavení s sebou nemáte
a musíte se tudíÏ spolehnout jen na své oãi.
Ale to nemusí aÏ tak vadit: první zajímav˘ úkaz mÛÏete zahlédnout uÏ v prÛbûhu startu.
PfiestoÏe bude letadlo jenom krátce ve
vzduchu, ãumákem ‰ikmo nahoru a vás akcelerace v˘konn˘ch motorÛ kombinovaná
se zemskou pfiitaÏlivostí pevnû zabofií do
Skrz ‰pinavé a znaãnû po‰krábané okénko sedadla, zkuste se dívat ven. Obzvlá‰È u evdopravního letadla se sice ‰patnû fotografuje, ropsk˘ch leti‰È, v dobû, kdy je Slunce doale na druhou stranu je z v˘‰ky deseti kilo- stateãnû vysoko, totiÏ mÛÏete vykreslit glómetrÛ zfietelná celá fiada atmosférick˘ch úka- rii! Nejhezãí je krátce poté, kdy letadlo prozÛ. Napfiíklad pfii západu Slunce stín, jenÏ razí vrstvu nízké oblaãnosti (tzv. stratocuna‰e planeta vrhá do prostoru a kter˘ zvidi- mulus), mnohdy je v‰ak zfietelná i v dobû,
telÀuje zaprá‰ená atmosféra. Fotografováno kdy uÏ letíte hodnû vysoko. Opût na mradigitální kamerou Olympus Camedia C- cích pod vámi nebo dokonce na deset kilo2100 pfii letu z angolské Luandy do metrÛ vzdálené zemi. V takovém pfiípadû je
Johannesburgu 26. ãervna 2001. Slunce by- v‰ak bezbarvá.
lo na pravé stranû letadla, snímek ukazuje
Pfii lovu glórie vám kromû pfiítomnosti
v˘hled lev˘m okénkem. Foto Jifií Du‰ek
„vhodn˘ch“ mrakÛ musí ‰tûstí nahrát i ve
správné stranû: JestliÏe budete mít v˘hled
smûrem, kter˘ je protilehl˘ Slunci, mÛÏete pod sebou zahlédnout zmen‰ující se temn˘ stín letadla a kolem nûj nûkolik koncentrick˘ch barevn˘ch kruhÛ. Tu a tam se tyto barevné prsteny, neustále doprovázející siluetu va‰eho „létajícího koberce“ dokonce prudce zvût‰í nebo zmen‰í. Ano, právû tohle je ona glórie!
I kdyÏ je podobná tzv. korónû, která se tvofií kolem Mûsíce a Slunce, vzniká jin˘m
zpÛsobem: pfii zpûtném rozptylu svûtla na velmi mal˘ch vodních kapiãkách v mracích pod vámi. Zmûny její velikosti i intenzity má pak svûdomí rÛzná skladba oblaãnosti.
S glórií se setkáte i na jin˘ch místech, napfiíklad v horách, kde je moÏné nad ránem nebo zveãera spatfiit vlastní stín ve vrstvû niÏ‰í oblaãnosti. V této souvislosti se
o glórii mluví jako o tzv. Brockenském pfiízraku, podle hory Brocken v Nûmecku.
Pokud se hranice mlhy nachází více neÏ padesát metrÛ daleko, mÛÏe kolem svého
stínu tu a tam spatfiit i bílou duhu (b˘vá pr˘ vidût i z letadla, je v‰ak hodnû nenápadná). Klene se jako klasická duha, je v‰ak ‰ir‰í a bezbarvá. K Brockenskému pfiízraku se váÏe je‰tû jedna drobnost: ¤ada stoupencÛ nejrÛznûj‰ích vyznání v horách
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pomocí mlhy a trochy toho sluneãního
svûtla docela snadno dosáhla osvícení.
Svatozáfi mûl pfiitom kaÏd˘ vlastní…
Vzhled stínu sledujte i v dobû,
kdy se s letadlem dostanete nad volnou krajinu. Pokud bude Slunce hodnû vysoko nad obzorem, mÛÏe se kolem vrÏeného stínu objevit svûtlá skvrna ‰iroká nûkolik stupÀÛ. Úkaz je nezávisl˘ na typu krajiny, podle rÛzn˘ch
svûdectví je ale nejhezãí nad podzimNejen svûtelné jevy, ale i oblaka získají z ptaãí perním lesem.
spektivy zcela jinou podobu. Vlevo úplnû jasno,
Jev naz˘van˘ heiligenschein -vpravo zcela zataÏeno. Fotografováno pfii v˘chodu
svatozáfi (nebo téÏ „opoziãní efekt“)
Slunce nad stfiední Afrikou. Autor Jifií Du‰ek.
má jednoduché geometrické vysvûtlení: Do smûru protilehlého Slunci dopadá na ve‰keré pfiedmûty svûtlo ve velmi strmém úhlu, a proto v tomto pohledu mizí vût‰ina stínÛ. Samozfiejmû aÏ na samotné letadlo. Oblast se tak vÛãi vzdálenûj‰ímu okolí, kde uÏ stíny vidíte, jeví jako svûtlá
skvrna.
Svatozáfi je patrná i v dobû, kdy stojíte obûma nohama na pevné zemi: Brzo ráno
si najdûte nûjak˘ vût‰í svah s trávou pokrytou rosou a podívejte se, co se objeví kolem vzdáleného stínu va‰í hlavy. V tomto pfiípadû hrají hlavní roli právû drobné kapiãky odráÏející sluneãní svûtlo zpût k pozorovateli.
Smutní v‰ak nemusíte b˘t ani tehdy, kdyÏ se v letadle usadíte na stranû pfiivrácené ke Slunci. Jednak lze místo
u okénka vymûnit, jednak vás
na této stranû ãeká tzv. „podslunce“. Opût jde o halov˘ jev,
vlastnû o obdobu svûtelného
sloupu: Nûkde pod vámi se nachází oblak ledov˘ch krystalÛ
(nûkdy zcela prÛhledn˘) v podobû horizontálnû uspofiádan˘ch destiãek, od jejichÏ podstav se jako v zrcadle odráÏí
Slunce. V˘sledkem je svislá eliptická skvrna o ‰ífice zhruba
jeden stupeÀ. Tent˘Ï úkaz b˘vá
pozorovateln˘ i v horách.
¤ada zajímav˘ch jevÛ dosta- Spodní slunce, téÏ "podslunce", vypadá jako protáhlá svûtne pfiíleÏitost také bûhem sou- lá skvrna. Vzniká odrazem svûtla na oblaku ledov˘ch
mraku. UÏ samotná hra snad krystalkÛ nûkde pod vámi a kromû letadla se s tímto jevem
v‰ech barevn˘ch odstínÛ stojí setkáte i vysoko v horách. Foto Peter Pammer, The German
za to. Navíc si mÛÏete pfii zápa- Halo Workgroup.
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du Slunce na v˘chodní stranû v‰imnout temné ãepice, jakési modro‰edé kruhové v˘seãe zafiezávající se do nachového okolí, která se postupnû zvedá nad obzor. Nejde
o nic jiného neÏ o stín na‰í vlastní planety.
Roz‰ifiovat se bude zhruba dvacet aÏ tfiicet minut, patrn˘ pfiestane b˘t v dobû, kdy
se Slunce ocitne více neÏ ‰est stupÀÛ pod obzorem. Tedy nûkdy s poãátkem nautického soumraku. Oproti pozorování ze zemû je pfiitom zemsk˘ stín z letadla v˘raznû
ostfiej‰í.
Navíc jsou vidût i mraky! AÈ uÏ pfii ‰ikmém osvûtlení za úsvitu, nebo v poledním
Slunci. Kadefiavé kumuly, stejnû jako ostré okraje pozvolna se sunoucích front získají z ptaãího pohledu zcela jinou podobu. Naopak v noci – pokud se samozfiejmû ocitnete nad vhodnou ãástí na‰í planety – pod vámi proletí ménû ãi více osvûtlená mûsta, které tfieba názornû kopírují pobfieÏí nebo strategické cesty. V zorném poli se mohou objevit i poÏáry… Ekologie vhodného osvûtlování tudíÏ získá novou dimenzi.
·Èastn˘ let a pfiedev‰ím neru‰en˘ v˘hled na co nejvût‰í mnoÏství zajímav˘ch jevÛ!
Jifií Du‰ek
Barevné reprodukce pfiiloÏen˘ch obrázkÛ najdete na http://rady.astronomy.cz.

