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Zákryt mimo�ádn� jasné hv�zdy 

Regulus za Rhodope 
19. �íjna 2005 ráno (pro 

západní Evropu krátce p�ed 
svítáním) protnul jih Evropy 
pás stínu vrženého drobnou 
planetkou hlavního pásu 166 
Rhodope, která zakryla na 
n�kolik sekund jednu 
z nejjasn�jších hv�zd 
jarního nebe – Regulus. Ke 
sledování tohoto 
mimo�ádného úkazu se do 
Portugalska, Špan�lska a na 
jih Itálie sjelo velké 
množství zákrytá�� 
prakticky z celého sv�ta. 

Ke konci �íjna se poda�ilo 
soust�edit informace o 
pozorováních (podle stránek 
spravovaných E. Frappou) 15 pozorování z �ehož 13 je pozitivních. V n�kterých 
p�ípadech se však zatím jedná pouze o konstatování „uskute�nilo se m��ení a 
výsledek je pozitivní“. Proto si také na celkové zpracování výsledk� budeme muset 
ješt� n�jaký �as po�kat.  

Pozorovací expedice:  te�ný zákryt 

Mirošov 2005 
Po velice dlouhé dob� vás op�t mohu 

pozvat k ú�asti na pozorovací expedici 
za te�ným zákrytem. Ve st�edu 9. 
listopadu 2005 nás �eká jeden z mála 
vhodných úkaz� letošního roku. 
V p�ípad� úsp�chu by se jednalo o první 
letošní expedici tohoto typu.  

V podve�er 9. listopadu 2005, krátce po 
západu Slunce (16:20 UT; 17:20 SE�)  dojde 
k te�nému zákrytu hv�zdy ozna�ované jako 
3214 o jasnosti 6,8 mag u jižního rohu M�síce 
nacházejícího se ve fázi krátce po první �tvrti. 
Úkaz se odehraje 20° nad jihovýchodním obzorem. K p�íznivým okolnostem 
zákrytu lze p�ipo�ítat relativn� velký rohový úhel CA = 8,7S. 

 Slunce bude sice pouze necelých 9° pod obzorem, ale i tato hodnota by m�la 
p�i jasnosti zakrývané hv�zdy sta�it. P�íležitost k úsp�šnému podílu na m��ení �as� 
by tak m�li mít pozorovatelé s dalekohledy o pr�m�ru objektivu 150 mm. 

Linii pozorovatel� 
lze rozvinout jen 
nedaleko jihovýchodn� 
(cca 8 km) od 
Rokycan, na linii 
kterou tvo�í obce 
Hrádek – Mirošov – 
P�íkosice – Pan�ava. 
Profil lunárního okraje 
promítnutý na zemský 
povrch dává nad�ji na 
zajímavé m��ení 
v oblasti od  –2 km do  
+4 km  profilu M�síce 
(viz obr.). P�edevším 
v oblastech kolem –1 km a +2 km m�že dojít k n�kolikanásobnému bliknutí 
zakrývané hv�zdy za nerovnostmi m�sí�ního profilu. 



Za p�íznivého po�así budou pozorovatelé, kte�í se telefonicky (371 72 26 22), 
e-mailem (halir@hvr.cz) nebo osobn� zaregistrují na Hv�zdárn� v Rokycanech, 
v pr�b�hu st�ede�ního dopoledne vyzváni k p�íjezdu na Hv�zdárnu v Rokycanech 
(15:30 SE�), odkud vyjedeme kolem 16. hodiny na pozorovací stanovišt�. 

V letošním roce se jedná o poslední takto p�íznivý te�ný zákryt a proto 
nepropásn�te svou p�íležitost! 

 

Expedice 
ŠPAN�LSKO 
2005 

P�íprava expedice Špan�lsko 2005 za 
prstencovým zatm�ním Slunce za�ala již 
tém�� dva roky p�ed samotným úkazem. 
Prakticky od samého za�átku bylo jasné, že zájem �len� odborné �ásti výpravy se 
soust�edí na okraje pásu zatm�ní s hlavním cílem ur�it p�esný pr�b�h linie 
odd�lující prstencovou a �áste�nou fázi úkazu. 

