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Nebeská pﬁedstavení
Amatérsk˘ astronom, tedy ãlovûk, kter˘ se dívá na oblohu pﬁedev‰ím pro potû‰ení a poznání, je mnohdy odmûnûn za svÛj zájem pûkn˘m nebesk˘m úkazem. Jasnou kometou,
meteorick˘m rojem, polární záﬁí, zvíﬁetníkov˘m svûtlem a dal‰ími. Tyto úkazy mohou b˘t
a jsou obãas pﬁedpovídány, ale vÏdy pﬁíroda rozhodne jestli je uvidíme ãi nikoli.
V minul˘ch t˘dnech jsme mohli b˘t (pokud se tedy po‰tûstilo) svûdky dvou takov˘ch
to pﬁekrásn˘ch nebesk˘ch pﬁedstavení, které „nenechaly“ pozorovatele v klidu spát. A na
obû tyto nebeská pﬁedstavení jsem mûl ãest b˘t pozván.
Je 3:38 UT a já jsem probuzen pﬁíchozí krátkou textovou zprávou na mobilní telefon,
kter˘ jsem ãásteãnû zámûrnû a ãásteãnû nedopatﬁením nechal zapnut˘ celou noc. SnaÏím
se tedy zaostﬁit zrak na displej na kterém stojí: „Nad
severem záﬁí polární záﬁe! BûÏte pozorovat!“ Asi pût minut na to zvoní telefon, kter˘ mne probouzí doopravdy a vrhám se na svÛj ‰atník. Bûhem pﬁíprav
mám opût telefon s informací o záﬁi od dal‰ího pozorovatele. Tomu uÏ jen sdûluji: „Právû vyráÏím!“
Ale je otázka, kde? Kde jít pozorovat, aby ãlovûk v pﬁesvûtleném mûstû nûco vidûl. Polární záﬁe
je vûc trvající mnohdy ne tak dlouhou dobu, takÏe
to musí b˘t blízko bydli‰tû, aby se dalo je‰tû stihnout uvidût alespoÀ ãást úkazu.
Já jsem objevil na na‰em sídli‰ti místo, kde je
velmi relativnû málo svûtel a neru‰í pﬁehr‰el okolních lamp. Je to fotbalové hﬁi‰tû pﬁed základní ‰kolou. KdyÏ na nûm stojíte, severním smûrem je jiÏ
zmiÀovaná ‰kola, ve které se na‰tûstí v noci neuãí a tak je jistota, Ïe ãlovûka neoslní rozsvícené svûtlo nûjakého nespavce.
Obloha byla na‰tûstí ten den vymetená a tak byly vidût jasnûj‰í hvûzdy v nepﬁesvûtleném
smûru i nevysoko nad obzorem, coÏ se u nás nedûje zase tak ãasto. Ru‰il pouze Mûsíc nad jihem.
KdyÏ jsem dorazil na místo ihned jsem si v‰iml ãehosi nenormálnû ãerveného nad severním obzorem. Osvûtlené mraky pouliãním osvûtlením mají oranÏovou barvu a tato byla více purpurová. Po nûkolika minutách jsem si v‰iml i pohybu oblaku v˘chodním smûrem. Ano byla to ona! V‰e jsem si samozﬁejmû je‰tû ovûﬁil telefonem, konzultací s jin˘mi
pozorovateli, kteﬁí popisovali stejn˘ útvar a jeho chování.
Byla to druhá spatﬁená polární záﬁe v mém Ïivotû, ale oproti té minulé, byla jasnûj‰í
a to hlavnû kvÛli lep‰ím pozorovacím podmínkám. Pozorování trvalo asi pÛl hodiny, kdy
se pulzující a pﬁesouvající oblak se dostal ze severo-západo-severního smûru aÏ na jihozápadní, tam postupnû zeslábl a uÏ byl velmi ‰patnû pozorovateln˘. To uÏ jsem ﬁádnû promrzl˘ vyhodnotil jako konec pozorování a s pﬁáním dobrého zbytku noci ostatním on-line pozorovatelÛm se odebral spokojen˘ na kutû…
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Druh˘m, tentokrát dopﬁedu plánovan˘m úkazem byl návrat meteorického roje Leonid.
Na pozorování jsem se domluvil se tﬁemi pﬁáteli v malém podhorském jesenickém mûsteãku, kde nadmoﬁská v˘‰ka okolo sedmi stovek metrÛ, dávala urãitou vût‰í ‰anci nûco
spatﬁit pﬁi nenadálém inverzním charakteru poãasí. Také men‰í svûtelné zneãistûní, zaruãuje zde viditelnost i slab‰ích meÈáskÛ.
Udûlali jsme dobﬁe. Poãasí vy‰lo skvûle, mezní hvûzdná velikost se pohybovala okolo
‰estapÛlté magnitudy a tak jsme se mohli tû‰it na pﬁílet roje. V‰e není vÏdy tak rÛÏové jak
by se mohlo zdát, jasná obloha a podhorská poloha pozorovacího stanovi‰tû zapﬁíãinila
velk˘ pokles teploty a to aÏ na mínus deset stupÀÛ celsiov˘ch. Aby toho nebylo dost, ãas
od ãasu se z údolí vyvalila mlha, která obãas dosáhla i nás, úplnû nás zahalila, ale nakonec se na‰tûstí vÏdy vrátila do údolí.
Tuto noc jsme vidûli hezkou ﬁádku meteorÛ a jeden krásn˘ bolid s dlouho trvající vlnící se stopou na závûr. Na‰e pozorovatelské smysly byly uspokojeny a my ulehali k spánku velmi potû‰eni, tû‰íce se na dal‰í nebeská pﬁedstavení. A právû takové to záÏitky jsou
tou hnací silou mnoh˘ch milcÛ oblohy.
Marek Kolasa
P. S. Díky Michalovi, Luká‰ovi, Jirkovi, Janû a Magdû za to, Ïe mû upozornili na v‰echny tyto úkazy ãi
je se mnou sledovali.

Blízká setkání
âísla, která ﬁíkají, za kolik let v prÛmûru se do nás trefí tak a tak velká planetka uÏ asi
kaÏd˘ zná. Podle nich se jednou za 100 let se Zemí srazí objekt velikosti Tunguzského
„meteoritu“ ãi jednou za milion let asteroid s globálními následky. Co ale ti chudáci, kteﬁí nepatﬁí mezi ty „vyvolené“ a jen proletí kolem a do Zemû se nestrefí? O nich uÏ se tolik nepí‰e, i kdyÏ jich známe uÏ 321 (stav k 20. 9. 2001).
V první ﬁadû je ale tﬁeba ﬁíct, Ïe planetky, které nás „urãitû zasáhnou“ nebo „urãitû minou“ neexistují. To víme s jistotou, aÏ kdyÏ je po události. V‰e je jen otázka pravdûpodobnosti, takÏe mÛÏeme tak maximálnû prohlásit, Ïe v‰echny dosud objevené Potenciálnû nebezpeãné asteroidy – PHA (=objekty vût‰í neÏ asi 150 m, které se mohou pﬁiblíÏit k zemské dráze na vzd. 0,05 AU, coÏ je asi 20
vzáleností Mûsíce) nás pﬁi jednom
prÛletu trefí s pravdûpodobností men‰í neÏ 10-8. Proã?
Vût‰ina planetek pro astronomy
pﬁedstavuje v podstatû jen flíãky na
K obrázku: rÛzné pﬁípady velikosti „dráhové trubice“ CCD snímcích, nic víc. A flíãek rozplanetky v porovnáním s velikostí Zemû. PﬁestoÏe ve hodnû není bod. Jeho velikost je dána
druhém pﬁípadû leÏí Zemû uprostﬁed trubice, je pravdû- prÛmûrem hlavního zrcadla dalekopodobnost zásahu niÏ‰í, protoÏe prÛﬁez Zemû je v men- hledu, kvalitou optiky a ovzdu‰í i jas‰ím pomûru k prÛﬁezu celé trubice (velikost Zemû je zde ností planetky samé. Urãit tedy pﬁesale znaãnû pﬁehnaná – takhle uÏ by astronomové dávno nou pozici planetky na snímku rozhodnû není jednoduchá záleÏitost, uÏ
bili na poplach).
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jen proto, Ïe ani blízké hvûzdy (na snímku), podle kter˘ch se poloha poãítá, nejsou body.
KaÏdá zmûﬁená poloha planetky na obloze je tudíÏ ovlivnûná chybou a tyto chyby se potom promítnou i do urãení dráhy v prostoru (nepﬁesnost o velikosti 1“ na obloze pﬁedstavuje na vzdálenosti 1 AU chybu 725 km), k ãemuÏ nám v praxi rozhodnû nestaãí jen tﬁi
pozorování (to vûdûl uÏ 19. století Gauss a právû urãení dráhy planetky Ceres ho pﬁivedlo k vyvinutí známé metody nejmen‰ích ãtvercÛ). âím více poloh na obloze známe, tím lépe jsme schopni urãit dráhu v prostoru, nicménû nikdy si nemÛÏeme b˘t jisti, Ïe ta nejlépe vyhovující dráha je ta skuteãná; i ona je zatíÏena chybou. Proto je lépe pﬁedstavovat si
ji jako jakousi trubici, nikoliv jako ãáru v prostoru. A zde se dostáváme k oné pravdûpodobnosti: PrÛﬁez této trubice vytváﬁí elipsu (tzv. chybová elipsa). Protneme-li kolmo dráhu planetky v blízkosti Zemû rovinou, mÛÏeme na ni vynést vedle této elipsy i prÛmût
Zemû v podobû kruhu. A právû pomûr plochy krouÏku Zemû ku plo‰e elipsy pﬁedstavuje
pravdûpodobnost zásahu Zemû.
Naznaãené schéma je ov‰em pouze zjednodu‰ené, trubice ve skuteãnosti nikdy nemá
ostré okraje, ale zvolna se rozpl˘vá do stran. Proto i pro hodnû vzdálené prÛlety vychází
pravdûpodobnost ne úplnû nulová, ale napﬁ. jiÏ zmiÀovaná hodnota 10-8.
Stejnû jako s rozhodnutím srazí se/nesrazí se je to i s urãením vzdálenosti prÛletu. Ta
se urãuje hned dvojí, jednak tzv. nominální, která odpovídá nejpravdûpodobnûj‰í dráze
vedoucí stﬁedem trubice, a potom „minimální“ – i ta je ov‰em urãena pouze pravdûpodobnostnû; jako hranice trubice zvolíme tu vzdálenost od stﬁedu, kde hustota pravdûpodobnosti klesne pod urãitou malou mez. Rozdíl mezi minimální a nominální vzdáleností
je dán jednak pﬁesností urãení dráhy, a také dobou, za jakou k prÛletu dojde – ãím dále
dopﬁedu chceme pﬁedpovûdût polohu planetky, tím více vzrÛstá chyba pﬁedpovûdi.Více
neÏ slova moÏná ﬁeknou ãísla: podívejme se na pár znám˘ch pﬁedpovûdí prÛletÛ PHA podle vzrÛstající nominální vzdálenosti (vyjádﬁeno ve vzdálenostech Mûsíce od Zemû, zkrácenû LD – Lunar Distance).
planetka
1999
2001
1999
2340
1999
1997
2340
1998

AN10
GQ2
RQ36
Hathor
VP11
XF11
Hathor
HH49

datum
7. 8.
27. 4.
23. 9.
21. 10.
22. 10.
26. 10.
21. 10.
17. 10.