Zákryty hvûzd planetkami
Luká‰ova poznámka v minulém Trpaslíku mû motivovala k tomu, abych toto téma trochu rozvinul do epiãtûj‰í ‰ífie.
Zákryty hvûzd planetkami jsou jednou z oblastí v astronomii, v nichÏ v˘znam amatérÛ je‰tû neklesá. Je to zpÛsobeno pfiedev‰ím jejich pohyblivostí (tedy amatérÛ,
pochopitelnû). Pásy „totality“ – místa, z nichÏ je zákryt teoreticky pozorovateln˘ –
jsou totiÏ pro vût‰inu planetek velmi úzké, v podstatû stejnû ‰iroké jako prÛmûr planetky (tzn. stovky ãi desítky km). Chceme-li tedy pokr˘t dané území dostateãnû hustû, aby pfiesnost v˘sledku byla vysoká, jsou amatéfii jedin˘m prostfiedkem, jak toho
dosáhnout.
Pfiesná mûfiení velikostí a tvarÛ planetek jsou pro pozemské astronomy ofií‰kem.
ProtoÏe úhlov˘ rozmûr nejvût‰ích asteroidÛ nikdy nepfiesáhne 0,84 úhlov˘ch vtefiin,
je moÏné pro tento úkol pouÏívat pouze HubblÛv vesmírn˘ dalekohled, nebo velké
pozemské teleskopy, vybavené adaptivní optikou. Rozmûry planetek lze také zji‰Èovat z jejich jasnosti, nicménû tato metoda je znaãnû závislá na odhadu (pfiípadnû zmûfiení – pomocí mûfiení v infraãerveném oboru) jejich albeda, coÏ nikdy neposkytuje takovou pfiesnost, jako sledování zákrytu.
Jako pfiíklad mÛÏe poslouÏit sledování zákrytu hvûzdy SAO 85009 planetkou
Palas v kvûtnu 1978, které umoÏnilo získat profil planetky s pfiesností na pouhá 2 %.
Pro ty planetky, u nichÏ známe rovnûÏ jejich hmotnosti (bohuÏel jich není pfiíli‰ mnoho), to zároveÀ umoÏÀuje velmi pfiesné urãení hustoty, která je klíãem k jejich sloÏení a pÛvodu. Pozorovan˘ profil mÛÏe rovnûÏ pomoci pfii zpracování svûtelné kfiivky
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planetky (závislost jasnosti na ãase), ze které lze kromû periody rotace (nûkdy) získat
i pfiibliÏn˘ tvar a smûr rotaãní osy.
Co obná‰í zákrtyt pro pozorovatele? Prakticky jedinou veliãinou (vedle polohy
svého pozorovacího stanovi‰tû), kterou musí zaznamenat, je pfiesn˘ ãas zmizení
a znovuobjevení hvûzdy. Tak, jak stín planetky pfiechází pfies zemsk˘ povrch, z rÛzn˘ch míst „pásu totality“ na Zemi je vidût zaãátek a konec zákrytu v rÛzn˘ch ãasech,
coÏ je ovlivnûno jednak umístûním pozorovatele podél pásu, a také jeho vzdáleností
od kfiivky vedoucí jeho stfiedem (vzdálenûj‰í pozorovatelé vidí zákryt po krat‰í dobu,
obdobnû jako pfii zatmûní Slunce). PrÛmût stínu asteroidu do roviny kolmé ke spojnici hvûzda-asteroid, má stejn˘ tvar, jako zdánliv˘ profil asteroidu v daném okamÏiku (protoÏe hvûzda je prakticky v nekoneãné vzdálenosti – napfi. pfii zatmûní Slunce
tomu tak není). âasy vstupÛ a v˘stupÛ hvûzdy, které udají jednotliví pozorovatelé,
lze snadno pfiepoãítat na pravoúhlé soufiadnice v této rovinû (jejich poãátek je volen
tak, Ïe se pohybuje spolu s pfiímkou hvûzda-planetka), které pfiímo urãují profil planetky.

K obrázku: Krásn˘ pfiíklad pozorování profilu planetky Pallas pfii zákrytu 1 Vul v roce 1983. Na obrázku vidíme jednotlivé tûtivy profilu, které pro‰ly
pfies jednotlivé pozorovatele.

Je-li pozorování jenom pár, potom soufiadnice urãují jen pár bodÛ na okraji
a o Ïádném pfiesném profilu mluvit nelze. V tom pfiípadû se proloÏí body vhodná elipsa, a pokud se jedná o mal˘ asteroid, u nûhoÏ se nedá pfiedpokládat rovnováÏn˘
tvar elipsoidu, nebo je pozorování jen jedno nebo více, ale blízko sebe, urãují tûtivy
profilu alespoÀ nejmen‰í odhad jeho rozmûrÛ.
Nejpfiesnûj‰í metody pro urãení okamÏikÛ zmizení a znovuobjevení hvûzdy jsou
fotolelektrické (amatéry vût‰inou nepouÏívané) metod, nebo snímání videokamerou
upevnûnou za dalekohledem. Nicménû vizuální pozorování jsou stále nejbûÏnûj‰í,
pfiedev‰ím díky velkému poãtu osob, které mohou sledovat dan˘ zákryt najednou.
Pro vût‰í pfiesnost se pouÏívá magnetofonu, na nûjÏ se nahrávají ãasové signály z radia a slovní komentáfi. Zku‰ení jedinci dokáÏí zaznamenat úkaz s pfiesností na jednu
desetinu sekundy, nicménû v‰echny ãasy jsou systematicky opoÏdûné díky reakãní
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dobû. Toto zpoÏdûní lze v‰ak do zpracování automaticky zahrnout, a navíc se pfiíli‰
neprojeví v urãení délky zákrytu (pouze se posune jeho zaãátek a konec).
Jako zajímavost lze pfiidat zatím neprokázanou hypotézu: nûktefií pozorovatelé zaznamenali jak˘si krátk˘ „pfiedzákryt“ sledované hvûzdy pfied vlastním zmizením za
planetkou. Lze to vysvûtlit existencí satelitu planetky, nicménû fotoelektrická mûfiení nikdy tento úkaz nepotvrdila.
Na stránce http://sorry.vse.cz/~ludek/mp/2001/ naleznete pfiedpovûdi zákrytÛ na rok
2001 pro celou Evropu vãetnû mapek. Z nich jsem vybral následujících sedm, u kter˘ch je ‰ance, Ïe by mohly b˘t pozorovatelné i od nás.
datum

6. 8.
8. 8.
9.10.
30.10.
7.12.
17.12.
25.12.