Základním problémem byla otázka, kolik pozorovatel� bude ochotno se vzdát 
centrální linie a jet na okraj pásu prstencového zatm�ní. Z toho odvozený problém 
pak byl, jak je dopravit co nejlacin�ji a sou�asn� nejpohodln�ji do Špan�lska. 
P�vodní myšlenka byla naplnit autobus (vedle pozorovatel� dopln�ný i zájemci, 
kte�í se cht�li na vzácný úkaz jen podívat). Po�et p�ihlášených, kte�í reagovali v�as 
na výzvu zve�ejn�nou již na ja�e roku 2005, však nebyl takový, abychom 45 
sedadel naplnili. Na za�átku léta byly proto naše plány výrazn� redukovány a 
nastoupila varianta dvou osobních aut s osmi pozorovateli sm��ující jen k jižnímu 
okraji pásu. Zrodil se také nápad vyp�j�it si pro dopravu pozorovatel� minibus pro 

dev�t lidí. Po propo�tu náklad�, 
s ohledem na vysoká mýtná na 
francouzských a špan�lských 
dálnicích, se takováto doprava ukázala 
být nejekonomi�t�jší.  

Zdálo se, že je vše jasné. Nebylo. 
V posledních dvou týdnech p�ed 
odjezdem se pom�rn� hekticky 
ustavila druhá �ty��lenná posádka 
osobního auta. Na Hv�zdárn� 
v Rokycanech také s blížícím se 
datem úkazu �ím dál �ast�ji drn�el 
telefon, jehož prost�ednictvím jsme 
odmítali další a další zájemce o ú�ast 

na expedici. Zdá se, že nakonec by se naplnil i p�vodn� plánovaný autobus, ale 
bylo již pozd�. 

Organizáto�i zvážili, že dev�t pozorovatel� na jižním okraji bude dosta�ovat a 
druhému vozu byl p�id�len cíl na severním okraji pásu. Znamenalo to nejen vybrat 
pozorovací stanovišt�, ale zajistit i další ubytování a v neposlední �ad� také 
techniku. V pr�b�hu posledního týdne p�ed odjezdem se situace severní skupiny 
m�nila tak rychle, že tém�� nebylo 
možné sledovat, zda �tve�ice 
skute�n� odjede �i z�stane doma. 
Nakonec však všechno dopadlo 
dob�e a po skupin� astronom� 
z Plzn�, kte�í se vydali na cestu již 
v pátek 29. zá�í, vyrazila v sobotu 30. 
zá�í 2005 �asn� ráno dokonce s 
dvouminutovým p�edstihem oproti 
plánu (4:58 SEL�) také dv� auta se 
13 pozorovateli od Hv�zdárny 
v Rokycanech. 

Osádka osobáku Rosti Medlína podle plánu nedaleko za n�meckými hranicemi 
p�esedla do vozu Ládi �eháka a spole�n� jsme pokra�ovali na západ. Po p�ekonání 
n�kolika dálni�ních zácp na západ� N�mecka a bez ohledu na stále se zhoršující 
po�así se poda�ilo odkrajovat kilometr za kilometrem z úctyhodné porce více než 
1300 km vzdáleného cíle. Odpoledne, již nedaleko od hranic s Francií, bylo 
rozhodnuto, že rychlejší osobní auto vyrazí kup�edu samo, aby jeho posádka 
zajistila rezervaci �ty� pokoj� ve vybraném hotelu Formule 1 v Montpelier. Tento 
úkol se poda�ilo splnit krátce p�ed 20. hodinou, o �emž jsem neprodlen� obdržel 
SMS zprávu. Minibus již v klidu dorazil p�ibližn� o hodinu pozd�ji. Po cest�, která 
se chvílemi zdála být naprosto nekone�nou, myslím všichni rádi ulehli 
k odpo�inku. P�edstava následujícího dne kopírujícího ten dnešní nebyla p�íliš 



povzbudivá. Jedinou vzpruhou byla 
skute�nost, že nás �eká p�eci jen o 
trochu mén� kilometr�. 