2027
2100
2060
2086
2086
2028
2069
2023

nominální vzd. (LD) minimální vzd. (LD)
1,0
1,5
2,0
2,2
2,4
2,4
2,6
3,1

1,0
1,2
1,9
2,2
1,9
2,4
2,6
3,0

velikost (m)
670 – 1500
260 – 590
170 – 370
330 – 740
670 – 1500
1000 – 3000
330 – 740
170 – 370

To jsou ov‰em objekty, kter˘m byla a je vûnována zv˘‰ená pozornost a proto mají pomûrnû pﬁesnû urãené dráhy. Ale napﬁíklad 7. 5. 2002 proletí okolo Zemû planetka, jejíÏ nominální vzd. bude 20,9 LD a minimální jen 9,8 LD. Zatím nejtûsnûj‰ím znám˘m prÛletem
PHA (ov‰em spoãítan˘m zpûtnû) pro‰la 21. 10. 1965 planetka 1999 VP11 (nom. vzd. 0,9
LD, minimální 0,1 LD).
Známy jsou i pﬁípady daleko tûsnûj‰ích setkání s asteroidy, ov‰em Ïádn˘ z nich není
tak velk˘, aby spadal do kategorie potenciálnû nebezpeãn˘ch. Do vzdálenosti mûsíãní dráhy zatím okolo Zemû prolétlo pût detekovan˘ch „balvanÛ“:
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planetka
1994 XM1
1993 KA2
1994 ES1
1991 BA
2001 BA16

datum
9. 12. 1994
20. 5. 1993
15. 3. 1994
18. 1. 1991
15. 1. 2001

vzd. prÛletu (LD)
0,27
0,38
0,42
0,42
0,79

velikost (m)
7 – 15
4–9
5 – 12
5 – 12
17 – 37

Jak vypadají „bûÏné“ prÛlety blízkozemních asteroidÛ v na‰í blízkosti, ukazuje následující statistika. Jednotlivé
body odpovídají prÛletÛm v roce 2001.
Na svislé ose je absolutní magnituda
planetky, nalevo pak její rozmûry. Ty je
ov‰em nutno brát jen jako velmi orientaãní – zatímco absolutní magnitudu
dokáÏeme zmûﬁit dost pﬁesnû, urãení
rozmûrÛ je závislé na albedu povrchu
planetky a jeho hodnota se ve vût‰inû
pﬁípadÛ pouze pﬁedpokládá. Na vodorovné ose vzdálenost od Zemû ve vzdálenostech Mûsíce.
A odkud se vlastnû berou?
Pravidla meziplanetárního provozu zakazují jak˘mkoli objektÛm setrvávat del‰í dobu na
drahách, které kﬁíÏí, nebo se pﬁibliÏují k drahám planet. Není to Ïádná vyhlá‰ka, ale ãist˘
dÛsledek nebeské mechaniky. Tyto objekty buì skonãí svou pouÈ sráÏkou s planetou, jsou
pﬁi tûsném prÛletu vyvrÏeny ven ze Sluneãní soustavy, nebo naopak vrÏeny do Slunce.
I dlouhodobé, byÈ vzdálené gravitaãní pÛsobení planety mûní dráhu takové planetky tak, Ïe
ji nakonec jeden ze zmínûn˘ch scénáﬁÛ nemine (totéÏ platí i pro meteority, aÈ jiÏ malé ãi velké, které dopadají na zem). Îivotnost na takové dráze se pohybuje v ﬁádech milionÛ let. Jak
je tedy moÏné, Ïe i dnes, 4,5 miliardy let po vzniku na‰eho systému, se stále na tûchto drahách planetky vyskytují?
Jsou to pﬁivandrovalci z hlavního
pásu planetek. I dnes se v nûm je‰tû stále planetky sráÏejí a také na nû pÛsobí
dal‰í negravitaãní vlivy, z nichÏ nejv˘raznûj‰í je tlak záﬁení ze Slunce a vlastní tepelné vyzaﬁování tûlesa, které mÛÏe
pﬁi vhodné rotaci planetky poslouÏit jako slabouãk˘ „reaktivní motor“ (tzv.
Yarkovského efekt). Îádn˘ z tûchto mechanismÛ ov‰em není dostateãnû v˘konn˘ na to, aby pﬁinutil planetku opustit hlavní pás a zamíﬁit mezi vnitﬁní
planety. Staãí ale k tomu, aby – stále uvnitﬁ hlavního pásu – mírnû zmûnil velkou poloosu dráhy a tudíÏ i obûÏnou
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dobu tûlesa. Je-li pomûr obûÏné doby planetky a Jupiteru blízk˘ pomûru mal˘ch cel˘ch
ãísel, mÛÏe tato zmûna zpÛsobit, Ïe obûÏné doby se dostanou do pﬁesného pomûru –
a v tom okamÏiku nastává efekt zvan˘ rezonance. Jupiter sv˘m gravitaãním pÛsobením
zaãne periodicky ovlivÀovat dráhu planetky (to se dûje i jindy, ale pouze v rezonanci to
má v˘razné následky) a její excentricita zaãne narÛstat, dráha se tudíÏ stává protáhlej‰í
a perihelium se dostává stále blíÏ a blíÏ ke Slunci. Jakmile dosáhne oblasti vnitﬁních planet, zaãnou dráhu asteroidu ovlivÀovat i ony, zmûní se velká poloosa a rezonance
s Jupiterem ustává. Blízká setkání pak mohou zaãít...
Petr Scheirich

Blízkozemní planetka 1998 WT24 dosáhne 9 mag
Jeden z takov˘ch blízk˘ch prÛletÛ tu hned máme. Tato planetka o velikosti pﬁibliÏnû 1 km
se protáhne v blízkosti Zemû ve vzdálenosti 0.0124 AU (1,85 mil. km) 16. prosince okolo
7 hodin SEâ, nejvût‰í jasnosti ale dosáhne jiÏ o den dﬁíve – ráno 15. 12. bude mít 9,07 mag
– pﬁiãemÏ jasnûj‰í neÏ 10 mag bude uÏ od 14. do 17. prosince. Vzhledem k tomu, Ïe úkaz
probûhne o víkendu a Mûsíc bude tou dobou v novu, jedná se o dal‰í mimoﬁádnou pﬁíleÏitost (naposledy to byl asteroid 1999 KW4 v kvûtnu tohoto roku) k vizuálnímu pozorování blízkozemní planetky. Za mimoﬁádnû dobr˘ch pozorovacích podmínek se ji mÛÏete
pokusit spatﬁit i triedrem! Planetka bude procházet v blízkosti nûkolika jasn˘ch hvûzd
a bude tedy snadné ji na hvûzdném pozadí nalézt (ale bude se po obloze pohybovat velmi rychle, pﬁibliÏnû 1° za hodinu).
Efemerida pro období nejvût‰í jasnosti:
Datum
14. 12.
14. 12.
14. 12.
15. 12.
15. 12.
15. 12.
16. 12.
16. 12.
16. 12.
17. 12.

ãas (UT)
00:00
06:00
18:00
00:00
06:00
18:00
00:00
06:00
18:00
00:00

07
06
06
06
05
04
04
03
02
02

RA
01 03
48 49
17 42
00 07
38 43
47 27
19 25
47 48
45 40
16 49

DE
+24 58
+26 56
+30 59
+33 10
+35 26
+39 07
+40 39
+41 46
+41 57
+41 33

06
55
50
36
55
11
20
21
37
13

magnituda
9,90
9,69
9,30
9,15
9,07
9,17
9,28
9,43
9,79
9,99

souhvûzdí
Gem
Gem
Aur
Aur
Aur
Per
Per
Per
Per
And
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Vyhledávací mapky pro planetku 1998 WT24 v období její nejlep‰í viditelnosti.
Znaãky udávající polohu planetky jsou vykresleny po pÛl hodinû, u kaÏdé druhé je ãasov˘ údaj. Magnitudová ‰kála hvûzd a
mûﬁítko obrázku jsou u v‰ech
obrázkÛ stejné (znázornûny jsou
pouze u pvního).
ZveﬁejÀujeme zde pouze jednu
mapku. Ostatní naleznete jako
samostatnou pﬁílohu tohoto ãísla.