ãas (UT)

Planetka trvání
(s)

22:33-22:51
144 Vibilia
22:50-22:59 208 Lacrimosa
2:54- 3:04
591 Irmgard
22:13-22:23 2393 Suzuki
21:45-21:57
419 Aurelia
19:04-19:14
395 Delia
4:17- 4:31
199 Byblis

38.0
4.0
4.0
4.0
14.0
4.3
7.1

Hvûzda (RA)

23
20
6
2
2
4
10

01
20
43
43
41
31
01

28.022
00.871
16.672
34.179
05.729
11.855
36.696

-15
-21
+36
+17
+15
+22
+26

12
50
43
08
19
18
01

(DE)

pokles
(mag/mag)

36.20
58.68
07.99
13.73
17.93
10.53
02.23

10.07
12.13
10.86
11.49
10.51
11.12
11.73

1.1
1.4
5.1
3.0
2.7
3.7
2.4

Pokud se rozhodnete nûjak˘ zákryt sledovat (coÏ by bylo zásluÏné), posílejte svá
pozorování na e-mailovou adresu: jan.manek@worldonline.cz
A je‰tû závûreãná poznámka trochu stranou: v minulém ãísle Trpaslíka jsem se
zmiÀoval o nejvût‰ím transneptunickém tûlese (20000) Varuna a také jsem uvádûl, Ïe
se máme v budoucnu na co tû‰it. Bylo na co: v kvûtnu byl pomocí 4 m dalekohledu
na Cerro Tololo v Chile objeven objekt 2001 KX76. Dal‰í mûfiení jeho magnitudy prokázala, Ïe Varuna (novû urãen˘ prÛmûr 900 km) ztratila své prvenství – nov˘ objekt
má rozmûry (dle pfiedpokládaného albeda) 960 km (pro albedo 0,07, coÏ je hodnota
zmûfiená pro Varunu), nebo 1270 km, tedy více neÏ Charon (pro albedo 0,04, coÏ je
hodnota aÏ donedávna povaÏovaná za typickou pro tûlesa KuiperÛva pásu).
Petr Scheirich

Lov na sousedy
Vesmírn˘ prostor je neuvûfiitelnû prázdn˘. Svûdãí o tom i skuteãnost, Ïe k druhé nejbliÏ‰í hvûzdû letí svûtlo pfies ãtyfii roky a kdyby hvûzdy nesvítily na obrovské vzdálenosti, jejich hledání by se podobalo snaze náruÏivého hráãe kuliãek, kterému se pfii
letu helikoptérou nad rozlehlou loukou roztrhl pytlík, kde je mûl uskladnûné, a on
se je pak zoufale snaÏí pfiivést opût v‰echny pûkné zpátky do svého vlastnictví.
Povûstné „hledání jehly v kupce sena“ také cosi vypovídá, jenÏe my ve vesmíru nemáme to vadící seno.
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V okolí pûti parsekÛ kolem na‰í malé Zemiãky se nachází 31 osamûl˘ch hvûzd
(z nichÏ u dvou aÏ tfií je podezfiení na vícenásobnost), 11 regulérních dvojhvûzd a 2
trojhvûzdy. Suma sumárum 59 hvûzd v kouli o polomûru 5 parsekÛ se stfiedem v na‰í Zemi. V kouli o objemu 524 kubick˘ch parsekÛ, coÏ je 21043 km3. Snadn˘m v˘poãtem dospûjeme k závûru, Ïe v okolí na‰eho Slunce pfiipadá na kubick˘ parsek pfiibliÏnû desetina hvûzdy, tudíÏ prÛmûrnû jedna samotinká hvûzda obhospodafiuje
prázdn˘ prostor, jeÏ má tvar koule o polomûru 1,3 pc. Nic moc. âísla s vysok˘mi fiády jsou zajímavá a hezky se ãtou, nicménû málokomu dají nûjakou pfiedstavu, pfieveìme tedy úlohu do „lidsk˘ch mûfiítek“ – pfiedstavme si, Ïe lidé jsou na tom úplnû
stejnû, jako nejbliÏ‰í hvûzdy. Vezmûme si Slunce za typickou hvûzdu: hvûzda bude tedy koule o polomûru 700 000 km. PrÛmûrná lidská v˘‰ka dnes ãiní 178 cm.
Prohlasme ãlovûka za kouli o prÛmûru 178 cm. A poãítejme... Vyjde nám, Ïe k nejbliÏ‰ímu sousedovi bychom to mûli prÛmûrnû 283 tisíc kilometrÛ daleko, coÏ jsou tfii
ãtvrtiny cesty na Mûsíc. Nedovedu si pfiedstavit, jak dlouho by se za pfiáteli cestovalo vlakem âesk˘ch drah.