Ranní odjezd jsem za odm�nu 
vyhlásil až na sedmou hodinu. 
Kilometr� skute�n� na ned�li zbylo 
jen mén� – pro jižní skupinu 
p�ibližn� 900 a severní auto �ekalo 
již jen 700 km. K mému údivu 
skute�n� všechny krabice od banán� 
s materiálem, které jsme ve�er 
sv�domit� odnosili na pokoje, byly 

jen n�kolik minut po sedmé ranní naloženy ve vozech a auta stála p�ipravena na 
další cestu. 

Stihli jsme i nad východním obzorem zahlédnout úzký srpek couvajícího 
M�síce a mohlo se jet. Po krati�ké v�trné pauze t�sn� p�ed špan�lskými hranicemi 

jsme mezi St�edozemním mo�em a úpatím Pyrenejí vjeli do Katalánie – 
nejvýchodn�jší špan�lské provincie. Za krásného jasného slune�ného po�así jsme 
velkým obloukem objeli Barcelonu a pokra�ovali stále dál podél pob�eží na 
jihozápad. Osobní v�z sm��ující k severní hranici stínu v tuto chvíli už m�l sv�j cíl 
na dohled. Kolegové odbo�ili 
u m�sta Castello de la Palma, 
které se jim na následující dva 
dny stalo domovem. Po dalších 
n�kolika desítkách kilometr� 
jsme z dálnice p�ed Valencií 
na okamžik zahlédli 
pozorovací oblast severní 
skupiny u m�ste�ka Nules. 

Bez v�tších problém� 
(pouze s jedním nepatrným 

bloud�ním) jsme zvládli obchvat Valencie a zbývalo nám již jen n�co kolem 200 
km p�ekrásné krajiny p�ed Alicante. Zde jsme se také na n�kolikrát (silnice se 
klikatila z východu na západ a zp�t) dostali na západní polokouli p�ejezdem 
greenwichského poledníku. 

P�t minut po páté hodin� náš minibus kone�n� zastavil p�ed hotelem Formule 1 
v Alicante. Již od �ervence rezervované ubytování bylo p�ipraveno a proto jsme již 
krátce po šesté hodin� mohli vyrazit ze západního pr�myslového p�edm�stí 
k centru m�sta a p�edevším k mo�i. Cíl se poda�ilo nakonec splnit. Tém�� za úplné 
tmy jsme se prošli po p�ístavním molu plném rybá��, do n�hož neúnavn� bušilo 
mo�e pro nás suchozemce nep�edstaviteln� vysokými vlnami. K našemu zd�šení se 
však sou�asn� se soumrakem za�alo dít n�co ješt� o hodn� horšího – obloha se 
totiž za�ala potahovat stále kompaktn�jší a jednolit�jší šedí obla�nosti. Tomáš 
Janík, náš dvorní meteorolog, dostal tém�� sou�asn� dv� SMS zprávy z r�zných 
zdroj�, které si, jak jinak, zcela proti�e�ily. Jedna hovo�ila o vyjasn�ní nad celým 
Špan�lskem a druhá nazna�ovala, že práv� v naší pozorovací oblasti se nízká 
obla�nost rozpustí až kolem poledne. Tomášova situace se tak minutu od minuty 
stávala svízeln�jší a chvílemi se zdálo, že bude p�ípadn� lin�ován (k �emuž 
bohudík nedošlo). 

B�hem neklidného spánku, z n�hož m� vytrhávaly p�edstavy o neproniknutelné 
obla�nosti a dešti, jsem n�kolikrát slézal ze svého bidla podívat se na stav oblohy. 
A p�íliš klidu m� tento pohled nep�inášel. Nebe se prakticky zcela pokrylo 
neproniknutelnou vrstvou mrak� a nabízelo �ím dál tím mén� nad�je. 

