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Planeta Saturn 
na p�elomu starého a nového  roku stojí za pozornost 

Zimní obloha hý�í hv�zdami. Kdybychom mohli jejich svit 
p�evést do tón�, slyšeli bychom bou�ící finále hv�zdné symfonie v 
záv�ru roku. Jeden nový nástroj orchestru bychom letos nemohli 
p�eslechnout. Ozýval by se naléhav�. 

Práv� tak dominuje 
v zimních souhv�zdích 
planeta Saturn. Svítí  vysoko 
nad jasným Síriem, který 
jediný ho p�ekonává jasem. 
Saturna snadno najdeme vlevo 
nad souhv�zdím Oriona, 
v souhv�zdí Blíženc� a 
napravo od n�ho zá�í jasné 
hv�zdy Blíženc� - Castor s 
Polluxem. Práv� na konci 
minulého roku, 31. prosince 
2003, se Saturn nejvíce 
p�iblížil Zemi , ale p�esto 
z�stává daleko, 1 miliardu 204 
milion� kilometr�. Téhož dne 
byl v opozici se Sluncem, 
ocitl se tedy na obloze práv� naproti Slunci. Saturn proto svítí nad obzorem celou 
noc – ve�er vychází, o p�lnoci vrcholí velice vysoko na jihu a ráno klesá pod obzor 
na severozápad�. Jupiter ho nechává o samot� a vychází až o šest hodin pozd�ji. 
P�esto stojí za p�ipomínku, že práv� jedno z mnoha setkání Jupitera se Saturnem, 
jejich trojitá konjunkce v roce 7 p�ed n. l., prob�hla podle astronoma Keplera práv� 
v dob� narození Krista. Johannes Kepler proto usoudil, že se Kristus narodil už 
p�ed za�átkem našeho letopo�tu.  

Opozice Saturna se Sluncem v roce 2003 nastala až ve 22 hodin, tedy v 
dob� silvestrovských oslav. Opozice se opakují vždy po 378 dnech. Snadno tedy 
spo�teme, že následující p�ipadne až na 13. leden 2005. Rok 2004 tedy v tomto 
ohledu p�ijde zkrátka. Další zvláštností je vysoká deklinace Saturna. Je na obloze 

v místech, kde se pohybuje Slunce na za�átku �ervence a z�stává v noci nad 
obzorem práv� tak dlouho, jako letní Slunce ve dne: víc než 16 hodin. Ani to není 
všechno. Saturn se 26. �ervence 2003 nejvíce p�iblížil ke Slunci, byl v p�ísluní. I 
nyní na p�elomu roku 2003/2004 je ke Slunci stále ješt� hodn� blízko. Krom� toho 
jsou nyní známé Saturnovy prsteny naklon�ny k Zemi a jsou maximáln� 
rozev�eny. Zatímco v dalekohledu obvykle pozorujeme prsteny vlevo i vpravo od 
samotné planety, p�esahují nyní prsteny planetu i v okolí Satunových pól� a 
obklopují ji tak ze všech stran. Saturn osv�tlený Sluncem vrhá také z�etelný stín na 
prsteny, které pak budou v astronomickém dalekohledu zdánliv� p�erušeny nad 
planetou. Tento jev bude nejlépe viditelný koncem b�ezna 2004. Pln� vychutnat 
všechny tyto úkazy ovšem umožní teprve pohled v�tším dalekohledem, nebo krásné 
fotografie sou�asných nejv�tších teleskop�, zejména pak pov�stného Hubblova 
kosmického dalekohledu pracujícího na ob�žné dráze vysoko nad Zemí.  

Velká jasnost Saturna v sou�asnosti, –0,5 magnitudy, má n�kolik p�í�in. 
Slunce ho více osv�tluje, protože je blízko p�ísluní. Koncem roku Saturn�v jas 
zvyšuje i menší vzdálenost od Zem�. P�edevším však k jeho jasnosti p�ispívají 
široce otev�ené prsteny. 

