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METEORY 2006 
Co nás �eká letos? 

V roce 2006 nás �eká n�kolik zajímavých roj�. Pomocí ro�enky se dá zjistit, že 
se m�žeme t�šit na 15 no�ních roj�, které mají frekvenci v maximu 10 a více 
meteor� za hodinu, nebo z n�jakého jiného d�vodu stojí za to pozorovat. V 
následující tabulce jsou základní údaje o t�chto rojích. Všechny �asy jsou udávány 
v st�edoevropském �ase (SE�).  

Roj Za�átek Maximum Konec Ší�ka Frekvence Typ M�síc 

Quadrantidy 1.1. 3.1. (19 h) 6.1. 0,4 120 A 4 

Lyridy 19.4. 22.4. (17 h) 24.4. 0,8 var A 24 

� Aquaridy 20.4. 5.5. (17 h) 26.5. 5 40 C? 8 

Bootidy 15.6. 27.6. (14 h) 6.7. var 1 C 2 

� Aquaridy S 16.7. 29.7. (0 h) 30.8. 8 16 B 4 

� Perseidy 7.8. 8.8. (2 h) 8.8. 0,1 var B? 14 

Perseidy 19.7. 13.8. (2 h) 26.8. 2,0 100 A 18 

	 Auridy 24.8. 1.9. (5 h) 6.9. var var A 8 

Draconidy 3.10. 9.10. (7 h) 17.10. 0,1 var C 16 

Orionidy 2.10. 22.10. 9.11. 3 25 C 29 

Tauridy S 16.9. 3.11. 26.11.   10 A 12 


 Pegasidy 11.11. 13.11. 15.11. var var   22 

Leonidy 12.11. 18.11. (7 h) 21.11. var var A 27 

	  Monocertidy 15.11. 22.11. 26.11.   var C? 1 

Geminidy 4.12. 14.12. (10 h) 17.12. 1,5 110 C 23 

 

Lyridy - obvyklá frekvence je asi 10-15 meteor� za hodinu, ale v n�kterých letech byla 
pozorována ostrá maxima s vysokými frekvencemi - krátkodob� až 600 meteor� za 
hodinu. 

Bootidy - letos je možné u tohoto roje o�ekávat spršku, pravd�podobn� odpoledne nebo v 
brzkých ve�erních hodinách 27. �ervna. Roku 1998 roj dosáhl frekvence kolem 
100 meteor� za hodinu. 

� Perseidy - na 8. srpen kolem 3:50 SE� p�edpov�d�li E. Lyytinen a P. Jenniskens, že by 
mohla nastat sprška. Nejistota p�edpov�di je kolem dvou hodin. Zem� prochází jen 
30 000 km od o�ekávané dráhy proudu, pravd�podobnost setkání je tedy dost vysoká. 
Proud by m�l být tvo�en p�evážn� slabšími meteory. 

Perseidy - v minulých letech bylo možné sledovat vznikající oblak, projevující se od roku 
1988. V letech 1991 až 1997 se projevil menšími meteorickými dešti p�evážn� velmi 
jasných meteor� s frekvencí až 250-350 meteor� za hodinu. 

� Auridy - po delší odmlce op�t za�íná být aktivní, v letech 1986 a 1994 bylo 
zaznamenáno až 100 meteor� za hodinu. V roce 2000 byla jeho frekvence 10 meteor� 
za hodinu. 

Draconidy - mohly by mít zvýšenou frekvenci. Kometa prošla p�ísluním sice již loni, ale 
m�žeme potkat fragmenty starších vláken, které zp�sobily meteorické dešt� v letech 
1933 a 1946. 

Orionidy - roj má vláknitou strukturu, která se projevuje vedlejšími maximy. Nap�íklad v 
roce 1995 se jedno takové vlákno projevilo frekvencí až 35 meteor� za hodinu. 

� Pegasidy - málo prostudovaný roj, asi nepravidelný, který v roce 1952 p�ekvapil 
n�kolikahodinovou sprškou. Možná souvisí s menšími meteorickými dešti v letech 
1883 a 1893. 

