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Novûj‰í, rychlej‰í, v˘konûj‰í
Martin, spolubydlící z koleje, dával pﬁed nûkolika t˘dny dohromady svÛj první poãítaã. Je totiÏ zamûstnancem Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského a dostali vypsan˘ grant na hardwarové vybavení. Jak jsem jej tak poslouchal, ‰la mi z toho
hlava kolem. PamûÈ minimálnû gigabajt...
Zavzpomínal jsem, kdyÏ jsem zaãínal s poãítaãi, na svém XT bûÏícím na ohromující frekvenci 7,68 MHz s 640 kB pamûti. Hrát hry se na takovém stroji nedají, takÏe
jsem se uãil programovat. Pﬁi tvorbû programÛ na tomto stroji bylo dÛleÏité optimalizovat kód tak, aby vÛbec staãila pamûÈ na pﬁeklad a pak bûh programu. Martin nedávno pﬁi‰el
s tím, Ïe gigabajt mu na jeho v˘poãty nestaãí a neÏ
aby pﬁedûlával své skripty na men‰í kapacitu pamûti, radûji poãká na stroj s pamûtí vût‰í. Pr˘ to
bude trvat tak rok a to se dá vydrÏet.
Uvûdomil jsem si, jak ten v˘voj letí kupﬁedu.
Îe dneska je uÏ vlastnû zítra – co se poãítaãÛ t˘ãe
zcela urãitû. Otázka zní – má tento trend nûjakou
hranici? Pochybuji. Firmy se budou nadále pﬁedhánût v taktovacích kmitoãtech procesorov˘ch jader a kapacitách pamûtí.
Paradoxnû z toho mají uÏitek pﬁedev‰ím uÏivatelé a také vûdci. Pﬁed nedávnem museli za ‰piãkové poãítaãe zaplatit nehorázné sumy, zatímco nyní je „bûÏné PC“ na srovnatelné
úrovni. I proto Martin na v˘poãty neshánûl v˘poãetní stanici od Sillicon Graphics, ale
obyãejné PC, na jakém kdekdo doma hraje Quake III. Ve vûdeck˘ch ústavech se
na t˘chÏ strojích zaãínají ﬁe‰it nejsloÏitûj‰í v˘poãty. A tak zatímco v „civilní“ sféﬁe se
stávají nejrychlej‰í poãítaãe prestiÏí, ve sféﬁe vûdecké jsou uÏ dlouho pouhou nutností. Vûdeck˘m pracovníkÛm se v‰ak díky konkurenci firem, zab˘vajících se v˘robou
hardware, otevﬁela nová brána do svûta rychl˘ch a v˘konn˘ch poãítaãÛ.
Nebude trvat dlouho a tento trend se celkem jistû roz‰íﬁí i v astronomii. Na PC za
pár tisíc budou vûdci poãítat napﬁ. sráÏky ãern˘ch dûr s vysokou pﬁesností a rychlostí.
A tak doufejme, Ïe vzájemné soupeﬁení o „nejrychlej‰í a v˘konûj‰í“ konkurujícím
firmám dlouho vydrÏí. AÈ si astronomové mohou spokojenû mnout ruce, jak jim ty
sráÏky pûknû vycházejí...
Michal ·vanda
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Nebesk˘ cestopis: únor
ÚtrÏky z celoroãního seriálu, kter˘ v roz‰íﬁené podobû, navíc doplnûn˘ ﬁadou barevn˘ch obrázkÛ, schémat i animací, vychází v Návodu na pouÏití vesmíru
pod adresou http://rady.astronomy.cz.
âlovûk sledoval oblohu od nepamûti. Z náboÏensk˘ch dÛvodÛ, pod vlivem tajemného úÏasu a také kvÛli mûﬁení ãasu. Pravidelné promûny Mléãné dráhy a hvûzdného nebe, odpozorované bûhem staletí nejen BabyloÀany, ale i EgypÈany a ¤eky,
pﬁedpovídaly zmûny klimatick˘ch podmínek, které ovlivÀovaly nejen zemûdûlce, ale
vlastnû celou spoleãnost. „Plejády Atlantovy, kdyÏ stoupají po nebi vzhÛru, nastává k Ïatvû
ãas, a zaãnou-li zapadat, k orbû. Ony ãtyﬁicet dní jsou skryty a ãtyﬁicet nocí, ale pak znovu, jak rok
se otáãí dokola kolem, zjeví se nad námi tehdy, kdyÏ poprvé brousíme srpy… Orión se Seiriem kdyÏ
pﬁijdou do stﬁedu nebes a kdyÏ rÛÏovoprstá se uvidí s Arkturem Zora, oãesej, Perse, hrozny a v‰echny je do domu dones.“ Tak tﬁeba popisuje rolnick˘ rok ﬁeck˘ básník Hesiodos v sedmém
století pﬁed na‰ím letopoãtem.
Vyskytly se v‰ak pokusy také o krátkodobé meteorologické pﬁedpovûdi, z nichÏ
ta nejznámûj‰í pﬁíslu‰í k jedné z nejkrásnûj‰ích otevﬁen˘ch hvûzdokup, Praesepe ze
souhvûzdí Raka (ãti prézepe). „JestliÏe jsou na ãisté obloze viditelné, neklamné to znamení
bouﬁe,“ uvádí doslova ﬁímsk˘ uãenec Gaius Plinius. Jiní autoﬁi z doby na pﬁelomu letopoãtu pﬁipisovali jejich zmatnûní a zmizení kondenzaci páry v atmosféﬁe, která urãitû pﬁinese dé‰È.
Nikdo z nich samozﬁejmû pravdu nemûl. Tato blízká otevﬁená hvûzdokupa, která
se bez dalekohledu jeví jako protáhlá mlhavá skvrna o prÛmûru kolem jednoho stupnû, totiÏ nanejv˘‰ „reaguje“ na jas oblohy a pﬁítomnost jemné oblaãnosti. Nic víc, nic
míÀ. I tak si ov‰em zaslouÏí na‰i pozornost, vÏdyÈ Praesepe jsou nebesk˘m útvarem,
jenÏ ãlovûka provází od nepamûti.
Praesepe je z latiny a znamená Ïlab, stáj, chlév a nebo také jesliãky. Právû pod posledním jménem – Jesliãkami – se pﬁitom s hvûzdokupou setkáte nejãastûji. Podobnost
s kﬁesÈansk˘mi jesliãkami je v‰ak ãistû náhodná, dokonce ani v pﬁípadû, kdy se mlu-
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ví o dvojici pﬁilehl˘ch hvûzd páté velikosti (gama a delta Cancri) jako o „oslících“.
Tohle oznaãení totiÏ dostaly nejpozdûji ve tﬁetím století pﬁed na‰ím letopoãtem, tedy
dávno pﬁed narozením JeÏí‰e Krista. Navíc se nûkdy pro hvûzdokupu pouÏívá i neménû poetická pﬁezdívka Vãelí úl nebo poﬁadové ãíslo v Messierovû katalogu M 44.
Jesliãek si lidé v‰imnuli skuteãnû uÏ hodnû dávno, pravdûpodobnû v dobû, ze
které nemáme prakticky Ïádné písemné záznamy. KaÏdopádnû je jisté, Ïe byly napﬁíklad souãástí Hipparchova katalogu hvûzd, jenÏ vzniknul ve druhém století pﬁed na‰ím letopoãtem, a Ïe je jednotlivé stálice roz‰típnul samotn˘ Galileo Galilei. Ve fenomenálním Hvûzdném poslu z roku 1610 dokonce uvádí: „...obsahuje mlhavou hvûzdu naz˘vanou Praesepe, která se jeví ne jednou, n˘brÏ souborem hvûzdiãek poãtem vût‰ím ãtyﬁiceti.
Kromû Oslat jsme vyznaãili tﬁicet ‰est hvûzd...“
PﬁestoÏe od tohoto zlomu uplynula jiÏ ãtyﬁi staletí, úplnû stejnû uvidíte Jesliãky
i vy. V triedru se totiÏ jeví jako hrst stálic ‰esté a sedmé velikosti, z nichÏ nûkteré mají lehce oranÏov˘ odstín. Vût‰í pﬁístroje ani zvût‰ení hvûzdokupû na kráse kupodivu
pﬁíli‰ nepﬁidají: není nijak koncentrovaná a chybí u ní mlhavé pozadí. Nûkolik desítek hvûzd nanejv˘‰ vytvoﬁí pár tûsnûj‰ích dvojic ãi trojic.
M 44 jsou jednou z nejbliÏ‰ích otevﬁen˘ch hvûzdokup – dûlí nás sto sedmdesát
parsekÛ, tedy o nûco více neÏ v pﬁípadû Plejád. Mnohem zajímavûj‰í je v‰ak fakt, Ïe
Jesliãky mohou b˘t sourozenci Hyád! Mají totiÏ velmi podobné zastoupení jednotliv˘ch typÛ hvûzd, stejné stáﬁí a skoro shodn˘ prostorov˘ pohyb. Ani jejich úhlová
vzdálenost pﬁes ‰edesát stupÀÛ není na pﬁekáÏku. V prostoru je dûlí pouze 160 parsekÛ, takÏe kdyby Praesepe odstartovaly ze spoleãného hnízda rychlostí jen o 250
metrÛ za sekundu vût‰í, vzdálily by se od Hyád za 600 miliónÛ let pﬁesnû tak, jak je
dnes vidíme na obloze.
Pﬁíli‰ stará hvûzdokupa
Otevﬁená hvûzdokupa M 67 (NGC 2682) má smÛlu – i kdyÏ je docela pohledná, mnozí
ji dokonce ﬁadí mezi ty nejkrásnûj‰í hvûzdokupy, o patﬁiãnou pozornost ji obraly nedaleké Jesliãky. Navíc se hledá více neÏ snadno: leÏí totiÏ dva stupnû západnû od
hvûzdy alfa Cancri. TakÏe pokud vám to poãasí dovolí, nehleìte na ‰tiplav˘ mráz
a urãitû se na ní také podívejte.
Na lokalizaci M 67 staãí divadelní kukátko, její pravou podstatu v‰ak ukáÏe aÏ
triedr. Podle rÛzn˘ch kosmoplavcÛ vypadá jako jasná skupina dvou desítek stálic ve
tvaru lesního roku ãi chutné jitrnice na zﬁetelném mlhavém podkladu. Hvûzdokupa
má v prÛmûru pÛl stupnû a její celková jasnost dosahuje asi sedmi magnitud.
Stejnû jako v‰echny otevﬁené hvûzdokupy se i M 67 pohybuje poblíÏ roviny
Galaxie a úãastní se tak kruhové rotace podobnû jako tﬁeba spirální ramena. Na rozdíl
od vût‰iny ostatních je v‰ak v jednom zcela v˘jimeãná. Vût‰ina skupin poskládan˘ch
nanejv˘‰ z nûkolika tisíc stálic podléhá vlivem okolních objektÛ, pﬁedev‰ím rozsáhl˘ch molekulov˘ch mraãen, rychlé zkáze, pﬁi které se rozpadnou na jednotlivé osamocené hvûzdy, eventuálnû dvojhvûzdy a vícehvûzdy s podobn˘m prostorov˘m pohybem. Stáﬁí vût‰iny otevﬁen˘ch hvûzdokup tudíÏ jenom v˘jimeãnû pﬁesáhne nûkolik
stovek milionÛ rokÛ. Napﬁíklad takové Plejády mají vûk pouze 60 milionÛ rokÛ,
Jesliãky 600 milionÛ rokÛ a NGC 752 v souhvûzdí Andromedy 1,1 miliardy rokÛ.
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M 67 se v‰ak momentálnû nachází pﬁibliÏnû 1500 svûteln˘ch rokÛ od roviny
Galaxie, navíc v oblasti o prÛmûru zhruba 20 svûteln˘ch rokÛ obsahuje nûkolik set
hvûzd, takÏe patﬁí mezi ty hust‰í hvûzdokupy. Na cestû kolem centra Galaxie se pﬁitom vyhnula vût‰inû ru‰iv˘ch setkání a mohla ve vesmíru setrvat ohromn˘ch ãtyﬁi
a pÛl miliardy rokÛ. Ano, M 67 pouvaÏují astronomové za jednu z nejstar‰ích otevﬁen˘ch hvûzdokup.
Veãerní menu tohoto zákoutí navíc doplÀuje pozoruhodn˘ systém dzéta Cancri,
kter˘ leÏí jenom ‰est stupÀÛ na severozápad od M 67. Jako dvojhvûzda byla astronomÛm známa uÏ v dobû, kdy ‰lo poãet takov˘ch soustav spoãítat na prstech jedné ruky. UÏ roku 1781, konkrétnû o ãtvrté hodinû ranní 21. listopadu 1781, ov‰em William
Herschel rozlouskl hlavní hvûzdu na dvû: s jasností 5,6 a 6,0 magnitudy a vzdáleností
kolem úhlové vteﬁiny. Doslova si zapsal: „JestliÏe teì ráno nevidím moc ‰patnû, tak se hlavní hvûzda skládá ze dvou. Na první pohled je protáhnutá, ale pﬁi vût‰í pozornosti a za dobr˘ch podmínek je zﬁejmé, Ïe je skuteãnû dvojitá…“ A protoÏe tento tûsn˘ pár vzápûtí zaﬁadil mezi
nûkolik desítek systematicky kontrolovan˘ch hvûzd, mohl v prÛbûhu dvou desetiletí sledovat, jak se poziãní úhel dvojhvûzdy zmûnil o témûﬁ deset stupÀÛ.
Spolehlivû tedy víme, Ïe dzéta Cancri tvoﬁí velmi pûknou trojhvûzdu. Dvû bliÏ‰í
stálice kolem sebe obíhají s periodou ‰edesát rokÛ, vzdálenûj‰ími prÛvodci to trvá asi
dvacetkrát déle. Vzhledem k tomu, Ïe tûsn˘ pár dûlí jedna úhlová vteﬁina, budete
k jeho pozorování potﬁebovat dalekohled o prÛmûru objektivu alespoÀ patnáct centimetrÛ. Tﬁetí sloÏka, která má ‰estou velikost, se pohybuje asi ‰est úhlov˘ch vteﬁin
daleko. S ní tedy nebudou problémy ani v obﬁích triedrech. Vzdálenost dzéta Cancri
ãiní asi 85 svûteln˘ch rokÛ, sloÏky tûsného páru tedy v prostoru dûlí asi 40 astronomick˘ch jednotek, tﬁetí stálice je pak sleduje z dálky kolem 135 astronomick˘ch jednotek.
Z peãlivého rozboru pohybu tﬁetí sloÏky pﬁitom hvûzdáﬁi v polovinû dvacátého
století zjistili, Ïe ji ovlivÀuje ãtvrt˘ prÛvodce. Obû tûlesa obíhají kolem spoleãného
tûÏi‰tû s periodou 17,6 roku a mají zhruba srovnatelnou hmotnost 0,9 Slunce. Jejich
úhlová vzdálenost v‰ak nepﬁevy‰uje 0,3 úhlové vteﬁiny, a proto ji rozli‰í jenom ty nejvût‰í dalekohledy. Není pﬁitom vylouãeno, Ïe kolem jedné z nich obíhá dal‰í, tedy
páté tûleso…
Dzéta Cancri, spolu s nedalekou deltou sehrála i nechtûnou roli „planety“ bûhem
úplného zatmûní Slunce v ãervenci 1878. Obû stálice tehdy dalekohledem spatﬁil
Angliãan Watson, kter˘ je v‰ak povaÏoval za dva satelity obíhající uvnitﬁ dráhy
Merkuru. Ne poprvé a ne naposledy tak byly (ne)objeveny chimérické planety
Vulkán. O nich ale aÏ nûkdy pﬁí‰tû.
Galaxie ve Lvu
Ve druhé polovinû roku 1773 byl velk˘m hitem vût‰iny pozorovatelÛ Saturn.
Rovina jeho prstenÛ totiÏ procházela Zemí a tak pﬁi pohledu z boku prakticky zmizely z dohledu. Pﬁi jedné takové seanci se Charlesu Messierovi podaﬁilo nad ránem tﬁináctého ﬁíjna objevit nedaleko planety slabou skvrnku s nenápadn˘m stﬁedov˘m zjasnûním. PﬁestoÏe bylo druh˘ den polojasno, vyhledal mezi mraky neznám˘ objekt znovu a zjistil, Ïe se nejen nápadnû posunul, ale také zjasnil.
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Zatímco první noc byla nová kometa viditelná jenom v dalekohledu, nyní se dala
sledovat i bez nûj.
Zpráva o objevu neznámé vlasatice ihned putovala k dal‰ím hvûzdáﬁÛm po celé
Evropû. Po‰tovní sluÏby v‰ak byly na sklonku osmnáctého století v plenkách a tak
Messier zÛstal po cel˘ ﬁíjen a vlastnû i ãást listopadu jedin˘ pozorovatel tohoto vzácného náv‰tûvníka. Právû díky jeho záznamÛm proto víme, Ïe se kometa v prÛbûhu
nûkolika málo dní pﬁesunula ze souhvûzdí Sextantu, do Lva, VlasÛ Bereniky,
Honících psÛ a s nov˘m rokem aÏ do Velké medvûdice. Definitivnû zmizela z dohledu dokonce aÏ na jaﬁe 1774.
Kometa Messier 1773 nebyla nijak jasná, nanejv˘‰ se dostala na hranici viditelnosti bez dalekohledu, pﬁesto v‰echno zastínila celou ﬁadu nebesk˘ch objektÛ, kolem
kter˘ch pro‰la. Jeden takov˘ pﬁípad nastal i v prvních listopadov˘ch dnech roku 1773, kdy se ocitnula v tûsné blízkosti dvojice nápadn˘ch galaxií
M 65 (NGC 3627) a M 66 (NGC 3623) zhruba uprostﬁed
spojnice sigma a iota Lva.
Na zajímavé záti‰í narazil znovu o tﬁi roky pozdûji jin˘ slavn˘ lovec komet Pierre Méchain. Aby
se dal‰ím pozorovatelÛm nepletly do díla, poskytl
Méchain informaci o jejich existenci kolegovi
Charlesu Messierovi, kter˘ sestavoval katalog takov˘ch drobn˘ch mlhovin. V nûm je doslova uvedeno: „M 65 – mlhovina ve Lvu; je velmi slabá a neobsahuje Ïádnou hvûzdu. M 66 – mlhovina objevená ve Lvu;
má velmi slabé svûtlo a je velmi blízko pﬁedcházející; obû
dvû jsou patrné v jednom [zorném] poli dalekohledu; kometa [Messier 1773] pozorovaná v letech
1773 a 1774 procházela mezi tûmito dvûma mlhovinami 1. a 2. listopadu 1773; pan Messier je pﬁitom nevidûl, nepochybnû pro pﬁíli‰ velikou jasnost komety.“
Dvojice galaxií je vhodná uÏ pro triedr 7x50: M 66 b˘vá vidût na první pohled jako oválná, mírnû protáhlá skvrnka o prÛmûru nûkolika úhlov˘ch minut, M 65 je
men‰í, kondenzovaná a za hor‰ích podmínek v˘raznû nenápadnûj‰í. Obû dûlí vzdálenost necelého pÛl stupnû.
Samozﬁejmû, Ïe je‰tû hezãí jsou ve vût‰ích pﬁístrojích. UÏ v obﬁím binaru 25x100
se k nim dokonce pﬁipojí tﬁetí galaxie! Tﬁicet pût úhlov˘ch minut od M 66 leÏí NGC
3628, která je sice vût‰í neÏ pﬁedcházející, ale v˘raznû slab‰í. Za dostateãného zvût‰ení se jeví jako velmi protáhlá skvrna, podél roviny rozdûlená tmav˘m pásem. Trojice
tvoﬁí dohromady jádro malé kupy galaxií, jejíÏ stﬁed leÏí asi 35 milionÛ svûteln˘ch
rokÛ daleko.
V souhvûzdí Lva v‰ak najdete celou ﬁadu dal‰ích galaxií. Za v‰echny jmenujme
alespoÀ NGC 2903. Jednodu‰e se od Algieby (gama Leo) svezte po oblouku jasn˘ch
hvûzd, jeÏ tvoﬁí hﬁívu Lva, aÏ k lambda Leonis. Asi stupeÀ od ní smûrem na jih narazíte na vlastní galaxii. Vidût by mûla b˘t jiÏ v triedru, vhodnûj‰í ale bude, kdyÏ se na
ni podíváte alespoÀ binarem 25x100. V nûm by mohla NGC 2903 vypadat jako pomûrnû nápadná mlhavá skvrnka protaÏená smûrem k severu o velikosti 8'x4'.
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Ve vût‰ích dalekohledech je skuteãnû bohatá na detaily: v‰imnûte si jasného jádra, které je na severní stranû v˘raznû jasnûj‰í – to kdysi vedlo Williama Herschela
k nezávislému oznaãení této ãásti, jenÏ se pozdûji dostalo i do známého díla New
General Catalogue (zkrácenû NGC). Zatímco galaxie má poﬁadové ãíslo 2903, zjasnûní 2905. Kromû nûj se mÛÏete poohlédnout i po dal‰ích svûtl˘ch skvrnkách a také náznacích spirálních ramen. V‰echny tyto objekty jsou patrné v teleskopu o prÛmûru
objektivu alespoÀ dvacet pût centimetrÛ.
Na závûr pﬁipomeÀme, Ïe právû z této ãásti oblohy vylétají Leonidy. „00:10 Od této
chvíle nejsem schopen registrovat ãas, protoÏe divadlo, které pro nás kometa Tempel-Tuttle pﬁipravila právû zvedá oponu. Prásk! Prásk! A je‰tû jeden. Na uvítanou pﬁichází první vlna meteorÛ
a také mraky. Postupnû se zatahuje, ale kolem Lva, kter˘ právû zvedá mohutnou ‰íji nad horizont
pokryt˘ stromy, padají meteory – jeden za druh˘m. Na‰e vzru‰ení se stupÀuje úmûrnû tomu, co se
na nebi dûje. Konstatujeme, Ïe vidíme pouze jasné meteory, které jsou nápadnû oranÏové a rychlé.
Také si zaãínáme v‰ímat, Ïe pﬁicházejí ve vlnách. Chvíli nic a potom jeden – dva – pût meteorÛ!
KaÏd˘ druh˘ je jasnûj‰í neÏ Jupiter. KaÏd˘ desát˘ jako Venu‰e v maximálním lesku. A první skuteãnû v˘jimeãn˘ bolid na sebe nenechá dlouho ãekat. Desettisíckrát jasnûj‰í neÏ Sirius, kter˘ na konci dráhy explodoval. Záblesk ozáﬁil stromy.“ Tak popsal jejich návrat v roce 1998 Rudolf
Novák z brnûnské hvûzdárny.
Hydra
Pokud si vykládáme správnû obrázky zanechané na stûnách jeskyní, pak první astronomické znalosti mûli jiÏ kromaÀon‰tí obyvatelé západní Evropy v období 30 aÏ 26
tisíc let pﬁed na‰ím letopoãtem. Tito lovci a sbûraãi pravdûpodobnû poznali ãtyﬁi základní body na horizontu (slunovraty a rovnodennost), a dokonce existují náznaky,
Ïe pravidelnû sledovali Mûsíc. V období pﬁed ‰estnácti aÏ dvaceti tisíci roky, v tzv. solutreánském období, byla ustavena první souhvûzdí, o pár tisíc let pozdûji lidé hvûzdy rozdûlili na tﬁi oblasti: nízk˘, stﬁední a vysok˘ svût, reprezentující vodu, zemi
a vzduch.
Právû nûkdy v tomto období se zrodila i Hydra. Sumerové v jiÏní Mezopotámii totiÏ do oblasti stejnojmenného souhvûzdí umístili „Mu‰“ – Hada, jehoÏ podobiznu pro
nás zanechali na válcov˘ch peãetidlech z prvního tisíciletí pﬁed na‰ím letopoãtem:
Mezopotámsk˘ bÛh zde bûÏí po hﬁbetû dlouhého hada. Tento souboj mezi hadem
a hrdinn˘m bohem se zﬁejmû o nûco pozdûji stal základem pro ﬁeckou legendu o souboji Herkula s nebezpeãnou Hydrou, která Ïila v baÏinách na pobﬁeÏí Argolského zálivu a nemilosrdnû pusto‰ila okolí. JelikoÏ z kaÏdé useknuté hlavy vyrostly dvû nové, navíc jedna z nich byla nesmrtelná, lidé byli proti ní zcela bezmocní. Nakonec se
s ní vypoﬁádal Herkules: smrtelné hlavy pobil, tu nesmrtelnou pohﬁbil pod horou
kamení.
Tento pﬁíbûh má stejnû jako celá ﬁada dal‰ích ﬁeck˘ch bájí více neÏ hororovou pﬁíchuÈ, ozdobenou ponur˘mi zákoutími kﬁesÈansk˘ch chrámÛ, kde se ozvûna tﬁí‰tí na
komplikovanou kakofonii nesrozumiteln˘ch v˘stﬁelÛ. Dnes v kosmickém vûku se
ov‰em Hydry nebojíme, vÏdyÈ ji ani pro svûtelné zneãi‰tûní témûﬁ nemÛÏeme vidût.
Staãí v‰ak najít místo s temnou oblohou, vzít si dalekohled, atlas, pozorovací deník
a prozkoumat ji od hlavy aÏ po ocas. JelikoÏ se v útrobách této nestvÛry skr˘vá mnoÏ-
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ství krásn˘ch objektÛ, budete od té chvíle k tomuto nejdel‰ímu a nejrozsáhlej‰ímu
souhvûzdí oblohy vzhlíÏet s úctou a láskou, tak jako ke v‰em ostatním.
Hydra se táhne od Prokyonu z Malého psa aÏ po Váhy, takÏe symbolicky spojuje
zimní oblohu s letní. Severní konec Hydry má deklinaci sedm stupÀÛ, zatímco jiÏní
mínus tﬁicet pût a v rektascenzi pﬁesahuje cel˘ch sedm hodin, tedy pﬁes sto stupÀÛ.
Zaãnete-li s prohlídkou na západním okraji, najdete hned u hranic s Rakem hlavu Hydry. Tvoﬁí ji ‰estice hvûzd ãtvrté velikosti, o prÛmûru asi pût stupÀÛ, takÏe se akorát vejde do zorného pole triedru. Dokonce by se mohlo na první pohled zdát, Ïe
tvoﬁí velmi ﬁídkou otevﬁenou hvûzdokupu. Prav˘ opak je v‰ak pravdou: Vzdálenost
nejjasnûj‰í dzéty (3,1 mag) se odhaduje na 150 svûteln˘ch let, zatímco epsilon Hydrae
je o 25 svûteln˘ch rokÛ blíÏe a delta Hydrae naopak o 30 svûteln˘ch rokÛ dál.
Pﬁesto v‰echno si alespoÀ jedna z nich zaslouÏí pár ﬁádek navíc: Epsílon Hydry je
totiÏ docela pohledná trojhvûzda. Jako první si jí pravdûpodobnû v‰imnul v první polovinû devatenáctého století Friedrich G. W. Struve, kter˘ uvidûl naÏloutlého prÛvodce, jenÏ ve vzdálenosti tﬁí úhlov˘ch vteﬁin doprovázel hlavní hvûzdu ãtvrté velikosti. I kdyÏ se od tûch dob vzájemná poloha obou tûles prakticky nezmûnila, odhaduje, Ïe kolem spoleãného tûÏi‰tû obûhnou jednou za 900 let. Na sklonku 19. století
se ale ukázalo, Ïe jasnûj‰í hvûzdu ve skuteãnosti tvoﬁí hned dvû tûlesa, jejichÏ prÛmûrná vzdálenost nepﬁev˘‰í 0,2 úhlové vteﬁiny. Jsou tedy velmi ‰patnû rozli‰itelné,
dokonce i ve velk˘ch dalekohledech. Kolem sebe obíhají s periodou patnáct let. Do
soustavy nakonec patﬁí i slab˘ ãerven˘ trpaslík 13. velikosti, kter˘ se nachází 19 úhlov˘ch vteﬁin daleko. Epsilon Hydry je tedy ãtyﬁhvûzda. Vlastnû nikoli. PrÛvodce objeven˘ na poãátku devatenáctého století je spektroskopická dvojhvûzda; oko Hydry
je tedy nejménû pûtihvûzda.
Jin˘, velmi zajímav˘ objekt Hydry, leÏí u hranic s JednoroÏcem. Jde o v˘raznou
otevﬁenou hvûzdokupu NGC 2548, která je dnes v‰eobecnû povaÏována za ãtyﬁicát˘ osm˘ objekt Messierova katalogu. U nûj sice Charles Messier uvádí popis „kupa velmi
mal˘ch hvûzd; bez mlhoviny, tato kupa je nedaleko tﬁí hvûzd, které jsou na zaãátku ocasu
JednoroÏce“, ov‰em v zadané poloze Ïádn˘ takov˘ útvar neexistuje. Za pﬁedpokladu,
Ïe ocas JednoroÏce tvoﬁí hvûzdy zeta, 27 a 28 Mon a Ïe se Messier dopustil chyby
v urãení polohy, vychází jako M 48 právû hvûzdokupa NGC 2548.
Celková hvûzdná velikost 5,5 magnitudy ﬁadí M 48 mezi objekty pozorovatelné
i bez dalekohledu. Pﬁitom ji tvoﬁí velmi pohledná skupina nûkolika desítek hvûzd,
které na nebi zabírají plochu o prÛmûru asi pÛl stupnû. Jádru vévodí ﬁetízek jasnûj‰ích stálic, na nûjÏ se napojují dva oblouky slab‰ích hvûzd, takÏe kupa mÛÏe s trochou fantazie pﬁipomínat letícího mot˘la.
Budete-li se dál pohybovat tûlem Hydry, narazíte v zápûtí na nejjasnûj‰í hvûzdu
souhvûzdí Alpharad (2,0 mag) a o kus dál i na známou jasnou planetární mlhovinu
NGC 3242. Té si jako první v‰imnul v únoru 1785 objevitel planety Uran, William
Herschel. SvÛj ponûkud zvlá‰tní název, související s jinou planetou Sluneãní soustavy, si v‰ak NGC 3242 vyslouÏila aÏ o pár desetiletí pozdûji od Willama H.
Smythe, kterému rozmûry, tvarem, jasností i hvûzdn˘m okolím pﬁipomínala
Jupiter. Od tûch dob se NGC 3242 ﬁíká JupiterÛv pﬁízrak.
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Jak se mÛÏete sami pﬁesvûdãit,
planetární mlhovina patﬁí mezi ty
nejjasnûj‰í. Ve vût‰ích dalekohledech vypadá jako rozostﬁená stálice
osmé velikosti bílé barvy o prÛmûru asi 30 úhlov˘ch vteﬁin.
Mimochodem, víte proã se nejjasnûj‰í
hvûzdû
Hydry
ﬁíká
Alpharad? Jméno pochází z arab‰tiny a znamená Osamûlá. Do vzdálenosti dvaceti stupÀÛ totiÏ nesousedí
s Ïádnou stálicí jasnûj‰í tﬁetí velikosti.
Pﬁi dal‰í cestû útrobami Hydry si
prohlédnûte pﬁedev‰ím kulovou
hvûzdokupu M 68 (NGC 4590), která se nejlépe hledá tak, Ïe se s triedrem v ruce spustíte asi ãtyﬁi stupnû na jih od bety ze souhvûzdí Havrana. Tam se vám pﬁedstaví slabû koncentrovaná kruhová skvrna, jen o málo slab‰í neÏ M 79 v Zajíci, o velikosti asi
pût úhlov˘ch minut. Patnácticentimetrov˘ refraktor potom v M 68 ukáÏe jednotlivé
hvûzdy a v je‰tû vût‰ích pﬁístrojích je pr˘ pﬁímo úÏasná.
Za pozornost stojí i galaxie M 83 (NGC 5236), která leÏí u hranic s Kentaurem. Na
sklonku osmnáctého století ji objevil bûhem pobytu na jihoafrickém Mysu Nadûje
abbé de la Caille. Od nás na ní sice pﬁíli‰ dobr˘ v˘hled nemáme, ale pro jiÏnûj‰í pozorovatele je moc pûkná. V binaru 25x100 je M 83 za dobr˘ch podmínek nepﬁehlédnutelnou skvrnou s témûﬁ stelárním jádrem. Patrná je v‰ak uÏ v triedru 7x50.
M 83 je uãebnicov˘m pﬁíkladem spirální galaxie. Zdobí ji dvû v˘razná spirální ramena, která obsahují ﬁadu drobn˘ch mlhovin. Galaxie je v porovnání s na‰í sice tﬁikrát men‰í, ale také v˘raznû aktivnûj‰í: Hvûzdy zde ãasto zanikají v podobû nápadn˘ch supernov, jenom od roku 1923 jsme jich tady pozorovali uÏ pût. Sv˘m zpÛsobem jsou v‰ak obû soustavy podobné. Podle souãasn˘ch poznatkÛ totiÏ i ná‰ hvûzdn˘ ostrov tvoﬁí dvû v˘razné spirály a celá ﬁada krat‰ích v˘bûÏkÛ. V obou pﬁípadech
souhlasí i oválná podoba centrální v˘dutû. M 83 je souãástí malé Skupiny galaxií
v Kentauru a leÏí 12 milionÛ svûteln˘ch rokÛ daleko.
VraÈme se ale zpût. Necelé tﬁi stupnû v˘chodnû od gama Hydrae najdete oranÏovou hvûzdiãku s nepoetick˘m oznaãením R Hydrae, av‰ak o to bohat‰í historií. Jedná
se totiÏ o tzv. miridu, která v maximu jasnosti dosahuje 4. velikosti a v minimu je stûÏí pozorovatelná vût‰ími binary. Navíc se mûní i její zabarvení: zatímco v minimu je
skoro rudá, s rostoucí hvûzdnou velikostí nápadnû bledne.
První stopa o existenci R Hydrae pochází z poloviny sedmnáctého století od
Johanna Hevelia, kter˘ v˘‰e zmínûnou hvûzdu zaﬁadil do právû sestavovaného katalogu a aniÏ by poznal její promûnnost, pﬁiﬁadil ji ‰estou velikost. V dubnu 1670 ji pozoroval italsk˘ astronom a matematik Geminiano Montanari jako hvûzdu 4. velikosti, kterou vyznaãil do svého exempláﬁe Bayerova atlasu (1603). Zda ji sledoval i pozdûji bohuÏel nevíme, ﬁíká se v‰ak, Ïe jeho ztracené dílo obsahovalo seznam asi sta(!)
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promûnn˘ch hvûzd. Nicménû právû jeho poznámka v Bayerovû atlase zaujala Dominique Maraldiho,
kter˘ se v roce 1702 pokusil hvûzdu opût vyhledat. Neuspûl, podaﬁilo se mu to aÏ v roce 1704. Poté ji
v‰ak systematicky pozoroval dal‰ích osm let, takÏe právû jemu patﬁí prvenství objevu promûnnosti.
R Hydrae se tak stala ãtvrtou
periodicky promûnnou hvûzdou
známou lidstvu. Po Miﬁe, Algolu
a chí Cygni.
Tím v‰ak pﬁíbûh R Hya nekonãí. Periodu svûteln˘ch zmûn o velikosti 467 dní poprvé urãil aÏ v roce 1784 Edward Pigott. Pak se v‰ak perioda svûteln˘ch zmûn zaãala zkracovat, aÏ ve
tﬁicát˘ch letech dvacátého století klesla na 389 dní. NejrÛznûj‰í indicie pﬁitom naznaãují, Ïe na konci sedmnáctého století pulsovala v cyklech dlouh˘ch aÏ pût set dní.
Proã? Zatímco pﬁíãiny zmûn jasnosti lze hledat ve zmûnách prÛhlednosti atmosféry
hvûzdy, za zmûny periody patrnû odpovídá dûní pod povrchem, kde se v jak˘chsi
slupkách stﬁídá hoﬁení vodíku a helia. R Hydrae nám tak naznaãuje, jak bude za pár
miliard rokÛ nejspí‰ vypadat i na‰e Slunce.
Prohlídku celého souhvûzdí zakonãíme jak se slu‰í a patﬁí, na chvostu Hydry.
Právû v tûchto místech se totiÏ po nûjakou dobu kreslilo souhvûzdí Noãní sovy, poskládané z ﬁetízku hvûzd 57, 56, 55, 54 Hya a 4 Lib. Podobnû jako Hlava hydry jde
jenom o náhodné, byÈ docela milé seskupení nûkolika drobn˘ch stálic. Ale tak uÏ to
na nebi chodí.
Rudé hvûzdy
Faktem je, Ïe vût‰ina hvûzd na obloze jeví pouze velmi mdlé barevné odstíny. A to
i v pﬁípadû, Ïe si vezmete na pomoc dalekohled. Jednou z mála v˘jimek potvrzujících
pravidlo ‰edivého vesmíru tak zÛstávají uhlíkové hvûzdy: OranÏové a nûkdy i krásnû ãervené stálice, které jako vzácné koﬁení dochucují jemnost pozemské oblohy.
Uhlíkové hvûzdy mají hmotnost srovnatelnou se Sluncem, na rozdíl od nûj jsou
v‰ak na sklonku v˘voje: Vyãerpaly prakticky v‰echny zásoby vodíku a chystají se na
vznik planetární mlhoviny a pomalu chladnoucího bílého trpaslíka. V nitru takov˘ch
stálic se nachází elektronovû degenerované kyslíkouhlíkové jádro, kolem kterého
hoﬁí tenká slupka helia. Nad ní je pak dal‰í slupka z helia, kde ov‰em teplota nedosahuje potﬁebnû velk˘ch hodnot a kde tudíÏ neprobíhají pﬁíslu‰né reakce. O nûco v˘‰e v‰ak leÏí oblast hoﬁení vodíku, kter˘ se mûní na helium. Nad tím v‰ím je nakonec
velmi rozsáhlá, ﬁídká a chladná atmosféra, do níÏ se dostávají produkty jaderného hoﬁení. Plynné obálky takov˘ch stálic jsou proto bohaté na uhlík, kyslík, dusík a dal‰í
chemické prvky. Ty se v relativnû chladném prostﬁedí, za teploty nepﬁesahující tﬁi
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a pÛl tisíce stupÀÛ, sluãují na sloÏitûj‰í molekuly, jako C3, CN, CH apod., vãetnû tolik populárních fulerénÛ C60. Mûjte v‰ak na pamûti, Ïe i tak jsou uhlíkové hvûzdy
z valné ãásti sloÏeny pﬁedev‰ím z vodíku. Ve spektrech tûchto stálic pﬁevládají exotické molekuly jenom proto, Ïe je lze k záﬁení vybudit snadnûji neÏ atomy tûch nejãetnûj‰ích prvkÛ.
Uhlíková epizoda je v celkovém v˘voji nesmírnû krátká – zabere nanejv˘‰e stovky tisíc rokÛ. Proto jsou takové stálice velmi vzácné: Mezi pÛl milionem hvûzd do deváté velikosti najdete pouze dvû stû pﬁípadÛ a bez dalekohledu je patrná jenom hrstka z nich. Poznat uhlíkovou hvûzdu v‰ak není vÛbec tûÏké – vût‰inou nepravidelnû
mûní jasnost v rozmezí jedné aÏ dvou magnitud, navíc jsou nesmírnû ãervené. Za to
v‰echno vdûãí jednak nízké povrchové teplotû (do 3 500 stupÀÛ), jednak rozsáhlé
prachové obálce, která jejich svûtlo dodateãnû zbavuje modr˘ch fotonÛ, obdobnû jako zemská atmosféra u zapadajícího Slunce.
AÈ uÏ se díváme na jakékoli hvûzdy, velikost jejich zãervenání nejlépe popisuje
tzv. barevn˘ index (B-V), kter˘ jednodu‰e vyjadﬁuje rozdíl hvûzdné velikosti daného objektu v krátkovlnném (modrém) fotometrickém oboru B a dlouhovlnûj‰ím oboru V,
jenÏ zhruba odpovídá pohledu oãima. TakÏe bílé stálice, jako je tﬁeba Vega nebo
Sirius, mají barevn˘ index kolem +0,3 mag, zatímco u „modﬁej‰ích“ – bíl˘ch hvûzd
s lehce modr˘m odstínem nab˘vá záporn˘ch hodnot aÏ do –0,5 magnitudy. Napﬁíklad
Bellatrix z Orionu má barevn˘ index –0,25 mag.
A samozﬁejmû také opaãnû: Lehce naÏloutlé Slunce má rozdíl (B-V) +0,65 mag,
oranÏov˘ Aldebaran a Arcturus kolem +1,25 mag, Betelgeuze nebo Antares +1,85
mag a v pﬁípadû uhlíkov˘ch hvûzd pﬁesahuje barevn˘ index dvû magnitudy.
Na souãasné obloze lze doporuãit hned nûkolik nápadnû ãerven˘ch stálic. Na prvním místû je tu V Hydrae u hranic se souhvûzdím Poháru. Podle mûﬁení sondy
Hipparcos má barevn˘ index (B-V) 5,5 magnitudy! Proto není divu, Ïe se objevuje ve
vût‰inû seznamÛ nápadnû ãerven˘ch stálic. Sleãna Agnes Clerke o ní napﬁíklad roku
1905 napsala: „...nyní známa jako V Hydrae, jinak také Lalande ã. 16, Schjellerup ã. 136, byla
dr. Copelandem z Dunsiku 22. bﬁezna 1876 popsána jako 'ãervenohnûdá' s jasností 7,2 magnitudy. Ov‰em o tﬁi roky pozdûji, dr. Dreyer zjistil, Ïe se zjasnila na ‰est magnitud a má spí‰e barvu mûdi, zatímco Birmigham roku 1874 ji odhadl na osmou velikost a Duner v roce 1884 zjistil její pokles na 9 a pÛl magnitudy. Tyto zmûny naznaãují základní periodu 575 dní.“
Dnes víme, Ïe jasnost V Hydrae kolísá mezi sedmou a devátou velikostí, jednou
za dvacet let se ale mÛÏe zahalit do neprÛhledného oblaku uhlíkového prachu, takÏe
se zeslabí aÏ na 12. velikost. Naposledy se tak stalo v polovinû devadesát˘ch let.
Asi devût stupÀÛ severozápadním smûrem najdete v souhvûzdí Hydry dal‰í ãervenou uhlíkovou hvûzdu: U Hydrae, která je natolik jasná, Ïe vám její zabarvení neunikne ani v triedru. Její hvûzdná velikost se aÏ na drobné v˘kyvy pohybuje kolem
pûti a pÛl magnitudy.
Dal‰í pûkná uhlíková hvûzda leÏí v souhvûzdí Honících psÛ. Oznaãuje se písmenem Y a nese jméno La Superba, které dostala na základû podoby spektra od italského pozorovatele devatenáctého století Angelo Secchiho. JiÏ zmiÀovaná Agnes Clerke
popisuje vizuální podobu svûtla Y CVn rozloÏeného sklenûn˘m hranolem jako „v˘jimeãnû záﬁivé pásy spektrálních barev ãervené, Ïluté a zelené, oddûlené hlubok˘mi temn˘mi oblast-
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mi.“ Nûco podobného mÛÏete spatﬁit na vlastní oãi, dokonce i pomocí jednoduchého
spektroskopu. Jasnost „La Superby“ nepravidelnû kolísá mezi pátou a ‰estou velikostí, její vzdálenost vychází na 720 svûteln˘ch let.
Ze zimních objektÛ lze telegraficky jmenovat i UX Draconis, pouze dva a pÛl stupnû od kappa Cephei. Z pohledu âeské republiky nikdy nezapadá, má podobnou jasnost jako Y CVn a barevn˘ index (B-V) 2,9 magnitudy. Velmi pohledná je i R Leporis,
Hindova karmínová hvûzda, o které se mluví v lednovém dílu Nebeského cestopisu.
Udûláme-li nyní v˘jimku a pﬁeskoãíme na letní a podzimní oblohu, pak stojí za
zmínku pﬁedev‰ím T Lyrae, dva stupnû jihozápadnû od Vegy. Její extrémní barevn˘
index 5,5 magnitudy z ní dûlá jednu z nejkrásnûji zabarven˘ch hvûzd na obloze.
Jin˘m pﬁípadem je mí Cephei (Granátová hvûzda), a nebo TX Piscium. Paráda, Ïe?
Jiﬁí Du‰ek