Krátce po východu Slunce, který jsme pouze tušili podle rozednívání, jsme 
v�era ve�er obhlédnutou cestou 
vyrazili k jihu sm�rem na Santa 
Pola. Náš hlavní cíl – silnice 
spojující vesni�ku La Marina a 
p�edm�stí v�tšího sídla – 
Guardamar del Segura – 
ozna�ovaného jako Urbanizacio 
Bela Vista bylo náhle zde.  

Po zastavení auta v oblasti 
plánovaných pozorovacích 
stanoviš� m� zasko�ila jejich 
vzájemná blízkost v terénu (mén� 
než 100 m). Po zkušenostech 
z te�ných zákryt�, kdy se 
pozorovatelé staví podstatn� dále 
od sebe a navíc v noci, to byla 
jednozna�n� zcela nová zkušenost. 
Všech dev�t pozorovatel� 
vystoupilo do terénu z pouhých t�í 
zastávek auta, p�i�emž poslední se 
stala i místem parkovacím. Podle 



konkrétních místních podmínek byly bez problém� up�esn�ny body jednotlivých 
stanoviš�. Tu pozorovatel stál na kraji polí�ka, onde na náspu kamenné terasy 
vyrovnávající stoupající terén od mo�e do vnitrozemí. Jiná stanovišt� bylo možno 
najít mezi ke�i háje blíže neidentifikovaného porostu �i p�ímo u cesty. Nevyhnula 
se nám ani tém�� �istokrevná skládka mezi jednotlivými zahradami. S tím vším 
jsme se vyrovnali, jediné s �ím jsme byli spokojeni �ím dál tím mén� však bylo 
po�así. V tém�� spojité obla�nosti se pouze tu a tam objevovala drobná trhlinka. 
Jedinou výjimkou byl jižní obzor, kde d�r bylo více a pr�rvou mezi mraky 
dokonce prosvítalo modré nebe. 

V �ase T1 (v 9:42 SEL� – �ase, který je 
zde užíván v ob�anském život�) již všechna 
stanovišt� stála v plné pohotovosti a zbývalo 
pouze �ekat na zázrak – rozplynutí 
obla�nosti. 

Velký zázrak se však nekonal. K drobné 
neuv��itelnosti ovšem p�eci jen došlo. Tém�� 
p�esn� v �ase maximální fáze úkazu, k n�muž 
se upínala všechna naše o�ekávání a snažení, 
se nad Bela Viste na n�kolik desítek sekund 
p�eci jen v tom nejsprávn�jším sm�ru 
otev�elo malé okénko v souvislé obla�né 
pokrývce a p�es tenkou vrstvu mrak� jsme (v 
závislosti na konkrétním míst� v pozorovací 
linii) alespo� na okamžik zahlédli 
diamantový prsten vrcholícího prstencového 
zatm�ní. Jednalo se sice o zcela nepatrnou náplast na ránu po nezda�ených dlouho 
pe�liv� p�ipravovaných experimentech, ale pro daný okamžik by tuto již 
neo�ekávanou možnost zahlédnout na vlastní o�i z v�tší �ásti zakryté Slunce nikdo 
z  p�ítomných nevym�nil za nic na sv�t�. 

Po sbalení všech prakticky nepoužitých aparatur jsme se kolem dvanácté 
scházeli se svými bednami od banán� u auta s otázkami: „Tak co jsi vid�l?“, �i 

slovy: „Alespo�, že tam 
byla ta dirka“. Nesm�le se 
ozvalo i: “No bylo to 
p�kné.“, �i „Alespo�, že 
tak.“. K p�ílišné radosti 
jsme ovšem d�vod nem�li. 
Výsledek mnoham�sí�ních 
p�íprav i nemalých náklad� 
je n�kolik desítek sekund 
pravd�podobn� k 
 detailnímu vyhodnocení 
nepoužitelného záznamu 
z videokamer. 

