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Další úžasný objekt 

v souhv�zdí Labut�, i když 
z�eteln�jší na fotografiích než 
p�i vizuálním pohledu, je 
mlhovina Severní Amerika 
(NGC 7000) [30]. NGC 7000 
má rozm�ry v�tší než jsou t�i 
m�sí�ní pr�m�ry, ale k jejímu 
spat�ení na pozadí Mlé�né 
dráhy pot�ebujete skute�n� 
mimo�ádn� tmavou oblohu. 

Hned nedaleko Labut�, 
vedle pásu Mlé�né dráhy se 
nalézá souhv�zdí Lyry. 
V témž zorném poli jako její 
nejjasn�jší hv�zda Vega (� 
Lyrae) se nachází i � (epsílon) 
Lyrae [31], široká dvojhv�zda 
tvo�ená dvojicí stejn� jasných 
složek s jasností 5. mag. 
Epsílon Lyrea je obecn� známa jako Dvojitá dvojhv�zda, nebo� ob� její jasné 
složky jsou sou�asn� samy dvojhv�zdami. K jejich rozpoznání je nutné užít 
minimáln� 6 cm dalekohled. S takovýmto vybavením m�že prakticky tuto 
nejkrásn�jší �ty�hv�zdu celé oblohy pozorovat každý zájemce.  

Další fantastickou vícepo�etnou hv�zdnou soustavou je � (beta) Lyrae [33]. Již 
malý teleskop nám ji ukáže jako atraktivní dvojici tvo�enou krémovou a modrou 
hv�zdou. Jasn�jší složka je krom toho zákrytovou prom�nnou m�nící svoji jasnost 
v rozmezí od 3,3 mag po 4,4 mag v intervalu 12,9 dne. Astronomové 
p�edpokládají, že dvojice hv�zd tvo�ící tuto zákrytovou prom�nnou je vzájemnou 
gravitací nucena k spirálovitému odtoku plyn� jejich atmosfér do okolního 
prostoru. 

 

Bylo by asi 
stoprocentn� vyhranou 
sázkou typovat, který 
objekt nacházející se  
v souhv�zdí Lyry je 
nejvíce fotografován. 
Je to samoz�ejm� 
Prstencová mlhovina 
(M57) [33], 
bezkonkuren�n� 
nejslavn�jší planetární 
mlhovina. Nalezneme 
ji tém�� p�esn� na 
polovi�ní vzdálenosti 
mezi hv�zdami � a � 

Lyrae a m�žeme ji pozorovat i malými dalekohledy jako oválnou skvrnu v�tší než 
je zdánlivý kotou�ek planety Jupiter. 

Nejsnáze 
pozorovatelná 
planetární mlhovina 
ovšem leží 
v nedalekém 
souhv�zdíVulpecula 
(Lišti�ka) a jmenuje 
se �inka – Dumbbell 
(M27) [34]. Malý 
dalekohled ji ukáže 
v podob� dvou lalok�, 
které také daly 
objektu jeho populární 
název. Na rozdíl od 
v�tšiny ostatních 
planetárních mlhovin, 

které jsou malé, je 	inka neo�ekávan� mohutná, má na obloze p�ibližn� 
desetinásobný pr�m�r, než je kotou�ek Jupitera. 

Jedním z preferovaných hv�zdných seskupení letní oblohy je také tzv. Ramínko 
[35], také známé jako Brocchisova kupa �i Collinder 399. V polovi�ní vzdálenosti 
mezi Albireem a Altairem tvo�í Ramínko linie šesti hv�zd a oblou�ek ze �ty� 
hv�zd, které vycházejí ze st�edu �ady a p�edstavují há�ek. Toto seskupení lze 
nejlépe vyhledat pomocí triedru, díky jeho dostate�n� velkému zornému poli a jist� 
vás na konci naší cesty letní oblohou pobaví natolik, že do postele budete od 
dalekohledu odcházet s úsm�vem.   

 



�áste�né zatm�ní M�síce 
7. zá�í 2006 se M�síc dostává op�t do úpl�ku. Ve stejné fázi se sice 

nachází minimáln� jednou každý kalendá�ní m�síc, ale tentokrát se na 
své pouti oblohou v témže �ase p�iblíží k ekliptice, respektive k bodu 
nazývanému výstupný uzel dráhy. 

