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P�ekvapí nás Perseidy? 
V noci z 11. na 12. srpna nastane maximum meteorického roje 

Perseidy. Mezi 23. hodinou a ranním svítáním bude možné vid�t až 60 
meteor� za hodinu. Není vylou�eno, že na za�átku tohoto intervalu by 
frekvence mohla krátkodob� nar�st až nad 100 meteor� v hodin�. 

Pozdní léto je ideálním �asem pro ve�erní a no�ní astronomická pozorování. 
Noc se již prodlužuje a po�así (p�edevším teplota) jsou ješt� stále v p�ijatelných 
mezích. I obla�nost je k astronom�m v tomto �ase obvykle p�ízniv�ji naklon�na 
než ve zbylých �ástech roku. Srpnové noci proto pat�í k nejp�íhodn�jším obdobím 
pro sledování hv�zdné oblohy. Letošní letní ve�ery jsou sice chudé na planety, ale i 
tak je stále co sledovat. K pravidelným zajímavostem srpnových nocí ur�it� pat�í 
meteorický roj Perseidy, který je v �innosti každý rok od poloviny �ervence až 
zhruba do 26. srpna. Nejv�tší aktivity dosahuje kolem 12. srpna. Meteory, lidov� 
nazývané “padající hv�zdy”, nemají se skute�nými hv�zdami nic spole�ného. Jedná 
se o drobné �áste�ky meziplanetární hmoty, které vlétají vysokou rychlostí do 
atmosféry Zem� a tam se p�i svém bržd�ní odpa�ují. Centimetrové t�lísko tak m�že 
na krátkou dobu n�kolika sekund p�ezá�it všechny hv�zdy na obloze. 

Perseidy jsou tvo�eny �ásticemi uvoln�nými z periodické komety Swift-Tuttle. 
Tato kometa obíhá kolem Slunce po velmi protáhlé dráze s periodou 130 let. Její 
poslední návrat ke Slunci jsme pozorovali v roce 1992. V souvislosti s tímto 
p�iblížením komety došlo v první polovin� devadesátých let k nár�stu aktivity 
Perseid. V tom �ase byly maximální frekvence až 400 meteor� za hodinu. Od té 
doby už aktivita roje poklesla k normálu, tj. k 50 - 60 meteor�m za hodinu. Dráhy 
rojových meteor� jsou v prostoru rovnob�žné a p�i pohledu ze zem� se s ohledem 
na perspektivu zdá, že se zp�tn� prodloužené dráhy protínají v jednom bod�. Tento 
bod, nazývaný radiant, leží v p�ípad� Perseid v souhv�zdí Persea – odtud název 
roje. Perseidy vlétají do atmosféry rychlostí 60 kilometr� za sekundu a zá�í ve 
výškách kolem 100 km nad zemí. V �ídkých vrstvách atmosféry se úpln� rozpadnou 
a odpa�í a na zemský povrch nedopadají. 

Rok od roku jsou pozorovací podmínky pro sledování Perseid r�zné. N�které 
roky ruší pozorování v dob� nejvyšší frekvence roje svit M�síce blízko úpl�ku 
nebo p�ipadne maximum na denní hodiny a v okolních nocích už je aktivita 
podstatn� nižší. Rok 2004 je z tohoto hlediska p�íznivý. Pravidelné maximum roje 
je o�ekáváno v noci z 11. na 12. srpna krátce p�ed svítáním. M�síc sice v té dob� 
již bude na obloze, ale jeho úzký „couvající“ srpek významn� neovlivní možnost 

pozorování. Pro zvýšení možností spat�it co nejv�tší 
po�et Perseid bude však vhodné v�novat pozornost 
výb�ru pozorovacího stanovišt�. P�edevším je nutno 
se pokud možno vyhnout míst�m kde ruší um�lé 
osv�tlení. Sou�asn� je vhodné, aby váš výhled na 
nebe nebyl stín�n vysokým obzorem. 

Perseidy pat�í k nejlépe prozkoumaným 
meteorickým roj�m. Práv� to nám dává letos ješt� dv� 
mimo�ádné nad�je. Práv� letos je totiž možné, že se 

prachové �áste�ky uvoln�né z jádra komety p�i návratu roku 1862 dostanou ve 
zvýšeném po�tu do blízkosti ob�žné dráhy Zem� kolem Slunce. V �ase nejv�tšího 
p�iblížení by m�l být hlavní proud �ástic vzdálen pouhých 0,0012 AU (necelých 
180 tisíc km) od naší planety. Zem projde podle odborník� uzlem dráhy proudu 
meteoroid� p�i délce Slunce 139,441°, což odpovídá 11. srpnu ve 22:54 SEL�. Na 
p�ipojeném obrázku si m�žete situaci prohlédnout v grafickém vyjád�ení. 