Kometa 96P/Machholz 1
Ráno 12.kvûtna 1986 objevil Donald E. Machholz (Loma Prieta, Kalifornie) novou
kometu, nalezl ji vizuálnû pomocí binokuláru 29x130. Na obloze se nacházela zhruba 2 stupnû jiÏnû od známé galaxie M 31 And a mûla 11 magnitud. Následující den
vy‰el cirkuláﬁ IAUC 4214 [1], kde byl publikován objev, kometa dostala pﬁedbûÏné
oznaãení 1986e (dle nov˘ch pravidel C/1986 J2). Nejprve byla spoãtena parabolická
dráha, ale z dal‰ích pozorování vy‰lo najevo, Ïe se kometa pohybuje po elipse. Prvá
zmínka o periodicitû komety je v cirkuláﬁi IAUC 4222 [2] z 3. ãervna 1986.
Z mnoha hledisek se jedná se o velmi zajímavou kometu. Její jádro má pravdûpodobnû znaãné rozmûry, neboÈ jiÏ od prvého návratu je sledována nepﬁetrÏitû. Vût‰í
dalekohledy ji dokáÏí odhalit i v okolí afelia. Kometární aktivitou v‰ak pﬁíli‰ neopl˘vá a do difúzního hábitu se halí, pokud je k Slunci blíÏe neÏ 0,8 AU. CoÏ je jed-
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nou z pﬁíãin, proã byla objevena teprve v nedávné dobû. Navíc se pohybuje po velmi
neobvyklé dráze. NáleÏí do Jupiterovy rodiny komet, ale vymyká se témûﬁ v‰emu co
je pro tuto skupinu typické. Velmi protáhlá dráha má sklon k ekliptice pﬁes 60 stupÀÛ! A pﬁi prÛchodu periheliem se kometa blíÏí k Slunci aÏ na vzdálenost 0,124 AU.
CoÏ je nejmen‰í vzdálenost mezi v‰emi krátkoperiodick˘mi kometami. Dal‰í zajímavostí je i v˘voj dráhy. Podle Petra Pravce a Vladimíra Znojila [3] je kometa minimálnû ãtyﬁi století pﬁed a po souãasnosti v rezonanci 9:4 s Jupiterem, pﬁiãemÏ se k nûmu
vÛbec nepﬁibliÏuje.
Následkem tohoto „uzamknutí“ se dráha vyvíjí pomalu a plynule. Velká poloosa
a pﬁímka apsid zÛstává stabilní, ale periheliová vzdálenost spolu se sklonem dráhy
klesá. Kometa tak nemá úniku a bûhem nûkolika staletí s nejvût‰í pravdûpodobností zanikne v náruãí Slunce.
âast˘mi a tûsn˘mi prÛlety kolem Slunce je kometa jiÏ znaãnû „opotﬁebovaná“
a k velkému zjasnûní dochází aÏ poblíÏe perihelia. Vzhledem k této skuteãnosti je pozorování velmi obtíÏné. Tak tomu bylo i pﬁi leto‰ním návratu. TakÏe jedinou moÏností, kterak si poﬁádnû vychutnat tuto nev‰ední vlasatici, bylo vyuÏití nejmodernûj‰í techniky. Satelitu SOHO. Na jehoÏ palubû je instalováno mnoÏství uÏiteãn˘ch pﬁístrojÛ a mezi nimi i ‰irokoúhl˘ koronograf LASCO C3, kter˘ dokázal zachytit kometu 96P/Machholz 1 pﬁímo pﬁi prÛchodu pﬁísluním. Díky on-line servisu [4] jsme tak
mohli po nûkolik dní sledovat dramatick˘ prÛlet, pﬁi kterém kometa znaãnû zjasnila
a vytvoﬁila si i v˘razn˘ chvost.
Martin Lehk˘
[1] IAUC 4214. http://cfa-www.harvard.edu/iauc/04200/04214.html
[2] IAUC 4222. http://cfa-www.harvard.edu/iauc/04200/04222.html
[3] Pravec, P., Znojil, V.: Komety. Hvûzdáﬁská roãenka 2001, s.162-163
[4] On-line snímky SOHO. http://soho.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html