Leonidy - roj poskytuje meteorické dešt�, naposledy v letech 1966, 1999, 2001 a 2002. V 
roce 1998 dosáhl frekvence asi 350 meteor� v hodin� (zejména velmi jasných), v roce 
2002 pak 2 800 meteor� za hodinu. V roce 2006 je poslední možnost sledovat Leonidy 
v blízkosti mate�ské komety 55P/Tempel-Tuttle. Zem� protne dráhu vlákna z roku 
1932 19. listopadu v 5 h 45 min SE�. Podle r�zných autor� by se mohla objevit sprška 
o frekvenci 60 až 100 meteor� v hodin�, která bude obsahovat hlavn� slabé meteory. 

� Monocertidy - roj má velmi krátké (pod 25 minut) a ostré spršky. Byly pozorovány v 
letech 1925, 1935, 1985 a 1995. Ve sprškách dosahuje asi 15 meteor� za minutu. Další 
sprška by m�la nastat v roce 2019. 

Vysv�tlivky : 
Za�átek - za�átek �innosti roje 
Maximum  - den maxima, p�ípadn� i hodina (pokud je známa) 
Konec - konec �innosti roje 
Ší�ka - doba ve dnech, po kterou má roj v�tší frekvenci než 1/2 maximální 
Frekvence - pr�m�rná hodinová frekvence roje v maximu 
Typ - zastoupení drobných �ástic v roji  

(A=málo drobných �ástí, B=st�ední po�et, C=hodn� drobných �ástí) 
M�síc - stá�í M�síce v dob� maxima po�ítané od novu  

(0=nov, 7=první �tvr�, 14=úpln�k, 21=poslední �tvr�) 
Var  - údaj je velmi prom�nlivý 

Václav KALAŠ 



Jaro je tady 

Tajemství lvího srdce 
podle �lánku Freda SCHAAFA; (Sky and Telescope; April 2006) 

Zpívám písni�ku o jasných hv�zdách, Sing a song of bright stars, 

p�ivlas�ujících si všechno sv�tlo,      a pocketful of light, 

dvacet je jich 1. magnitudy,            Twenty in the 1st magnitude, 

a všechny jsou jasné.                   and all of them are brigit. 

Tyto �ádky jsem napsal, coby napodobeninu známé d�tské 
�íkanky, když mi bylo asi sedm let a poprvé jsem se dozvídal 
n�co o nejjasn�jších hv�zdách. A mé nadšení pro jasné hv�zdy 
nepokleslo ani v dalších letech. Nakonec o nich dokonce píši i 
knihu. Ale n�kte�í z vás si jist� všimli faktické chyby v mé ranné 
poezii. Pokud by 1. magnitudou byly myšleny hv�zdy do jasnosti 
1,5 mag, m�l jsem psát „dvacet jedna“. 

Nakonec se ukázalo, že 21. jasná hv�zdou na no�ní obloze, a�koli je poslední 
v celé rodin� stálic 1. hv�zdné velikosti, není ani zdaleka tou nejmén� zajímavou. 
Touto hv�zdou je Regulus, v královském souhv�zdí Lva. 

Polokoule, která se nám nabízí z jara na ve�erním nebi, obsahuje 15 hv�zd 1. 
hv�zdné velikosti. Z tohoto po�tu jich ze st�edních zem�pisných ší�ek severní 
polokoule m�žeme spat�it 11. Ale pouze Regulus se nachází za dubnových ve�er� 
blízko hlavního poledníku spojujícího sever a jih. Tato hv�zda byla odjakživa 
spojována s královskou hodností. Regulus je také proslaven jako jasná hv�zda 
ležící nejblíže ekliptice a vzhledem k tomu se také nej�ast�ji dostává do t�sných 
konjunkcí s planetami. 

Co už není tak známé, je její fyzikální podstata. 

Hv�zda hlavní posloupnosti spektrální t�ídy B 

Regulus je 350krát zá�iv�jší než Slunce a má 3,4krát v�tší hmotnost. Avšak není 
to obr �i nadobr. Regulus je klidnou hv�zdou hlavní posloupnosti podobnou 
našemu Slunci, která také zá�í díky p�em�n� vodíku v hélium probíhající v jeho 
jád�e. P�i své vzdálenosti 77 sv.let je Regulus mezi  objekty hlavní posloupnosti 
menší horkou hv�zdou spektrálního typu B. 