Projekce 3-D zobrazení poloh hvûzd leÏících blíÏe neÏ 10 svûteln˘ch let. Vytvofieno programem
Gnuplot.
Hvûzdy jsou tedy objekty velmi osamocené. Pojìme nav‰tívit na‰e sousedy a dát
si s nimi ‰álek kávy. Kde nám nestaãí oko, vezmûme si dalekohled (nûkdy staãí triedr, jindy jiÏ budeme muset zabrouzdat na internetu po snímcích z velikánÛ Keck I a II
nebo z Hubbleova kosmického teleskopu) a pofiádnû se po svém hvûzdném okolí rozhlédnûme.
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NejbliÏ‰í je hned za humny
Nevím jak vás, ale mû na základní ‰kole v pfiírodovûdû uãili, Ïe na‰í nejbliÏ‰í hvûzdou je Proxima z Kentaura. Teprve po nûkolika letech mi do‰lo, Ïe to vlastnû není ani
zdaleka pravda. Proã cestovat aÏ na jiÏní polokouli, abychom se potû‰ili pohledem na
nejbliÏ‰í plazmovou kouli, kdyÏ je krásnû vidût i z polokoule severní. A to dokonce
ve dne (jen hrstka lidí vidûla Slunce v noci – a o jejich du‰evním zdraví bych si dovolil pochybovat). NejbliÏ‰ím hvûzdn˘m objektem na‰í Zemi je samozfiejmû Slunce.
Statistiky ukazují, Ïe na‰e matefiská hvûzda (spektrální tfiída G2V) je hvûzdou nadprÛmûrnou a to v mnoha ohledech. Podle statistick˘ch studií je totiÏ typickou hvûzdou této galaxie chladn˘ ãerven˘ trpaslík spektrální tfiídy K nebo M Ïijící ve dvoja vícenásobném systému. To, Ïe pozorujeme nûco trochu jiného je dáno mnoha v˘bûrov˘mi efekty, pfiedev‰ím pak faktem, Ïe ãerven˘ trpaslík moudfie ‰etfií sv˘m palivem, aby jeho Ïivot byl klidn˘ a dlouh˘, tudíÏ ãerveného trpaslíka nevidíme na pfiíli‰ velkou vzdálenost. Zatímco obfií hvûzdy se chovají zcela opaãnû – palivem vyloÏenû pl˘tvají jen aby byly vidût na velkou vzdálenost a kaÏd˘ si jich v‰iml. Platí za to
krátkou dobou Ïivota.
Pro pouhé spatfiení na Slunce dalekohled samozfiejmû nepotfiebujeme. O Slunci
jiÏ bylo napsáno mnoho, opusÈme tedy oblast sluneãní soustavy a rozleÈme se dále
kosmick˘ch prostorem.
Za devatero horami...
Nastartujeme-li svoji kosmickou loì správn˘m smûrem a rychlostí, dorazíme do po
Slunci nejbliÏ‰í hvûzdné soustavy – do soustavy Alfy Centauri.
Alfa Centauri, naz˘vaná téÏ Toliman nebo Rigil Kent, je nejménû trojhvûzdn˘m
systémem. Sestává se ze dvou záfiiv˘ch hvûzd podobn˘ch Slunci (jedna je spektrální
tfiídy G2V a druhá K2V) a ãerveného trpaslíka (sp. tfiída M5Ve), kter˘ dostal prozaick˘ název Proxima („NejbliÏ‰í“), neboÈ se nachází ve vzdálenosti 4,24 svûteln˘ch let
od Slunce, zatímco Toliman A i B leÏí je‰tû o desetinku svûtelného roku dále.
Proxima je hvûzdiãka s desetiprocentní hmotou na‰eho Slunce a jen ‰esti promile jeho svítivosti. Pokud kolem Proximy obíhají nûjaké planety, musí b˘t chladné jako okolní vesmír. Pfiedpokládá se ale, Ïe velmi blízko tûlesa hvûzdy, nûkde mezi 0,05
a 0,1 astronomické jednotky by mohla prÛmûrná teplota dosáhnout dokonce nuly.
V této vzdálenosti by jiÏ planeta pravdûpodobnû vykazovala vázanou rotaci, takÏe pohled na oblohu by byl velmi nudn˘. Na druhou stranu zdej‰í astronomové by nemuseli vym˘‰let udûlátka jako jsou paralaktické montáÏe.
Jak název napovídá, Alfa Centauri je nejjasnûj‰í hvûzdou souhvûzdí Kentaura,
které se celé nachází na jiÏní obloze. Z toho vypl˘vá, Ïe spatfiit ji z na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífiek se podafií jen málokomu. JestliÏe ale vyrazíte na jih, rozhodnû si pohled
nenechte ujít. Dvojãata Tolimanu jsou nádhernû viditelná pouh˘m okem – jde o ãtvrtou nejjasnûj‰í hvûzdu oblohy vÛbec, dvojhvûzdnost odhalí jiÏ mal˘ dalekohled.
SloÏka A má vizuální magnitudu -0,01 a sloÏka B 1,33. Na Proximu jiÏ budete potfiebovat silnûj‰í dalekohled, neboÈ její vizuální magnituda dosahuje hodnoty 11,05.
Teoreticky by byla viditelná jiÏ v Sometu, problémem je v‰ak pfiezáfiení zpÛsobené
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sloÏkami A a B. Je tedy nezbytné pouÏít velké zvût‰ení a sloÏky A a B dostat ze zorného pole.
Pohleìme dále. Ke slovu se totiÏ dostane i pozorovatel ze severní polokoule, hlídající oblohu pfiedev‰ím v létû. Ze souhvûzdí Hadono‰e na nás pomrkává dal‰í hvûzdiãka, tentokrát jiÏ pátá v pofiadí – Barnardova ‰ipka.
Vysvûtlení názvu hvûzdy je nasnadû – Barnardova proto, Ïe ji v roce 1916 objevil
E. E. Barnard a ‰ipka proto, Ïe se velmi rychle pohybuje – ze v‰ech hvûzd na obloze
jeví nejvût‰í zdánliv˘ pohyb po obloze – 10,29“ za rok. Pro srovnání – Jupiter má úhlov˘ prÛmûr pfiibliÏnû 20“. Barnardovû ‰ipce staãí „pouh˘ch“ 350 let, aby se posunula na obloze o jeden stupeÀ ve smûru témûfi pfiesnû k dne‰nímu severnímu pólu. Po
jejím objevu a v˘poãtech pohybÛ se podafiilo zpûtnû dohledat pozice Barnardovy ‰ipky aÏ do roku 1888 v archívu E. Pickeringa.
Vzdálenost Barnardovy hvûzdy (spektrální tfiída M4V) ãiní 5,97 svûteln˘ch let,
coÏ znamená, Ïe se v prostoru pohybuje velmi vysokou rychlostí asi 140 km/s v tangenciální sloÏce. Pfiiãteme-li radiální rychlost, získáme celkovou prostorovou rychlost
pfies 160 km/s. V˘poãty Burnhama ukazují, Ïe se Barnardova ‰ipka pfiiblíÏí Zemi na
ménû neÏ ãtyfii svûtelné roky pfiibliÏnû za osm tisíc let; tehdy zdánlivá rychlost dosáhne hodnoty 25“ za rok a hvûzdná velikost vzroste na 8,6 magnitud.
Odhaduje se, Ïe hmotnost Barnardovy hvûzdy odpovídá jedné ‰estinû hmotnosti
Slunce a její prÛmûr se odhaduje na 224 tisíc kilometrÛ (shodou okolností také pfiibliÏnû 1/6 prÛmûru Slunce). Teplota na povrchu je pak pfiibliÏnû poloviãní, neÏ ve fotosféfie Slunce, tedy nûco kolem 3200 K. Hvûzdné modely ukazují, Ïe nitro ãerven˘ch