Rozhodnû si tuto pﬁíleÏitost nenechte ujít.
Petr Scheirich

Kosmické poãasí
(aneb jak je to vlastnû s polárními záﬁemi)
Slunce jako hvûzda
Nikdo nemÛÏe odporovat, Ïe je Slunce nám nejbliÏ‰í hvûzdou. ¤ekli bychom si tedy, Ïe
bude urãitû hvûzdou jiÏ dávno velmi dobﬁe prozkoumanou a Ïe o ní budeme vûdût témûﬁ
v‰echno a budeme z toho schopni napﬁíklad usuzovat na její budoucí chování.
Není tomu vÛbec tak. PﬁestoÏe je Slunce vzdáleno od Zemû pouh˘ch osm a pÛl svûtelné minuty, víme o Slunci fakticky jen jediné – Ïe je to velmi komplikovan˘ magnetohydrodynamick˘ systém u nûhoÏ jsme si jisti dílãími fakty, plynoucími pﬁedev‰ím z dlouhodobé ﬁady pozorování a u kterého máme spoustu pﬁedpokladÛ a teorií na vysvûtlení pozorovan˘ch jevÛ. JenÏe mÛÏe b˘t tisíc pozorování, která potvrdí navrÏenou teorii a tisícprvní ji mÛÏe spolehlivû vyvrátit. Podívejme se nejdﬁíve na to, co o Slunci víme, nebo
pﬁedpokládáme a jak si vysvûtlujeme nûkteré jevy.
Slunce je hvûzdou na hlavní posloupnosti, nacházející se v nejlep‰ích letech (na lidská
mûﬁítka je Sluníãku nûco kolem tﬁiceti let). Je hvûzdou spektrální tﬁídy G2, s hmotností
pﬁibliÏnû dvakrát deset na tﬁicátou, coÏ ji sice shazuje ve ‰kále vesmírn˘ch se vyskytujících rozmûrÛ do niÏ‰ích tﬁíd, ale s ohledem na zastoupení jednotliv˘ch spektrálních
i hmotnostních typÛ jde poﬁád je‰tû o hvûzdu nadprÛmûrnou. O v˘jimeãnosti Slunce jiÏ
dneska pochybuje málokdo – staãí ﬁíci, Ïe typickou hvûzdou ve vesmíru je ãerven˘ trpaslík Ïijící v dvouhvûzdném nebo vícenásobném systému.
Hlavním zdrojem sluneãní energie jsou v souãasné dobû termonukleární reakce, které
probíhají v samotném jádru Slunce. Odtud je ‰íﬁena energeticky nejv˘hodnûj‰ím pocho-
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dem, coÏ je v nitru Sluníãka záﬁením. Nûkde ve dvou tﬁetinách polomûru Slunce od stﬁedu v‰ak sluneãní hmota rázem neprÛhlední díky rekombinacím atomÛ vodíku a hélia a energie se k povrchu pﬁená‰í jinak – konvekcí. V této oblasti mluvíme o konvektivní zónû,
konvektivní proudûní v ní probíhá ve tﬁech základních modech – granulaci (uplatÀuje se
v blízkosti povrchu), supergranulaci (pozorovatelné pomocí dopplerova jevu, vzniká superpozicích granulace a zasahuje hloubûji do konvektivní zóny) a gigantick˘ch celách (které zasahují aÏ na samotné dno konvektivní zóny a jejich detekce je nesmírnû obtíÏná). Zatímco
v jádru Slunce je teplota kolem tﬁinácti aÏ dvaceti milionÛ kelvinÛ, smûrem k povrchu klesá aÏ na ‰est tisíc kelvinÛ. Tady se nachází viditeln˘ povrch Sluníãka a ﬁíká se mu fotosféra. Fotosféra je silná pﬁibliÏnû 700 km, ale pﬁesto z ní k nám pﬁichází pﬁeváÏná vût‰ina
viditelného svûtla. Nad fotosférou je asi 1000 km silná ﬁídká vrstva chromosféra, v níÏ teplota vystoupí na deset tisíc kelvinÛ a je místem, kde se odehrává velká ãást procesÛ, jeÏ
nás budou zajímat s ohledem na vztah k Zemi. Dále do kosmického prostoru navazuje pﬁechodová vrstva, kde z neznám˘ch dÛvodÛ náhle roste teplota aÏ na jeden milión kelvinÛ,
která znaãí zaãátek poslední vrstvy sluneãní atmosféry – koróny, ﬁídké vrstvy, jeÏ spojitû
pﬁechází do kosmického prostoru. Fotosféru jsme schopni pozorovat i pouh˘m okem,
chromosféru a korónu buì speciálními filtry a pﬁístroji nebo pﬁi úpln˘ch zatmûních
Slunce.
Slunce plné procesÛ
Takto podáno to vypadá velmi nudnû. Skuteãnost je ov‰em mnohem zajímavûj‰í. S v˘jimkou kontinuálních procesÛ, jak˘mi jsou konvektivní pohyby (které jsou moÏná v koneãném dÛsledku vlastnû tím, co stojí za celou sluneãní fyzikou a moÏná i za vznikem magnetick˘ch polí), mÛÏeme sledovat dûje, které se jiÏ nevyskytují neustále nebo nûjak pravidelnû.
Nejv˘raznûj‰ím projevem jsou sluneãní skvrny. O zpÛsobu jejich vzniku se neustále vedou sáhodlouhé debaty, ale skvrny ovlivÀují poãasí kolem Zemû. Jak, to si povíme za
chviliãku.
Slunce je jeden velik˘ a nesmírnû komplikovan˘ magnet. Kromû svého globálního pole, které je relativnû slabé, se projevuje pﬁedev‰ím poli lokálními, jeÏ jsou naopak relativnû silná a prakticky cel˘ sluneãní disk je rozdûlen na oblasti rÛzn˘ch magnetick˘ch polarit. Na hranicích polarit, které jsou mnohdy velmi ostré, teãou obrovské elektrické proudy, jejichÏ tok je velmi závisl˘ na vodivosti sluneãní plazmy, jeÏ není v‰ude stejná. Díky
tomu jsou hranice polarit nestabilní a v jejich oblastech obãas dochází ke zkratÛm, jeÏ jsou
nejenergetiãtûj‰ími dûji ve sluneãní soustavû – k erupcím. S erupcemi jsou spojeny koronární ejekce hmoty. ProtoÏe se rozhraní polarit chovají jako regulérní magnety, vytváﬁejí známou
smyãku magnetick˘ch siloãar, podobnû, jako to známe ze ‰kolních pokusÛ s pilinami. Po
tûchto silokﬁivkách se plazma nejsnadnûji pohybuje a my pak pozorujeme protuberance,
které pﬁi prÛmûtu na sluneãní disk tvoﬁí filamenty.
Podle ãetností a kvality sluneãních procesÛ posuzuje tzv. sluneãní aktivitu. Jedním
z indexÛ je poãet sluneãních skvrn. Do jisté míry index ãásteãnû zavádûjící, proto aktivitu
mÛÏeme posuzovat také podle plochy skvrn. Pﬁípadnû podle poãtu protuberancí a filamentÛ a tak dále, hledisek si mÛÏeme vymyslet, kolik chceme.
Sluneãní vítr
Nezdá se v‰ak, Ïe by tímto zpÛsobem Slunce Zemi nûjak pﬁímo ovlivÀovalo, pomineme-li
Ïivotodárnost sluneãního svûtla. Situace je trochu jiná.
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Sluneãní vítr dává jasn˘ vzor pojmu kosmické poãasí. Podobnû jako pﬁi sledování atmosférického poãasí, i zde nás zajímá vítr (konkrétnû sluneãní) a oblaka (ãástic). ¤íkali
jsme si, Ïe koróna spojitû pﬁechází do meziplanetárního prostoru. Skuteãnost je spí‰e taková, Ïe hranice vlastnû neexistuje, protoÏe se Ïhavá a velice ﬁídká plazma bez ustání rozpíná do meziplanetárního prostoru. Tomuto proudu protonÛ, elektronÛ, ãástic alfa a tûÏ‰ích jader se ﬁíká sluneãní vítr. V jednom metru krychlovém bychom napoãítali pouh˘ch
nûkolik milionÛ ãástic, které letí rychlostí 300 – 500 km za sekundu. Po velké erupci jich
je aÏ desetkrát více a létají rychlostmi aÏ kolem tisíce km/s. Tomuto krátkodobé zv˘‰ení
hustoty a rychlosti vûtru se ﬁíká meziplanetární bouﬁe. Vítr vane od Slunce do v‰ech smûrÛ,
a kaÏdou sekundu tak Slunce pﬁichází pﬁibliÏnû o milion tun hmoty. Rozsáhl˘ prostor kolem Slunce, kde vane sluneãní vítr (koule o polomûru asi 15 miliard kilometrÛ) se naz˘vá heliosféra. V heliosféﬁe je‰tû pﬁevládá gravitaãní síla Slunce nad gravitaãními silami
ostatních ãlenÛ galaktické rodiny.
Rychlost a hustotu sluneãního vûtru mûﬁíme pomocí automatick˘ch sond v blízkosti
Zemû, jednou z tûchto sond je napﬁ. ACE nebo SOHO. My jsme na tom ale mnohem lépe
v tom, Ïe rychlost dovedeme s jistou pﬁesností pﬁedpovídat. Dovedeme totiÏ zmûﬁit rychlost bouﬁlivého oblaku v okamÏiku, kdy opou‰tí Slunce.
Nebudeme zabíhat do detailÛ, princip vychází z fyzikálního faktu, Ïe elektromagnetické
vlny, které mají kmitoãet men‰í, neÏ je plazmová frekvence, se v plazmatu ‰íﬁit nemohou. Plazmová
frekvence je závislá na teplotû a hustotû plazmatu a je docela dobﬁe zmapována pro velkou
ãást sluneãního tûlesa. Závislost je asi taková, Ïe ãím del‰í vlna, tím dále od sluneãního
centra se mÛÏe ‰íﬁit. Díky tomu v pﬁípadû erupce pozorujeme zajímavé efekty na radiov˘ch
vlnov˘ch délkách. Nejdﬁíve k nám dorazí nejkrat‰í radiové délky a pak v prÛbûhu ãasu
vlny s del‰í a del‰í vlnovou délkou. V atmosféﬁe Slunce tedy stoupá oblak Ïhavého plazmatu, kter˘ je schopen vysílat energii na v‰ech vlnov˘ch délkách. Jak stoupá od povrchu
Sluníãka, okolní plazma je ﬁid‰í a ﬁid‰í a propou‰tí del‰í a del‰í vlnové délky. Ze zpoÏdûní, s jak˘ dorazí vlnové délky vût‰í za krat‰ími, dovedeme vypoãítat rychlost, s jakou oblak plazmatu opustil Slunce.
Rychlost a hustota sluneãního vûtru nenarÛstá jen v okamÏiku, kdy dojde k nûjaké mimoﬁádné události, jako je erupce, ale narÛstá i za jin˘ch, ponûkud sloÏitûj‰ích okolností.
Koróna totiÏ není ani zdaleka homogenní a izotropní. Ba právû naopak. Pozorovatelé úpln˘ch zatmûní Slunce vûdí, Ïe v minimu má koróna tvar více eliptick˘, zatímco v maximu
je spí‰e kruhová. Také mohou pozorovat, Ïe je koróna vlastnû stﬁapatá. Sluneãní fyzikové
ﬁíkají, Ïe pozorují koronární paprsky. To jsou místa, kde je koróna hust‰í, neÏ jinde. A kdyÏ
ﬁíkám, Ïe jsou místa, kde je hust‰í, logicky z toho vypl˘vá, Ïe nûkde musí b˘t ﬁid‰í. Tûmto
oblastem se ﬁíká koronární díry a jsou to lokality, z nichÏ k nám proudí rychlej‰í a hust‰í
sluneãní vítr. âásticím, unikajícím ze Slunce, totiÏ je zde kladen men‰í odpor a také je zde
slab‰í magnetické pole.
Koronární díry se detekují trochu obtíÏnûji a pﬁedev‰ím z vizuálních pozorování koronografy.
Erupce a CME (Co bylo dﬁíve? Vejce nebo slepice?)
JiÏ jsme si ﬁíkali, Ïe Slunce je plné procesÛ a v˘znamn˘mi z nich jsou erupce a koronární
ejekce hmoty (CME). Oba dva povaÏujeme za aktivní procesy, protoÏe souvisí s aktivitou
Slunce. ¤ekli jsme si, Ïe k erupcím dochází na hranicích polarit magnetického pole.
V tûchto oblastech je velmi zajímavé pozorovat magnetické smyãky. Siloãáry vylézají na
povrch v oblastech severní magnetické polarity, stoupají vzhÛru, nad hranicí polarit jdou
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teãnû k povrchu a v oblasti jiÏní polarity se opût zanoﬁují pod povrch. V místech, kde siloãáry jdou teãnû k povrchu, lze nejãastûji pozorovat protuberance, oblaka vodíku volnû
zavû‰ená v místech, kde se síly vyrovnávají. Právû zde, v souladu s Maxwellov˘mi rovnicemi, teãou obrovské elektrické proudy, neboÈ magnetické pole je úzce skloubeno s pole
elektrick˘m a opaãnû. Plazma je v principu elektricky vodivé, takÏe proudy zde mohou téci více ménû bez zábran. MÛÏe se ale stát, Ïe tekoucí elektrick˘ proud narazí na pﬁekáÏku,
na nûco, ãemu bychom ﬁíkali napﬁ. rezistor, cívka nebo kondenzátor (záleÏí na vlastnostech). MÛÏe jít o hust‰í oblast plazmatu. Interakce zaãne zvy‰ovat potenciální energii magnetického pole a to se prudce stane nestabilním. V souladu s pﬁírodními zákony se zaãne
souãasná energetická bilance jevit jako nev˘hodná a pole „hledá“ stabilnûj‰í konfiguraci
s men‰í potenciální energií. To se mu podaﬁí rekonexí magnetick˘ch silokﬁivek. Z pÛvodnû nestabilního magnetické pole se stane stabilní. Rekonexe je provázena uvolnûním
energie na v‰ech vlnov˘ch délkách (ﬁíká se tomu erupce) a souãasnû ejekcí oblaku plazmatu
do meziplanetárního prostoru (tomu se ﬁíká CME). S touto pﬁedstavou se neztotoÏÀují v‰ichni sluneãní fyzikové. Existuje skupina, která ﬁíká, Ïe prvotním jevem je CME a na vyrovnání energetické bilance teprve dochází k erupci, jiní se zase domnívají, Ïe nejprve se uvolní pﬁi rekonexi magnetického pole energie na v‰ech vlnov˘ch délkách a teprve v dÛsledku dal‰ích fluktuací a nestabilit dojde pﬁi vhodné pﬁíleÏitosti k v˘ronu hmoty do koróny. My bohuÏel nevíme, jaká pﬁedstava je správná a zﬁejmû se to také v blízké dobû nedozvíme. Pro kaÏdou variantu existují její pro i proti.
Musíme si ale povûdût nûco o interakci magnetického pole a plazmatu. Fyzikální podmínky v plazmatu zaruãují jeho nepﬁedstavitelnû vysokou vodivost. CoÏ znamená, Ïe
elektrick˘ proud, kter˘ do nûho vnikne, vydrÏí obíhat velmi dlouho dobu bez vût‰ího tlumení. Obíhající elektrick˘ proud zpÛsobuje magnetické pole. A protoÏe obíhá dlouhou
dobu, dlouhou dobu zvládne udrÏovat magnetické pole. A my ﬁíkáme, Ïe magnetické pole je v plazmatu zmrzlé.
Putující plazma si tedy s sebou nese své vlastní magnetické pole, které pak interaguje
s poli ve svém okolí. Své vlastní magnetické pole má hmota protuberancí, proto to vypadá, jakoby protuberance magnetickou
Vrchol (W/m2) mezi 1
smyãku „provûsila“, magnetické pole si Tﬁída
and 8 Angströmy
s sebou nesou oblaka nabit˘ch koronární eB
I < 10-6
jekcí, která dopadají na zemskou atmosféru.
-5
C
10-6 <
– I = 10-4
Abychom mûli pﬁehled v síle erupcí,
M
10-5 <
I
<
10
–
jsou erupce klasifikovány podle uvolnûné
X
I > = 10-4
energie (která se klasifikuje podle mnoÏství pﬁicházejícího rentgenového záﬁení na
vlnov˘ch délkách 1 aÏ 8 angströmu a mûﬁí
je napﬁíklad druÏice GOES).
Aby nebyla klasifikace takto hrubá, zavedly se podtﬁídy jednotliv˘ch tﬁíd, které se
znaãí ãíslicemi 0-9. V souãasné dobû jsme
schopni sílu erupcí urãovat dokonce s pﬁesností na desetinu podtﬁídy. MÛÏe se tedy stát,
Ïe na Slunci nastane napﬁ. erupce tﬁídy C5.6.
Erupce tﬁídy B jsou pro Ïivot na Zemi
nezajímavé, erupce tﬁídy C nemusí vzru‰ovat Ïivot v na‰ich zemûpisn˘ch ‰íﬁkách,