Starší zkoumání nám Regula p�edstavila s povrchovou teplotu 12000 K (u 
Slunce je to 5770 K) a pr�m�r byl stanoven na 3,5 pr�m�r�  Slunce. Ale  roku 2005  

Harold McAlister z Georgia 
State University se svým 
týmem odhalili (p�i m��eních 
prost�ednictvím 
interferometrie), že Regulus 
nemá kulový tvar, ale že se 
jedná o t�leso zplošt�lé do 
eliptického pr��ezu. Jeho 
rovníkový pr�m�r �iní 4,15 
pr�m�r� Slunce a polární 
pr�m�r je pouze 3,15 
slune�ních pr�m�r�. Navíc 
teplota v oblasti pól� �iní 
15400 K, zatímco na rovníku 
dosahuje pouhých 10300 K. 
Podle pom�ru jasnosti jako 
�tvrté mocniny tepla vychází, 

že povrch Regula v oblasti rovníku produkuje pouhých 20% sv�telného toku 
v porovnání s jeho polárními oblastmi. 

Pro� je ale Regulus tak zplošt�lý? Vysv�tlení je nutno hledat v tom, že podobn� 
jako mnoho dalších hv�zd spektrální t�ídy B velice rychle rotuje. Kolem své osy se 
jednou oto�í za 15,9 hodiny. Ve srovnání s rotací Slunce, která trvá kolem 26 dn�, 
je to skute�n� velký rozdíl. Jeho rovníková rota�ní rychlost je p�ibližn� 315 km/s, 
to je 160krát více než u Slunce a kolem 86% povrchové únikové rychlosti! 

Regulus je ale pouze jednou z horkých hv�zd 1. hv�zdné velikosti, u níž známe 
zplošt�ní dané rychlou rotací. Rovníkový pr�m�r Regula je o 32% v�tší jež jeho 
pr�m�r polární. A to je více n�ž �iní zplošt�ní nap�. u Altaira, hv�zdy se spektrem 
A7 (14%), ale mén� než vykazuje Achernar (nejjasn�jší hv�zda souhv�zdí Eridanus 
nacházející se hluboko na jižní obloze) se spektrem B3, jehož zplošt�ní �iní plných 
56%. 

Rychlá rotace také vysv�tluje pro� odhady stá�í Regula, založené na vzhledu 
jeho spektrálních �ar, vedly k jeho záhadnému t�ikrát v�tšímu stá�í než u dalších 
hv�zd v jeho okolí. V okamžiku, kdy vykompenzujeme vliv rychlé rotace a rozdíl� 
diferenciální teploty na spektrum, dostaneme se ke stá�í odpovídajícímu jeho 
soused�m, což je kolem 50 milion� let, ani ne 1% stá�í Slunce. 

Podívejte se na jarní oblohu. Zplošt�ní Regula si jist� 
nevšimnete, ale když už ne po�así , tak alespo� obloha nám 
p�ipomene nové mnohými toužebn� o�ekávané ro�ní období. 
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Co nás �eká na konci b�ezna 
a v dubnu! 

ZATM �NÍ, MARATÓN a ASUF 
Ve st�edu 29. b�ezna 2006 bude Hv�zdárna v Rokycanech otev�ena školám a 

ve�ejnosti k pozorování �áste�ného zatm�ní Slunce, a to od 11:30 do 14 hodin, tedy 
v celém pr�b�hu zatm�ní. Návšt�vníci budou mít možnost sledovat zajímavý 
astronomický úkaz, dozv�d�t se o n�m vše zajímavé co je bude zajímat a sou�asn� 
si prohlédnout hv�zdárnu. 