trpaslíkÛ je pro fotony zcela neprÛhledné a teplo vzniklé termonukleárními reakcemi musí b˘t odvádûno jin˘m pochodem – konvekcí. Konvektivní zóna u hvûzd
spektrálních typÛ M a K zfiejmû zasahuje od povrchu aÏ k samotnému nitru (zatímco
u Slunce jde o vrstvu podpovrchovou zabírající pfiibliÏnû 1/3 polomûru).
Peãlivá astrometrická pozorování provádûná v polovinû století P. van de Kampem
ukazovala na existenci dvou planetárních prÛvodcÛ hmotnosti Jupiteru. Nakonec se
ukázalo, Ïe ‰lo o plan˘ poplach zpÛsoben˘ ‰umem van de Kampov˘ch mûfiení.
Nic nemÛÏe astronomovi-amatérovi zabránit, aby zamífiil teleskop do souhvûzdí
Hadono‰e a zadíval se do blízkého
hvûzdného okolí.
Pokraãujeme-li dále, spatfiíme
ve vzdálenosti 7,80 svûteln˘ch let
dal‰ího ãerveného trpaslíka – Wolf
359. Chladná hvûzda spektrální
tfiídy M6V by byla viditelná jiÏ jen
ve velk˘ch dalekohledech – vizuální magnituda totiÏ dosahuje
hodnoty 13,53. Tato hvûzda není
niãím zajímavá, snad jen svou buDráhy obou sloÏek Siria kolem spoleãného tûÏi‰tû v drudoucností. V její tûsné blízkosti se
hé polovinû dvacátého století.
totiÏ za nûjak˘ch tfii sta, ãtyfii sta
let odehraje nejvût‰í vesmírná bit-
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va v dûjinách lidstva – bitva proti lodi kybernetick˘ch bytostí BorgÛ, snaÏících se asimilovat celé lidstvo a planetu Zemi pfiemûnit na obrovsk˘ dÛl nerostn˘ch surovin.
AlespoÀ to tvrdí autofii seriálu Star Trek.
Je‰tû dlouho se budeme pohybovat po chladn˘ch hvûzdách spektrálních tfiíd
K a M, pfieváÏnû trpaslících. Teprve na desátém místû v pofiadí narazíme na zajímavého giganta – na hvûzdu Sirius.
Nepfiedstavitelné dálavy
Nejjasnûj‰í hvûzda souhvûzdí Velkého psa, naz˘vaná také nûkdy Psí hvûzdou, je souãasnû nejjasnûj‰ím hvûzdn˘m objektem celé oblohy. V˘poãty ukazují, Ïe je Sirius více neÏ dvacetkrát svítivûj‰í neÏ Slunce a více neÏ dvakrát hmotnûj‰í. Pluje si prostorem 8,68 svûteln˘ch let od Zemû. V roce 1862 se ukázalo, Ïe je Sirius dvojhvûzdou
a prÛvodce – Sirius B – je desettisíckrát slab‰í neÏ primární sloÏka. Teprve vysvûtlení Subrahmanyana Chandrasekhara z roku 1930 ukázalo, Ïe Sirius B je prvním objeven˘m bíl˘m trpaslíkem, hvûzdou hmotnou asi tak jako Slunce, ale s prÛmûrem pfiibliÏnû padesátkrát men‰ím. V roce 1718 si E. Halley v‰iml, Ïe neobíhá Sirius B kolem jasnûj‰í sloÏky, ale Ïe obû ve skuteãnosti obíhají kolem spoleãného tûÏi‰tû s periodou kolem 50 let.
EgypÈané vûfiili, Ïe Sirius vyskytující se na denní obloze v létû pomáhá Slunci
ohfiívat Zemi a vysvûtlovali tak letní horka. Podle v˘chodu Síria také umûli urãovat
období blíÏících se pravideln˘ch záplav.
Mimozem‰Èané na obzoru
Pfieskoãíme dva ãervené trpaslíky a podíváme se na nadûjného kandidáta na mimozemsk˘ Ïivot – na Epsilon Eridani. Malá, ‰est magnitud jasná hvûzda utopená hluboko na zimní obloze je od Zemû vzdálena 10,63 svûteln˘ch let je 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.
Do popfiedí zájmu se dostala Epsilon Eridani poãátkem srpna minulého roku, kdy
astronomové z McDonaldovy observatofie University of Texas oznámili objev planetárního prÛvodce této hvûzdy. JiÏ z roku 1990 sice máme k dispozici mûfiení na infraãerven˘ch vlnov˘ch délkách, která dokazovala existenci prachového disku, ale vÛbec nic nefiíkala o zkondenzovan˘ch planetách. Dnes jiÏ máme potvrzeného prÛvodce velikosti Jupitera na velmi protáhlé eliptické dráze.
Na Epsilon Eridani nám vystaãí pouhé oãi – vizuální magnituda ãiní 3,73. A ke
slovu pfiichází opût Star Trek – na planetû obíhající Epsilon Eridani se mûl narodit
první dÛstojník pÛvodní Enterprise – Vulkanec Spock. Zdá se, Ïe autofii seriálu mûli
scénáfie propracované do detailÛ.
Ve vzdálenosti 11,22 svûteln˘ch let pfiiletíme ke hvûzdû 61 Cygni, 5,22 magnitud
jasné hvûzdû spektrální tfiídy K4V, jinak téÏ dvojhvûzdû, u níÏ byla poprvé v letech
1837 aÏ 1840 F. W. Besselem úspû‰nû pozorována a zmûfiena paralaxa.
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Pouh˘m okem vystaãíme je‰tû na Epsilon Indiana, kde nebude ani tak problémem zdánlivá jasnost (4,68 magnitud), ale spí‰ deklinace (56° jiÏnû), na Tau Ceti, 3,5
magnitud jasnou hvûzdu pozorovatelnou na podzim nevysoko nad obzorem
a Prokyon, dvojhvûzdného giganta podobn˘ch vlastností, jako Sirius.
Vzdálen. Paralaxa Rad. rychl. Vizuální Absolutní
Svítivost
[ly]
["]
[km/s]
magn.
magn. [Slunce=1]
Proxima Centauri
Cen
4,249
772
-16
+11.0
15,45
0.00006
α Centauri A
Cen
4,4
750
-22
-0.01
4,37
37043
α Centauri B
Cen
4,4
750
-22
+1.33
5,71
0.45
Barnard's Star
Oph
6
545
-108
+9.54
13,22
0.00045
Wolf 359
Leo
7,7
421
13 +13.53
16,65
0.00002
Lalande 21185
UMa
8,2
397
-84
+7.50
10,5
0.0055
UV Ceti A
Cet
8,4
387
29 +12.52
0.00006
UV Ceti B
Cet
8,4
387
32 +13.02v
15,96
0.00004
Sirius A
CMa
8,7
377
-8
-1.46
11,42
26
Sirius B
CMa
8,7
377
-8
+8.5
1,2
0.003
Ross 154
Sgr
9,5
345
-4 +10.45
13,13
0.00048
Ross 248 (HH And) And
10,4
314
-81 +12.29
14,78
0.00011
ε Eridani
Eri
10,8
303
16
+3.73
6,14
0.30
Ross 128
Vir
10,9
298
-13 +11.10
13,47
0.00036
61 Cygni A
Cyg
11,1
294
-64
+5.22
7,56
0.082
61 Cygni B
Cyg
11,1
294
-64
+6.03
8,37
0.039
ε Indi
Ind
11,2
291
-40
+4.68
7
0.14
BD +43°44 A
And
11,3
290
13
+8.08
10,39
0.0061
BD +43°44 B
And
11,3
290
20 +11.06
13,37
0.00039
Luyten 789-6
Aqr
11,3
290
-60 +12.18
14,49
0.00014
Procyon A
CMi
11,4
285
-3
+0.38
2,64
7
Procyon B
CMi
11,4
285
-3
+10.7
13
0.00055
BD +59°1915A
Dra
11,6
282
0
+8.90
11,15
0.0030
BD +59°1915B
Dra
11,6
282
10
+9.69
11,94
0.0015
Lacaille 9352
PsA
11,7
279
10
+7.35
9,58
0.013
G 51–15
Cnc
11,7
728
+14.81
17,03
0.00001
ο Ceti
Cet
11,8
277
-16
+3.50
5,72
0.45