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erupce tﬁídy M jiÏ pro nás zaãínají b˘t zajímavé a dobﬁe smûrovaná erupce tﬁídy X by mohla na Zemi zpÛsobit velké ‰kody.
Pﬁedpovídání síly a ãetnosti erupcí patﬁí k nejobtíÏnûj‰ím disciplínám sluneãní fyziky.
Sestává se v klasifikování konfigurace magnetického pole dané aktivní oblasti a subjektivním hodnocení míry nestability tohoto pole, které je silnû závislé na zku‰enosti pozorovatele. Pﬁesn˘ okamÏik zaãátku a sílu erupce pﬁedem stanovit nedovedeme. Není se ãemu divit, kdyÏ nám vlastnû ani nejsou úplnû jasné mechanismy erupcí.
Interakce s geomagnetosférou
Nejenom Slunce, ale i Zemû má své magnetické pole. Není sice tak silné, jako to sluneãní, ale i tak má tak velk˘ vliv, Ïe dovede ochránit pozemsk˘ Ïivot pﬁed kosmick˘mi vlivy.
Magnetosféra Zemû je silnû nesymetrická. Zatímco v místech smûrem ke Slunci dosahuje
do vzdálenosti asi osmi polomûrÛ Zemû, na
stranû od Slunce sahá plazmov˘ chvost magnetosféry daleko do prostoru.
Magnetosféra funguje jako obrovsk˘ de‰tník, kter˘ odstiÀuje nabité ãástice. Letící ãástice sluneãního vûtru narazí do ãelní ãásti magnetosféry a sklouzne po silokﬁivkách magnetického pole za Zemi. Jediné místo, kde má
ãástice vût‰í ‰anci proniknout do zemské atmosféry jsou okolí magnetick˘ch pólÛ a to je‰tû
na stranû odvrácené od Slunce – na hranicích
plazmového chvostu totiÏ teãou silné zpûtné
proudy ãástic. âím vût‰í je energie ãástice (tedy její rychlost), tím vût‰í má ‰anci, Ïe pronikne v polárních oblastech aÏ do zemské atmosféry. V rovnováÏn˘ch místech magnetosféry se nacházejí uvûznûné energetické ãástice – tyto oblasti se naz˘vají van Allenovy radiaãní pásy. KdyÏ letûli na pﬁelomu ‰edesát˘ch
a sedmdesát˘ch let Ameriãané na Mûsíc, zvedla se vlna odporu od odborníkÛ, kteﬁí tvrdili,
Ïe je nemoÏné bez po‰kození zdraví proletût
van Allenov˘mi pásy. Zku‰enost ukázala, Ïe
Apolla létala dost rychle na to, aby mohla radiace nechat na astronautech trvalej‰í po‰kození. Kdyby v‰ak zÛstávali vystaveni ‰kodlivému záﬁení dlouhodobûji, mohlo by zpÛsobit
zdravotní komplikace.
KdyÏ dorazí k Zemi oblak nabit˘ch ãástic
vyvrÏen˘ch napﬁ. pﬁi nûjaké mohutné CME,
statisticky se v nûm najdou vysoce energetické
ãástice. Jak jsme si ﬁekli, tak plazma si s sebou
nese svoje vlastní magnetické pole. To se sloÏí
se polem geomagnetick˘m a za pﬁízniv˘ch
podmínek jej mÛÏe lokálnû ãásteãnû vyru‰it. Ionizované ãástice pak mají vût‰í pravdûpodobnost proniknout do zemské atmosféry, kde s ní interagují a zapﬁíãiÀují geomagnetickou bouﬁi.
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Slunce ‰kodí
Geomagnetická bouﬁe se projevuje pﬁedev‰ím krátkodob˘mi fluktuacemi geomagnetického pole. Sluneãní ãástice pﬁi meziplanetární bouﬁi k Zemi nepﬁicházejí kontinuálnû, ale
v rázech. Proto se napﬁíklad v takové bouﬁi tﬁese stﬁelka kompasu – dopadající plazma
s magnetick˘m polem se skládá s geomagnetick˘m a v˘slednice obou sil jiÏ nesleduje
smûr originálního geomagnetického pole. Rychlé zmûny magnetického pole indukují elektrické proudy ve vodiãích a mohou tak po‰kodit zaﬁízení z nich postavená.
Za v‰echny pﬁípady uveìme totální kolaps energetické sítû v kanadské provincii
Quebec 13. bﬁezna 1989. Magnetická bouﬁe na nûkolik dní naprosto pocuchala zemskou
ionosféru, která je dÛleÏit˘m faktorem pro radiovou komunikaci. Rádiem ovládané pﬁedmûty – napﬁíklad garáÏová vrata – se chovaly naprosto nepﬁedpovûditelnû. Po‰kozeno
a vyﬁazeno z ãinnosti bylo nûkolik druÏic na obûÏné dráze. Jedna erupce stála lidstvo
v pﬁepoãtu na nûkolik miliard dolarÛ. Rok poté pﬁi dal‰í erupci zkolabovaly zase telefonní sítû na pÛlce území Spojen˘ch státÛ Americk˘ch.
Díky rychlému sluneãnímu vûtru se rozpínají vy‰‰í vrstvy zemské atmosféry.
Nafouknutá atmosféra klade vût‰í odpor druÏicím a sráÏí je na niÏ‰í dráhy. KvÛli zv˘‰ení
sluneãní ãinnosti v maximu, které nastalo v roce 1979, pﬁi‰li Ameriãané o na tu dobu velmi dobﬁe vybavenou orbitální stanici Skylab. A tím v˘ãet rozhodnû nekonãí.
Slunce a zmûny klimatu
Nejenom prostﬁednictvím rychl˘ch ãástic ovlivÀuje Slunce Ïivot na Zemi. Nikdo jiÏ dnes
nepochybuje, Ïe poãet a velikost skvrn na Slunci souvisí s jeho aktivitou – ãím více skvrn,
tím vût‰í je sluneãní aktivita. Snadno by se nabízelo vysvûtlení, Ïe ãím více sluneãních
skvrn, tím ménû Slunce svítí. Není to pravda. Jas skvrn je sice asi o 60% men‰í, neÏ jas ostatních ãástí Slunce, takÏe kdyby cel˘ sluneãní disk zabírala jedna velká ãerná sluneãní
skvrna, dopadalo by na povrch Zemû poﬁád je‰tû asi 40 procent pÛvodního jasu – to je asi
jako kdyÏ je obloha pod mrakem. JenÏe situace je sloÏitûj‰í – ruku v ruce s tmav˘mi skvrnami se vyskytují svûtlá fakulová pole – vláknité struktury, které mají asi o 200 aÏ 400
stupÀÛ vy‰‰í teplotu, neÏ okolní fotosféra a jsou tudíÏ asi o 20% jasnûj‰í. A protoÏe jich je
vÏdy asi ãtyﬁikrát tolik, neÏ je skvrn, jas Slunce je v podstatû stále stejn˘. Spí‰e mají fakule dokonce navrch. Rozdíl mezi vyzáﬁen˘m v˘konem Slunce v minimu a maximu ãiní asi
0,7 promile, ale i takov˘ mal˘ rozdíl mÛÏe zpÛsobit díky sloÏit˘m procesÛm v atmosféﬁe
podivuhodné vûci. Jsou zdokumentovány pﬁípady, kdy se napﬁíklad v maximu nebyly na
Slunci pozorovány Ïádné skvrny bûhem celé otoãky a pozemské prostﬁedí v˘raznû ochladilo. A naopak.
V letech 1000 – 1300 panovalo abnormálnû teplé podnebí. Nebyl Ïádn˘ problém doplout k bﬁehÛm Grónska, coÏ se povedlo Erikovi Rudému, kter˘ po svém vyhnání
z Islandu odplul na západ a narazil právû na Grónsko, kde v roce 985 zaloÏil zemûdûlskou
(!) kolonii. V roce 986 prokazatelnû nor‰tí moﬁeplavci objevili Ameriku, kde v roce 1000
pﬁistál Leif Ericson. V dvanáctém a tﬁináctém století se kolonie v Grónsku, tomto jinak
velmi chladném ostrovû, velmi slibnû rozvíjela a ãítala více neÏ tﬁi tisíce stál˘ch obyvatel.
Idylka v‰ak netrvala dlouho, kolem roku 1325 zaãalo citelné ochlazování a populace kolonie zaãala pochopitelnû klesat Ledovcové kry postoupily k jihu a plavby z Norska smûrem do ‰irého Atlantiku se stala hazardním a nûkdy dokonce nemoÏn˘m podnikem.
Vikingská obchodní loì pﬁistála u bﬁehÛ Grónska naposledy v roce 1369, vÛbec poslední
zaznamenaná náv‰tûva tohoto ostrova na dlouhá staletí pochází z roku 1406, kdy sem zabloudila islandská loì. Tento dramatick˘ klimatick˘ posun b˘vá naz˘ván Malou dobou
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ledovou. Neprojevil se v‰ak jen v Atlantiku, v zimû v letech 1422 a 1423 kompletnû zamrzlo napﬁíklad Baltské moﬁe a anglická ﬁeka TemÏe.
Pﬁitom zmûny podnebí naprosto pﬁesnû a prokazatelnû souvisejí se sluneãní aktivitou.
Malá doba ledová byla pﬁedcházena tepl˘mi staletími, která souvisela se stﬁedovûk˘m maximem sluneãní aktivity. Nejchladnûj‰í ãásti Malé doby ledové zase souvisí se dvûma minimy (Spörerov˘m v letech 1400 – 1510 a Maunderov˘m v letech 1645 – 1715 –
Maunderovo minimum je vÛbec zajímav˘m jevem – nemÛÏe totiÏ souviset s minimem ve
znám˘ch sluneãních cyklech, které trvají 11, 22 a 80 let; astronomové díky tomu zaãali uvaÏovat o dal‰ím, 400-letém cyklu), kdy se na Slunci dle pozorování nevyskytovaly prakticky Ïádné skvrny. Je tedy více neÏ pravdûpodobné, Ïe fluktuace sluneãní aktivity zpÛsobují klimatické v˘kyvy u nás na Zemi, pﬁesto vûdci stále je‰tû pﬁíli‰ nerozumí celému
mechanismu.
Velmi pozoruhodn˘ je objev Andrewa Ellicota Douglase. PÛvodnû astronom na soukromé observatoﬁi Percivala Lowella, kde se zab˘val pátráním po kanálech na Marsu (dovolil si oponovat, proto byl vyhozen), si za sv˘ch cest severní Arizonou a Utahem v roce
1901 pov‰iml, jak v˘raznû závisí vegetace na nadmoﬁské v˘‰ce a na prÛmûrn˘ch sráÏkách.
âím v˘‰e poloÏená oblast, tím poãetnûj‰í a silnûj‰í byly ty stromy, které jinak v such˘ch
oblastech Arizony úplnû chybûly. Vlhkost vzduchu vzniká vypaﬁováním z oceánÛ, je tedy
ﬁízena Sluncem, uvaÏoval Douglass, proto musí stromy reagovat na mnoÏství pﬁicházejícího sluneãního záﬁení. Douglass dlouh˘m zkoumáním pﬁi‰el na skuteãnost, Ïe tlou‰Èka letokruhÛ u stromÛ obsahuje informaci o klimatick˘ch podmínkách na Zemi; ãím pﬁíhodnûj‰í klima, tím silnûj‰í letokruh. Letokruhy se tedy staly lehce dostupnou databankou
o zmûnách klimatu na rÛzn˘ch místech Zemû, a to daleko do minulosti. Douglass se pustil do systematického v˘zkumu a na poãátku tﬁicát˘ch let dvacátého století shromáÏdil
soubor více 1900 spolehlivû promûﬁen˘ch a zaznamenan˘ch letokruhÛ. Zpracováváním tohoto souboru hledal alespoÀ stopy sluneãní ãinnosti nebo alespoÀ periodické klimatické
cykly. JiÏ první pohledy ukázaly, Ïe vzorky ze sekvojí a kanadsk˘ch borovic vykazují jedenáctilet˘ cyklus – zcela pﬁesnû vystihující hlavní (jedenáctilet˘) cyklus sluneãní aktivity. V˘jimkou byla léta 1650-1740, kde nena‰el periodické zmûny Ïádné. Pozdûji dostal dopis od Maundera s upozornûním, Ïe v tûchto letech sluneãní cyklus zﬁejmû vysadil. A bylo jasné, Ïe klimatické podmínky na Zemi zcela jistû souvisí se sluneãní ãinností.
Pozorování v‰ak ukázala, Ïe sluneãní aktivita neovlivÀuje klima globálnû, ale znaãnû selektivnû. Je to zvlá‰tní. Zdá se, Ïe v pásu 70 aÏ 80 stupÀÛ severní ‰íﬁky jsou vy‰‰í sráÏky
bûhem sluneãního maxima. Naopak v pásu 60 aÏ 70 stupÀÛ pr‰í více bûhem minima.
Hledání takov˘ch souvislostí se ale ãasto podobá vû‰tûní z lógru. Urãitû bychom dovedli
nalézt souvislost sluneãní aktivity s prodejem králiãích paciãek, staãí jen vûdût, jakou souvislost hledáme. Nicménû o ovlivÀování klimatu na Zemi sluneãní ãinností jiÏ nikdo nepochybuje. DÛkazÛ je pro to spousta. Nepochybnû lze napﬁíklad mapovat v˘skyt radioaktivního uhlíku 14C v letokruzích. âím vût‰í je sluneãní aktivita, tím ménû radioaktivního
uhlíku se vytváﬁí. Souvisí to s fyzikálními pochody, takÏe o této hypotéze nelze úspû‰nû
pochybovat. A skuteãnû, radiouhlíková pozorování vykazují stejné v˘sledky, jako pozorování tlou‰Èky letokruhÛ. Hloubûji do minulosti zasáhne anal˘za hlubok˘ch ledovcÛ, jejichÏ sloÏení opût souvisí s aktivitou na‰í mateﬁské hvûzdy.
Polární záﬁe
Zatím jsme se zab˘vali jen „hlub‰ími“ vlivy sluneãní ãinnosti a zmûn kosmického poãasí
na Zemi. Vût‰inou nám to nepﬁiná‰elo nic hezkého. Ale pﬁeci jeden hezk˘ vliv na na‰i
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Zemi prudké zmûny kosmického poãasí mají – jsou to polární záﬁe. Jejich pozorování nemá pﬁíli‰n˘ vûdeck˘ smysl (aÏ na studium vy‰‰ích vrstev zemské atmosféry), ale estetick˘
vliv mají nepochybnû velik˘.
Polární záﬁe pozorujeme díky interakci rychl˘ch nabit˘ch ãástic se zemskou atmosférou. Rychlé ãástice, které dokáÏí
proklouznout podél magnetick˘ch
siloãar aÏ do atmosféry, naráÏejí do
molekul tvoﬁících vzduch a ionizují
je. Tím ãástice pﬁijdou o ãást své energie a naopak elektrony v elektronov˘ch obalech získají totéÏ mnoÏství potenciální energie pﬁeskokem
na vy‰‰í hladinu – to je princip ionizace. Ionizovan˘ stav atomu je obvykle nestabilní, proto elektrony
pﬁeskakují zpût na svou pÛvodní
dráhu a vyzaﬁují pﬁitom energii ve
formû viditelného svûtla pﬁesnû definovan˘ch vlnov˘ch délek. Toto
svûtlo my pozorujeme jako polární
záﬁi.
ProtoÏe nabité ãástice nejãastûji
a nejsnadnûji sklouzávají podél
smyãek magnetick˘ch siloãar, které
smûﬁují k magnetick˘m pólÛm, lze
tyto svûtelné jevy pozorovat nejsnáze v polárních oblastech, kde se také nejãastûji vyskytují. KdyÏ jsou ãástice rychlej‰í, sklouzávají do niÏ‰ích zemûpisn˘ch ‰íﬁek, zároveÀ se statisticky vyskytuje ménû ãástic s niÏ‰ími rychlostmi a pás polárních záﬁí se tak „pﬁesune“
smûrem ke geomagnetickému rovníku.
U polárních záﬁí byly pozorovány tﬁi základní druhy barev, kaÏdé jsou zpÛsobeny ionizací rÛzn˘ch atomÛ. Nejãastûji se vyskytují polární záﬁe ãervené, které jsou zpÛsobeny ionizací molekul kyslíku, vzácnûj‰í jsou polární záﬁe zelené, zpÛsobené svûtlem uvolnûn˘m pﬁi rekombinaci molekul dusíku a nejvzácnûj‰í, jen v˘jimeãnû pozorovatelné, jsou
polární záﬁe modré, které
poukazují na ionizaci atomÛ
vodíku vyskytujícího se ve
vysok˘ch vrstvách atmosféry.
ProtoÏe k Zemi neproudí
stále stejné mnoÏství nabit˘ch
ãástic a ty také nejsou stále
stejnû rychlé, oblast v˘skytu
polárních záﬁí se mûní, stejnû
tak se mûní jejich intenzita a tvar. V kaÏdém pﬁípadû se ale této oblasti ﬁíká aurorální ovál
a její v˘skyt je pﬁímo mûﬁiteln˘ z druÏic napﬁ. na základû emise UV záﬁení ionizovan˘ch atomÛ. Aurorální ovál má stﬁed v geomagnetickém pólu, za klidové situace polomûr asi
3000 km a vyskytuje se symetricky nad severním i jiÏním pólem.