Druhou akcí,  ješt� v záv�ru b�ezna, bude též na Hv�zdárn� v Rokycanech 
Messierovský maratón pro poz�stalé (ty, kte�í neodjeli do Turecka). Za�átek akce 
je 1.4. v 17 hodin a plánovaný konec v ned�li 2.4. kolem 8. hodiny ráno. Doufám, 
že po�así bude akci p�át a zvýší se i zájem pozorovatel� (viz následující �lánek) 

Kone�n� v dubnu, a to v pátek 28., se do t�etice na Hv�zdárn� v Rokycanech od 
14 do 20  hodin uskute�ní již 5.astronomický seminá� pro u�itele. Na programu 
bude: 

Meteory – Honzík 
Zákryty hv�zd t�lesy slune�ní soustavy - Halí�  
Pokusy s výv�vou 
Zatm�ní Slunce - Turecko, Špan�lsko   

Zváni jsou, vedle u�itel� i �lenové pobo�ky a další zájemci o astronomii a p�íbuzné 
obory.  

JAK DOPADL  
messierovský maratón 2006 

Za nep�ehlédnuteln� mizivého zájmu �len� západo�eské pobo�ky v tichosti 
minul další ro�ník Messierovského maratónu, v�etn� letošního rozší�ení 
pojmenovaného Messierovský týden. V žádném p�ípad� d�vodem není špatné 
po�así. V pr�b�hu prvního b�eznového víkendu sice sn�žilo, ale pracovní 
týden p�ed volnými dny nabídl hned n�kolik vhodných nocí. Jediné co se jim 
asi dá vytknout byly teploty klesající hluboko pod bod mrazu. 

Nakonec jsem se tak stal p�ekvapivým vít�zem celé sout�že já se svým 
triedrem, dovolenou v Tunisku, vykloubenou rukou v sád�e a osmi messierovskými 
objekty.   

Karel HALÍ 

 

S E D M N Á C T Á  
 
 
 

za krásami letní oblohy 
pro 

majitele amatérské astronomické techniky 
V lét� nás �eká již sedmnáctý ro�ník Dovolené s dalekohledem. Areál rekrea�ního 

st�ediska OAZA , kde se akce uskute�ní nám bude pln� k dispozici v druhé polovin� srpna, 
od soboty 19.8. do následující ned�le 27. 8. 2006. Stejn� jako v p�edešlých letech je setkání 
ur�eno majitel�m amatérské astronomické techniky a jejich rodinám �i p�átel�m. P�ihlásit se 
samoz�ejm� m�že i jednotlivec. Dalekohled, p�íp. jiné m��ící za�ízení astronomického 
charakteru, je pro ú�astníka, resp. celou jeho rodinu, jednou z d�ležitých podmínek ú�asti. 
Práv� to d�lá každoro�n� z Dovolené s dalekohledem mimo�ádn� zajímavou akci, na níž se 
setkáte s nejr�zn�jšími dalekohledy a jejich majiteli. 

Smyslem více než týdenního setkání zájemc� o astronomii a jejich rodin je, umožnit jim 
spole�ný pobyt pod oblohou. Ten je samoz�ejm� spojen s vým�nou zkušeností, a to nejen z 
konstruování amatérských dalekohled�, ale také z pozorování a fotografování oblohy atp.  

Letošní zam��ení Dovolené s dalekohledem, zd�razn�né i zvoleným podtitulem, „za 
krásami letní oblohy“, je dáno skute�ností, že prakticky celý týden nás na obloze nebude 
rušit jas našeho nejbližšího nebeského souseda. M�síc totiž bude ve fázi kolem novu a na 
obloze se bude vyskytovat jen krátce p�ed svítáním (na za�átku DsD) a ve�er nad západním 
obzorem (na jejím konci). V obou p�ípadech to navíc bude pouze úzký srpek, který nám 



naopak m�že jen zpest�it širokou škálu objekt�, �ekajících na nás v pr�b�hu tmavých nocí. 
Abychom maximáln� využili naši p�ítomnost v oblasti, ve které je um�lé sv�telné zne�išt�ní 
dosud v plenkách, po�ítáme v programu za p�íznivého po�así p�edevším s pozorováním. 
Každý si volí cíl a délku pozorování podle své chuti a možností. Na základ� nám�t�, 
získaných v pr�b�hu p�edešlých ro�ník� DsD, bude každý jasný ve�er organizována asi 
hodinová akce „a te� se podíváme na ...“. Teleskopy co nejv�tšího po�tu ú�astník� se 
v témže okamžiku namí�í na p�edem vybraný objekt, aby bylo možné porovnat, jak je tento 
objekt pozorovatelný r�znými dalekohledy. Bude to jist� zajímavé srovnání, nebo� na 
pozorovací louce jsou desítky dalekohled� všech velikostí a konstrukcí. 