Podobný pohled se nám naskytne vždy dvakrát za 29 a p�l roku, což je doba 
ob�hu Saturna kolem Slunce a také doba, za kterou prob�hne všechna souhv�zdí 

zví�etníku. Podobn� rozev�ené prsteny uvidíme tedy znova po necelých patnácti 
letech. To však bude Saturn v nízké �ásti zví�etníku a bude vystupovat jen 



nevysoko nad obzor a navíc bude blízko odsluní. P�íznivá shoda okolností, která 
nastává nyní, bychom tedy m�li využít a na Saturna se podívat. Krom� pohledu 
prostým okem, kterým dob�e posoudíme výjime�nou výšku i jasnost planety, zkuste 
i pohled triedrem, kterým p�i pozorném pohledu uvidíte oválný tvar planety �i 
p�esn�ji jeho prsten�. Nejhez�í bude však pohled dalekohledem a pokud nemáte 
vlastní, navštivte n�kterou z hv�zdáren, kde vám Saturna rádi ukážou. A ješt� n�co: 
rozhodn� jste nic nepropásli pokud jste se nepodívali práv� na Silvestra, protože 
Saturnova sláva bude dohasínat jen zvolna. I v pr �b�hu celého ledna roku 2004 
bude pohled na ob�í planetu v dalekohledu stále jist� stát za to.    
                               Zpracováno podle tiskového prohlášení 

�eské astronomické spole�nosti 
�íslo 56 z 20. prosince 2003 

Pavel P�íhoda 
 

Už jste vid�li Uran? 
Máte potíže s vyhledáním planety Uran na ve�erní obloze? Ani 

relativn� velké dalekohledy vám tuto planetu neukáží jinak než jako 
hv�zdný objekt. Vyhledání  Uranu v polovin� ledna však nebude 
žádným problémem! 
 

15. ledna 2004 hned o p�lnoci dojde ke konjunkci planety Uran s podstatn� 
výrazn�jším nebeským objektem, s jehož vyhledáním potíže nebudete mít jist�. 
Zmi�ovaným objektem není nic jiného než zá�ivá Ve�ernice - planeta Venuše - 
vévodící letošní zimní ve�erní obloze.  

Je ovšem nutno si uv�domit, že s hledáním dvojice nem�žete �ekat až do 
zmín�ného okamžiku p�esné konjunkce. Tak pozd� v noci už budou oba objekty 
hluboko pod obzorem. Nic se však ned�je. O p�iblížení v okamžiku p�esné 
konjunkce v rektascenzi sice p�ijdete, ale na vyhledávání slabšího z dvojice to 
prakticky nic nezm�ní. Pr�chod obou t�les kolem sebe je natolik pomalý, že Venuše 
vám pom�že i ve�er 14. ledna, kdy ob� t�lesa nalezneme nad západním obzorem 
v souhv�zdí Vodná�e (pod hlavou Pegasa). 

Jak situace vypadá vám nejlépe odhalí p�ipojená mapka, na následující stránce, 
na níž vidíte nejen polohy obou planet - tém�� nehybného Urana a rychlejší Venuše 
(na obrázku je znázorn�n její vlastní pohyb s intervalem 3 hodiny) - ale i celé 
hv�zdné pole až do 10. mezné hv�zdné velikosti (což je b�žný dosah nap�íklad 
známých dalekoled� Somet-Binar). 

Venuše vzdálená 1,23 AU má zdánlivý pr�m�r 6,85“ a její kotou�ek je p�i 
pohledu ze Zem� osv�tlen z 80%. Její nep�ehlédnutelnost na ve�erní obloze po 
celou letošní zimu zajiš�uje mimo�ádná jasnost – v polovin� ledna je to -4,0 mag. 

Pokud pomineme M�síc, jedná se bezkonkuren�n� o nejjasn�jší objekt celé no�ní 
oblohy. 

Trochu obtížn�jším objektem je Uran. Vzdálenost 20,7 AU z n�ho, i p�i jeho 
nepom�rn� v�tších rozm�rech než má Venuše, �iní objekt na hranici viditelnosti 
neozbrojenýma o�ima (5,9 mag). I aktuální pr�m�r kotou�ku planety je p�ibližn� 
polovi�ní než u Venuše (3,4“) a proto je st�ží rozeznatelný jako plošný objekt. 