Pokud se potvrdí výše uvedené p�edpoklady je možno o�ekávat mimo�ádn� 
bohatou krátkodobou p�epršku meteor�. Nár�st i následný pokles aktivity by m�l 
být velmi prudký. Nikomu z odborník� se nechce do p�esn�jších odhad� možné 
frekvence, ale Fin Esko Lyytinen se vyjád�il, že zenitová hodinová frekvence by 
m�la být vyšší než 100 meteor�. Úkaz bude velice zajímavý (jak vyplývá 
z p�edpov�d�ného �asu maxima) nejen pro západní �ást Asie, ale i pro 
pozorovatele v Evrop�. Radiant sice bude krátce p�ed 23 hodinou místního �asu 
ješt� nízko nad severovýchodním obzorem, ale roj bychom v každém p�ípad� m�li 
mít možnost sledovat. M�síc navíc ješt� kolem p�lnoci bude pod obzorem.  

Jeho východ ve st�ední Evrop� p�ipadá až na 23:20 UT – tedy krátce po 
zmi�ovaném p�edpokládaném ostrém vedlejším maximu. Le� i p�ítomnost M�síce 
na obloze po p�lnoci se nám m�že p�ekvapiv� hodit. Již od konce 90. let minulého 
století jsou, p�edevším p�i zvýšené aktivit� bohatých meteorických roj�, 

zaznamenávány tzv. m�sí�ní meteory – krátké 
záblesky p�sobené nebržd�nými (M�síc nemá 
atmosféru jako Zem�) srážkami meteoroid� 
s neosv�tlenou �ástí lunárního povrchu. Práv� 
letošní 12. srpen by mohl být ideální p�íležitostí pro 
naše astronomy amatéry vybavené citlivou televizní 
technikou v návaznosti na p�esný �as. Pokusit se o 
zajímavé sledování má však každý. Je ovšem nutno 

mít k dispozici dalekohled a pak m�žete �ekat na krati�ký záblesk na neosv�tlené 
�ásti povrchu M�síce. V rámci objektivity je ale nutno uvést, že pravd�podobnost 
úsp�chu je nevelká. 

A� už se tedy rozhodnete sledovat letošní meteorický roj Perseid jakkoli p�eji 
jasnou oblohu, spoustu „slz Svatého Vav�ince“ a mnoho hezkých zážitk� 
z probd�lé noci. 



The Lunar 100    
Pokra�ování tabulky z p�edešlého �ísla AI 
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Cesta na 

severozápad 
Ji�ina Pešová 

(redak�n� kráceno – plnou verzi naleznete na stránkách Zp� pobo�ky �AS) 
 

Jako každý rok, tak i letos, se �lenové naší Západo�eské pobo�ky vydali na 
putování po hv�zdárnách. Cílem letošní akce byly severozápadní �echy. �ekala nás 
prohlídka nejen astronomických za�ízení, ale i celá �ada obecn� zajímavých míst. 

Za�átek cesty byl naplánován na sobotu 3. 7., kdy se všichni ú�astníci sjeli na 
dálni�ním odpo�ívadle blízko Rokycan. Jako každý rok, i letos nezklamal v�z 
�ízený Lumírem Honzíkem, který m�l jako obvykle „mírné“ zpožd�ní!  

Naší první zastávkou byla Zoologická zahrada v Liberci. Liberecká ZOO je 
první založenou zoologickou zahradou  v �eské republice. Mezi nejzajímav�jší 
�ásti pat�í bezesporu pavilon šelem s bílými tygry, pavilon tlustokožc�, opravdu 
krásný je pavilon trop� a plame�ák�. Každý z nás si všiml, že v ZOO se pracuje na 
dalších nových a modern�jších prostorách a podle toho, jak vypadala zahrada d�ív a 
jak vypadá dnes je z�ejmé, že bude �ím dál krásn�jší. Do Liberce jsme sice p�ijeli 
tém�� o hodinu d�ív než bylo plánováno v itinerá�i, ale i p�esto bylo nutné ZOO 
projít co nejrychleji a pokra�ovat do nedaleké botanické zahrady. 