Na konci pozorovacího intervalu jsem dostal informaci ze severního okraje 
pásu odkud hlásili, že mají jasno a zatm�ní napozorovali. Podle vizuálního 
sledování stála všechna stanovišt� mimo zónu prstencového zatm�ní.  

O chvíli pozd�ji se ozval 
také Lumír Honzík, jehož 
skupina m��ila meteorologická 
data v pr�b�hu zatm�ní 
nedaleko od nás. Své stanovišt� 
rozložili na samém b�ehu mo�e 
asi dva kilometry jihovýchodn� 
od nás. Zajeli jsme se proto za 
nimi podívat. Setkání nás 
alespo� trochu vytrhlo 
z chmurné nálady. Zcela na jiné 
myšlenky nás ovšem p�ivedl 
následující pohled na otev�ené 
mo�e s minimáln� metrovými 
vlnami v  pravidelných intervalech dorážejícími na pís�itý b�eh. N�kolik z nás 
nakonec neodolalo a koupel v teplé vod� nem�la chybu. 

Zpáte�ní cesta do Alicante však byla i p�esto posmutn�lá a všichni zamlkle 
hled�li ven. Ješt� smutn�jší 
bylo, že v t�chto okamžicích 
už se nad námi hlavami od 
obzoru k obzoru klenulo 
modré bezobla�né nebe. 
Obloha se prakticky p�esn� 
s koncem zatm�ní za�ala 
rozkrývat a kolem p�l t�etí, 
kdy jsme vjížd�li do m�sta, 
nebylo po mracích ani 
památky. 

Po improvizovaném ob�d� 
skládajícím se z instantní 
polévky v sá�ku a tradi�ní 
studené konzervy s toastovým 
chlebem jsem se vydal na 
obhlídku m�sta. 

Alicante je starobylé 
p�ístavní sídlo, nad nímž se 
vypíná Castillo de Santa 
Bárbara z 16. století. 
V sou�asné dob� se Alicante 
bou�liv� rozvíjí a m�ní 
k lepšímu. Je druhým 



nejv�tším m�stem Comunidad Valenciana (snad obdoby našeho kraje) a má 
v sou�asné dob� kolem 77 tisíc obyvatel. Sou�asn� je správním st�ediskem oblasti 
Alacant.  

Úzkými uli�kami s �adou obchod� a obch�dk� i kolem výškových budov 
hotel� po širokých  bulvárech lemovaných palmami se dá procházet dlouhé hodiny 
a stále je co nového objevovat. Já jsem to vydržel až do nastupujícího soumraku. 

Dlouho jsme kolektivn� zvažovali, zda první úsek zpáte�ní cesty nevzít 
hornatým vnitrozemím. Nakonec však zvít�zila rychlejší (a asi i rozumn�jší) 
varianta – cesta podél pob�eží, kterou jsme p�ijeli, se zastávkou „n�kde“ na pláži 
s východem Slunce nad mo�em. 

V p�l sedmé, ješt� za hluboké tmy, s Orionem a Velkým psem nezvykle 
vysoko nad jihovýchodním obzorem, jsme vyjeli zp�t. V souladu s ve�erním 
rozhodnutím jsme u vesnice 
Oliva na výjezdu �íslo 61 
odbo�ili p�i prvním náznaku 
svítání k východu – k mo�i. Po 
p�ibližn� 10 km bezcílného 
bloud�ní se nám �ist� náhodn� 
poda�ilo najít krásnou 
liduprázdnou pláž. Z jedné 
strany narážely na pís�itý b�eh 
mohutné vlny a na opa�né stran� 
se v ranním svítání stále 
z�eteln�ji rýsovaly nad 
pob�ežními dunami mohutné 
kopce postupn� od vrcholk� oza�ované vycházejícím Sluncem. Žhavý kotou� se 
vyhoupl za oblá�kem visícím nad horizontem kolem 7. hodiny. A byla to podívaná, 
která pln� ospravedlnila naši zastávku. 