Proã Rubble-Piles?
Název tohoto ãlánku by mûl zaãínat spí‰e slovem „Jak“, ale uznáte jistû sami, Ïe by to neznûlo pﬁíli‰ melodicky. Po mé pﬁedná‰ce o binárních planetkách na podzimním setkání APO jsem byl nûkolikrát dotazován, jak se pﬁi‰lo na to, Ïe vût‰inu planetek lze zaﬁadit právû do této kategorie (pro
upﬁesnûní pﬁipomínám, Ïe se jedná o shluky balvanÛ, které drÏí pohromadû pouze vlastní gravitací). To mû utvrdilo v domnûnce, Ïe zájem o tuto problematiku neklesá (zarytí Deep-Skyáﬁi, promûnkáﬁi a sluníãkáﬁi aÈ prominou :-), takÏe se s ãlánky o planetkách budete na stránkách Bílého
trpaslíka setkávat i nadále. Zde je tedy odpovûì, doufám, Ïe vyãerpávající.
Rotaãní periody planetek
Jsou jedním z nejprÛkaznûj‰ích argumentÛ. Pﬁedstavme si pro jednoduchost planetku jako rotující kouli. Jakou rychlostí mÛÏe tato koule rotovat, je-li drÏena pohromadû jen vlastní gravitací? Odpovûì je nasnadû: odstﬁedivá síla na rovníku „planetky“ musí b˘t niÏ‰í neÏ pﬁitaÏlivá (jinak by se tûleso rozlétlo na kusy - ãi, pﬁesnûji ﬁe-
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ãeno - materiál z rovníku by odlétl a odnesl tím ãást momentu hybnosti, takÏe rychlost rotace by klesla na takovou hodnotu, pﬁi níÏ by se obû síly opût rovnaly).
Odstﬁedivé zrychlení na rovníku vyjádﬁíme jako
,
kde r je polomûr tûlesa a T je perioda rotace.
Gravitaãní zrychlení na povrchu je
,
kde κ je gravitaãní konstanta a M je hmotnost koule.
ProtoÏe
,
kde ρ je hustota materiálu, pﬁedpokládáme, Ïe je v celém objemu koule stejná, mÛÏeme psát