Jak je z�ejmé z obrázku, okamžik konjunkce v rektascenzi (p�lnoc ze 14. na 15. 
ledna) nebude odpovídat nejt�sn�jšímu p�iblížení. Nejblíže se k sob� (zdánliv�) oba 
objekty p�iblíží kolem poledne 15. 1. Nám tedy k hledání z�stane k dispozici 
období mezi soumrakem (západ Slunce 16:32 SE�) a západem Venuše a Uranu 
kolem 19:45 SE�. 14. ledna ve�er Uran naleznete p�ibližn� 1° severo-
severovýchodn� od Venuše a o den pozd�ji p�ibližn� ve stejné vzdálenosti 
severozápadním sm�rem. Jasná hv�zda SZ od Uranu je p�ibližn� stejn� jasná jako 
planeta (5,4 mag) a stálice mezi planetami, východn� od Urana, je slabší než 
planeta (7,4 mag). 

Jasnou oblohu a hodn� zážitk� u dalekohledu v novém roce 2004!    
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Pozorovací víkend 

VOLBY NOVÉHO 
VÝBORU Zp� pobo�ky 

Na za�átku roku 2004 vyprší t�íleté funk�ní období výboru 
Západo�eské pobo�ky a zárove� Výkonného výboru �eské 
astronomické spole�nosti, a proto se za�átek p�íštího roku ponese ve 

znamení nových voleb do t�chto institucí. Je tedy 
mojí povinností vám oznámit termín voleb do 
výboru naší pobo�ky, které se uskute�ní jako 
sou�ást pozorovacího víkendu na Hv�zdárn� v 
Rokycanech v období od 23. do 25.1.2004.  

Abychom p�ilákali co nejv�tší po�et našich �len�, 
rozhodli jsme se pro  uspo�ádání pozorovacího víkendu, 
který bude nabitý celou �adou zajímavých povídání a to 

nejenom o aktivitách naší pobo�ky. Doufám, že program pozorovacího víkendu 
bude natolik zajímavý, že p�ijde co nejvíce našich �len�. Zamyslete se zárove� již 
p�edem, koho byste rádi vid�li ve výboru Západo�eské pobo�ky a kdo by m�l být 
kandidátem do Výkonného výboru �AS a p�edevším zda byste necht�li sami 
kandidovat do n�které z t�chto funkcí. Z obdržených návrh� bude sestavena 
kandidátka, která bude prezentována p�ed samotnou volbou do výboru pobo�ky.  

Volby do Výkonného výboru �eské astronomické spole�nosti ovlivní delegáti 
sjezdu, který se uskute�ní na ja�e v Litomyšli a ZP �AS budou zastupovat t�i 
zvolení zástupci. Vaše p�ípadné p�ipomínky nebo dotazy k programu �i vaší 
kandidatu�e prosím zašlete na moji e-mailovou adresu josef.jira@tiscali.cz. 
Pokusím se Vám v co nejkratší dob� odpov�d�t. 
 
Nakonec mi nezbývá než Vám pop�át do nového roku hodn� št�stí, spokojenosti, 
zdraví  a hlavn� mnoho astronomických úsp�ch�. To Vám všem p�eje za celý výbor 
ZP �AS  

Josef Jíra 
 
PS: Zamyslete se nad tím, co m�žete pro Západo�eskou pobo�ku ud�lat i Vy sami, 
protože jste její sou�ástí. 
 

Program pozorovacího víkendu 
Pátek 
23. ledna 2004 
�  pozorování – neformální diskuze 

Sobota 
24. ledna 2004 
�  Do Argentiny na lov kosmického zá�ení - Mgr. Michal Prouza 
�  P�edstavení kandidát� 
      Ob�d 
�  Zhodnocení uplynulého t�íletého období 
�  Samotná volba výboru pobo�ky a volba kandidáta nebo kandidát� do VV �AS 
�  P�edstavení zám�r� na p�íští rok 
�  �eský robotický fotometr v projektu Auger - Mgr. Michal Prouza 
      Ve�e�e 
�  Putování jihozápadní Anglií, video(Greenwich, Avebury, Salisburská planina, 

Stonehenge atd.) 
�  Prezentace napozorovaných te�ných a planetkových  zákryt� – Karel Hali�  

Ned�le 
25. ledna 2004 
�  odjezd ú�astník� 
 

B�hem pozorovacího víkendu bude p�ístupná výstava, která je v�novaná 
aktivitám ZP �AS a již byla prezentována v tomto roce na Rokycanském seminá�i, 
kde sklidila velký úsp�ch. Pro no�ní pozorování pak bude možno využívat techniku 
Hv�zdárny v Rokycanech a dovezené p�ístroje Hv�zdárny a planetária Plze�.  