Za nar�stajícího tepla jsme se za další hodinu dostali do drobné (p�ibližn� 
p�lhodinové) zácpy p�i objezdu Valencie. To vedlo ve svém d�sledku k tomu, že 
se naše setkání se severní skupinou u motorestu La Ribera opozdilo asi o 20 minut 
oproti plánu. 

Již spole�n� ob� auta 
pokra�ovala sm�rem na 
Barcelonu, kde Honza 
Mánek dohodl naši 
návšt�vu na hv�zdárn� 
v Sabadellu. Na vrch nad 
m�stem, kde hv�zdárna 
stojí, jsem auta ani 
v nejmenším nedovedl já. 
K cíli jsme se bezpe�n� 
dostali jen díky 
naviga�nímu p�ístroji GPS 
propojenému s mapu (a to i 
p�esto, že jsme se snažili jej 
zmást výjezdy, které nedoporu�oval). 

Na hv�zdárn� nás p�ivítalo známé jméno z  konference Planoccult – Mr. Casas, 
pod nímž jsem si až do této chvíle nedokázal ud�lat žádnou konkrétní p�edstavu. 
Pan Casas nás provedl celou trojpodlažní budovou. V knihovn� jsme m�li možnost 
si prohlédnout mimo jiné nádherný fotografický atlas M�síce pocházející z konce 
p�edminulého století. Ale nejv�tší pozornost na sebe strhla samoz�ejm� hlavní 
kopule a p�ilehlý velín. Po více než hodinové p�íjemné pauze v�nované kone�n� ne 

silnici ale n��emu 
astronomickému, však 
bylo nutno se rozlou�it 
s naším pozorným 
hostitelem a po 
spole�né fotografii 
neodvratn� pokra�ovala 
naše cesta zp�t do 
st�ední Evropy. 

Po krátké spole�né 
cest� mezi Valencií a 
Barcelonou s posádkou 
„severního auta“ jsme 
se op�t rozlou�ili. Jeho 
osazenstvo totiž více 
sp�chalo a s ohledem 

na svoji rychlost m�lo šanci dojet na nocleh dále do Francie a druhý den tím pádem 
i d�íve dorazit do �eské republiky. 

Náš minibus sice nižší, ale o to vytrvaleji, rychlostí kolem 120 km/h ukrajoval 
cestu na severovýchod a p�ed sedmou ve�er nás dovezl až k m�ste�ku Nimes, kde 
jsme v�d�li o dvou hotelech Formule 1. Jaké však bylo naše zklamání, když první 
z Formulí byla pln� obsazena. Po ur�itých jazykových potížích (dv� d�v�ata na 
recepci anglicky ani nekoukala, natož aby znala jediné sl�vko) se mi nakonec 



s pomocí tlumo�nice z �ad návšt�vník� poda�ilo vyzv�d�t, že druhý hotel má snad 
ješt� volné pokoje. Po našem dojezdu k n�mu se tato informace k naší velké úlev� 
potvrdila. A navíc v recepci tentokrát sle�na hovo�ila plynnou angli�tinou (což 
chvílemi d�lalo docela potíže zase m�). 

V poslední den 
našeho putování se 
všechno op�t vrátilo do 
starých dob�e známých 
kolejí. Na severu 
Francie se op�t 
pokazilo po�así, 
s p�ejezdem n�meckých 
hranic rychle p�ibylo 
aut na dálnici a 
spole�n� s vytrvalým 
dešt�m úsp�šn� 
snižovaly naši rychlost. 
Jen s n�kolika nezbytnými zastávkami jsme s nastupujícím podve�erem vstoupili 
po �ty�ech a p�l dni na území �eské republiky. P�edevším na obou perfektních 
�idi�ích bylo z�eteln� znát jak se jim ulevilo. U Hv�zdárny v Rokycanech se kola 
našeho minibusu zastavila p�ibližn� ve 20 hodin. Z tachometru bylo možné ode�íst, 
že cesta „od brány k brán� p�es Špan�lsko“ spolykala 4844 km. Nádrží jsme prolili 
tém�� 500 litr� nafty a na mýtném ve Francii a Špan�lsku vydali skoro 250 Eur. 