Z podmínky, Ïe odstﬁedivé zrychlení na povrchu musí b˘t men‰í (nebo rovno) neÏ
gravitaãní, dostaneme omezení na periodu rotace planetky:

Toto je velice dÛleÏit˘ v˘sledek, protoÏe ukazuje, Ïe minimální moÏná perioda rotace nezávisí na rozmûru planetky (kter˘ lze z pozorování urãit jen s velkou chybou), ale
pouze na její hustotû. Pﬁedpokládáme-li, Ïe hustota materiálu je u v‰ech planetek
stejná, dostáváme dokonce omezení na periodu pro v‰echny planetky stejné.
Periodu rotace zmûﬁíme snadno ze svûtelné kﬁivky. V souãasnosti známe periody
témûﬁ jednoho tisíce planetek blízkozemních a v hlavním pásu. Na následujícím grafu je vynesena perioda 987 planetek v závislosti na jejich prÛmûru. Na první pohled
je patrné, Ïe nad jistou hodnotu rotaãní frekvence se planetky jiÏ témûﬁ nevyskytují.
V˘jimku tvoﬁí skupina planetek v levé
horní ãásti grafu - to jsou objekty s rozmûrem men‰ím neÏ 150 metrÛ a tedy celistvé kusy, pravdûpodobnû právû stavební prvky vût‰ích planetek. V˘jimku
tvoﬁí nedávno objeven˘ objekt 2001
OE84, tzv. „superfast rotator“, kter˘ je
nejvût‰ím znám˘m monolitem s rozmûrem asi 1 km.
Kromû témûﬁ úplné absence velmi
rychle rotujících planetek s rozmûry nad
150 m prozrazují svûtelné kﬁivky planetek dal‰í fakt: se vzrÛstající frekvencí ro-
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tace v˘raznû klesá jejich amplituda. Amplituda svûtelné kﬁivky (tedy rozdíl mezi nejvût‰í a nejmen‰í jasností planetky zpÛsoben˘ rotací) závisí pﬁedev‰ím na tvaru planetky. âím více se povrch planetky odli‰uje od koule, tím je amplituda vût‰í.
(Dokonalá koule – neuvaÏujeme-li moÏné rozdíly v albedu na rÛzn˘ch místech povrchu – bude mít bûhem jedné otoãky stále stejnou jasnost a tedy nulovou amplitudu).
Závislost mezi amplitudou svûtelné kﬁivky a frekvencí rotace tedy naznaãuje, Ïe
rychleji rotující planetky mají kulatûj‰í tvar. A to je pﬁi jejich vnitﬁní struktuﬁe pochopitelné – rychlá rotace je zkrátka zakulatí.
Obﬁí krátery a hustoty planetek
Zábûry planetek Gaspra a Ida z kosmické sondy Galileo, stejnû jako planetky
Mathilde a Eros ze sondy NEAR na nich odhalily krátery takov˘ch velikostí, Ïe by je
pevné celistvé tûleso nikdy nemohlo pﬁeÏít. Napﬁíklad nejvût‰í kráter na povrchu planetky Mathilde má prÛmûr 33 km, pﬁiãemÏ vlastní planetka má rozmûry 46 x 48
x 66 km. Podobn˘ pﬁípad nalezneme i na
Marsovû mûsíãku Phobos, jehoÏ prÛmûr
je 22 kilometrÛ a má na sobû kráter velikosti 11 km. ZároveÀ na jejich povrchu
nejsou Ïádné stopy po destrukci tûlesa
planetky, k jaké by jistû pﬁi tak velkém
nárazu muselo dojít. Aãkoliv se zdá, Ïe
rozbití aglomerátu z nespojen˘ch, pouze
volnû gravitaãnû shlukl˘ch balvanÛ, by
bylo jednodu‰‰í neÏ zniãení celistvého tûlesa, je tomu právû naopak. Pﬁi nárazu do Popis obrázku: závislost mezi stﬁední amplitupevného kusu se totiÏ materiálem ‰íﬁí rá- dou svûtelné kﬁivky a rotaãní frekvencí
zová vlna, díky níÏ se energie impaktu pro blízkozemní planetky (svislé úseãky) a plavelmi snadno (a také velmi rychle) roz‰í- netky hlavního pásu (ãtvereãky).
ﬁí do v‰ech míst tûlesa a v místech, kudy
rázová vlna prochází, klesá pevnost látky
a objekt se tak tﬁí‰tí a rozpadne se na kusy. Naproti tomu uvnitﬁ Rubble-Pile se
rázová vlna ne‰íﬁí vÛbec nebo jen obtíÏnû, energie impaktu se pohltí vzájemn˘m
tﬁením jednotliv˘ch kusÛ o sebe a náraz
se tudíÏ t˘ká jen nejbliÏ‰ího okolí místa
dopadu (toto „nejbliÏ‰í okolí“ v sobû mÛÏe zahrnovat i polovinu objemu planetky,
ale zbytek zÛstává prakticky nedotãen).
RovnûÏ i tvar kráterÛ napovídá tomu,
Ïe byly formovány pﬁedev‰ím gravitací – Popis obrázku: O planetce Mathildû lze ﬁíci, Ïe
zatímco typické impaktní krátery v pev- je to spí‰ soustava kráterÛ obalená hmotou
ném materiálu, napﬁ. na Mûsíci, modelu- planetky, neÏ planetka s krátery.
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je právû ‰íﬁící se rázová vlna, v pﬁípadû Rubble-Piles je materál spí‰e jen „rozhozen“
a poté dopadá zpût (nebo odlétá pryã), podobnû jako kdyÏ v písku odpálíte petardu.
PrÛlet sondy NEAR okolo planetky Mathilde umoÏnil také pﬁímé zmûﬁení její
stﬁední hustoty. Ze zmûny smûru letu sondy, zpÛsobené gravitaãním vlivem planetky, byla odvozena hodnota 1300 kg . m-3 (tedy jen o tﬁetinu více neÏ hustota vody).
ProtoÏe spektrální anal˘za povrchu planetky ukazuje, Ïe ji tvoﬁí stejn˘ materiál, jak˘
známe ze Zemû v podobû meteoritÛ zvan˘ch chondrity, musí b˘t její nitro znaãnû pórézní. Typické hustoty chondritÛ jsou totiÏ 2000 kg . m-3, uvnitﬁ planetky tedy nûco
chybí a tímhle chybûjícím „nûco“ jsou právû ‰kvíry mezi jednotliv˘mi balvany.
Dal‰í indície
Na povrchu Mûsíce známe ﬁadu útvarÛ naz˘van˘ch catena neboli ﬁetûz kráterÛ.
Nûkteré z nich jsou zﬁejmû zpÛsobeny dopadem tûlesa, které muselo b˘t nutnû roztrháno slapov˘mi silami (v˘sledek rozdílné gravitaãní síly na bliÏ‰í a vzdálenûj‰í
stranû) Mûsíce, pﬁípadnû Zemû, na mnoho men‰ích ãástí, podobnû jako tomu bylo pﬁi
pádu komety Shoemaker-Levy 9 na Jupiter. Vzdálenost, ve které kapalné tûleso mÛÏe prolétnout okolo planety, aniÏ by bylo roztrháno slapov˘mi silami se naz˘vá
Rocheova mez. Pro tûleso o hustotû 2000 kg.m-3 prolétávající okolo Zemû je tato
vzdálenost rovna 3,4 zemsk˘m polomûrÛm. Planetku typu Rubble-Pile lze ke kapalinû v jistém smyslu pﬁirovnat, mezi jednotliv˘mi stavebními elementy není napûtí
v tahu. Pro monolitickou planetku, tvoﬁenou jedním kusem „kamene“ tato mez prakticky neexistuje, takov˘ objekt pﬁeÏije prÛlet okolo planety bez úhony.
Nakonec nelze nevzpomenout binární planetky, jejichÏ vysvûtlení tkví právû v existenci Rubble-Piles. Mezi blízkozemními tûlesy jich pozorujeme (relativnû) velmi
mnoho – odhady celkového poãtu se blíÏí aÏ jedné ‰estinû v‰ech – a princip jejich
vzniku je stejn˘ jako u pﬁede‰lého pﬁípadu.
Proã?
OpusÈme na závûr otázku „Jak?“ a vraÈme se k pÛvodnímu názvu ãlánku. Proã patﬁí
vût‰ina planetek mezi Rubble-Piles? Nabízí se v podstatû dvû varianty:
• Planetky vznikly pﬁímo akumulací pÛvodnû men‰ích kusÛ, které se setkávaly
mal˘mi rychlostmi a proto nebyly roztﬁí‰tûny, ale pospojovaly se v jeden objekt.
• Planetky byly pÛvodnû celistvé kusy, ale vzájemn˘mi sráÏkami se roztﬁí‰tily na
men‰í, které buì zÛstaly pohromadû, nebo se po poãáteãním rozpadu opût vzájemnou gravitací popﬁitahovaly.
Pravdûpodobnû platí druhá varianta, protoÏe vzájemné rychlosti planetek jsou pﬁi
setkání pﬁíli‰ vysoké na to, aby do sebe jen „drcly“ a dále pokraãovaly po spoleãné dráze. RovnûÏ numerické simulace sráÏek (expertem v tomto oboru je Bill Bottke
z Cornellovy Univerzity) vedou k v˘sledkÛm, které pﬁímo podporují druhou variantu.
A jak je moÏné, Ïe pouhé snímky z meziplanetárních sond pﬁímo neodhalují
strukturu planetek? Na nich pﬁeci Ïádné balvany nevidíme. Stejnû tak jako povrch
Mûsíce, i povrch planetek podléhá erozi, zpÛsobovanou neustál˘mi dopady mal˘ch
tûlísek, které tﬁí‰tí povrch a drÈ takto vzniklá zahlazuje nerovnosti. U planetek v hlavním pásu je tento proces dokonce mnohem intenzivnûj‰í neÏ v pﬁípadû Mûsíce, pro-
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toÏe dopadajícího materiálu je více. Povrch planetek je tak kompletnû pokryt vrstvou
jemného prachu a úlomkÛ, která ukr˘vá skuteãnou podstatu jejich vnitﬁku.
Ve snaze o maximální objektivitu jsem se na závûr zeptal Petra Pravce, jestli by
mohl uvést nûjaké argumenty, které by mluvily proti hypotéze o planetkách ve formû Rubble-Piles. Dostalo se mi odpovûdi: „No, je to tak, jasné argumenty proti nejsou.
Není to hezké, kdyÏ to do sebe zapadá?“
Petr Scheirich