Spektr.
typ
dM5e
G2
K0
M5
dM8e
M2
dM6e
dM6e
A1
dA
dM5e
dM6e
K2
dM5
K5
K7
K5
M1
M6
dM7e
F5
DF
dM4
dM5
M2
M
G8

Celkovû máme ‰anci z 60 hvûzd bliÏ‰ích pûti parsekÛm pouh˘m okem spatfiit deset. PfieváÏná vût‰ina z nich se nachází v Hertzsprung-Russelovû diagramu na hlavní
posloupnosti. V pfiiloÏené tabulce je 27 Slunci nejbliÏ‰ích hvûzd. Jsou u nich uvedeny soufiadnice a fyzikální parametry vã. vizuální magnitudy. Vezmûte si tedy k ruce
dalekohled a podívejte se sousedÛm pfiímo na talífi.
Michal ·vanda
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Trpasliãí tipy
aneb to nejzajímavûj‰í na obloze v srpnu, záfií a fiíjnu
KdyÏ jsem jako obvykle listoval Hvûzdáfiskou roãenkou a hledal zajímavé úkazy, které nás ãekají a (ne)minou, zjistil jsem, Ïe v nadcházejícím období na obloze uvidíme
skoro samé konjunkce a pfiiblíÏení jasn˘ch tûles. Tak vytáhnûte stativy a foÈáky a hurá na nû.
Nejdfiív se ale jako obvykle podívejme, kde hledat kterou z planet (napadá mû, Ïe
v dne‰ní dobû plné objevÛ extrasolárních planet bych mûl asi správnû napsat „planet
Sluneãní soustavy“... ach jo). Na Merkur si musíme poãkat aÏ do konce fiíjna, kdy
bude vidût ráno nad v˘chodojihov˘chodním obzorem. Zato se ale jedná o jednu z nejpfiíznivûj‰ích elongací (zdánliv˘ch vzdálení se od Slunce) v tomto roce. Venu‰e zdobí ranní oblohu, je v tûchto mûsících pomûrnû vysoko nad obzorem. Fáze se se zvût‰uje od poãáteãních 75 % do 95 % koncem fiíjna, tedy Ïádn˘ pohledn˘ srpek, n˘brÏ
skoro úplnûk. Mars zÛstává po celou dobu na veãerní obloze, do 1. záfií se pohybuje
Hadono‰em a poté Stfielcem. Po ãervnové opozici (vzdál. 0,45 AU = 67 milionÛ km)
vzdálenost od Zemû postupnû roste, od 0,59 AU na poãátku srpna aÏ na 1,04 AU koncem fiíjna. KdyÏ si k tomu pfiipoãtete malou v˘‰ku planety nad obzorem, neãekejte
v dalekohledu Ïádné velké detaily (které je‰tû navíc pfiikryla nedávno zpozorovaná
celoplanetární prachová boufie). Co je v‰ak ãím dál lépe patrné uÏ teì, koncem ãervence, je zmen‰ující se fáze planety (0,90 -> 0,85), která postupnû ukrajuje jeho oranÏov˘ kotouãek. Jupiter najdete na ranní, resp. pozdnû noãní obloze v BlíÏencích.
Saturn bude vycházet o nûco dfiív, pohybuje se totiÏ souhvûzdím B˘ka. Kukátkem viditeln˘ Uran (5,7 mag) i trochu slab‰í Neptun (7,9 mag) najdete v Kozorohu, jsou
tedy oba „k dispozici“ témûfi celou noc. Na Pluto uÏ radûji zapomeÀte, pokud jste ho
je‰tû letos nevidûli, nechte to na pfií‰tí rok. Zapadá totiÏ zveãera ãím dál tím dfiív a je
uÏ jen nízko nad obzorem, coÏ pfii jasnosti 13,8 mag opravdu není nic moc.
A teì uÏ ty slibované konjunkce, resp. pfiiblíÏení jasn˘ch objektÛ. Pfiehlídku zahájí Venu‰e (-4 mag) konjunkcí s Jupiterem (-2 mag) ráno 6. srpna pfii vzájemné
vzdálenosti 1,2 stupnû. 14. 8. najdete na ranní obloze vcelku monstrózní seskupení
Mûsíce, Venu‰e, Jupiteru, Saturnu, Aldebaranu a Plejád (o nûco pozdûji k ránu
se navíc vynofií i dal‰í jasné hvûzdy Zimního ‰estiúhelníku). Saturn toho rána dokonce projde jen 38' severnû od okraje Mûsíce (dva dny po poslední ãtvrti). 9. a 10.
záfií ráno utvofií pohledné seskupení Mûsíc, Saturn, Aldebaran a Plejády (B˘k je
vÛbec nejlep‰í pozadí pro jakékoli konjunkce :-) 20./21. záfií se pfiiblíÏí Venu‰e aÏ na
0,5 stupnû k hvûzdû Regulus. 6. fiíjna si pak zopakují své záfiijové rendezvous Mûsíc,
Saturn, Aldebaran a Plejády. 10. fiíjna o pÛlnoci SEâ dojde k tûsné konjunkci
Jupitera s Mûsícem (planeta projde 0,8 st. jiÏnû od stfiedu Mûsíce) a nebeskou show
zakonãí 23. fiíjna Mars, kter˘ se veãer pfiitoãí k Mûsíci na 0,8 stupnû.
Zákryt hvûzdy jasnûj‰í 4,5 mag Mûsícem se odehraje jen jeden, a to 10. záfií pfied
pÛl druhou SEâ. Aktérem zde bude hvûzda epsilon Tauri (3,5 mag). Mnohem neobvyklej‰í podívanou mÛÏe b˘t zákryt Jupiteru Mûsícem 12. záfií v 14:11 SEâ
(Praha) resp. 14:10 SEâ (Val. Mez.), ‰koda jen, Ïe se odehraje v tak nevhodnou denní dobu. Nicménû i tak by to mohlo b˘t docela chutné sousto pro vût‰í dalekohledy.
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Zapomenout rozhodnû nemÛÏeme na nejslavnûj‰í meteorick˘ roj – Perseidy, které si s námi ov‰em letos dost nepûknû zahrávají, neboÈ jejich maximum o obvyklé
frekvenci kolem 100 meteorÛ za hodinu vychází na poledne 12. srpna a jako by to
je‰tû nestaãilo, poblíÏ radiantu bude vypalovat Mûsíc... To Orionidy, jeden ze dvou
rojÛ Halleyovy komety, budou mít mnohem lep‰í podmínky – Mûsíc bude kolem
první ãtvrti a radiant roje je stejnû nejv˘‰ aÏ ráno. Jejich maximum nastává 22. fiíjna
a frekvence b˘vají asi 25 m./h.
Pfiehled pozorovacích lahÛdek zakonãíme soupiskou opozic jasnûj‰ích planetek,
kter˘ch nastává v tomto období hned nûkolik: 17. srpna – planetka (349)
Dembowska (9,7 mag, JiÏní ryba), 30. srpna – (10) Hygiea (9,8 mag, Vodnáfi), 27.
záfií – (19) Fortuna (9,0 mag, Ryby) a 30. fiíjna – (89) Julia (9,6 mag, Andromeda).
Nejjasnûj‰í planetkou tohoto období bude ov‰em Vesta, byÈ opozice nastane aÏ v listopadu. Jasnost poroste od 7,7 mag do 6,8 mag a planetka projde pohledn˘mi oblastmi B˘ka a Oriona – na pfielomu srpna a záfií proletí jiÏní ãástí Hyád a 4. záfií se
prosm˘kne 1,3 stupnû jiÏnû od Aldebaranu.
Luká‰ Král

Zajímavá pozorování
V srpnu jsou noci jestû vlahé a oproti minulému mûsíci se znatelnû prodlouÏily.
V tomto mûsíci b˘vá i stálej‰í poãasí neÏ v ãervenci. Proto se vydejme pod oblohu kochat se jejími krásami.
V˘chodnû od Stfielce (Sagittarius) nalezneme vcelku velké souhvûzdí Kozoroha
(Capricornus). Na star˘ch mapách si mÛÏeme v‰imnout Kozoroha vyobrazovaného
jako kozla s rybím ocasem.
Toto souhvûzdí bylo známo i ve starém Babylonu. KdyÏ byla je‰tû ekliptika dûlena na znamení, byl Kozoroh nejjiÏnûj‰ím souhvûzdím, kde putovalo Slunce. Od toho
název Obratník Kozoroha.
Nejjasnûj‰í hvûzdou je Giedi, optická dvojhvûzda, u které její sloÏky rozli‰íme bez
problémÛ i neozbrojen˘m okem (sloÏky 3,6 + 4,2 magnitudy, úhlová vzdálenost 6,3’).
Nejv˘raznûj‰ím deep-sky objektem je bezesporu kulová hvûzdokupa s oznaãením
M 30 (NGC 7099). PrÛmûr tohoto objektu pozorovateté odhadují na 8’ – 10’ a jasnost
okolo sedmé hvûzdné velikosti. Jen pro zajímavost. Vzdálenost této hvûzdokupy je v
prostoru 24000 svûteln˘ch let od nás.
Dne‰ní rozsáhlá Zajímavá pozorování jsou vûnována pfiedev‰ím hezké kometû
C/2001 A2 Linear a seskupení planet. Vypadá to, Ïe letní noci jsou dostateãnû teplé
na to, aby pozorovatelé vylezli ze sv˘ch domovÛ a koukali na oblohu.
Zaãnûme v‰ak z „jiného soudku“. Jedním pozorováním CCD kamerou, kterou si
„ãerstvû“ pofiídil pozorovatel Tomá‰ Hynek.
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Epsilon Lyrae, Mûsíc, Pallas a Venu‰e na ãipu ccd.
V noci z pátku na sobotu (15./16.6.2001) jsem byl se sv˘m kolegou Martinem Vilá‰kem na ostravské hvûzdárnû. Snímali jsme pomocí ccd kamer promûnné hvûzdy. Je‰tû pfiedtím jsem si v‰ak s ccd
trochu „pohrál“ a udûlal snímek Epsilon Lyrae v primárním
ohnisku Coudé refraktoru
150/2250 mm. Zajímalo mne,
jak dobfie budou jednotlivé sloÏky této soustavy na ãipu kamery
rozli‰itelné. Také jsem udûlal tfii
30-ti sekundové snímky planetky Pallas s odstupem asi 20 minut (22:35, 22:52 a 23:08 UT).
Noc byla moc krátká, ráno se velice rychle rozednívalo a tak
jsem je‰tû tûsnû pfied v˘chodem Slunce udûlal nûkolik snímkÛ Mûsíce a také jeden snímek srpku
planety Venu‰e. Zanedlouho vy‰lo Slunce, ale obloha byla stále více a více zahalena hustou cirovitou oblaãností. Skvrny jsem tedy uÏ nemohl nasnímat a ‰el jsem aspoÀ na chvíli spát.
Tomá‰ Hynek