Zda se poda�í 
vydolovat alespo� 
n�jaké informace z dat 
nam��ených u jižního 
okraje pásu a jaké 
budou obsahovat 
zprávy videozáb�ry a 
fotografické snímky 
od pozorovatel� na 
severu je zatím 
p�ed�asné hádat. Cesta 
však v každém p�ípad� 
p�inesla všem 
ú�astník�m mnoho 
užite�ných zkušeností 
a nových nápad�, které 
jist� naleznou své 

uplatn�ní již za necelý p�lrok p�i expedici za úplným zatm�ním Slunce do 
Turecka. 

Karel HALÍ� 

����	��������������������
�	�����������

Za�átek série zákryt� 
Plejád M�sícem 

V ranních hodinách 20. �íjna 2005 za�ala nová série zákryt� 
otev�ené hv�zdokupy Plejády M�sícem. M�síc se sice k známé M45 
teprve pomalu blíží z jihu, ale v následujících letech se m�žeme t�šit na 
n�kolik zajímavých zákryt�. P�ízniv� se projevilo i znatelné 
prodloužení noci a seznamy totálních zákryt� pro �íjen a listopad se 
v porovnání s p�edchozími m�síci viditeln� protáhly. Na jiném míst� 
Zákrytového zpravodaje jste zváni po dlouhé odmlce na pozorování 
te�ného zákrytu nedaleko Rokycan. T�šit se m�žete i na n�kolik 
nad�jných planetkových zákryt�, z nichž však ani jeden není 
výjime�n� o�ekávanou událostí, na níž stále �ekáme.  

Již v záhlaví tohoto �lánku se píše o za�átku série zákryt� Plejád M�sícem. 
První p�echod se uskute�nil 20. �íjna ráno, ale nejen to p�isp�lo k mimo�ádnému 
po�tu totálních zákryt�, které obsahují �íjnový a listopadový seznam. Za �íjen se do 
výb�rových kriterií vešlo hned 40 úkaz�, p�i�emž v�tšina z nich se odehrála ve 
druhé polovin� m�síce a jednalo se o výstupy v �ase, kdy se M�síc nacházel 
vysoko nad nebeským rovníkem. Naopak vstupy se do tabulky vešly pouze t�i.  

Obdobn� p�íznivá situace bude pokra�ovat i v listopadu a to i p�esto, že 
k p�echodu Plejád v tomto m�síci v�bec nedojde. Seznam obsahuje 30 zákryt�. 
V první polovin� m�síce nás �eká šest vstup�. Po�ínaje 15. listopadem se m�žeme 
už t�šit pouze na výstupy, p�i�emž n�které budou skute�n� zajímavé. Ve dvou 
p�ípadech se za M�sícem objeví hv�zdy o jasnosti v�tší než 6. mag.  

Veškeré pot�ebné údaje vám poskytne následující tabulka: 

P�edpov�di totálních zákryt� pro CZ 
zem.délka +15 00 00  zem.ší�ka +50 00 00  výška 0 m.n.m.   

2005  �íjen 
den  �as    P hv�zda  mag    % elon Sun  Moon   CA   PA  WA   A    B  

          h    m     s             �íslo                       ill                 h      h     Az         o          o        o     m/o     m/o 
 