LEONIDY 2001 – expedice ·erlich
Vzhledem k silné inverzi, která panovala nad polabskou níÏinou, jsme se museli pﬁesunout do nedalek˘ch Orlick˘ch hor. Byla to typická hurá akce na poslední chvíli.
Kolem dvaadvacáté hodiny zavolal Pepa Kujal na ‰erli‰skou Masarykovu chatu. No
a po krátkém rozhovoru se dozvûdûl, Ïe je na hﬁebeni jasno. Wow! To byl ten prav˘
impuls k rychlému jednání. Kvapnû jsme pﬁipravili v‰echny potﬁebné vûci na pﬁeÏití a úderem pÛlnoci 18. listopadu jsme opustili Hradec Králové. Ve sprintujícím autû se nacházela skupina natû‰en˘ch astronomÛ ve sloÏení Míra BroÏ, Pepa Kujal,
Martin Lehk˘ a Martin Navrátil.
Cesta ubíhala velmi rychle a míﬁila stále vzhÛru. Za Dobru‰kou jsme se vnoﬁili do
mlhy (inverzní oblaãnosti) tak husté, Ïe by se dala krájet. Nedlouho poté jsme si
v‰imli, Ïe zaãínají b˘t vidût hvûzdy, a pﬁi pﬁíjezdu do De‰tného bylo jiÏ zcela jasno.
Nádhera! Deprimovala nás jen teplota, zvlá‰tû kdyÏ Martin Navrátil poctivû hlásil
kaÏd˘ pÛlstupÀov˘ pokles na digitálním teplomûru. Dole v De‰tném bylo témûﬁ
-9 °C, ale nakonec se v‰e v dobré obrátilo. Pﬁi závûreãném strmém v˘jezdu jsme jak
nÛÏ máslem protínali teplotní vrstvy inverze a na vrcholku bylo jen -3°C.
Za pozorovací stanovi‰tû jsme si vybrali lehce zasnûÏenou louãku na ·erli‰ském
sedle (990 m. n. m.). Ulehli jsme do spacákÛ a zaãali lehce omrzat. JiÏ zmínûná pﬁíjemná teplota poklesla do rána asi na -5°C. Vskutku to byl nev‰ední pohled jak ve‰keré vûci, vãetnû vlasÛ, mûní barvu a pokr˘vají se bûloskvoucí vrstviãkou ledov˘ch
krystalkÛ. MoÏná tomu pﬁispûl i slab˘ vûtﬁík. Av‰ak v kaÏdém pﬁípadû se to vyplatilo. Odmûnou byla fantastická tmavá obloha s prÛmûrn˘m mhv 7.0 mag. Snad jedin˘m mínusem bylo zodiakální svûtlo, které nad ránem dosti ru‰ilo.
Asi od 00h20m UT aÏ do svítání jsme fotografovali, bohuÏel nûkteﬁí jen chvilku,
neÏ jim zamrzl aparát. Martin Lehk˘ navíc provádûl statistické sledování a mûl plné
ruce práce, Leonidy létaly o sto ‰est. Za 2.15 hodin ãistého ãasu (po odeãtení pﬁestávek a prodlev pﬁi zapisování) spatﬁil 180 meteorÛ, z toho 156 Leonid, 3 Tauridy a 21
sporadick˘ch. Zvlá‰tû k ránu prudce stoupala frekvence. V posledním intervalu mezi 4h09m a 4h39m UT proletûlo 46 Leonid. Nûkteré i ve spr‰kách, tﬁeba tﬁi najednou.
Nebo pﬁedvedly rozstﬁel, z radiantu se souãasnû rozlétly na rÛzné strany a ãlovûk nevûdûl kam se má dﬁíve dívat. Bûhem noci jsme spatﬁili také nûkolik úÏasn˘ch bolidÛ,
které dokázaly osvûtlit krajinu a zanechávaly nûkolikaminutové stopy.
Nejjasnûj‰í a naprosto nejúÏasnûj‰í byla Leonida, která proletûla ve 3:19:30 UT.
V‰echny pﬁítomné naprosto ‰okovala a paralyzovala. Na 2-3 sekundy oslnila krajinu
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a bylo svûtlo jako ve dne (mûla jasnost kolem -15 aÏ -17 mag.). Po pﬁeletu zÛstala v˘razná ãervenoÏlutá stopa s modrofialov˘m koncem (ve smûru letu), její jasnost jsem
odhadl minimálnû na -2 mag (délka asi 15°). Po nûkolik vteﬁin zÛstala nehnutû stát.
KdyÏ trochu zeslábla, zaãala se mûnit. V pravé ãásti se vytvoﬁila
úÏasná smyãka, postupnû pﬁe‰la v nepravideln˘ oválek s jasnou spodní ãástí a tato
pﬁetrvala nejdéle. Trochu se zalomila a nabrala definitivní tvar, dvojoblouãku pﬁipomínajícího W. Postupem ãasu stopa stále více slábla, natahovala se a klesala k v˘chodnímu obzoru. 24 minut po pﬁeletu dosáhla délky pﬁes 80° a rozkládala se od
Malé Medvûdice aÏ do Lva. Poslední jisté pozorovaní zbytku stopy je z období asi
30 minut po pﬁeletu.
Jak jsme se pozdûji dozvûdûli, byl tento nev‰ední bolid sledován z mnoha míst
na‰í republiky a také ze Slovenska. Kamil Hornoch v Lelekovicích jej mûl nad severním obzorem, u nás byl témûﬁ v zenitu a Lubo‰ Brát v Peci pod SnûÏkou hlásí, Ïe
byl nedaleko radiantu. Snadno se tedy dá vystopovat jeho skuteãná trajektorie v atmosféﬁe. Pﬁi‰lo i jedno „nepﬁímé“ hlá‰ení od Seãské pﬁehrady. Petr Horálek si v‰iml
v inkriminovan˘ ãas záblesku. Îe by bolid prosvítil i oblaãnost?
Tûsnû po zaãátku svítání se obloha bûhem krátké chvilky zcela zatáhla inverzní
oblaãností z polské strany. Vpadla nám neãekanû do zad. Nebyla v‰ak vysoko a tak
jsme se pﬁeci jen rozhodli pro plánovan˘ ranní v˘let. Hustou mlhou jsme se prodírali vzhÛru na nejvy‰‰í vrchol Orlick˘ch hor, Velkou De‰tnou (1115 m. n. m.). A vyplatilo se to. Vrcholek leÏel pﬁesnû na hranû polské inverze, která pﬁes hﬁeben pﬁepadala k nám. Pﬁi v˘chodu Slunce se nám tak otevﬁel nádhern˘ pohled, aÏ k obzoru
byla celá âeská kotlina vyplnûna nízkou inverzí sahající tak do 800 m a pﬁipomínala naãechranou peﬁinku, jen skoãit. Celkovû skvûlému dojmu pﬁispûlo také znaãnû
‰ikmé osvûtlení a ke slovu se dostala hra barev a stínÛ. Lep‰í závûr akce jsme si
vskutku nemohli pﬁát.
Martin Lehk˘

Polární záﬁe 05. / 06. XI. 2001
Podezﬁelé naãervenalé záﬁe jsme si na královehradecké hvûzdárnû v‰imli pﬁed pÛl tﬁetí
svûtového ãasu. Ihned jsme vybûhli na terasu a pﬁed námi se otevﬁel nevídan˘ pohled.
Jist˘ hrdina hry Dobytí severního pólu od v˘znamného ãeského génia, by vykﬁikl: „To
je ona! âetl jsem o ní v Uãitelsk˘ch novinách!“ A vskutku by se nem˘lil. Nad cel˘m severním obzorem plála nefal‰ovaná polární záﬁe. Co plála, pﬁímo zuﬁila! Mûli jsme ‰tûstí,
Ïe jsme ji chytli pﬁi nástupu do maxima. Na prv˘ pohled okamÏitû upoutaly pozornost
dva útvary v naãervenalém oblouku, klenoucím se pﬁes sever. Na ‰pici oje Velkého vozu byl v˘razn˘ rud˘ oblak a pod Wéãkem stál osamocen˘, témûﬁ oslniv˘, bûlav˘ pruh.
Letm˘m pohledem jsem mrknul na hodinky, ukazovaly 2:30 UT. Bûhem chvilky se pﬁesnû uprostﬁed objevil dal‰í oblak a v nûm trojice ménû v˘razn˘ch pruhÛ. Také celkov˘ jas
oblouku se zv˘‰il. Vrchol sahá minimálnû do v˘‰ky 40o. Monumentální. NeÏ jsme staãili vzpamatovat, pﬁi‰la dal‰í vût‰í zmûna. V˘razn˘ pruh se zmen‰il, ale v tûsné blízkos-
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ti se rozzáﬁily dal‰í dva a celá pruhová soustava se zahalila do silného oblaku. O dvû minuty pozdûji, ve 2:42 UT, se podobná struktura objevila i na stranû Velké Medvûdice,
nicménû nemûla dlouhého trvání. Zato trojice pruhÛ na stranû Wéãka bezkonkurenãnû
vévodila po mnoho a mnoho minut. Av‰ak nic netrvá vûãnû. Postupnû docházelo k útlumu aktivity. Objevovalo se stále ménû pruhÛ a rudá barva oblouku se mûnila v ãervenou. Dal‰í siln˘ vzestup aktivity jsme zaznamenali ve 3:20 UT, pod Wéãkem se rozhoﬁel na deset minut mohutn˘ oblak pln˘ pruhÛ. A repete. V‰e jsme si zopakovali ve
3:55 UT, tentokráte se v‰ak pﬁidal i stejnû aktivní oblak pod Malou Medvûdicí. Poslední
záchvûv velkolepé podívané, vskutku. Ve 4:11 UT jsme na obloze vidûli jiÏ jen slabou
naãervenalou záﬁi, která nadále slábla a ustupovala k severnímu obzoru. Plnou vládu
pﬁevzal mûsíãní svit. Nicménû aÏ do svítání byl patrn˘ narÛÏovûl˘ nádech.
Z nev‰ední podívané nad královehradeckou hvûzdárnou zbyly jen nádherné vzpomínky a nûkolik zdaﬁil˘ch fotografií Mirka BroÏe a Martina Lehkého. Potû‰itelné je, Ïe
v rÛzn˘ch ãástech regionu úkaz sledovalo i nûkolik dal‰ích ãlenÛ ASHK. V drtivé vût‰inû to byli ‰Èastlivci, kteﬁí nevypínají na noc své mobilní telefony. Vskutku ‰Èastlivci, neboÈ víc jak polovina lidí, které jsme se snaÏili vzbudit, mûla telefon vypnut. Pokud si tedy nechcete nechat ujít zajímav˘ úkaz na obloze, je potﬁeba se zamyslet.
Martin Lehk˘

Republikánsk˘ kalendáﬁ
JiÏ del‰í dobu se chystám napsat do Trpaslíka ãlánek o kalendáﬁi, kter˘ byl zaveden po
vypuknutí první revoluce ve Francii a nyní k tomu koneãnû dozrál ãas. KdyÏ jsem
o nûm poprvé ãetl v kníÏce Z ﬁí‰e hvûzd 1 od Gustava Grusse (professor astronomie pﬁi
c. k. ãeské universitû), myslel jsem, Ïe se potrhám smíchy. Jak by ﬁekl Obelix (kdyby
ov‰em sám nebyl pÛvodem témûﬁ Francouz): „Ti Francouzi jsou blázni.“
Zaãátek kalendáﬁe byl stanoven na rok 1792, kaÏd˘ rok zaãínal vÏdy podzimní rovnodenností. Republikánsk˘ letopoãet mûl pevné sluneãní roky o 365 nebo 366 dnech. Den
zaãínal pÛlnocí a dûlil se na 10 hodin, kaÏdá po 100 minutách o 100 sekundách (!). 2
Rok se dûlil na dvanáct mûsícÛ po tﬁiceti dnech. KaÏd˘ se dále dûlil na tﬁi dekády (alternativa k t˘dnÛm). Názvy jednotliv˘ch mûsícÛ byly:
Podzimní mûsíce:
1. Vendémiaire (Prodejní)
2. Brumaire (Mlhav˘)
3. Frimaire (Ojínûn˘)

Zimní mûsíce:
4. Nivôse (Rovn˘ - od slova rovnost)
5. Pluviôse (De‰tiv˘)
6. Ventôse (Vûtrn˘)

Jarní mûsíce:
7. Germinal (mûsíc klíãkÛ)
8. Floréal (mûsíc kvûtin)
9. Prairial (mûsíc luk)

Letní mûsíce:
10. Messidor (mûsíc vykoupení)
11. Thermidor (mûsíc tepla)
12. Fructidor (mûsíc ovoce)

(V‰imnûte si, jak se názvy mûsícÛ v jednotliv˘ch roãních obdobích r˘mují).
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Jména dnÛ v jednotliv˘ch dekádách byla odvozeny jednodu‰e od ãíslování:
Primedi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Decadi.
V‰echny Decadi a nov˘ rok byly svátky, pﬁiãemÏ kaÏd˘ mûl své oznaãení:
V mûsíci Vendémiaire: 1. La Proclamation de la République (Vyhlá‰ení republiky),
10. La Nature (Pﬁíroda), 20. Le Genre Humain (Lidsk˘ rod), 30. Le Peuple Francais
(Francouzsk˘ lid).
Brumaire: 10. Les Bienfaiteurs de l'Humanité (Dobrodinní lidskosti), 20. Les
Martyrs de la Liberté (Muãedníci za svobodu), 30. La Liberté et l'Egalité (Svoboda a rovnost).
Frimaire: 10. La République (Republika), 20. La Liberté du Monde (Svoboda svûta),
30. L'Amour de la Patrie (Láska k vlasti).
Nivxse: 10. La Haxne des Tyrans et des Traxters (Zá‰È tyranÛ a zrádcÛ), 20. La Verité
(Pravda), 30. La Justice (Spravedlnost).
Pluvixse: 10. La Pudeur (Stud), 20. L'Immortalité (Nesmrtelnost), 30. L'Amitié
(Pﬁátelství).
Ventxse: 10. La Frugalité (Stﬁídmost), 20. Le Courage (Odvaha), 30. La Bonne Foi
(Poctivost).
Germinal: 10. L'Héroisme (Hrdinství), 20. Le Désintéressement (Nestrannost), 30,
Le Stoicisme (Stoicismus).
Floréal: 10. L'Amour (Láska), 20. La Foi Conjugal (ManÏelská vûrnost), 30. L'amour
Paternel (Rodiãovská láska).
Prairial: 10. La Tendresse Maternelle (Mateﬁská nûha), 20. La Piété Filiale (Synovská
láska), 30. L'Enfance (Dûtství).
Messidor: 10. La Jeunesse (Mládí), 20. La Virilité (MuÏnost), 30. La Vieillese
(Stáﬁí).
Thermidor: 10. Le Malheur (Ne‰tûstí), 20. L'Agriculture (Rolnictví), 30. L'Industrie
(PrÛmysl)
Fructidor: 10. Nos Aieux (Pﬁedkové), 20. La Postérité (Potomstvo), 30. Le Bonheur
(Blaho).
Po dvanácti mûsících následovalo pût dodateãn˘ch dní (Sanscullotides), rovnûÏ
v‰echny sváteãní – 1. La Vertu (Ctnost), 2. Le Génie (Nadání), 3. Le Travail (Práce), 4.
L'Opinion (Názor), 5. La Récompense (Odplata), 6. La Révolution (Revoluce) – kaÏd˘m
ãtvrt˘m rokem se pﬁidával je‰tû 6. den.
Jednotlivé dny v dekádû mûli rovnûÏ svá jména, kaÏd˘ jednotliv˘ Quintidi obdrÏel jméno zvíﬁete, poslední Quintidi jméno hospodáﬁského stroje, ostatní dny mûly
názvy rostlin a nerostÛ, napﬁ. 15. Vendémiaire = Ane (osel), 28. Nivxse = Zinc (zinek),
14. Vendémiaire = Réséde (reseda).
Usnesením senátu (dne 21. Fructidor roku 13) po nástupu Napoleona na trÛn byl
republikánsk˘ kalendáﬁ zru‰en k datu 10. Nivxse roku 14 (= 1. ledna 1806) a v platnost byl uveden opût kalendáﬁ gregoriánsk˘. Republikánsk˘ letopoãet byl doãasnû
vzkﬁí‰en je‰tû za doby paﬁíÏské kommuny – v mûsících Germinal a Floréal roku
79. republiky.