Botanická zahrada Liberec prošla v 
poslední dob� také mnoha zm�nami. St�žejní 
expozicí se stal obrovský skleník s plochu 
4500 m2. Celý komplex je �ešen formou 
devíti skleník� p�iléhajících k sob� jako 
bu�ky a je zde prezentováno 13 rozli�ných 
biotop�. Na jádro �ty� nejvyšších 
osmibokých pavilon� je dokola „nav�šeno“ 
zbývajících p�t skleník� r�zných tvar� a 
výšek. Chodby mezi pavilony umož�ují 
pohled do n�kolika expozic najednou. P�i procházení budovy máte pocit, že 
cestujete po celém sv�t�. V jednu chvíli jste na australské poušti a otev�ením dve�í 
se octnete v jihoamerickém tropickém lese. Vynechat nešla ani výstava kaktus�, 
sukulent�, bonsají, orchidejí i prehistorických rostlin. V p�ízemí se nedal 
p�ehlédnout vchod, který nás proskleným tunelem na okamžik zavedl  do 
podvodního sv�ta  v n�mž jsme obdivovali expozici nejr�zn�jších sladkovodních i 
mo�ských živo�ich�. Nemén� poutavé byly i venkovní prostory. Nové aranžmá této 
expozice je opravdu d�stojným pokra�ováním skleník�. Rozkládá se na ploše 
15000 m2 a každý si zde m�že najít pro sebe to pravé místo na odpo�inek, �ehož 
nakonec všichni využili. 

Na neastronomickou �ást dne navázala ta astronomická. Konkrétn� jsme 
navštívili zahrádká�skou kolonii v Liberci - Ruprechticích se soukromou 
amatérskou hv�zdárnou jejímž majitelem je pan Vala. Ten nám ukázal své astro-
vybavení a spole�n� s manželkou nás nejen pohostil, ale byl �as i na p�íjemné 
popovídání si. 

Další kroky, �i spíše oto�ení kol aut, nás vedly do Ústí nad Labem, kde 
s ohledem na �asový p�edstih následovala pro mnohé tolik d�ležitá ve�e�e. Po jídle 
na nás již o n�kolik stovek metr� dál �ekalo n�co d�ležit�jšího. A tím byla 
prohlídka Hydrometeorologického ústavu. V rozsáhlé budov� nás p�ivítal astronom 
amatér Tomáš Janík, který je pracovníkem �HMÚ (pobo�ky Ústí nad Labem). 
Prvn� nás provedl po „zahrádce“, kde se nachází velké množství meteorologických 
p�ístroj� na m��ení prakticky všech veli�in souvisejících s po�asím. Tomáš v�bec 
nebyl stru�ný (my jsme samoz�ejm� byli za 
to rádi) a poskytl nám opravdu podrobný 
výklad o každém z p�ístroj�, od teplom�ru 
až po složitá �idla kde�eho. Ze zahrady jsme 
se p�esunuli do vnit�ních prostor , kde byly k 
vid�ní po�íta�e s nejr�zn�jšími mapami a 
radarovými snímky, podle kterých 
pracovníci vyhodnocují samotný stav a další 
pr�b�h po�así. Op�t jsme slyšeli spoustu 
zajímavých informací o úkolech samotného  



Hydrometeorologického ústavu, i o mezinárodní 
spolupráci všech podobných institucí. Dostali 
jsme p�íležitost projít se i po st�eše, kde je 
situován heliograf a užít si krásný výhled do 
okolí. 

Z Ústí nad Labem nás pro tento den �ekal už 
jen krátký p�ejezd do hv�zdárny v Teplicích, kde 
jsme m�li dohodnuté p�espání. Ješt� p�edtím než 
jsme se uložili nás však náš hostitel - pan Ota 
Šándor - provedl po celé hv�zdárn�. Teplická 
hv�zdárna má dv� kopule a to o stejném pr�m�ru 
5 m. Kopule jsou ozna�ovány podle sv�tových 
stran jako severozápadní a jihovýchodní. Na 
severozápad� jsou dnes umíst�ny t�i dalekohledy 
na sledování Slunce a v druhé se nachází nejv�tší 

p�ístroj – refraktor 150/2250. Ve�er jsme si poslechli detailní výklad a �asn� ráno 
již za sv�tla m�l každý možnost si hv�zdárnu zevrubn� prohlédnout �i „ofotit“.  