Fantastická duha
KdyÏ jsem se 22. 6. vracel z Prahy autobusem domÛ na rodnou Vysoãinu, v‰iml jsem si poblíÏ
Golãova Jeníkova kolem 18:44 SELâ toho nejbûÏnûj‰ího halového jevu a to duhy. Ale jaké!
Podruhé v Ïivotû jsem vidûl duhov˘ oblouk úplnû cel˘, tedy od obzoru k obzoru. A to nejen primární, ale i sekundární oblouk.
V primárním jsem mohl bez problémÛ pozorovat tfii refrakãní fiády (coÏ znamená, Ïe se v duze tfiikrát vystfiídaly barvy od ãervené po fialovou), pfiiãemÏ první fiád byl ‰irok˘ asi tfii stupnû, druh˘ asi stupeÀ a pÛl a tfietí mûl pod stupeÀ v ‰ífice a dokonce váÏnû koketuji s my‰lenkou, Ïe se druh˘ a tfietí fiád jiÏ pfiekr˘vají.
Také jsem si v‰iml (nikdy pfiedtím ne, coÏ je mi dost divné), Ïe primární duha má spektrum inverzní, neÏ sekundární. Zatímco v primární je vnû oblouku barva ãervená, v sekundární je to naopak fialová.
Prostû záÏitek na cel˘ Ïivot, aÏ mne pfiíjemnû mrazilo v zádech nad tou nádherou. ·koda jen,
Ïe jsem s sebou nemûl fotoaparát.
Michal ·vanda

Pozorování komety Linear (z mailu)
Zdravim celou redakci IAN, ctenare IAN i vsechny Apace. Rad bych se s Vami podelil o me pozorovani jasne komety C/2001 A2 Linear. Kometu jsem vyhledal v noci z 5. na 6. 7. v 01:30 SELâ.
Pouzival jsem k vyhledavani mapku generovanou programem Skytech 2.0 s drahovymi elementy
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komety prevzatymi ze stranek centra pro meziplanetarni hmotu. Adresa techto stranek, ktere by se
Vam mohly hodit, je: http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/.
S ohledem na Mesic v uplnku byla mezni hvezdna velikost cca 3,5 mag. I kdyz jsem byl na pozorovacim stanovisti na hrebeni Orlickych hor bez jakehokoli svetelneho ruseni, tak viditelnost byla zcela strovnatelna s Prahou. Kometu jsem hledal pomoci triedru 7x50.
Abych rekl pravdu na prvni pohled jsem ji vubec nemohl najit. Zacal jsem hledat asi o stupen
severneji u ioty Psc, protoze jsem si spletl data v mapce a kde nic, tu nic.. Az po te, co jsem zacal
prohledavat zakreslenou drahu komety jsem si vsiml mlhaveho oblacku. Jasnosti mne vsak nijak
neuchvatil. Po jiste uvaze jsem dospel k nazoru, ze preci jen jde o ni – hledanou kometu. Pri porovnani jasnosti s rozostrenymi obrazy okolnich hvezd bych ji odhadl tak okolo 6,3 mag.
Vit Sigmund

Foto komety C/2001 A2 LINEAR
Musím se pfiiznat, Ïe to není úplnû ideální,
ale svítil Mûsíc a tak podmínky byly velice
tûÏké. Byl to ponûkud tûÏ‰í lov neÏ obvykle,
ponûvaÏ kometa byla celkem slabá.
Pointovat na stfied jádra se mi podafiilo aÏ s
pomocí CCD kamery ST-4. Kometu jsem fotil
8“LX200 pfii svûtelnosti 6,3 a jako pointaãní
dalekohled jsem pouÏil 100 mm Rubinar. V
mé mini observatofii to vypadalo spí‰ jako v
elektrárnû neÏ v hvûzdárnû. Na jednom PC
bûÏela mapa TheSky pro navigaci LX 200 a
na druhém PC pak program pro ovládání
CCD kamery. V‰ude spousta kabelÛ a drátÛ.
V˘sledné fotografie sice nejsou podle m˘ch
pfiedstav, ale pfiesto jsem se rozhodl Vám je poslat, protoÏe mám pocit, Ïe ãím dál tím ménû astronomÛ skuteãnû pozoruje.
Zdenûk Bardon

Pozorování komety C/2001 A2 (Linear) 13. 7. 2001
Kometu jsem vyhledal v noci 13. 7. v 0:10 SELâ a pozoroval jsem ji do 0:50 SELâ. (Bridliãná –
Jeseníky) Nemusel jsem pouÏívat ani vyhledávaci mapku, místo kde se mûla nacházet jsem si snadno zapamatoval, nad hvûzdami ksí Peg a dzéta Peg. Mesíc je‰tû nevy‰el a byla obloha, která se jen
tak nevidí. Mezní hvûzdnou velikost jsem odhadl asi na 6,5 mag, to je slu‰né, ne? Kometu jsem
na‰el okem na první pohled. Byla sice slabá, ale byla tam. JelikoÏ jsem nemûl triedr, tak jsem si
pomohl hledáãkem na dalekohledu, abych si skuteãne ovûfiil, Ïe tam je. Naskytl se mi pûkn˘ pohled, mezi hvûzdami záfiil slab˘, ale v˘razn˘ mlhav˘ obláãek. V dalekohledu 60/700 – 23x mûl obláãek jasnûj‰í stfied. KdyÏ jsem vymûnil okulár na 56x zvût‰ení, tak jsem chvílemi vidûl i jádro ko-
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mety, ale bylo slabé, jen maliãká, slabá, rozmazaná hvûzdiãka. Jasnost komety jsem odhadl asi na
5 mag. Provedl jsem porovnání s hvûzdokupou M 13 a zjistil jsem, ze kometa je asi o jednu tfiídu
jasnûj‰i. Mohu fiíci, Ïe je také jasn‰j‰í neÏ loÀská kometa C/1999 S4 (Linear).
S pozdravem Petr Skláfi

14./15. 7. 2001, 21:30-22:30 UT, Ondfiejov, mhv 5,8
UÏ mû ‰tvalo, jak se kolem mû mnoÏí zprávy o spatfieních a fotkách komety C/2001 A2 (LINEAR)
a je‰tû víc mû mrzelo, Ïe pfiestoÏe se vyskytuju na pozemku nejvût‰í astronomické instituce v âeské
republice, nemám pfiístup k jedinému dalekohledu, vyjma toho horizontálního na sledování
Slunce.
Vãera jsem odcházel spát s ãern˘m svûdomím, Ïe jsem nevyuÏil tmavé oblohy, slíbil jsem si tedy, Ïe tuto chybu jiÏ neudûlám. Zvlá‰tû, kdyÏ jsem ráno v po‰tû na‰el zprávu, Ïe do‰lo k jejímu zjasnûní a mûla by se stát objektem pro nahé oko.
Vylezl jsem tedy krátce po dvacáté tfietí hodinû letního ãasu na stfiechu sluneãního oddûlení a zíral nahoru. Jasná a krásnû tmavá obloha mû pfiivedla k zoufalství nad absencí zvût‰ovacích skel.
Zoufalství podporuje tvofiivost, takÏe jsem prohrabal celou pracovnu (pfii pfiehrabování v‰emoÏn˘ch krabic jsem si moc pûknû zanadával) a na‰el fotografick˘ objektiv o prÛmûru 62 milimetrÛ
a ohniskové vzdálenosti 240 milimetrÛ
a okulár z objektivu s nápisem 7x (tedy
ohnisko cca 35 mm). CoÏ dává dohromady pfiístroj s parametry 7x62.
NezatûÏoval jsem se konstrukcí tubusu
a letûl zase zpátky na stfiechu a pohodlnû se opfiel o kopuli, protoÏe jsem tu‰il,
Ïe pevná základna je pro úspûch podstatná.
JiÏ dlouho jsem neprovádûl pozorování tak, Ïe jsem v jedné ruce drÏel stabilnû objektiv a v druhé okulár a je‰tû
Foto T. Hynek
jí ostfiil. Ale povedlo se. Kometu jsem
vidûl tam, kde se mûla podle jízdního
fiádu nacházet.
Zcela zfietelnû jsem vidûl velmi jasné jádro a slab‰í komu. Z komy vybíhal je‰tû slab‰í chvost, dlouh˘ asi stupeÀ, zdálo se mi, Ïe osou
ohonu vede je‰tû jeden, mnohem jasnûj‰í. Jasností jsem ji srovnal s Galaxií v Andromedû a oba objekty mi pfii‰ly stejnû jasné. Ale moc tomu nevûfiím.
Pak jsem Pegasovi pod hlavu namífiil neozbrojené oko, jestli ji náhodou nespatfiím. Povedlo se,
ale bylo zapotfiebí boãního pohledu. Kometa pouh˘m okem jeví rozmazan˘ stelární vzhled.
Michal ·vanda
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Pozorování komety LINEAR C/2001 A2 ze 14/15. ãervence 2001 – HaP Johanna Palisy v Ostravû
Obloha je bez mrakÛ. Z demonstrátorÛ zÛstal na hvûzdárnû pfies noc také Tomá‰ Hynek, kter˘ zde
v západní kopuli snímkuje kometu CCD kamerou. Kometa se v tûchto dnech nachází v souhvûzdí
Pegase. Nejprve se mi naskytla moÏnost vidût ji v Coudé refraktoru 150/2250 mm. Pfii 56 a 90-ti
násobném zvût‰ení vypadala jako mlhav˘ útvar, pfiipomínající rozmlÏenou kulovou hvûzdokupu.
Ve velkém sometu (25x100) to byla jiÏ více patrná a nápadná „mlhavá skvrnka“. Urãit smûr jejího ohonu z pouhého pohledu do dalekohledu (bez intuitivního odhadu) se mi nepodafiilo.
Podmínky také nebyly ideální: obloha sice bezoblaãná, ale na v˘chodû záfi od Ostravy. MoÏná proto se mi zdál nejkrásnûj‰í pohled na kometu pfies triedr zvût‰ující 20x, tentokráte z v˘chodní kopule, kde stromy zakr˘vají vût‰í ãást v˘chodního obzoru a tedy i záfii, oko je více adaptováno na tmu.
KdyÏ nejsou dobré podmínky pro oko, neznamená to, Ïe by byly ‰patné pro CCD kameru. Na CCD
snímcích Tomá‰e byl patrn˘ nejen ohon komety, navíc také detaily – jasnûj‰í jádro a kóma. Ze
snímkÛ jde poznat, jak rychle kometa mûní svoji polohu vÛãi hvûzdám. Noc zakonãilo pozorování
konjunkce Venu‰e a Saturnu. Venu‰e jako „pÛlmûsíãek“ a v blízkosti zajímavû natoãen˘ Saturn.
A nakonec ub˘vající Mûsíc. V sometu byla viditelná i jeho neosvûtlená ãást. V Coudé refraktoru byl
obraz neãekanû klidn˘. Krásn˘ je pohled na osvûtlené vrcholky poblíÏ terminátoru. Upoutal mne
kráter Clavius, kter˘ byl tmav˘, ale uvnitfi mûl osvûtlené dva vrcholky, takÏe vypadal jako hlava
ãernou‰ka.
Hana Kuãáková