20
âeské pﬁeklady francouzsk˘ch názvÛ nepí‰u kurzívou bezdÛvodnû. Po více jak ãtyﬁletém období od okamÏiku, kdy jsem naposledy pronesl francouzskou vûtu, a více neÏ 200 letech v˘voje francouzského jazyka od dob revoluce mi jejich pﬁeklad dal trochu zabrat. Za jejich úplnou správnost
tedy neruãím a v‰em frankofilním ãtenáﬁÛm, kteﬁí v nich najdou chyby, se omlouvám.
Petr Scheirich
1 Mimochodem nejhezãí a nejobsaÏnûj‰í uãebnice klasické astronomie, jakou jsem kdy vidûl. Urãitû ji budu
v Bílém Trpaslíku je‰tû mnohokrát citovat.
2 Takto zavedená sekunda pﬁedstavuje 0,864 sekundy na‰í. I pﬁi zavádûní v podstatû francouzské soustavy SI
byly jisté tendence zavést decimální dûlení i do ãasu. Na‰tûstí (nebo bohuÏel?) se to neujalo.

Mal˘ pozorovatelsk˘ námût pro zaãínající „Apaãe“?
Máte-li vÛbec kdo moÏnost, nalistujte si Bíl˘ trpaslík ãíslo 60. Vûﬁím, Ïe vût‰ina z vás
tu moÏnost má, za coÏ asi vdûãíme fantastickému CD-ROM (díky v‰em, jsem pﬁíjemnû ‰okován). Mám rád fotografie Josefa Klepe‰ty, mám jeho knihu i s tou úÏasnou
Andromedinou galaxií a bolidem... Proto jsem si stra‰nû rád pﬁeãetl pﬁepis jeho záznamu z té noci, kdy fotka vznikla. Proã jsem se ale o tom rozepsal? Donutila mû k tomu zﬁejmû poznámka Tomá‰e Rezka na konci ãlánku, neboÈ mi pﬁi‰lo, Ïe se moÏná
mnozí pod dojmem jeho závûru pﬁipravují o nádhern˘ záÏitek. Pokud tomu tak není,
je to jistû po letech od vzniku tohoto ãlánku jen dobﬁe :-)
Pozn. Tomá‰e Rezka: „Aãkoli sám autor tohoto textu tvrdí, Ïe jde o autentick˘ pﬁepis ze skuteãného pozorovacího deníku, je v‰em pozorovatelÛm asi zﬁejmé, Ïe jde spí‰e o krásn˘ podvrh. Pochybuji totiÏ, Ïe lze v první polovinû mûsíce záﬁí ve dvû hodiny v noci zahájit expozici letních souhvûzdí a k ránu se souãasnû louãit pohledem na
zimní hvûzdy. Nicménû je to pûkné, a laik, kter˘ nikdy celou podzimní noc neprobdûl, nic nepoznává.“
Mám-li k tomuto nûco ﬁíci – musím. Pan Klepe‰ta buì uvádí pﬁepis ze svého deníku, nebo je neuvûﬁitelnû nadan˘ v popisu toho, co vidûl. A Ïe je to nádherné poãtení, viìte?
JenÏe – psal se 30. srpen 2000 po pÛlnoci a já mûl to neuvûﬁitelné ‰tûstí dostat se
do Koperníkovy kopule KleÈské hvûzdárny. Mûl jsem samozﬁejmû chuÈ dûlat deset
vûcí najednou, ale nakonec jsem odolal témûﬁ v‰em deep-sky. Nikdy jsem nefotil
s pohonem a tak jsem to zkusil. Fotek vzniklo nûkolik, ale víte co je pozoruhodné?
Jedna zachycuje Mléãnou dráhu v souhvûzdí Labutû a Lyry, dal‰í okolí galaxií M 31
a M 33 a poslední vycházející Orion.
Co ﬁíci na závûr? Mám tyto pozdnû letní noci stejnû rád, jako noci brzce zimní.
Koncem léta pozoruji veãer jarní oblohu a po vychutnání oblohy letní a podzimní se
ráno louãím oblohou zimní. Nyní je konec prosince. V‰imli jste si, jak mÛÏeme díky
dlouh˘m nocem stále pozorovat letní oblohu? Jsou to zvlá‰tní paradoxy – a takové
pﬁiná‰í asi jen probdûlé noci. Zkuste si to také.
Martin Gembec
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Leonidy 2001 – zpracování pozorování
V ãísle 103 BT napísal Michal ·vanda príspevok, ktor˘ mal provokaãn˘ názov: „Je
vÛbec k nûãemu dobré pozorování meteorÛ?“. MÀa sa názov tohto ãlánku ako zarytého meteorára dotkol. Rozhodol som sa preto uverejniÈ na‰e pozorovania meteorov
z tohtoroãn˘ch Leoníd a ukázaÈ, Ïe vizuálne pozorovanie k daãomu je, dokonca
na amatérskej úrovni.
Pozorovanie
Do spracovania dát som zaradil tri skupiny pozorovateºov, ktoré sa mi dostali do rúk.
Medzi spracúvané dáta boli zaradené pozorovania skupiny v Ko‰iciach, v Ilave a pozorovania Sekce pozorovatelÛ létavic v Praze.
Zemepisné súradnice stanoví‰È: Ilava (18°14’ E, 49°00’ N), KleÈ (14°17’ E, 48°52’ N)
a Ko‰ice (21°18’ E, 48°46’ N). Nasleduje zoznam pozorovateºov, ktorí boli zahrnutí do
anal˘z (v zátvorke je zaznamenan˘ poãet hodín):
Pozorovanie bolo z dôvodu spracovania rozdelené do intervalov po desiatich minúIlava:
Habuda Pavol (5,97h)
Krsek Martin (4,67h)
Martinisko Peter (6,68h)
Martinisková Monika (5,60h)
Mrazik Peter (4,10h)
Vetrík Miroslav (6,93h)

KleÈ:
Grillová Eva (1,80h)
Hájek Martin (2,05h)
Maierová Petra (2,08h)
Palka Michal (2,00h)
Picková Blanka (1,47h)
Suchan Pavel (1,07h)
·váb Ondﬁej (1,80h)

Ko‰ice:
Necela Róbert (3,98h)
·tec Tomá‰ (4,08h)
Uliãn˘ Lubo‰ (4,08h)
ìaº‰í traja pozorovatelia
boli kvôli nepresnostiam v
urãovaní limitnej magnitúdy vyradení.

tach. Prv˘ interval zaãínal 22:20 SEâ, kaÏd˘ ìaº‰i o desaÈ minút neskôr. Tieto intervaly boli neskôr zloÏené po troch do väã‰ích, z ktor˘ch sa robili závislosti populaãného indexu a ZHR na ãase.
Populaãn˘ index
KaÏdá anal˘za aktivity meteorického roja vyÏaduje najskôr urãiÈ, relatívne koºko meteorov jednotliv˘ch magnitúd roj obsahuje. Toto ãíslo popisuje populaãn˘ index,
definovan˘ ako
(1)
kde N(m) a N(m+1) je poãet meteorov m-tej a m+1-ej magnitúdy. Vo väã‰ine prípadov
sa predpokladá, Ïe pre rôzne m je pomer rovnak˘. Ukazuje sa v‰ak, Ïe v ist˘ch prípadoch toto nie je celkom dobre splnené. Niektoré práce robia taktieÏ rozdiel medzi populaãn˘m indexom, ktor˘ sa pouÏíva pri v˘poãte ZHR (rovnica 2), a strmosÈou luminozitnej funkcie definovanou práve rovnicou 1.
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Graf závislosti poãtu meteorov na magnitúde je na obrázku 1. V prípade, Ïe populaãn˘ index r by bol kon‰tantn˘, bude grafom závislosti priamka. Z grafu vidíme,
Ïe r môÏme za kon‰tantn˘ povaÏovaÈ do -1 magnitúdy. V oblasti -1 aÏ 2 magnitúdy
dochádza k nas˘teniu poãtu meteorov. Prebytok meteorov v tejto oblasti je zrejme
reálny, nie dxsledok v˘berového efektu (napr. chybné zrovnávacie hviezdy). Na porovnanie je uvedené rozdelenie poãtu meteorov pre sporadické meteory. Pre toto rozdelenie je populaãn˘ index kon‰tantn˘ (v závislosti na magnitúde), rovnica (1) je
oveºa lep‰ie splnená.

poãet meteorov

1000

100

Jenniskens
Kresáková
Rendtel
sporadic (Jenniskens)

10

Obr. 1) ZávislosÈ poãtu meteorov na ich
magnitúde. Rôzne znaãky zodpovedajú rôznym prácam, ktoré sa venovali urãeniu percepãn˘ch koeficientov, napr. Jenniskens
1994, Kresáková 1966, Koschack a Rendtel
1990. Percepãné koeficienty pre sporadické
meteory boli pouÏité podºa Jenniskensa.
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Anal˘za magnitúdového rozdelenia Leoníd a sporadick˘ch meteorov jednotliv˘ch
pozorovateºov ukazuje, Ïe priebehy závislosti poãtu meteorov na magnitúde sú podobné. Rovnako, Tauridy mali taktieÏ dobre definovan˘ populaãn˘ index podºa (1).
Do cca 00:00 UT moÏno povaÏovaÈ populaãn˘ index Leoníd za zhruba kon‰tantn˘
v závislosti na magnitúde (mnoÏstvo dát pouÏit˘ch v anal˘ze je príli‰ nízke na jednoznaãné závery), neskôr bolo pozorovan˘ch viac meteorov s jasnosÈou -1 aÏ 1 magnitúd, ako zodpovedá rozdeleniu
meteorov podºa (1). Rovnak˘ prebytok meteorov magnitúdou okolo 0 az 2 sa pozoroval aj v roku
1999. Lep‰ie povedané, bol pozorovan˘ nedostatok veºmi jasn˘ch
a slab˘ch meteorov.
NemôÏeme teda pouÏiÈ pre v˘poãet populaãného indexu priamo
lineárnu regresiu podºa rovnice
(1). Z definície nemá v˘znam
o populaãnom indexe hovoriÈ. (Ak
chceme byÈ presní, mali by sme
sollong
hovoriÈ o strmosti luminozitnej
Obr. 2 V˘voj populaãného indexu poãas noci 17. / 18. 11. 2001 funkcie. Väã‰ina ºudí ale medzi t˘mito dvoma veliãinami nerozli‰uje,
s ãasom.
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nebudeme medzi nimi rozli‰ovaÈ ani ja.) Napriek tomu sa pouÏíva z dôvodu v˘poãtu
ZHR (rovnica 2). Pre v˘poãet populaãného indexu bola pouÏitá skutoãnosÈ, Ïe stredná magnitúda súboru meteorov jednoznaãne urãuje populaãn˘ index.
V˘voj populaãného indexu s ãasom je moÏné sledovaÈ na obrázku 2. Pokles r pri
λΟ=235,83 je spôsoben˘ veºk˘m poãtom bolidov poãas daného intervalu. Z celkového poãtu 23 meteorov s magnitúdou -6 a niÏ‰ou ich 17 patrí do tohto ãasového intervalu. Fyzicky boli pozorované iba ‰tyri alebo päÈ fyzicky rôznych bolidov. Populaãn˘
index dosiahol minima r=1,45 okolo λΟ=235,78, ão zodpovedá ãasu 3:15 SEâ
a následne sa vracal späÈ k hodnote r=1,7, ktorú mal na zaãiatku pozorovania.
ZHR
ZHR (zenitová hodinová frekvencia) bola poãítaná podºa rovnice

(2)
kde h je v˘‰ka radiantu nad obzorom, Teff ãist˘ ãas pozorovania a F korekãn˘ koeficient oblaãnosti jednotliv˘ch desaÈminútov˘ch intervalov. Intervaly boli zluãované
(rovnako ako pri populaãnom indexe) do skupín o dæÏke 30 minút. Poãas noci sa
ZHR pozvoºna zvy‰ovala, maximum nastalo (o pol hodiny neskôr voãi
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Obr. 3 V˘voj ZHR poãas noci 17. / 18. 11. s ãasom.
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predpovediam) asi o ‰esÈ hodín neskôr. To sme nemohli pozorovaÈ, v Európe bol
v tom ãase deÀ.
Zaujímavé môÏe byÈ mierne zv˘‰enie ZHR v ãase medzi 2:00 SEâ aÏ 4:00 SEâ. Ak
sa pozriete na obr. 3 a ak chcete skutoãne veriÈ, Ïe zv˘‰enie aktivity je v tomto ãase
zreteºné voãi pozadiu, potom môÏte ostatn˘ch presvedãiÈ o svojej pravde. Pre toto
zv˘‰enie aktivity hovorí aj skutoãnosÈ, Ïe medzi 2:00 a 4:00 SEâ poklesol populaãn˘
index na svoje minimum (viì obr. 2). Na druhú stranu, populaãn˘ index klesal cel˘
ãas k minimu pri λΟ=235,78 a potom cel˘ ãas stúpal.
Na jednoznaãn˘ záver, ãi sme boli svedkami dajakého starého „trailu“1 alebo
napozorované v˘sledky sú iba zhoda náhod, treba viacej pozorovaní. MôÏe to byÈ iba
‰tatisticky náhodné zv˘‰enie aktivity, môÏe to byÈ prebratie sa ospal˘ch pozorovateºov, nabuden˘ch t˘m, Ïe Leonidy zaãali lietaÈ (neskôr, vìaka tomu, Ïe pozorovali
niekoºko hodín, zaãala ich pozornosÈ opäÈ upadaÈ). MôÏe to byÈ celkom in˘ dôvod.
Pavol Habuda
1 Súãasn˘ model meteorického prúdu Leoníd predpokladá, Ïe pri kaÏdom návrate po sebe zanechá
kométa Tempel-Tuttle vleãku meteorov, ktoré môÏe niekedy neskôr pretnúÈ dráhu Zeme. Postupom
ãasu sa tento trail roz‰iruje. V okamihu, keì sa Zem stretne s t˘mto trailom, pozorujeme zv˘‰enie
aktivity aÏ dokonca meteorick˘ dáÏì. âím star‰í trail, t˘m menej meteorov vidíme, na druhú stranu ãím ìalej sú jasnej‰ie. Napr. dáÏì bolidov v roku 1998 má na svedomí trail z roku 1333. Traily,
ktoré sú zodpovedné za dva meteorické daÏde tohto roku (11:40 SEâ a 19:20 SEâ), sa uvoºnili z kométy v rokoch 1767 a 1699/1866 (dvojit˘ trail).