Výše popsaná konstelace vede samoz�ejm� k zatm�ní M�síce. P�iblížení 
k uzlovému bodu nebude tentokrát bohužel tak t�sné, abychom se mohli t�šit na 
zatm�ní úplné, ale vzdálenost necelého jednoho stupn� sta�í na možnost sledovat 
zatm�ní �áste�né.  

Pro pozorovatele ve st�ední Evrop� nebude nadcházející zatm�ní žádná sláva. 
Na po�átku úkazu se M�síc bude nacházet velice nízko nad obzorem a navíc první 
polovinu úkazu budeme sledovat za ob�anského, respektive nautického soumraku. 
P�esné údaje obsahuje následující tabulka (�asy jsou uvád�ny v UT): 

úkaz �as (UT) PA h A 

za�átek polostínového zatm�ní (1)      16:42:23       25  -10    91 
západ Slunce      17:38      0  280 
za�átek �áste�ného zatm�ní (2)      18:05:03     358     3  106 
konec ob�anského soumraku      18:10     -6  287 
konec nautického soumraku      18:50   -12  295 
maximální fáze zatm�ní (4)      18:51:21    10  115 
konec astronomického soumraku      19:32   -18  303 
konec �áste�né fáze zatm�ní (6)      19:37:41     306   17  124 
konec polostínového zatm�ní (7)      21:00:20     278   27  143 

Jak je z�ejmé z tabulky i obrázku na následující stránce, bude z našeho území 
možno pozorovat celou �áste�nou fázi zatm�ní. Jeho velikost však bude velice 
malá – pouhých 0,18939. Toto �íslo vyjad�uje, jaká �ást m�sí�ního pr�m�ru je 
pono�ena do plného zemského stínu. 

Vstupy kráter� do stínu ani jejich výstupy s ohledem na malý rozsah úkazu 
nemá prakticky smysl pozorovat. První polovina úkazu prob�hne nízko nad 
obzorem a kontakt� ve druhé polovin� je málo.  

P�esto si nenechte tento úkaz ujít a v�nujte se jeho vizuálnímu sledování nebo 
fotografování. 
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AKCE Zp� pobo�ky: 
14. 9. 06 - Setkání na PF, 18:00 PF Z�U Chodské nám�stí - 
Klatovská t�. 51, Plze� 

22. – 23. 9. 06 - V�da v ulicích, od 9:00  p�ed Muzeem Plze�  

22. 9. 06 - Noc v�dc�, 18:00  p�ed Muzeem Plze� 

 

26. Valné shromážd�ní IAU: 

Nová slune�ní soustava 
Ve druhé polovin� srpna se v Praze sešlo SV IAU. Jedním 

z mediáln� nejzajímav�jších témat byla otázka úpravy definice planet 
a z toho p�ípadn� vyplývající zm�ny jejich po�tu.  

Zvláštní komise, která definici p�ipravovala, p�edložila plénu návrh, který lze 
v krátkosti shrnout následovn�: planetou je každé t�leso, které vlivem své vlastní 
gravitace získá p�ibližn� kulovitý tvar, obíhá kolem hv�zdy a samo není 
hv�zdou ani m�sícem. V praxi by to znamenalo, že do rodiny planet by p�ibyly 
okamžit� minimáln� t�i objekty – planetka Ceres, Plut�v m�síc Charon a 
transneptun Xena (UB313). Ve vzdálen�jší budoucnosti je velice pravd�podobné, 

že by se po�et planet ješt� dále rozr�stal o další t�lesa. Takto upravená definice 
samoz�ejm� vyvolala velice širokou a místy i zna�n� bou�livou diskusi. Velice 
trefn� nastalou situaci komentoval dr. J. Grygar: Pokud má unie zhruba 9000 �len�, 
existuje 9000 názor�, jak by se otázka planet m�la �ešit. 

Samotné hlasování se 
uskute�nilo 24. srpna 
odpoledne a v rámci 
možností dopadlo docela 
p�ijateln�. Pluto opustil 
rodinu planet a spole�n� 
s Xenou pro n�ho byla 
vytvo�ena nová kategorie 

objekt� – tzv. trpasli�í planety, p�ípadn� plutony. Lze p�edpokládat, že do této 
skupiny v pr�b�hu �asu budou dopl�ovány další a další objekty a to a� již nyní 
známé (které lépe poznáme a ov��íme, že spl�ují požadované parametry) nebo 
t�lesa nov� objevená. Veškerý drobn�jší materiál obíhající kolem Slunce byl 
rozhodnutím IAU zahrnut do poslední škatulky, kterou se stala malá t�lesa 
slune�ní soustavy. Sem byla smetana celá skupina drobných planetek, komet, 
transneptunických objekt�, meteoroid� i veškerá další drobná meziplanetární 
hmota.  