14
âetnost v˘skytu polárních záﬁí je úzce vázána na relativní ãíslo sluneãních skvrn.
TakÏe máme souhrn teoretick˘ch poznatkÛ, aby mohla polární záﬁe vÛbec vzniknout. Jak
se s tím má ale vyrovnat pozorovatel, kterého nezajímá, zda jsou ionizovány atomy kyslíku, vodíku nebo dusíku, ale z ãistû praktického hlediska jen fakt, zda mÛÏe nebo nemÛÏe
polární záﬁi pozorovat.
JiÏ jsme si ukázali, Ïe nabité ãástice sluneãního vûtru zpÛsobují zmûny magnetického
pole Zemû. Tyto zmûny my dokáÏeme mûﬁit, pﬁesnûji dokáÏeme pﬁímo (magnetometrem)
mûﬁit hodnotu magnetického pole v daném místû a v daném ãase. Sesbíráme-li sadu tûchto mûﬁení z rÛzn˘ch stanic, rozeset˘ch po celé Zemi, získáme pﬁehled o stavu magnetického pole Zemû. JestliÏe je geomagnetické pole poru‰ené, je vût‰í pravdûpodobnost spatﬁení polárních záﬁí.
Z mûﬁení geomagnetického pole vychází K-index (z nûhoÏ pﬁímo vychází Kp-index, kter˘ ve své podstatû znamená totéÏ, jen je pokaÏdé vyhodnocen jinou institucí), kter˘ je pﬁímo úmûrn˘ zmûnám geomagnetického pole vÛãi klidovému stavu a jeho stupnice je desetidílková. Ukazuje se, Ïe K-index pﬁímo souvisí s hraniãní geomagnetickou ‰íﬁkou, na kteK-index

Hraniãní geomagnetická ‰íﬁka (°)
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ré je jiÏ zv˘‰ená pravdûpodobnost pozorování polární záﬁe. Tuto závislost vystihuje následující tabulka, ale pamatujte, Ïe geomagnetick˘ pól Zemû je od geografického sklonûn asi
o 5° smûrem na americk˘ kontinent.
Praha má geomagnetickou ‰íﬁku pﬁibliÏnû 45°, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe pokud nemá K-index hodnotu 9, je velmi nepravdûpodobné spatﬁení polární záﬁe nad jejím územím.
Zku‰enost v‰ak ukazuje, Ïe to není nemoÏné a Ïe zajímavé mohou pro na‰e území b˘t hodnoty K-indexu vût‰í neÏ 6.
Z K-indexu pﬁímo vychází index polárních záﬁí, poãítan˘ v Kanceláﬁi pro kosmické poãasí (Spaceweather Bureau) v USA. Zavádí deset stupÀÛ pozorovatelnosti (pozdûji byly
doplnûny je‰tû dva extrémní stupnû, které jsou pro nás obzvlá‰tû zajímavé) polárních záﬁí nad danou geomagnetickou ‰íﬁkou. Z indexu polárních záﬁí lze jiÏ pﬁímo vycházet pﬁi
plánování pozorovatelské pohotovosti.
Vhodn˘m zdrojem K-indexÛ i indexÛ polárních záﬁí vãetnû zobrazení aurorálního
oválu je stránka http://www.sec.noaa.gov/SWN nebo http://www.sec.noaa.gov/pmap. Zde jiÏ aktuálnû uvidíme situaci. Aktualizované on-line ciferníky jsou na http://sohowww.nascom.nasa.gov/spaceweather/.
Informaãním
zdrojem
o
kosmickém
poãasí
je
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napﬁ. stránka http://www.spaceweather.com. Aktuální a „horké“ zprávy se objevují samozﬁejmû i na stránkách http://apo.astronomy.cz nebo http://www.ian.cz.
Otazníky do budoucnosti
Polární záﬁe jsou zajímav˘m fenoménem, kter˘ vizuálnû dokumentuje, jak moc ovlivÀuje Slunce Ïivot na Zemi. AÏ budeme umût pﬁedpovídat kosmické poãasí, budeme umût
pﬁedpovídat také moÏnosti ovlivnûní pozemsk˘ch pﬁístrojÛ a Ïivota na Zemi. A moÏná se
této hrozbû budeme i umût bránit.
Michal ·vanda
Zdroje: internet, Jiﬁí Du‰ek, Michal ·vanda : Skvrny, které mûnily svût (vy‰lo v IAN).