Instituce Hv�zdárna a planetárium Teplice, nám po snídani p�edstavila i svou 
druhou budovu a to planetárium. Astrosál tvo�í p�irozené centrum každého 
planetária. Teplické planetárium je vybaveno p�ístrojem ZKP2, což je malé 
planetárium firmy Carl Zeiss Jena. Planetárium v Teplicích je z hlediska svého 
vybavení a svých možností nejmodern�jším malým planetáriem v �eské republice. 
Projek�ní kopule  má pr�m�r 10 metr�. Celková projek�ní plocha polokoule �iní 
157 metr� �tvere�ných, což je druhá nejv�tší plocha v �echách. Projek�ní možnosti 
planetária jsou následující. Hv�zdná obloha je zobrazována 32 projektory. Jako 
nositelé t�chto projektor� slouží dv� koule o pr�m�ru 220 mm. Celkem planetárium 
nabízí 5000 hv�zd do 6. mag, tedy hv�zdy viditelné pouhým okem. Dále jsou na 
obloze zobrazeny okem viditelné galaxie, otev�ené hv�zdokupy a mlhoviny. Mlé�ná 
dráha má své vlastní projektory. Také pro znázorn�ní Slunce, M�síce a planet 
slouží zvláštní projektory. Hlavní pohyby, které planetárium m�že zobrazit jsou 
denní pohyb nebeské sféry, ro�ní pohyb t�les slune�ní soustavy, precesní pohyb, 
zm�ny zem�pisné ší�ky pozorovacího místa. Projek�ní p�ístroj umí také ukázat 
místní poledník, sv�tový rovník, ekliptiku, zenit se stupnicí azimutu, výškové 
kružnice, severní sv�tový pól se stupnicí hodinového úhlu a deklina�ní kružnice. 
Dále m�že planetárium zobrazit obrazy souhv�zdí, komety, um�lé družice Zem� a 
mnohé další zajímavosti. V astrosálu planetária je také umíst�n systém p�ídavné 
diaprojekce, velkoplošná projekce a audioaparatura. O planetáriu snad už bylo 
�e�eno dostatek informací, takže se op�t trochu posuneme v �ase. 

Pokud n�které z nás program v potemn�lém planetáriu ukolébal k spánku, 
všechny bezpe�n� probudil pohled na tabuli, kde byl nadpis Komá�í vížka. Hned 
pod ním stálo, že lanovka, která vede na tento vrchol je dlouhá tém�� dva a p�l 
kilometru (nejdelší v �echách) a cesta do cíle trvá 15 minut! Nakonec všichni, i 

když n�kte�í z obavami o své zdraví, jsme postupn� 
nasedali na dvouseda�kovou lanovku a všichni jsme se 
tak m�li možnost sejít na Komá�í vížce. Je pot�eba toto 
místo trochu up�esnit, protože Komá�í vížka ve 
skute�nosti není samotný vrchol, na který jsme dorazili, 
ale jmenuje se tak zdejší hotel který stojí na kopci 
Komá�í h�rka. Komá�í h�rka ve výšce 806 metr� nad 
mo�em je dominantou východní �ásti Krušných hor, nad 
m�stem Krupka nedaleko Teplic. Z ochozu je nádherný 
výhled na Teplice, na celý masiv �eského st�edoho�í s 
nejvyšší horou Milešovkou a h�eben Krušných hor s 
pohledem na Bou��ák (869m). Po krátké procházce 
jsme se však rychle museli vrátit stejnou cestou zp�t do Krupky. Za�alo nám totiž 
kru�et v oblasti b�icha a jediným �ešením bylo rychle najít restauraci. Po veselém a 
velice „zajímavém“ ob�d�, který nám zabral p�es dv� hodiny �asu, jsme vyrazili 
sm�r Most.  

V Most� jsme bohužel nemohli navštívit ani planetárium ani hv�zdárnu 
s ohledem na dovolenou, kterou �erpali všichni zodpov�dní. Hv�zdárna je sou�ástí 

hradu Hn�vín, který je v perfektním stavu. P�vodní hrad 
na Zámeckém vrchu, pod nímž vyrostlo královské m�sto, 
stál už ve dvanáctém století, ale archeologický pr�zkum 
prokázal poz�statky hradeb již v devátém století. 
S p�vodní stavbou však má dnešní hotel s restaurací jen 
málo spole�ného. Nechybí však v�ž kterou jsme 
samoz�ejm� nevid�li jen zespodu, ale vyšli jsme n�kolik 
schod� (n�kte�í z nás se zadýchali) a mohli jsme se 
kochat výhledem do okolí jak se m�sí�ní krajina 
hn�douhelné pánve jen pozvolna m�ní na obyvatelný 
prostor. Ve m�st� jsme alespo� z dálky mohli zahlédnout 

i kopuli mosteckého planetária posazenou na st�eše kulturního domu. Po p�íjemném 
odpoledni stráveném u hradu Hn�vín jsme zamí�ili na Horu Svaté Kate�iny, kde nás 
�ekalo ubytování. 

        dokon�ení p�íšt� 

P�ije�te pozorovat  PERSEIDY! 
Na hv�zdárn� v Rokycanech se uskute�ní pozorování známého 

meteorického roje.  Za�átek v 18 hod 11. srpna 2004! 
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