Patrickova konstanta: Je to hodnota, která vynásobená, vydûlená, seãtená nebo umocnûná nám dá
poÏadovan˘ v˘sledek.

Sagan mû vyhnal do mrazu
8./9. 1. 02, úter˘, STOCHOV, 20:50 SEâ
UÏ jsem hroznû dlouho nebyl pozorovat. Opravdu dlouho. Tak dlouho, Ïe uÏ si ani nepamatuju, kdy to bylo naposledy. Zaãetl jsem se do úÏasné knihy Kosmos od Carla
Sagana a vzpomûl jsem si, Ïe Ïiju ve vesmíru... Probudila ve mnû pozorovatelskou vá‰eÀ. A kdyÏ jsem pﬁi listování CDãkem APO narazil na ãlánek Ivy Bokové o jejím
Messierovském maratonu, ve kterém popisuje, jak kvÛli pár mlhovinám lezla na kÛlnu, bylo rozhodnuto: dnes jdu pozorovat. Jdu pozorovat, i kdyby mûly padat trakaﬁe.
Pﬁedpovûì poãasí na noc vypadala slibnû – nad celou republikou stálá tlaková
v˘‰e. Ale hlásí inverze a mûli pravdu. Stochov je na kopci a neÏ jsem se‰el za mûsto,
na své oblíbené místo, zhor‰ila se mi kvÛli pﬁízemní mlze MHV minimálnû o 2 mag.
Ale to nevadí. Mám prostû absÈák.
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21:00 Mlha houstne, ale musím vydrÏet. Chtûl jsem zaãít u nejbliÏ‰ích objektÛ, ãili u Marsu, ale nevím, jestli ta ãervená hvûzdiãka, ztrácející se u obzoru v mlze je on.
Budu to muset zítra prokonzultovat s mapou.
21:03 Hlavou Pegasa se mihl meteor. Podíval jsem se do mapy hned a nic tak jasného by v tûch místech nemûlo b˘t. TakÏe to asi bude Mars. Je nûkde ve Vodnáﬁi.
Abych nezapomûl: pozoruju jen s triedrem 10x50.
21:13 Jupiter – tﬁesou se mi ruce a rosí okuláry, ale bezpeãnû rozeznám 2 mûsíãky
nalevo od planety. Zapomûl jsem si koupit roãenku na leto‰ní rok (to by se pozorovateli stát nemûlo), takÏe zatím nevím, které to jsou. Doma jsem si vytisknul mapky
na dvû planetky, které bych mohl vidût triedrem – Vestu a Metis.
Vesta má asi 6,5 mag. a nacházím ji v B˘ku snadno.
Zato Metis bude problém. Má 8,25 mag. a je teì tûsnû – asi 15' – u Polluxe. Ale
jak je to daleko v dalekohledu? Aha, mapa napoví, Ïe asi jako vzdálenost sloÏek kappa Gem. TakÏe pohled do mapy, v‰típit si polohy nejbliÏ‰ích „osmiãkov˘ch“ hvûzd,
aby bylo s ãím srovnávat, a pak do triedru. Je to Èip-Èop, ale myslím, Ïe ji mám.
21:35 Mrznou mi nohy. Kdepak, dnes se tak lehce odradit nenechám.
Saturn jen „do poãtu.“ Cosi jako prstenec totiÏ vidím ve svém triedru i u ostatních
jasn˘ch hvûzd.
Uran s Neptunem uÏ stejnû neuvidím, jsou kdesi v KozoroÏci a ten uÏ stejnû
zapadl. TakÏe hurá do hlubokého vesmíru... (ale nejdﬁív je‰tû krátkou zahﬁívací
rozcviãku. Bûhem ní mû vydûsil zvuk, jak se nûjak˘ ‰ílen˘ ﬁidiã pokusil zkrátit si
cestu po nedaleké silnici, která je teì uzavﬁená kvÛli pÛlmetrov˘m závûjím navátého
snûhu. Zdá se ale, Ïe si to vãas rozmyslel.)
21:56 NahlíÏím do svého seznamu spatﬁen˘ch Deep-Sky objektÛ z Karkoschkova
atlasu. Pﬁekvapivû jsou v nûm mezery i tam, kde bych to neãekal. Tﬁeba M43 (DM)
v Ori. Hned to napravuju. Ale pﬁi tûchto podmínkách jen boãním pohledem. Pﬁi té
pﬁíleÏitosti vidím 2 hvûzdy z Trapezu.
OH NGC 1981 v Ori. (taky „prvotina“) vypadá jako malinké, stranovû pﬁevrácené Hyády. Napoãítám v ní asi 10 hvûzd. Vzdálenost 1500 l. y. Tak to bude blízké
Orionovo rameno Galaxie.
22:05 JéÏi‰! Od jihu jde o‰klivá, hustá mlha. Mám co dohánût. OH M35 (Gem.)
– mlÏinka, ale viditelná hned. Ale hvûzdy rozli‰ím asi dvû.
Mlha houstne. Moje dosud neprobádaná zimní souhvûzdí uÏ zakryla. ·koda.
22:20 SnaÏím se o tom, co vidím (aãkoliv momentálnû vidím skrz mraky jen
Jupiter), pﬁem˘‰let trochu v ‰ir‰ím rámci, jak to dokáÏe Carl Sagan, ale moc mi to nejde, protoÏe mi zase mrznou ‰piãky nohou. Asi uÏ nemá smysl ãekat. Tak zas pﬁí‰tû.
Jojo, existuje místo, kam chodím opravdu rád: vesmír.
Petr Scheirich

Problémy se nevytváﬁejí, nemizí, jenom se transformují.
Murphyho zákony mÛÏou zklamat, ale nikdy nezklamou.
VÏdycky, kdyÏ chce‰, aby se ti nûco povedlo, neznám˘ faktor ti zkﬁíÏí plány.
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Utíkejte za Messierem!
Katalog francouzského astronoma Charlese Messiera (1730-1817) snad není nutné
pﬁedstavovat. VÏdyÈ obsahuje vût‰inu nejnápadnûj‰ích hvûzdokup a mlhovin viditeln˘ch ze severní polokoule, které jsou proto ãast˘mi terãi mnoha amatérsk˘ch dalekohledÛ. Ve hvûzdáﬁském Ïargonu se zﬁejmû navÏdy uhnízdila em-tﬁináctka, em-dvacet sedmiãka, em-ãtyﬁicet dvojka…
Ponûkud paradoxní v‰ak je, Ïe prvním impulsem k sestavení tohoto soupisu nebyla krása mlhav˘ch skvrnek, n˘brÏ prav˘ opak: pro lovce komet konce osmnáctého
století byly matoucím nebesk˘m hmyzem, jenÏ zdrÏoval jejich práci. Aby si na nû
mohli dát pozorovatelé vût‰í pozor a pﬁedem se vyvarovali z jásotu nad objevem nové, av‰ak fale‰né vlasatice, zaãal Charles Messier nûkdy od roku 1758 sestavovat jejich soupis – jednak s pomocí dostupné literatury, jednak na základû vlastních objevÛ pﬁi hledání nezbedn˘ch komet. Optika, ani dal‰í pozorovací vybavení tehdy nebylo nejkvalitnûj‰í, a tak do konce Ïivota zapsal do seznamu zhruba sto objektÛ. Ze
stejného dÛvodu je také jejich rozloÏení na nebi zcela nerovnomûrné, urãené pouze
náhodou, která danou hvûzdokupu ãi galaxii pﬁivedla do zorného pole dalekohledu.
Samotn˘ Messier ov‰em pﬁíli‰ nov˘ch objektÛ na nebi nenalezl. Ale vlastnû ani
není divu. VÏdyÈ nejstar‰ím objektem sledovan˘m za humny sluneãní soustavy je
Mléãná dráha a hodnû dlouho jsou známé také nûkteré nápadné skupiny jasn˘ch stálic, eventuálnû drobné mlhavé skvrnky nerozli‰en˘ch hvûzdokup. O Plejádách se napﬁíklad zmiÀuje uÏ ﬁeck˘ básník Hesiodos v dobû kolem roku tisíc pﬁed na‰ím letopoãtem. Navíc je také moÏné, Ïe Aristoteles kolem roku 325 pﬁed na‰ím letopoãtem
pozoroval dvojici otevﬁen˘ch hvûzdokup M 41 ve Velkém psu a M 39 v Labuti, které povaÏoval za komety.
Díky tomu, Ïe obsahuje pouze jasné objekty, stal se MessierÛv soupis v‰eobecnû
oblíben˘ a vlastnû se pouÏívá dodnes. Od toho pÛvodního, kter˘ si mÛÏete prohlédnout kliknutím na podobenku Charlese Messiera, se v‰ak ponûkud li‰í. Za svého Ïivota totiÏ autor nikdy nevydal katalog, kter˘ by obsahoval více neÏ 103 poloÏek. O ty
dal‰í, aÏ do ãísla 110, byl roz‰íﬁen teprve na základû objevÛ v jeho denících ãi korespondenci. Camille Flammarion zavedl galaxii M 104, Helen S. Hogg M 105 (galaxie ve
Lvu), M 106 (galaxie v Honících psech) a M 107 (kulová hvûzdokupa v Hadono‰i),
Owen Gingerich dvojici galaxií ve Velké medvûdici M 108 a M 109, Keneth G. Jones
M 110 (galaxie v Andromedû).
Naopak se také zjistilo, Ïe nûkteré objekty katalogu neexistují, nebo mají ponûkud problematickou identifikaci. Napﬁíklad zjasnûní v Mléãné dráze M 24 bylo
dlouhou dobu ztotoÏÀováno s nev˘raznou kupou NGC 6603, ãtyﬁicát˘ objekt soupisu (tj. M 40) je pro zmûnu pouhou tûsnou dvojhvûzdou, M 47 a M 48 mûly ‰patnû udané polohy, M 91 se ztotoÏnit nepodaﬁilo vÛbec a M 102 je druh˘m pozorováním
M 101 se ‰patnû udanou polohou.
Dodejme je‰tû, Ïe se MessierÛv katalog stal vzorem pro dal‰í astronomy. Jenom
o pár desetiletí pozdûji publikoval William Herschel katalog nûkolika set dal‰ích mlhovin, kter˘ jeho syn John postupnû roz‰íﬁil aÏ na dva tisíce exempláﬁÛ. Vrcholem se
pak stal New General Catalogue, znám˘ pod zkratkou NGC, jenÏ sestavil na základû
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pﬁedcházejících publikací na sklonku devatenáctého století John Louis Dreyer. NGC
(dodateãnû doplnûn˘ tzv. Index Catalogue, zkr. IC) obsahuje skoro deset tisíc poloÏek, u kter˘ch je kromû základních údajÛ uveden i velmi struãn˘ popis vzhledu ve
vût‰ím dalekohledu.
V prÛbûhu 20. století pak vznikla ﬁada dal‰ích soupisÛ, ãasto s ménû ãi více rozsáhl˘mi prÛniky, nûkdy orientovan˘mi jen na konkrétní typ objektÛ, observatoﬁ nebo ãást oblohy. Mezi amatéry se v‰ak dodnes pouÏívá pﬁedev‰ím ten od Charlesse
Messiera (zkr. M) a Johna Dreyera (tj. NGC a IC).
Náhoda tomu chtûla, Ïe se Slunce jednou roãnû, vÏdy kolem jarní rovnodennosti,
dostane do takov˘ch míst na nebi, kde neleÏí jedin˘ objekt Messierova katalogu. To
ov‰em znamená, Ïe v této dobû lze teoreticky bûhem jediné noci spatﬁit prakticky
v‰echny poloÏky slavného soupisu. Staãí jen, kdyÏ vám bude pﬁát trocha ‰tûstí.
Tomuto zvlá‰tnímu pozorování se nûkdy ﬁíká MessierÛv maratón a „bûhá“ se uÏ
mnoho desítek let. Samozﬁejmû, Ïe není vÛbec jednoduch˘, obzvlá‰È kdyÏ „pravovûrní sportovci“ zakazují pouÏívat dûlené kruhy ãi jinak navádûné dalekohledy. TakÏe
kdyÏ se vám napoprvé podaﬁí zahlédnout alespoÀ sedmdesát, osmdesát poloÏek z katalogu, mÛÏete b˘t velmi spokojeni. KaÏdopádnû se jedná o skvûlé procviãení práce
s hvûzdn˘mi mapami a dalekohledem, které lze provádût (samozﬁejmû, Ïe ne s takov˘mi v˘sledky) i jindy bûhem roku.
Co v‰echno budete k maratónu potﬁebovat? âervenou baterku, triedr, dalekohled
na stativu (nejlépe obﬁí binar 25x100) a dobr˘ atlas (Atlas Coeli, Sky Atlas 2000), ve
kterém si – pokud je pﬁesnû neznáte – vyznaãíte polohy jednotliv˘ch Messierovsk˘ch
objektÛ. Hodit se bude také podrobnûj‰í mapa souhvûzdí Panny a VlasÛ Bereniky
(napﬁíklad z Uranometrie 2000.0). DÛleÏitou podmínkou je i vhodn˘ v˘bûr pozorovacího stanovi‰tû: musíte mít neru‰en˘ v˘hled nízko nad obzor a samozﬁejmû ãist˘,
prÛzraãn˘ vzduch. Ve mûstech tedy cel˘ maratón urãitû „nezabûhnete“.
JestliÏe máte v‰echno pﬁipraveno, staãí poãkat na jasné poãasí a pokud moÏno
v dobû kolem novu vybûhnout. Jak ukazují zku‰enosti mnoha hvûzdáﬁÛ, je v˘hodné
zaãít jiÏ za soumraku. Prvními dvûmi zastávkami pak musí b˘t galaxie M 77 ve
Velrybû a M 74 v Rybách nízko nad severozápadním obzorem. Spatﬁit je bude velmi
obtíÏné a s velkou pravdûpodobností se vám to vÛbec nepodaﬁí. Moc tedy neotálejte
a rychle se podívejte na trojici M 31, 32 a 110 v Andromedû, kulovou hvûzdokupu
v Zajíci M 79 a galaxii M 33 Trojúhelníku, které také rychle mizí ve svûtlém oparu
západního obzoru. Po tûchto metách jiÏ tolik pospíchat nemusíte a v klidu si prohlédnûte objekty podzimních a zimních souhvûzdí.
Pravdûpodobnû nûkdy k pÛlnoci dorazíte do „Srdce jarních galaxií“ – souhvûzdí
Panny a VlasÛ Bereniky. Zde nastanou pﬁímo „messierovské Ïnû“. V nepﬁehledné tlaãenici mlhav˘ch skvrnek bezesporu oceníte podrobnûj‰í mapu neÏ jakou je BeãváﬁÛv
Coeli ãi TirionÛv Sky Atlas, ale moÏná budete také natolik zruãní, Ïe si po hodince,
dvou hledání dáte na krátkou chvíli pauzu s hrnkem horkého ãaje nebo kávy.
Ve tﬁi hodiny ráno se kaÏdopádnû blíÏíte k cíli. Za chvíli totiÏ zaãne svítat, takÏe
nezbude neÏ se zamûﬁit nad v˘chodní obzor a podívat se na objekty letní a podzimní
oblohy: kulové hvûzdokupy M 2, M 72 a M 73 ve Vodnáﬁi, M 55 a M 75 ve Stﬁelci,
M 30 v Kozorohovi a jestli se vám to nepovedlo z veãera, mÛÏete se pokusit na svût-
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lé obloze znovu vyhledat Mlhovinu v Andromedû M 31 spolu s dvojicí satelitních galaxií M 32 a 110. S rostoucím jasem oblohy, kokrháním kohoutÛ ve vzdálené vesnici, padající rosou a pﬁíjemnou únavou, se krátce poté ocitnete v zaslouÏeném cíli.
Jiﬁí Du‰ek