Závislost MHV CCD kamery SBIG ST-7 na expozici
Jak jiÏ nadpis napovídá, zkou‰el jsem promûﬁit dosah MHV CCD kamery SBIG ST-7 na
expozici, neboÈ kaÏdá hvûzda slab‰í o 1 magnitudu je ve skuteãnosti slab‰í 2,512 krát.
Z toho vypl˘vá, Ïe kﬁivka grafu nebude pﬁímo úmûrná expozici na MHV, ale bude úmûrná nepﬁímo. Takovou kﬁivku lze vypoãítat (napﬁíklad zji‰tûním, za jak dlouho se naexponuje hvûzda urãité magnitudy, a poté uÏ jen násobit 2,5), ale jejich pﬁesnost se mnohdy li‰í od skuteãnosti, protoÏe svûtlo hvûzd nám zeslabuje jak atmosféra a svûtelné zneãi‰tûní,
tak i mnohé jiné faktory. Jsou také dÛleÏité pro zji‰tûní expoziãní doby, za kterou se je‰tû

Kﬁivka závislosti MHV na expozici. Kﬁivka ãervená je sestrojena podle mûﬁení MHV na expozici. Místo,
kde se dot˘kají ‰edé ãáry jsou namûﬁené hodnoty (viz tabulka).
Expozice
0,11 s 0,8 s 2 s
MHV(mag) 10,6 13
14,3

3 s 10 s
14,7 15,4

25 s
15,9

30 s
16,2

50 s
16,9

2,5’ 6,4’ 15’
17,4 18,2 18,4

30’
18,6

vyplatí v závislosti na magnitudû exponovat. PﬁestoÏe mûﬁení není zcela pﬁesné, neboÈ se
pouze odhaduje ze snímkÛ, pro toto urãení zcela staãí.
V dobû expozice 15. 10. 2001 bylo jasno a dalekohled smûﬁoval na témûﬁ tmavé místo
na obloze (na setkání APO jsem se ale pﬁesvûdãil, Ïe Brno, mûsto co do poãtu obyvatel témûﬁ 10 krát vût‰í, má stejnû nebo spí‰e ménû osvûtlenou oblohu neÏ Vsetín. Nepﬁíjemné
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zji‰tûní!!) na galaxii NGC 662. MHV po 30 minutách byla pouze 18,6 mag, kter˘ch jsme
dosáhli jiÏ pﬁi men‰ích expozicích. Mezní hvûzdnou velikost jsem urãoval podle USNO 2.0
katalogu. Fotili jsme na nejmen‰í rozli‰ení (255 x 170 pixelÛ) pﬁi teplotû ãipu -15 °C
od 18:03 do 18:58 UT pﬁes refraktor 200/3000 mm na vsetínské hvûzdárnû.
Tom Zajíc

Apaãi v Brnû
JelikoÏ patﬁím mezi astronomy, kteﬁí jsou ãleny Amatérské prohlídky oblohy, uznal jsem
za vhodné, zúãastnit se také nûjaké z akcí, které poﬁádají. Jejich setkání v Brnû se jevilo jako v˘teãn˘ nápad a navíc jsem to nemûl aÏ tak daleko. NejtûÏ‰í z celého mého putování
bylo vydat se na cestu. Pak to ‰lo celkem snadno, tramvají pﬁes pÛl Brna a nakonec v˘stup
na Monte Bú. K mému údivu uÏ zde byla celkem silná sestava. Pﬁes dvacet lidí, to jsem teda v pátek neãekal. PﬁeváÏnou ãást jsem znal z Expedice v Úpici.
V prÛbûhu veãera byla nejprve na
plánu prezence úãastníkÛ. Toto celé
probíhalo asi tak, Ïe se s námi Marek
Kolasa pﬁivítal naãeÏ poznamenal, Ïe
by bylo vhodné kdybychom svoji fyzickou pﬁítomnost stvrdili podpisem
na pﬁipraven˘ arch. Poté následovala
prezentace CD Pavla Gabzdyla 120 lunací APM, jehoÏ první náklad byl ihned rozprodán. Zakonãena byla pokﬁtûním tohoto CD pﬁed vchodem do
planetária. Na závûr oficiální ãásti veãera se pﬁedstavil Petr Scheirich s hitem leto‰ní sezóny, binárními planetkami. Jeho pﬁedná‰ka zapoãala zprvu
nesmûle, ale po první vûtû z nûho tréma spadla a jako nejostﬁílenûj‰í pﬁedná‰ející na nás
zaãal chrlit vûdomosti jednu za druhou a nevûdûl kdy pﬁestat. Mimo oficíální program pak
následovaly kuloárové debaty, které se mnohdy protáhly aÏ do pÛlnoci.
V sobotu ráno mû sv˘mi plíÏiv˘mi kroky probudila jakási krysa, naãeÏ neváhala
a spustila hlukostroj, jeÏ zapﬁiãiÀoval vánek v malém planetáriu, kde byla ãást apaãÛ
ubytována. Pro vstanuv‰í mrtvoly pak byl nachystán hork˘ ãaj nebo káva, která u citliv˘ch osob vyvolávala kromû závislosti také radost ze Ïivota a usmûv od ucha k uchu. To
ale bylo v rozporu s tím co mûlo následovat, neboÈ veﬁejná pitva „lidského“ oka je vûcí
váÏnou. V podání dvou studentek lékáﬁství Alice ·Èûdré a Mariany Zárubové tomu tak ale
nebylo a mezi údaje o oku vkládaly vtipné etudy na téma lékaﬁi jako napﬁ. „Pitvám, pitvám a najednou koukám Ïe operuji.“ a podobnû. Díky tomu se pﬁítomné publikum bavilo a nepotﬁebovalo pytlíky od svaãiny a ani nedokázalo usnout. Pitva oka byla rozhodnû
jedním z vrcholÛ tohoto semináﬁe a moÏná byla úplnû nejlep‰í.
Pﬁed obûdem je‰tû následoval zdaﬁil˘ audiovizuální poﬁad Jirky Du‰ka o leto‰ním zatmûní slunce v Angole. Krom nûho zde také vystupovala neznámá ãerno‰ka, která supûla
jak staﬁec jdoucí na Kraví horu. V poledne jsme se roze‰li na zaslouÏen˘ obûd.
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Po nûm následovaly s mal˘m zpoÏdûním pﬁedná‰ky Kamila Hornocha o pozorování
komet pomocí CCD kamery a Jan Holan nám vysvûtlil pojem svûtelném zneãi‰tûní oblohy a jak se proti nûkter˘m zneãi‰ÈovatelÛm bránit.
V závûru odpolední ãásti pﬁipravil Viktor Votruba pﬁedná‰ku o niãících vlnách
TSU-NAMI, jejich hrozbû a o tom jak vznikají. NaãeÏ neváhal a celé to simuloval nejen na
poãítaãi, ale také Ïiv˘m pokusem. Následovala drobná pauza a pak pﬁi‰el zlat˘ hﬁeb dne‰ního veãera. Následovala celosvûtová premiéra nového poﬁadu Pavla Gabzdyla Sedm˘ kontinent. Ve kterém jsme na‰tívili na‰eho nejbliÏÏ‰ího souputníka – Mûsíc. Za zvukÛ pﬁíjemné hudby jsme se pohupovali na mûsíãních moﬁích, procházeli po zaprá‰eném povrchu
Mûsíce, s kosmonauty jsme proÏívali jejich nev‰ední zaÏitky a neb˘t zemské gravitace tak
jsme se moÏná i zaãali vzná‰et v prostorách planetária. Prostû vyvrcholení jak má b˘t.
Perfektnû naladûní jsme se v‰ichni odebrali na veãeﬁi.
Po návratu nás je‰tû ãekalo pokﬁtûní CD APO a jeho rozdání v‰em ApaãÛm. Valná hromada se v‰ak nekonala, jelikoÏ nebylo co projednávat a pﬁípadné pﬁipomínky se probíraly
v kuloárech aÏ do ãasn˘ch ranních hodin, coÏ nûkolika úãastníkÛm zﬁejmû nesvûdãilo.
Nedûle byla celá ve znamení louãení. Stihli jsme pouze vynikající pﬁedná‰ku Leo‰e
Ondry, o tom jak˘ vesmír ve skuteãnosti je. Po obûdû jsem se rozlouãil se sv˘mi pﬁáteli
a odebral se do stereotypu Ïivota na koleji. Ov‰em záÏitky které jsem si odtud odnesl jsou
nezapomenutelné jako vÏdy. Ukázalo se, Ïe mezi ﬁadou „nováãkÛ“ je nûkolik zdatn˘ch
pﬁedná‰ejících a já se musím stydût, Ïe mû nic podobného ani nenapadlo.
Ale‰ Dvoﬁáãek

Jak „kreslit“ deep-sky objekty
Dﬁíve jsem ãasto pﬁem˘‰lel, jak zobrazit mlhovinu nebo tﬁeba galaxii, aby obrázek vypadal stejnû jako v dalekohledu. Vyzkou‰el jsem obrysovou kresbu, kresbu tuÏkou na bíl˘
papír i malbu bûlobou na ãernou ãtvrtku. Îádn˘ z tûchto
zpÛsobÛ mi v‰ak nevyhovoval.
Ale na konci loÀského roku nastal obrat. Vymyslel jsem zpÛsob, teoreticky moÏn˘ tak, aby
v˘sledek odpovídal m˘m pﬁedstavám. Nezb˘valo, neÏ metodu
vyzkou‰et v praxi. V˘sledek
byl vynikající. Základem dobrého obrázku je na prvním místû
dobré
pozorování.
Pozorovan˘ deep-sky objekt
zakreslíme nejdﬁív obrysovou
kresbou. SnaÏíme se vystihnout tvar objektu, slab‰í i jasTabulka expoziãních ãasÛ se pouÏívá tak, Ïe si v horní ãásti nanûj‰í místa. Pﬁirozenû doplníjdete sloupec podle citlivosti filmu (ISO) a svûtelnosti f
me i okolní hvûzdy. Tady je
va‰eho objektivu. Potom v tomto sloupci, ale v dolní ãásti,
nutné zachovat pﬁesnû jejich
najdete podle exponentu Q doporuãenou expoziãní dobu
(v sekundách nebo minutách).
polohy a pﬁípadné chyby ihned
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Postup vytváﬁení obrázku deep-sky objektu na pﬁíkladu galaxie M 31 - (a) obrysová kresba, (b) kresba
mûkkou tuÏkou na pauzovací papír, (c) obrázek pﬁesvícen˘ na ãernobíl˘ fotopapír.
opravit. Pﬁi zakreslování bohat‰ího hvûzdného pozadí doporuãuji chybnou hvûzdu spí‰e
zﬁetelnû pﬁe‰krtnout, abychom pﬁi jejich gumování nepﬁi‰li o polovinu zakreslovaného
objektu (u hvûzdokup obzvlá‰È).
Dal‰í práce pokraãuje uÏ v teple a suchu. Po rutinních úpravách pÛvodního nákresu si
vezmeme pauzovací papír a objekt na nûj pﬁekreslíme, tentokrát uÏ mûkkou tuÏkou (já
pouÏívám 8B) tak, jak reálnû vypadal. Hvûzdy doplníme slab˘m ãern˘m fixem. V˘hodou
pauzáku je, Ïe mÛÏeme mít pÛvodní kresbu pod ním a zachovat co nejpﬁesnûji tvar objektu. Tím získáme v podstatû negativ, coÏ vysvûtluje dal‰í postup zpracování. Teì uÏ budeme potﬁebovat vybavenou fotografickou komoru. Pokud nemáte fotokomoru, zkuste poÏádat nûjakého kamaráda fotoamatéra, urãitû vám vyhoví. V nejhor‰ím pﬁípadû by ‰la
kresba zpracovat i ruãnû v tmavé místnosti, pak ale neãekejte dobré v˘sledky. Zvût‰ovací
pﬁístroj nastavíme do v˘‰ky 29 se clonou 22 a ãasem 8 s. Negativ poloÏíme na ãernobíl˘
fotopapír (napﬁ. Foma Speed C312 matn˘) a pﬁekryjeme sklem, aby pauzák drÏel na podkladu. Osvítíme a standardním zpÛsobem vyvoláme. Uvedené hodnoty na zvût‰ováku
(pouÏil jsem Meopta Magnifax 3a) se mohou li‰it. K jejich získání je nejlep‰í experimentovat. Doufám, Ïe se vám obrázek líbí. âasem si mÛÏete vytvoﬁit vlastní katalog objektÛ.
Pﬁípadné dotazy rád zodpovím.
Jan Skalick˘

Zákon silniãních oprav:
Úseky s nejvût‰ím provozem se vÏdy opravují nejdéle.
HorngrensÛv poznatek o virtuální realitû:
Reáln˘ svût je specifick˘ pﬁípad.
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Trpasliãí tipy
(konec listopadu a prosinec)
Vyjít obdivovat hvûzdnou oblohu koncem roku není tak snadné jako uprostﬁed léta, kdy
ãasto staãí vybûhnout jen tak v triãku. Pﬁesto decentní krása podzimního nebe s obláãkem
mlhoviny v Andromedû a tﬁpytivá nádhera zimní oblohy ozdobené diamanty jasn˘ch
hvûzd zimního ‰estiúhelníku vyláká ven i pomûrnû zimomﬁivé hvûzdáﬁské nad‰ence.
Právû pro nû jsem jako obvykle sestavil struãn˘ pﬁehled dal‰ích úkazÛ, které by si nemûli nechat ujít. Rozhodl jsem se pro men‰í zmûnu – aby se vám v textu lépe orientovalo, sestavil jsem tentokrát úkazy do jakéhosi minikalendáﬁe. Doufám, Ïe to pﬁispûje k pﬁehlednosti a praktické uÏiteãnosti této rubriky. A teì uÏ k tomu, co nás ãeká a nemine:
13. 12. Pﬁed pÛlnocí nastane maximum meteorického roje Geminid. Pokud vyjde poãasí, doãkáme se letos nepochybnû nádherné podívané, neboÈ co mÛÏe b˘t pro pozorování maxima tak vydatného roje lep‰í neÏ Mûsíc den pﬁed úplÀkem a radiant pomûrnû vysoko nad obzorem... Na tmavé obloze bychom se tak mûli doãkat aÏ sta meteorÛ v hodinû
(Geminidy jsou celkem spolehliv˘ roj!).
28. 12. Dal‰í pohledná „invaze“ Mûsíce do Hyád a do blízkosti Saturnu, zákryt uÏ tentokrát z na‰eho území bohuÏel pozorovateln˘ nebude.
Dále zhruba mezi 13. a 18. prosincem si rozhodnû nenechte ujít moÏnost spatﬁit na
vlastní oãi jasnou blízkozemní planetku 1998 WT24, o které na jiném místû podrobnûji
pí‰e Petr Scheirich.