V p�evážné �ásti dne pak ponecháváme volnost vlastnímu programu. Nabídku 
p�ednášek, besed a dalších akcí lze chápat jako alternativní program podle po�así, jako 
výpl� podve�er� apod. Pro zájemce budou p�ipraveny nejen p�ednášky p�edních odborník� 
a promítání astronomických film�, ale i tradi�ní aktivity jakými jsou nap�. celodenní výlet, 
táborák, obchodování na burze (prodej publikací, ale každý si také bude moci p�ivézt a 
prodat cokoliv spojeného s astronomií) a mnohé další. Pro d�ti p�ipravujeme sportovní i 
legra�ní zápolení, sout�že na p�emýšlení, promítání pohádek a chyb�t nebudou ani oblíbené 
polední�ky a ve�erní�ky. 

Tábor je z�ásti situován do lesa a okolí skýtá nep�eberné množství stále ješt� nových a 
neokoukaných vycházkových tras. �eský les poskytuje mnoho p�íležitostí k p�ším výlet�m 
do blízkého okolí, cyklistice i autoturistice. V p�ípad� zvlášt� teplého po�así jist� 
nez�stanou bez povšimnutí blízká koupališt�. Naleznete je p�ímo v obci Pivo� nebo v 
nedaleké Závisti. Pokud budete stát o vodní atrakce, m�žete se vypravit do sousedního 
N�mecka, kde na Vás ve Waldmünchenu (necelých 20 km) �eká známý Aquapark.  

Ubytování je zajišt�no v d�ev�ných chatkách se �ty�mi l�žky (2 palandy), p�íp. ve 
vícel�žkových pokojích. Dále je k dispozici jídelna, WC, umývárna a sprchy s teplou vodou. 
Stravování je spole�né. Specialitou je snídan�, podávaná po velkou �ást dopoledne, a za 
jasného po�así druhá (p�lno�ní) ve�e�e pro pozorovatele.  

Cena za 9 pobytových dní (19. - 27. 8. 2006) je 2600 K�. Tato �ástka zahrnuje 
ubytování v�etn� l�žkovin s povle�ením (v chatkách jsou spací pytle), celodenní 
stravu, provozní náklady (zásobování, p�ednášky, ...), pojišt�ní ú�astník� (v 
p�ípad�, že se rozhodnete na p�ihlášce uvést své rodné �íslo - bez tohoto údaje 
organizáto�i nemohou pojišt�ní zajistit) a p�ítomnost zdravotnice v tábo�e. Cena je 
jednotná.  

Bližší informace i p�ihlášku naleznete na stránkách Hv�zdárny v Rokycanech: 

http://www.hvr.cz 

Vypln�nou p�ihlášku m�žete poslat elektronicky na e-mailovou adres halir@hvr.cz. 
Uzáv�rka byla stanovena na  pátek 14. dubna 2006. U nezletilých ú�astník� požadujeme 
doprovod dosp�lé osoby. Mimo�ádn� a po dohod� lze takového ú�astníka p�ijmout i s 
písemným souhlasem jeho zákonných zástupc�. Protože kapacita tábora je 80 lidí, není 
vylou�eno, že n�které zájemce budeme muset odmítnout. Proto máte-li zájem, neváhejte a 
neotálejte. 

Každý p�ijatý ú�astník (resp. jeho rodina) obdrží krátce po termínu uzáv�rky potvrzení 
p�ihlášky spolu s podrobn�jšími pokyny. T�ším se na spole�né pozorovací ve�ery v tmavém 
podh��í �eského lesa. 