Lze ale p�edpokládat, že život si vynutí zachování jednotlivých výše zmín�ných 
kategorií a teprve �as ukáže nakolik životaschopná je nová slune�ní soustava, jak 
nám ji nad�lilo pražské 26. Valné shromážd�ní IAU.  

Jedinou jistotou již dnes pro nás všechny je ale skute�nost, že pokud se 
ve�er podíváte do dalekohledu, naleznete všechna t�lesa na obloze ve zcela 
stejném stavu jako p�ed m�sícem!  

 

FOTOSOUT�Ž  
Vyhodnocení sout�že k problematice 

sv�telného zne�išt�ní 
Západo�eská pobo�ka �eské astronomické spole�nosti ve spolupráci 

s Hv�zdárnou v Rokycanech a Hv�zdárnou a planetáriem Plze� vyhlásila 
fotografickou sout�ž se zam��ením na problematiku sv�telného zne�išt�ní. 
Cílem sout�že byla osv�ta v problematice sv�telného zne�išt�ní a propagace 
správného osv�tlení, zdravého životního stylu a ochrany životního prost�edí. 

Sout�ž byla ur�ena pro všechny fotografy bez rozdílu. Vedle fotografické 
sout�že bylo jejím cílem i získání co nejširšího fotografického podkladového 
materiálu týkajícího se problematiky sv�telného zne�išt�ní, který bude i po 



skon�ení sout�že použit pro propagaci nápravy a pr�b�žného zlepšování situace 
v oblasti sv�telného zne�išt�ní.  

Sout�že se zú�astnilo 80 
autor� s celkovým po�tem 
591 fotografií. Podrobné  
informace o sout�ži najdete 

na 
http://www.astro.zcu.cz/svetl

o/skylight.html, kde zárove� 
naleznete i kompletní seznam 
výherc� v�etn� jejich 
fotografii. O tom, že se 
vyplatilo sout�že zú�astnit, 
vypovídá i fakt, že jednotliví 
výherci byli ocen�ni velmi 
p�knými finan�ními cenami a 

zárove� se nám poda�ilo díky sponzor�m – firm� Supra Praha s.r.o. a Spole�nosti 
Astropis - tyto ceny ješt� rozší�it. 

Na záv�r sout�že jsme vyhlásili ješt� Cenu divák�. Porota byla podle pravidel 
sout�že vázána výb�rem t�í nejlepších snímk� v každé kategorii. Zajímavých 
snímk� bylo ale mnohem více a jejich výb�r z jednotlivých sout�žních kategorií 
p�inášíme nyní ve�ejnosti. Jejich vystavení tak ve�ejnosti umožní zvolit ten úpln� 
nejzajímav�jší a nejzda�ilejší snímek, který byl zaslán do sout�že. Hlasovat lze na 
internetové adrese http://www.astro.cz/akce/souteze/svetelne_znecisteni/ až do 30. 
9. 2006. Cenu pro vít�ze této kategorie v�novala firma Supra Praha, s.r.o. – je to 
triedr. Zárove� bude vylosován jeden z hlasujících ú�astník� sout�že, který obdrží 
p�edplatné astronomického �asopisu Astropis, proto neváhejte a hlasujete. 

Co �íct záv�rem? Jako jeden z organizátor� sout�že, který se podílel na této 
sout�ži, bych cht�l 
pod�kovat jmenovit� 
n�kolika 
spolupracovník�m, kte�í 
v�novali nemalý kousek 
svého volného �asu do 
p�íprav tak p�kné sout�že. 
M�j dík tedy pat�í Marku 
�esalovi, Ros�ovi 
Medlínovi, Karlu 
Mokrému, Pavlu 
Suchanovi a Lumiru 
Honzíkovi.  

Josef JÍRA 

Putování za astronomií (2) 

ST�EDNÍ  �ECHY 06 
                                                                                                                                         

Hv�zdárna Pet�ín a 
                                    pan P. Najser                                                                                  
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 hv�zdárna Slaný a menhir u Klob�k 
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