Na závûr je‰tû pﬁehled viditelnosti planet:
–
–
–
–
–

Merkur najdete koncem prosince veãer nízko nad JZ obzorem
Venu‰e je uÏ prakticky nepozorovatelná
Mars stále je‰tû zdobí veãerní nebe, prolétá Vodnáﬁem
Jupiterem a Saturnem se mÛÏete kochat témûﬁ celou noc
Uran a Neptun najdete na veãerní obloze v Kozorohu

Jasné noãní i denní nebe a pûkné záÏitky z pozorování pﬁeje

Luká‰ Král

Zákon odhalen˘ dûdeãkem pana Murphyho:
Nikdy neumí‰ poﬁádnû klít, dokud se nenauãí‰ ﬁídit auto.
Zákon odboãování:
Na silnici není prakticky Ïádn˘ provoz do chvíle, kdy potﬁebujete odboãit doleva.

20

Zajímavá pozorování
Zimní obloha má bezesporu své kouzlo, i kdyÏ nevím jestli to je tím obrovsk˘m mnoÏstvím jasn˘ch hvûzd, délkou noci ãi v‰ude ti‰e prostupujícím chladem, ale patrné je to
ihned, kdyÏ se pod ní ocitnete.
Typick˘m pﬁedstavitelem zimního nebe je souhvûzdí Velkého psa. UÏ ve staré Tróji bylo toto souhvûzdí znázorÀováno v podobû psa. Ten byl dar bohynû lovu Artemidy a Ïádné
zvíﬁe mu neuniklo.
Pro EgypÈany je Velk˘ pes vÛbec nejdÛleÏitûj‰ím souhvûzdím na obloze, neboÈ egypsk˘ bÛh Anubis je zobrazován se psí hlavou. Nejjasnûj‰í hvûzdou souhvûzdí je Sirius, kter˘ je i nejasnûj‰í hvûzdou na obloze vÛbec. Ve skuteãnosti je to v‰ak hvûzda naprosto bûÏná "jen" dvaapÛlkrát vût‰í neÏ na‰e Slunce.
Ve Velkém psu nalezneme i nûkolik hvûdokup, z nichÏ nûkteré mají zajímavé oznaãení Tom. Nejv˘raznûj‰í je v‰ak známá M 41.
Uplynulo mnoho vody od doby, kdy vy‰lo pﬁedchozí ãíslo Bílého trpaslíka. Za tu
dobu se toho mnoho událo i na (nejen) hvûzdné obloze. Podívejme se na nûkterá pozorování, která pﬁi‰la do na‰í redakãní po‰ty.
6. listopadu v ãasn˘ch ranních hodinách jsme mûli jiÏ asi ‰estou ‰anci za toto sluneãní
maximum vidût na na‰ím územím polární záﬁi. Podívejme se na dva popisy téÏe události.
Obû pozorování pochází z Prahy a dokonce ze stejné budovy – z vysoko‰kolské koleje
17. listopadu v Praze-Tróji.
04:15 Spím.
04:20 „Cvak, cvak, cvak...“ oz˘vá se pokojem. Pomalu otvírám oãka a pátrám odkud ty zvuky, které mû
vytrhly ze spánku, pocházejí. No jo, Michal sedí u kompu a cosi do nûj datlí. Hlavou mnû prolétla jen u‰tûpaãná poznámka v tom smyslu, Ïe to vydrÏel bez kompu docela dlouho, kdyÏ jsme ‰li spát v pÛl jedné
a on u nûj znova sedí aÏ o necelé ãtyﬁi hodiny pozdûji, ale byla jsem tak rozespalá, Ïe jsem nemûla energii na to, abych si r˘pla a vyﬁkla to nahlas. (V tuhle dobu jsem je‰tû nevûdûla, jak mu budu o pár desítek minut pozdûji vdûãná za to, Ïe se jako zázrakem vzbudil, Ïe k tomu poãítaãi sednul a Ïe následnû probudil mû. Teì kdyÏ vím, o co jsem díky nûmu nepﬁi‰la, musím mu velice podûkovat). Pomalu pﬁestávám
cvakání vnímat a znovu usínám. Pak
ale sly‰ím otevírání okna a za chvíli
Michala, jak ﬁíká, aÈ se jdu podívat.
V tu ránu se mi v du‰iãce rozhoﬁel plamínek nadûje, Ïe by tﬁeba to, na co se
mám jít podívat mohla b˘t polární záﬁe... Díky bohu tomu tak opravdu bylo! Severní obzor má karmínovû ãerven˘ nádech. ProtoÏe je ale z okna dost
omezen˘ v˘hled, vydáváme se spoleãnû
do 20. patra, kde jsou pozorovací podmínky o nûco lep‰í. Tam se nám také
aurora borealis ukázala v celé své
kráse.
Zírala jsem na ten 70 stupÀÛ ‰iro- Struãn˘ nákres situace kolem polární záﬁe 6. listopadu nad
k˘ a 30 stupÀÛ vysok˘ ãervenající se Prahou. Ovály znázorÀují nejjasnûj‰í popisované proudy.
pás jako u vytrÏení. Probral mû aÏ Autor: Michal ·vanda
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Michal otázkou, komu má zavolat, tak jsem ﬁekla, Ïe nejlep‰í bude brnknout Jirkovi Du‰kovi. Zatímco
telefonuje je‰tû pár dal‰ím lidem, sleduji, jak ãervená barva v rÛzn˘ch oblastech zintenzivÀuje a pak zase zeslabuje. Oblasti byly tﬁi, cca 30 stupÀÛ ‰iroké. U té vpravo se mi zdálo, Ïe se uvnitﬁ objevil bíl˘ pás
rovnobûÏn˘ s horizontem, kter˘ ale asi po deseti minutách jiÏ nebyl patrn˘. Zkou‰ím se také dívat skrz
triedr (7x50), ve kterém má obloha jemnû rÛÏov˘ nádech a za takto barevn˘m závojem jsou vidût hvûzdy. Pohled pouh˘m okem je ale mnohem hezãí.
04:49 Jirka volá zpátky Michalovi, aby ‰el poslat IAN alert.
04:50 Tûsnû po Michalovû odchodu se zaãíná dít nûco naprosto nádherného, co se mi ani slovy urãitû nepovede dostateãnû dokonale popsat. V prostﬁedním oblaku se najednou velice rychle rozjasÀuje oblast o ‰íﬁce 15 stupÀÛ a v˘‰ce 20 stupÀÛ (situovaná pﬁibliÏnû do souhvûzdí Cephea). âervená barva nabírá ohromnou rychlostí na intenzitû, odhadla jsem, Ïe v koneãné podobû – která nastala bûhem 10ti (!)
vteﬁin od zaãátku zjasÀování, byla asi o 300 procent jasnûj‰í neÏ pÛvodnû! Byla to prostû nádherna! Nûco
naprosto nepopsatelnû krásného! Jak tam tak sedím s nosem pﬁitisknut˘m na oknû a kochám se tou nádherou, najednou si uvûdomuji, ÏeMichal teì nûkde sedí u kompu a tohle tﬁeba vÛbec neuvidí, protoÏe
kdo ví, jak dlouho to bude trvat. „Musím pro nûj, aÈ o to nepﬁijde!“, prolétlo mi hlavou tûsnû pﬁed tím,
neÏ jsem se do ní pra‰tila o velkou Ïeleznou traverzu pod kterou jsem sedûla. V té euforii jsem na její pﬁítomnost nad mou hlavou tro‰ku pozapomnûla a ona mi teì o sobû dala sakra tvrdû vûdût. Chvilku jsem
nevûdûla, kdo jsem, kde jsem a co tam dûlám, ale po pár vteﬁinách jsem se probrala a letûla pro Michala.
Potkala jsem ho zrovna, kdyÏ vycházel z v˘tahu. Zaãala jsem pﬁed ním poskakovat, zbûsile rozhazovat
rukama a z hrdla se mi dralo nûco jako: „Honem, poooì, dûléééj, je to nádhera, to musí‰ vidût!!! Je to
Ûplnû ãerven˘!!!“... KdyÏ jsme dorazili k oknu, ãerveÀ uÏ sice byla o malinko slab‰í, ale poﬁád to byla
nádhera.
05:00 Zjasnûní se vytratilo. Do konce pozorování zÛstalo tím nejkrásnûj‰ím, co nám tahle záﬁe pﬁedvedla. Následovalo je‰tû nûkolik hezk˘ch, ale slab˘ch zjasnûní postupnû ve v‰ech tﬁech oblastech.
05:25 Po záﬁi není ani stopa. Nad obzorem se zaãínají objevovat mraky, od horizontu stoupá oblaãnost. Já mám bouli na hlavû a nádhern˘ pocit v srdci z toho, co jsem právû vidûla. Tak pﬁeci se mi
podaﬁilo vidût polární záﬁi! Koneãnû!
Nakonec mi nezb˘vá neÏ potvrdit pﬁísloví, Ïe ‘s jídlem roste chuÈ’, protoÏe uÏ teì se stra‰nû tû‰ím, aÏ
se mi po‰tûstí vidût dal‰í.
Jana Adamcová