 
 

Placení �lenských p�ísp�vk� 
K polovin� b�ezna 2006 má Západo�eská pobo�ka �AS p�esn� 50 �len�, kte�í 

mají uhrazeny pobo�kové, p�ípadn� kmenové �lenské p�ísp�vky. Z tohoto po�tu je 
40 kmenových �len� (z toho 19 platí snížené p�ísp�vky),        9 hostujících �len� a 
jeden �len externí.  

Následující seznam uvádí kompletní aktuální soupis �len�, typ �lenství (K - kmenový; 
H – hostující; E – extrerní) a kde �len má kontaktní adresu. S ohledem na ochranu 
osobních dat nejsou uvedeny plné adresy.  

�ís. P�íjmení Jméno  Obec �ís. P�íjmení Jméno  Obec 
          

1 Bartošová  Jaroslava K Tlu�ná 26 Mašek   Petr K Plze� 
2 Benediktová  Marie K Plze� 27 Medlín   Rostislav K Rokycany 
3 Brichta  Zden�k  H Druztová 28 Mucha   Josef K Spálené Po�í�í 
4 Cvrková  Dagmar K Rokycany 29 Pelikán   Jan K Spálené Po�í�í 
5 �ernohousová  Božena H Prost�jov 30 Pešová   Ji�ina K Plze� 
6 �esal  Marek K Plze� 31 Plzáková   Miroslava K Plze� 
7 Drhová  Jana K M�cholupy 32 Polák  Ji�í K Plze� 
8 Feik  Vlastislav H Tábor 5 33 P�íbek  Ji�í H Kdyn� 
9 Habermanová  Lenka K Plze� 34 Randa   Miroslav K Vejprnice 
10 Halí�  Karel H Rokycany 35 Rottenborn   Michal K Plze� 
11 Hejna  Ladislav K Veselí nad Luž. 36 �ehák  Ladislav H Oberhaching 
12 Hofman Ji�í H Cheb 37 Semecká   Stanislava K �evni�ov 
13 Honzík  Lumír K Plze� 38 Schuster  Milan K Plze� 
14 Horák  Stanislav K p. Domažlice 39 Soukup   Antonín K Plze� 
15 Hošek  Josef K Hrádek u Rok. 40 Suchá   Vendulka K Plze� 
16 Chvála  Josef K Toužim 41 Šavrda   Antonín K Praha 
17 Jíra  Josef K Rokycany 42 Šmíd  Libor H Plze� 
18 Kalibán  Ji�í E Plze� 43 Šmídová   Vladana K Plze� 
19 Kéhar  Ota K Plze� 44 Šmolík  Petr K Plze� 
20 Kerhart  Vojt�ch H Praha 10 45 Štemberová   Old�iška K B�asy 1 
21 Kocián  Jan K Plze� 46 Trnka   Ond�ej K Plze� 
22 Kumhera  Miloš K Blatná 47 Valášek   Vladimír K Židlochovice 
23 Lukešová  Vladimíra K Rokycany 48 V�trovec   Miroslav K Plze� 
24 Macho�  Miloslav K Cheb 49 Vonásková   Marie K Rokycany 
25 Málek  Tomáš K Blatná 50 Zabílka   Miloslav K Plze� 

U �len� Západo�eské pobo�ky z lo�ského roku, kte�í se nenašli v seznamu, doufám, 
došlo k neprovedení platby z d�vodu nedostatku �asu �i zaneprázdn�nosti jinými 
povinnostmi a nejedná se o vyjád�ení nespokojenosti s prací a aktivitami pobo�ky. Po 
špatných zkušenostech s �eskou poštou nevylu�uji ani možnost, že se vaše platba n�kde 
zatoulala. V takovém p�ípad� m� prosím, co nejrychleji kontaktujte, abychom situaci za�ali 
spole�nými silami �ešit (mail halir@hvr.cz; Karel Halí�, Voldušská 721, 337 11 Rokycany).  

Na záv�r bych cht�l pod�kovat všem, kte�í již uhradili své kmenové �lenské p�ísp�vky, 
�i si zajistili své hostování prost�ednictvím pobo�kových p�ísp�vk�. A jsem velice rád, že 
v tuto chvíli už mohu hovo�it o naprosté v�tšin� lo�ských �len�.  
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