14./15. 7. 2001, Ondfiejov
Dnes v noci jsem mûl pÛvodnû v úmyslu jít spát uÏ o pÛl druhé, tûsnû po úspû‰ném pozorování komety C/2001 A2 (LINEAR), ale vzkaz Jirky Du‰ka na ICQ a posléze urgentní SMS se zprávou, Ïe
právû dnes mají b˘t Venu‰e a Saturn pouh˘ch 45' od sebe, mû donutil svléci opût pyÏamo a jít zpátky na ústav, abych se na tu nádheru podíval.
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Je‰tû nûkolik posledních vzkazÛ po ICQ do Brna Jirkovi, odjíÏdûjícímu spoleãnû s Rudolfem
Novákem a Viktorem Votrubou pozorovat za Brno, a v 2:45 letního ãasu (15. 7. 2001) jsem se vy‰plhal kopulí na stfiechu oddûlení, odkud je neru‰en˘ v˘hled nad v˘chodní obzor. Naskytl se mi
nádhern˘ pohled.
Nad vzrostl˘mi smrky jasnû záfiila naãervenalá Venu‰e a necel˘ stupeÀ od ní slabouãk˘ Saturn.
O deset stupÀÛ v˘‰ jsem si v‰iml Plejád, utápûjících se v záfii blízkého srpku Mûsíce. Prostû nádhera.
Michal ·vanda

Kometa Linear, Venu‰e se Saturnem, Plejády, Mûsíc (sledováno a foceno z Olomouce)
Tohle v‰echno jsem samozfiejmû sledoval jako Michal ·vanda. A to vizuálnû, triedrem 7 x 50, a
Venu‰i se Saturnem jsem fotil Praktikou s objektivem f=135 mm na negativní film, (digitální fotoaparát zatím nemám, protoÏe je je‰tû pro mne pfiíli‰ drah˘). Bylo pûknû, v‰e vy‰lo toho dne v nedûli ráno 15. 7. 2001. Nastala ale velmi zajímavá vûc, která se mi je‰tû nestala: pfii sledování
Venu‰e a Saturna triedrem 7x50 mi najednou zmizela spodní jasná Venu‰e, ale slab˘ Saturn svítil dál! Pak se Venu‰e opût objevila, ale ihned nato zase zmizela. Byla to prostû hotová „morzeovka“! Saturn svítil stále, ale spodní Venu‰e blikala, aÏ to bylo k nevífie! Tak jsem správnû usoudil,
Ïe to budou hfiebeny mrakÛ v úrovni Venu‰e, které nebyly ve tmû vidût, a pohrávaly si s jejím svitem! Mraky táhly od jihu k severu, vodorovnû s horizontem. Prostû to bylo parádní pfiírodní divadlo!!! (pozn: v triedru byla kometa Linear stejnû jasná jako M 31) Pak jsem si ‰el domÛ schovat
triedr a fotoaparát se stativem, za chvíli svítalo, ‰el jsem se podívat opût ven, a mraky je‰tû „táhly“
stejn˘m smûrem, byly aÏ k horizontu, takÏe jsem nevidûl Jupitera ani Merkura. A pak, za dva dny,
17. 7. 2001 ráno uÏ nebylo vidût vÛbec nic, protoÏe bylo zataÏeno.
Hefiman Schneyder (astronom amatér z Olomouce)

Ranní seskupení
Dnes 18. 7. jsem ráno asi ve 3 hod. SLâ uvidûl nádhern˘ úkaz – seskupení Mûsíce, Venu‰e a
Jupitera na ranní obloze. Náhodnû jsem se probudil a pohlédl z okna loÏnice na v˘chodní oblohu
(v Praze). Na obloze, která se pozvolna prosvûcovala, byla tato tûlesa v pfiesné pfiímce pod úhlem
asi 45 stupÀÛ, krásnû záfiil srpek Mûsíce a cel˘ zbytek svítil popelav˘m svûtlem. Asi 2 stupnû nad
ním záfiila jako reflektor Venu‰e a opût 2 stupnû nad ní záfiil Saturn. Obloha uÏ byla tak svûtlá, Ïe
Ïádné hvûzdy nesvítily, pouze toto a snad je‰tû Saturn. Prostû nádhera.
Jifií SníÏek
Blízká setkání tfietího druhu
Tak jsme osedlali ·kodovku Viktora Votruby a je‰tû s Jirkou Du‰kem vyrazili za Brno, hnáni
touho spatfiit to krásné setkání planet, Mûsíce a hvûzd. ProtoÏe do sedmnáctého je‰tû pár dní
chybûlo, brali jsme to jenom jako test a pojistku, kdyby se v den D zatáhlo. No a protoÏe foÈák
sebou taháme skoro v‰ude, udûlali jsme pár zvûãnûní. Foceno digitálem Camedia 2020-Z,
trochu doretu‰ováno.
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Rudolf Novák
Dneska se nám do této rubriky více pozorování nevejde. A to uÏ jsem pfiidával
dal‰í strany. PÛvodnû mûl totiÏ mít Trpaslík jen ‰estnáct stran.
TakÏe pozorujte, v‰e zaznamenávejte kresbou, hlasem, na klasick˘ film ãi digitální ãip a hlavnû nám tyto pozorování posílejte. Jasnou oblohu!
Marek Kolasa
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