JiÏ mnohokrát jsem drÏel hlídku u poãítaãe od veãera do pozdních ranních hodin v nadûji, Ïe se
i v Praze nakonec roztáhne a já uvidím ten skvûl˘ jev polární záﬁe. SmÛla tomu vÏdy chtûla, Ïe mi nezbylo, neÏ trpûlivû pﬁijímat emailové zprávy o jejím spatﬁení v nejrÛznûj‰ích místech âeské republiky
a jen smutnû vyhlíÏet mraky v tlusté oblaãnosti.
Ani tentokrát jsem nechtûl vÛbec nic nechat náhodû. Proto jsem krátce pﬁed pÛlnocí zasedl k poãítaãi, nalistoval stránku z on-line ciferníky kosmického poãasí a hlídal a hlídal... Kolem pÛl jedné jsem si
v‰iml, Ïe spadl datov˘ tok z druÏice ACE. Je‰tû chvíi jsem jen tak bezv˘slednû klikal a pak po poradû
s dal‰ími indexy se rozhodl, Ïe pÛjdu pﬁeci jenom uÏ spát, totálnû unaven˘ po celodenní práci na praktikách z fyziky.
Bylo pÛl páté na‰eho ãasu, kdyÏ jsem se samovolnû probudil. Vylezl jsem z postele a pﬁeci jen pro jistotu vyhlédl z okna. Rozespal˘m okem jsem si v‰iml ãerveného oblaku na blokem B na‰ich kolejí, ale
nevûnoval jsem tomu pﬁíli‰ pozornost. Nastartoval jsem XWindows a na poãítaãi opût nalistoval on-line
ciferníky. Datov˘ tok z ACE stále je‰tû nefungoval, ale ukazatel geomagnetické aktivity byl nadoraz v ãerveném. „UÏ jim to zase nefunguje,“ u‰klíbl jsem se a rázem mi svitlo. Rychle jsem pohlédl znovu z okna
a do‰lo mi, Ïe to, na co se dívám, není vÛbec nic jiného, neÏ obrovsk˘ krvavû ãerven˘ mrak aurory v sou-
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hvûzdí Je‰tûrky. V‰iml jsem si kontrastu barev polární záﬁe a toho, co zpÛsobuje velkomûsto. JiÏ nikdy
neﬁeknu, Ïe sodíkové lampy zpÛsobují ãervené odlesky na mracích. Aurora je ãervená, sodíkové odlesky
jsou nûco mezi Ïlutou, a oranÏovou. Bylo 4:25.
Pak uÏ to ‰lo v‰echno ráz na ráz. Kochal jsem se asi tak dvû minuty, neÏ jsem vzbudil svoji dívku,
která v rozespalosti také netu‰ila, co se dûje. Jeden pohled z okna a upalovali jsme do chodby dvacátého
patra, z níÏ je nejlep‰í v˘hled nad severní obzor. Pohled z okna nad severozápadní obzor se s severním
panoramatem Prahy vÛbec nedá srovnat. Cel˘ severní obzor byl v krvavé mlze.
Zaãal jsem obvolávat známé, ale kreditu je zoufale málo. Spousta z nich má vypnut˘ mobil, takÏe
o tu nádheru zﬁejmû pﬁijdou. Nejdﬁíve Jirku Du‰ka, kter˘ mi o pût minut volal zpût, Ïe je potﬁeba poslat
IAN alert a jestli ho mÛÏu poslat. Oblak v Andromedû mezitím mírnû zeslábl.
Letím zpátky dolÛ k poãítaãi a posílám alert a dávám poslední zprávu na WAPO a budím spolubydlícího. A opût nahoru, u v˘tahu jsem se srazil se svou Janou, naprosto u vytrÏení, Ïe se jí pﬁímo pﬁed
oãima rozzáﬁil mohutn˘ oblak tam, kde by mûlo b˘t souhvûzdí Kefea.
4:56 Pﬁesnû nad severním obzorem jasnû svítí ãervené svûtlo. Dynamicky se mûní. Je to naprosto
fantastické, s Janou nevíme, co ﬁíci. Je to nádhera.
4:59 Rudo je nad cel˘m severem. Aurora hoﬁí do v˘‰ky asi 30 stupÀÛ v ‰íﬁce kolem 70 stupÀÛ kolem severu. Záﬁe má tﬁi v˘razné proudy – jeden v Je‰tûrce, druh˘ v Kefeovi a tﬁetí v Drakovi.
5:00 Proud v Kefeovi opût zesílil a stal se nejv˘raznûj‰ím svûtlem na obloze.
5:06 V˘razné zeslabení aurorální aktivity, poární záﬁe se stává snadno pﬁehlédnutelnou.
5:10 Dal‰í pokles jasu, na jasu pﬁidal pouze mrak v Je‰tûrce.
5:15 Zesílily krvavé fleky v Kefeovi a Drakovi. Nádhera se zﬁejmû blíÏí konci, nad mûstem zaãíná
stoupat smog (Ïe by Praha zaãala vstávat a vytahovat dopravní prostﬁedky?)
5:27 Mûstsk˘ marast dosáhl do 20 stupÀÛ nad obzor, vytvoﬁila se slabá oblaãnost a záﬁe pﬁestává
b˘t pozorovatelnou. Pomalu zaãíná svítat.
A my pomalu odcházíme spát. Je‰tû nûkolik zpráv na WAPO, krátk˘ rozhovor se ‰Èastn˘m Luká‰em
Králem a jdu spát. Doufám, Ïe se mi ty jedineãné záÏitky nevykouﬁí z hlavy.
Aktivita je je‰tû teì, v dobû obûda, znaãnû vysoká. A tak doufáme, Ïe dneska se opût vyjasní, protoÏe s „jídlem roste chuÈ“ (jak to komentovala moje dívka, kdyÏ jsem v ‰est ráno spokojenû usínali).
Michal ·vanda
Dal‰í událostí, která nepochybnû nenechala Ïádného astronoma klidn˘m, byl leto‰ní
návrat meteorického roje Leonid, pﬁedev‰ím v noci ze 17. na 18. listopadu. BohuÏel nám,
co jsme byli shromáÏdûni za úãelem pozorování na hvûzdárnû v Úpici více neÏ nepﬁálo poãasí, takÏe jsme vidûli jen pár Leonid noc pﬁed maximem. Na na‰ich webov˘ch stránkách
(http://apo.astronomy.cz) jsme poskytovali aktuální on-line servis (díky Luká‰i Královi
a Martinu Vilá‰kovi, dík samozﬁejmû patﬁí také v‰em pozorovatelÛm, kteﬁí pﬁispûli), a tak
jsem si dovolil vybrat nûkterá pozorování, která pﬁi‰la na na‰e webové stránky. Nûkteré
z nich mají pÛvod v elektronické po‰tû, proto je nechám bez diakritiky.
Zdravim vsechny pozorovatele.
Dnes v noci (17./18.11.2001) jsem na svem pozorovacim stanovisti v Peci pod Snezkou, v Krkonosich,
pozoroval promenne hvezdy a spatril jsem dva jasne bolidy patrici do roje Leonid.
1) Hvezdna velikost cca -7 mag, prulet stredem souhvezdi UMi (samozrejme smerem od radiantu
z Leo), cas 02.58 UT. Bolid zanechal velmi vyraznou stopu, ktera byla ocima viditelna 3 minuty a byla
na ni velmi dobre patrna deformace vlivem vetru ci vzdusnych proudu – utvorila se na ni smycka podobna smyckam planet a behem doby pozorovatelnosti se posouvala smerem k severovychodu. Stopa by-
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la triederem pozorovatelna az do 03.05 UT a mela vyraznou vnitrni strukturu – jakoby z rozdmychanych oblaku.
2) Hvezdna velikost cca -15 mag, prulet rozhranim souhvezdi Leo a LMi, mel tedy velmi kratkou
trajektorii. Bolid vrhal stiny a pri primem pohledu do nej me rozbolely oci. Zanechal za sebou velmi vyraznou stopu, ktera sama prvnich nekolik sekund oslnovala. Cas 03.19 UT. Behem minuty se stopa vlivem vetru zahnula, az po 3 minutach vytvorila elipsu. Stopa mela opet podobnou vnitrni strukturu jako u predchoziho bolidu. Behem 26 minut (!!!!), kdy byla stopa ocima pozorovatelna se stale roztahovala smerem do souhvezdi CVn a do Boo. Stopa prestala byt ocima pozorovatelna v 03.45 UT.
Od obou bolidu mam nacrtky s polohou bolidu i vyvojem stopy – pokud bude mit nekdo zajem.
Jinak celkova intenzita roje nebyla vetsi nez 1 meteor za minutu po celou noc. K ranu lehky narust frekvence meteoru.
S pozdravem Lubos Brat (http://var.astro.cz/brat)
POZOROVÁNÍ LEONID
Pavel Karas, Pﬁíbor (na zahradû domu), poãasí: jasno, pomûrnû svûtlá obloha (mhv < 6 mag.), oko, triedr 8x30 a SB 25x100, 17./18.11.2001
Státní svátek jsem oslavil skuteãnû aktivní ãinností na poli astronomie – pﬁes pût pozorovacích hodin
za jedinou noc jsem neabsolvoval snad ani v Úpici.
Zaãal jsem lovem na nov˘ Mûsíc. Tûsnû pﬁed západem Slunce jsem jej vyhledal za pomoci triedru,
kompasu a Albiera. Podmínky byly vynikající a v 14:49 UT jsem pﬁi západu Slunce skuteãnû zaznamenal úspûch. BohuÏel mé poãáteãní nad‰ení ochablo, kdyÏ jsem zjistil, Ïe jeho stáﬁí nebylo 1,4 dne (jak uvádûlo Albiero), ale pﬁes 50 hodin – konkrétnû asi 52 h podle Selene nebo 57 h podle appletu
na moon.astronomy.cz.
Úzk˘ srpek Mûsíce se nacházel je‰tû vysoko nad obzorem a jelikoÏ smûrem na jihozápad od na‰eho
domu se horizont vine dost nízko, je‰tû pﬁes hodinu nám ná‰ vesmírn˘ soused poskytoval úchvatnou podívanou. Jak jsem se pﬁesvûdãil, nad‰eni byli i neastronomové.
O pÛlnoci – po pﬁíchodu z ãajovny, kde jsme spolu se tﬁemi pﬁáteli zlikvidovali dva litry absolutnû
koncentrovaného maté – zaãala nejprve moje sightseeing tour po peckách oblohy, kdy jsem sv˘m pﬁátelÛm ukázal v sometu nûco Saturna, Jupitera, fíhahá, M 42 apod. Tﬁi minuty po pÛlnoci jsem rovnûÏ
spatﬁil první meÈas a stál za to. Náv‰tûva po hodinû ode‰la (8 stupÀÛ pod nulou jim a ostatnû ani mnû
pﬁíli‰ nesvûdãilo) a já se pustil nejprve do kresby M 42, pak jsem zhlédl M 79 a okem M 44. Mráz zaãal
neblaze pÛsobit na mé prsty a já se vyka‰lal na kreslení a po 0:30 UT jsem pﬁe‰el koneãnû k hlavnímu
bodu programu. Zamûﬁil jsem se na oblast oblohy mezi Velkou Medvûdicí a Orionem, tedy severnû od
Lva. Venku jsem to vydrÏel je‰tû necelou hodinu a pak jsem dostal spásn˘ nápad pozorovat z pohodlí
a tepla domova. Kupodivu se na‰lo i jedno nezamlÏené sklo (ve v˘plni dveﬁí na balkon) a já jsem mohl
pokraãovat, sice omezen na oblast cca. 20° – 40° kolem Lva, ale zato neomezen teplotou vzduchu.

A nûkteré ukázky pﬁímo z on-line servisu z noci 17./18. listopadu:
00:10 – Ahoj, v Brnû je nádhernû jasno, obãas kouknu pﬁes okno od poãítaãe, pokud budou lítat jako pﬁed tﬁemi lety pﬁi památné akci kdy Codelovi zmrznul Bruce, urãitû je uvidím i tak. Venku je -5 stupÀÛ, a to je taky asi tak magnituda od které to zaãíná b˘t zajímav˘. Hodnû stûstí,
Leo‰ Ondra
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02:13 – Jirka Du‰ek volá z R˘maﬁova v Jeseníkách, Ïe poslední tﬁiãtvrtûhodinu létají trochu víc, sice to pr˘ není jako v devadesátém osmém, ale odhadují tak 2 leonidy za 5 minut. Mají tam -10 stupÀÛ,
takÏe docela tuhnou. I tady v Ostravû uÏ zﬁejmû lítají trochu víc. Jdu se koneãnû podívat ven.
Luká‰
03:18 (UT) – pod Denebolou -2 mag. – 5° – 0,5 s – ani ne vteﬁinu pﬁedtím se zabl˘sklo – doufám,
Ïe to byl nûjak˘ ohÀostroj :-O Pochopitelne se nejspis jedna o ten masak a ja ho nevidel!!! To mam za tu
pracovitou, skoro probdelou noc? Lovce Leonid zdravi zklamany
Pavel Karas
5:30 – Ostrava – stále máme jasno, pozorovali jsme celou noc, nûkolik ãlenÛ opravdu na chvíli „vytuhlo“, ale uÏ jsou opût vzhÛru a pozorují. AÏ do této chvíle jsme vidûli nûco pﬁes 60 meteorÛ. Nûkteré
z nich opravdu stály za to. Ten nejjasnûj‰í jsme odhadli asi na -10 mag se stopou trvající témûﬁ 1 minutu.
Martin Vilá‰ek
A to uÏ je pro dne‰ek opravdu v‰echno. Pozorujte, tû‰íme se na shledanou u dal‰ího
ãísla.
Michal ·vanda, Marek Kolasa
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