Trpasliãí tipy
na únor, bﬁezen a duben 2002
Tak tu zas máme jaro a pﬁehled nûkter˘ch zajímav˘ch vûcí, které nám pﬁichystá obloha (schválnû nepí‰i v‰ech, protoÏe ãlovûk nikdy dopﬁedu neví, jaká pﬁekvapení mu
noãní nebe pﬁipraví, a to je jen dobﬁe).
20./21. února – Mûsíc se bûhem noci blíÏí k Saturnu. Kolem druhé hodiny ranní
zapadají poblíÏ sebe, Saturn asi 0,5 stupnû od okraje Mûsíce (mimo na‰e území dojde k zákrytu)
22./23. února – Mûsíc se bûhem noci blíÏí k Jupiteru. V dobû západu Mûsíce dojde k zákrytu (Praha 03:49 SEâ), ve v˘chodnûj‰ích ãástech republiky uÏ bude Mûsíc
tûsnû pod obzorem
10. bﬁezna – Zhruba v tûchto dnech nastává maximum jasnosti dlouhoperiodické promûnné hvûzdy chí Cygni, coÏ je mirida s periodou 400 dnÛ a úctyhodn˘m rozsahem jasností 3,3 – 14,2 mag. Zatímco v tomto období ji uvidíte pouh˘m okem jako
nejjasnûj‰í hvûzdu v krku Labutû (známé Albireo tvoﬁící její hlavu je jen o málo jasnûj‰í!), na podzim ji nenajdete ani v 15 cm dalekohledu... TakÏe aÏ se vám bude zdát,
Ïe jste v Labuti objevili velmi jasnou novu, vzpomeÀte si na chí Cygni.
14. dubna veãer – Pﬁesnû dva dny star˘ srpek Mûsíce bude zapadat 3,5 stupnû od
záﬁivé Venu‰e, coÏ slibuje moc pûknou podívanou.
16./17. dubna – Zákryt Saturnu Mûsícem zhruba pÛl
hodiny pﬁed jeho západem. Pokud bude dostateãnû prÛzraãné ovzdu‰í, bude to krásn˘ a nápadn˘ úkaz – Saturn se schová za neosvûtlenou ãást mûsíãního kotouãe, kter˘ bude mít
tvar srpku a jistû bude je‰tû patrn˘ i popelav˘ svit (viz obrázek)
18./19. dubna – Mûsíc bude zapadat kolem pÛlnoci
v blízkosti Jupiteru (vzdálenost asi 40' od okraje Mûsíce).
A kdy a kde hledat kterou planetu?
Merkur mÛÏete spatﬁit v první polovinû února ráno velmi nízko nad JV obzorem, lépe potom koncem dubna veãer nad západem. Venu‰i najdete od bﬁezna veãer nad západním obzorem. Mars hledejte taktéÏ veãer v souhvûzdí Ryb (planeta sama bude ale
mnohem nápadnûj‰í neÏ celé ono nev˘razné souhvûzdí). Jupiter a Saturn si mÛÏete
uÏívat v první polovinû noci. Uran a Neptun nejsou pozorovatelné.
Jasné nebe a pûknou podívanou pﬁeje
Luká‰ Král
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Zajímavá pozorování
PﬁestoÏe jaro je‰tû podle kalendáﬁe nezaãalo, poãasí na to nebere ohled a teploty vystupují do pﬁekvapiv˘ch v˘‰í. A tak my si mÛÏeme dovolit zÛstat pod oblohou déle
bez obav z nachlazení.
Zimní souhvûzdí kulminují a na v˘chodû mÛÏeme uÏ spatﬁit ty jarní. K orientaci
pﬁi lovu jarních souhvûzdí nám poslouÏí trojice jasn˘ch hvûzd. Je to Regulus ve Lvu,
Spica v Pannû a Arcturus z Past˘ﬁe.
Mezi Past˘ﬁem a Herkulem leÏí malé, ale nápadné souhvûzdí Severní koruna. Dle báje byla korunkou princezny Ariadny, kterou jí daroval její manÏel bÛh Dion˘sos. Po
smrti Ariadny vyhodil Dion˘sos korunku na oblohu, aby ji nemohla nosit jiná Ïena.
Drahokamy se promûnily v záﬁící hvûzdy souhvûzdí Severní koruna. Alfou, tedy nejjasnûj‰í hvûzdou souhvûzdí je Gemma – drahokam.
Zhruba ve stﬁedu korunky nalezneme promûnnou R CrB. Jedná se o uhlíkovou
hvûzdu, tedy veleobra, kter˘ ãas od ãasu vyvrhuje velké mnoÏství látky bohaté na uhlík a ta ho zakr˘vá.
Hvûzd typu R CrB je v souãasnosti známo zhruba tﬁicet. Z jejich dlouhodobého
pozorování (hlavnû díky amatérsk˘m pozorovatelÛm) vypl˘vá, Ïe tyto hvûzdy jsou ve
stádiu, které trvá asi 3000 let, coÏ je z astronomického hlediska velice krátká doba.
Tím je nám vlastnû umoÏnûno sledovat jejich v˘voj jakoby pﬁímo a charakteristiky
kﬁivek se mohou relativnû rychle mûnit.
Od minulého Trpaslíka se na obloze mnohé událo a tak máme od vás zajímavá pozorování. VraÈme se v‰ak je‰tû do léta a to v deníku Mariany Zárubové.
6./7. 7. 2001, 22:55 – 00:30
SELâ, mhv: „tu jsem v zápalu
boje zapomnûla zjistit, odhadem asi ãtyﬁi magnitudy.
Chí a h v Perseu, Sb 25x100
mm + kontaktní ãoãky
Vítr mi poﬁád bral papír. Pﬁi
pohledu do dalekohledu mû
polilo horko, tolik hvûzd, no
nejdﬁív jsem myslela, Ïe to
nezvládnu, ale dala jsem se
do toho.
Párkrát jsem si musela udûlat
pﬁestávku, abych se z toho
vzpamatovala, ale mû to bavilo, pﬁipadala jsem si jako prav˘ vûdátor.
Obû dvû hvûzdokupy jsou bohaté, pﬁi del‰ím pohledu ãlovûk objevuje stále nové a nové
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hvûzdy. KdyÏ jsem pozorovala, pﬁi‰la teta (sousedka) a lekla se. Myslela, Ïe jí nûco svítí v autû a mû
si vÛbec nev‰imla.
A také ná‰ nejmlad‰í ãlen Martin Ra‰ka z Ostravy, nám poslal zajímavé
pozorování:
âtvrtek 5. 7. 2001, Lozenec (Bulharsko)
Vstávání ve 4:15 Bâ je kruté, ale stojí za to. UÏ kousek od hotelu vidíme Venu‰i a pod ní dvû dal‰í planety (dalekohled nám moc chybí). Cestou na pláÏ nás upoutává ohromn˘ Mûsíc tûsnû nad obzorem. Mamce do‰el film a utíká do hotelu pro nov˘ a pro triedr (fotka Mûsíce nevy‰la).
Na pláÏi pﬁib˘vá rÛÏového svitu nad moﬁem. Opar sahá do v˘‰e pûti stupÀÛ. Máme obavu, Ïe
jsou to mraky a Slunce vyjde nad nimi.
V 5:39 Bâ se v‰ak ve vodû objevuje rÛÏov˘ prouÏek a Slunce vychází pﬁímo z moﬁe! V triedru
je to hotová podívaná. Nejvíce se mi líbí Slunce ve chvíli, kdy se dot˘ká vody a vypadá jako ﬁecké
písmeno omega.
A je‰tû pár pﬁipomínka Geminid, která nám pﬁi‰la mailem:
Ve zlozeni Honza Verfl ako sef pozorovacej skupiny, Marie Hrudkova, Martin Krsek, Pavol
Habuda, David Kofron sme sa vcera (13./14.12.2001) vybrali pozorovat Geminidy asi 20 kilometrov za Prahu. Vecer bolo este plne jasno, plni nadeje sme sa vybrali vlakom za Prahu najst si dajake pozorovacie miesto. Miesto sme asi po jeden a pol hodine nasli, obloha sa medzitym zatiahla.
Z celej noci sa dalo pozorovat iba medzi tristvrte na tri a pol stvrtou.
V tom case sme videli dohromady 96 GEM a 35 sporadickych meteorov a meteorov inych rojov.
Prepocitana ZHR vychadza okolo 130. Stredna magnituda Geminid bola 0.71, co zodpoveda populacnemu indexu cca 1.7 . Vela meteorov malo magnitudu 0 a -1. Stredna magnituda sporadickych meteorov bola 2.8 mag.
Z ostatnych rojov sa prejavili iba Monocerotidy a Coma Berenikidy. Mimo tento interval sme
videli dierami v mrakoch este asi 150 meteorov, zvacsa Geminid.
Pavol Habuda

A ted se vrhnûme na leto‰ní pozorování:
Quadrantidy z Prahy, mail: Sun, 06 Jan 2002 10:40:07
Dobry de, uvadzam pozorovanie Quadrantid. Zo stvrtka na piatok (3./4.1.2002) sme sa vybrali
pozorovat Quadrantidy (anglicky hovoriaci ludi ich poznaju skor pod menom Bootidy). Pocasie cez
den vyzeralo velmi slubne, s prichodom sumraku sa vsak zacali po oblohe pohybovat vysoke cirry.
Mna osobne zvysok skupiny (M. K. a J. V.) vytiahol priamo zo zapoctovej pisomky :-( Po zisteni ze
M. K. nema so sebou veci na pozorovanie a musi ist pre ne, som bol v stave vrazdit. Meskanie nakoniec presiahlo "iba" tristvrtehodinu.
Pozorovanie sme zacali (v zlozeni Honza Verfl ako sef pozorovacej skupiny, Martin Krsek ako
zapisovatel(ktory odmietal zapisovat, pretoze mu bola zima na ruky a odmietal pozorovat, pretoze

31
tvrdil, ze pri MHV 4,2 a oblacnosti 50% aj tak nic neuvidi) a Pavol Habuda ako pozorovatel) priamo v Prahe na Velkej Skale v Bohniciach, kde bola obloha mizerna... MHV 5,0 a menej a chodili vysoke cirry. Na mieste sme boli o siestej a polhodinku sme meditovali, ci ma vyznam vobec pozorovat. Kedze mal pre nas prist Martin Nedved s autom, zostali sme. Mame mrznut podupavanim a pozeranim do zeme alebo pozeranim na oblohu.
O pol osmej dorazil Martin N., nasadli sme do jeho auta a vyrazili na sever, snaziac sa najst
miesto, kde sa da pozorvat. Zakotvili sme niekde medzi Kralupami a Neratovicemi (z mapy sme sa
dozvedeli, ze miesto sa vola Netreba, netreba nam teda hladat ine miesto. Pocas dvoch hodin (od
pol deviatej do pol jedenastej) sme videli spolu 18 QUA a 20 sporadickych (plus tie, ktore videl
Martin Nedved, od neho zatial nemam pozorovanie). Vacsina meteorov bola nadherne dlha (bodaj by nie, ked bol radiant 8 stupnov nad obzorom). Videli sme dokonca jeden, ktory po to, co sa
rozjasnil, sa znova rozsvietil. Frekvencia (ZHR) po prepocte vysla od 20 do 60.
Vcera (5. / 6.1.) sme sa vybrali s Honzom Verflom a Adrianou Janackovou na juh od centra
Prahy (Honza Verfl basnil o oblohe 5.8, mali sme s biedou 5.5) aby sme videli este aspon jednu
Quadrantidu. Honza tvrdi, ze jednu videl, ja som nevidel ziadnu. A obloha bola taka biedna, ze
sme za tri hodiny videli iba 14 meteorov (spolu).
S pozdravom Pavol Habuda

Snímek pﬁiblíÏení Jupitera a Mûsíce nám poslat Tom Zajíc.

Ahoj Marku, posilám ti snímky konjunkce
Jupiteru a Mûsíce. Fotili jsme Já, M. Zapletal,
E. Bﬁezina a pouÏili CCD ST-7 + MTO 500 /
1:8, 26. 1. 2002 na Hvûzdárnû Vsetín.
Byla to velmi pûkná konjunkce, kdy se Jupiter
nacházel 0,4° od Mûsíce (kvÛli takové blízkosti
jde Jupiter velmi ‰patnû vidût, snímek je proto
poãítaãovû upraven).

Já jsem se podíval na Mûsíc a Jupiter ve Zlechovû u Starého Mûsta. JelikoÏ jsem
mûl po ruce digitální foÈák Sony F707, mÛÏete si putování Mûsíce(jak jsem ho vidûl
já) prohlédnout. Na obrázku jsou tﬁi rÛzné fáze pﬁiblíÏení. To nejvût‰í jsem bohuÏel
pro‰vihnul...
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26. 1. 2002, 15:56 UT

26. 1. 2002, 17:22 UT

26. 1. 2002, 19:39 UT

BohuÏel se nám uÏ více pozorování do této rubriky nevejde. Tû‰ím se na dal‰í
popisy, kresby a snímky. Pﬁeji jasnou a temnou oblohu.
Marek Kolasa
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