Co zajímavého nás �eká 

v roce 2004? 

Rok 2004 bude z astronomického hlediska velice zajímavý a �eká nás 
n�kolik výjime �ných pozorování. Minimáln� v jednom p�ípad� se dokonce 
m�žeme t�šit na mimo�ádn� vzácný úkaz, který nastává velice vzácn� a který 
by byla škoda nechat si ujít. 

8. �ervna 2004 
P�echod Venuše p�es Slunce 

Velice vzácný úkaz (posledn� pozorovatelný 6. prosince 1882) nás �eká v úterý 
dopoledne 8. �ervna 2004. Je pot�šitelné, že celý p�echod prob�hne nad naším 
obzorem. Slunce vyjde ve 4:52 SEL� a v dob� prvního kontaktu již bude 
dostate�n� vysoko nad obzorem. Konkrétní údaje pro Rokycany jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

úkaz �as SEL� pozi�ní úhel výška Slunce 

první kontakt T1 7:19:40 118° 20° 
druhý kontakt T2 7:39:16 121° 20° 
maximum  10:22:05  48° 
t�etí kontakt T3 13:03:32 212° 63° 
�tvrtý kontakt T4 13:22:49 216° 63° 

 Zdánlivý pr�m�r Slunce bude �init 31´ 30,8“, Venuše se bude na jeho jasný 
kotou� promítat s pr�m�rem 57,8“ (porovnejte s pr�m�rem 12“ Merkura, jehož 
p�echod jsme m�li možnost sledovat v lo�ském roce) a v okamžicích maximální 
fáze úkazu bude tmavý bod planety vzdálen od st�edu slune�ního kotou�e 10,66´ 
(67,7%). 

V grafické podob� je p�echod znázorn�n na p�ipojeném obrázku na další stran�.  
Zemské polokoule ukazují z jakého území bude možno p�echod sledovat 

(za�átek a konec úkazu) a kotou�ek ve st�edu naho�e znázor�uje dráhu planety p�es 
slune�ní disk. 

Následující podobný úkaz budou mít astronomové ve st�ední Evrop� p�íležitost 
spat�it pouze v samém konci jeho pr�b�hu 6. �ervna 2012. A na následující úkaz si 
Zem� po�ká až do roku 2117 (pro Evropu též nep�íznivý). 

 
4. kv�tna 2004 

Úplné zatm�ní M�síce 
Zatm�ní je u nás viditelné v podstatné �ásti svého pr�b�hu. Velikost zatm�ní v 

maximální fázi dosáhne v jednotkách m�sí�ního pr�m�ru hodnoty 1,309. M�síc 
vyjde ve 20:12 (SEL�), tedy v �ase polostínového zatm�ní, ješt� p�ed za�átkem 
�áste�né fáze. Délka úplného zatm�ní �iní 1h 16m 8s a v jeho pr�b�hu nastane 
kolem 10 zákryt� hv�zd. 

28. �íjna 2004 
Úplné zatm�ní M�síce 
Zatm�ní bude ze st�ední Evropy pozorovatelné prakticky v plném pr�b�hu. 

M�síc zapadá až b�hem polostínové fáze na konci úkazu. Velikost zatm�ní 
v nejv�tší fázi dosáhne v jednotkách m�sí�ního pr�m�ru hodnoty 1,313. Délka 
úplného zatm�ní �iní 1h 21m 16s a v jeho pr�b�hu nastanou pouze 3 zákryty hv�zd. 

Nezbývá než si p�át, aby našim pozorovatelským zám�r�m p�i sledování 
výše popsaných úkaz� bylo naklon�no p�edevším po�así, které nám bohužel 
m�že ud�lat škrt p�es naše sebezajímav�jší a sebepe�liv�ji p �ipravené plány. 
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