12 19 43 44 D  190252  7.2  72+ 116     19 192  41N  21  38 +0.5 +0.8 

12 21  7 47 D    3130  5.4  73+ 117     14 211  46S 113 131 +2.0 -1.9 

13 17 33 56 D    3265  6.6  82+ 129     18 147  89S  66  86 +1.2 +1.3 

14 23  4 17 D    3421  4.9  91+ 145     25 219  73N  45  67 +0.7 +0.2 

18 21 52 31 R   93057  7.6  97- 162     50 132  72S 228 244 +0.8 +1.9 

19  3 18 57 R     421  6.6  97- 159     40 251  44N 293 308 +1.0 -2.6 



19 22 52  4 R     524  6.7  93- 148     55 130  80S 242 254 +1.0 +1.7 

19 23 26 48 R   76056  7.8  93- 148     59 143  83N 258 270 +1.4 +1.1 

20  2 42  6 R   76156  6.9  92- 147     56 229  30S 192 204 +1.1 +3.7 

20  3 51 19 R   76189  7.0  92- 147     47 250  28N 315 326 +0.9 -4.3 

20  4  3 40 R   76198  7.8  92- 147     45 253  47N 296 307 +0.9 -2.5 

20  4 12 27 R   76202  7.8  92- 146     43 255  66N 276 288 +0.9 -1.6 

20  4 25 39 R     556  5.4  92- 146 -11 41 257  64S 226 238 +1.1 +0.2 

21 22 11 11 R   77224  7.4  78- 125     37  89  69N 285 288 +0.8 +1.1 

22  0 12 18 R     840  6.3  78- 124     55 116  30S 204 207 +0.2 +4.0 

22  0 59 51 R   77314  8.2  78- 123     61 132  86S 260 262 +1.4 +1.1 

22 22 59 52 R     996  6.9  69- 113     36  88  34N 327 324 +1.8 -1.1 

23  0 19 43 R   78480  7.5  69- 112     48 104  27S 208 205 +0.1 +4.4 

23  0 40 58 R   78483  8.0  69- 112     52 109  86N 275 272 +1.2 +1.1 

23  0 59 21 R   78496  7.5  69- 112     54 114  69S 251 247 +1.1 +1.9 

23  1 53 12 R    1008  5.3  68- 112     61 131  76S 258 255 +1.5 +1.3 

23  1 57  7 R   78530  7.8  68- 112     62 132  43N 318 315 +1.9 -1.9 

23  3 38 22 R   78580  7.3  68- 111     68 183  14S 197 193 +9.9 +9.9 

23  4  7 16 R X 91013  7.8  68- 111     67 200  25N 337 333 +1.1 -4.8 

23  4  7 18 R    1022  6.0  68- 111     67 200  25N 337 333 +1.1 -4.8 

24  1 14 41 R   79431  8.2  59- 100     48 105  49N 319 310 +1.5 -0.8 

24  5  2 45 R   79530  8.2  58-  99  -6 65 201  73N 296 287 +1.5 -1.4 

24 23 58 14 R   80089  7.2  50-  90     26  83  58S 251 239 +0.1 +2.2 

25  0 30 24 R    1251  5.9  50-  90     31  89  25S 218 206 -0.2 +4.5 

25  3 22  3 R   80165  7.5  49-  89     56 131  70S 264 251 +1.6 +1.3 

25  4 47 53 R   80192  8.5  48-  88  -9 63 167  58S 252 239 +2.1 +1.3 

26  2  3 13 R   80693  8.4  40-  78     36 101  47N 331 315 +1.1 -1.1 

26  4 40 51 R    1376  8.7  39-  77 -10 56 146  68S 266 250 +1.9 +0.9 

27  3  8 37 R   98892  7.7  30-  67     36 110  80S 282 263 +1.0 +1.1 

27  3 42 12 R   98897  7.6  30-  67     41 118  58S 259 240 +1.3 +2.1 

28  4 54 38 R   99296  8.0  21-  55  -8 40 130  86N 299 278 +1.2 +0.1 

30  3 44 23 R  138658  7.9   8-  33     10 103  25N 359 338 +0.0 -2.4 

30  4 34  2 R X 18204  9.7   8-  33     17 113  50S 254 232 +1.0 +2.7 

30  5  2 23 R    1760  7.5   8-  33  -8 21 119  40S 244 223 +1.5 +3.7 

31  4 32 58 R    1863  7.8   3-  21      6 108  87N 294 273 +0.3 +0.8 

2005  listopad 
den  �as    P hv�zda  mag    % elon Sun  Moon   CA   PA  WA   A    B  

          h    m     s             �íslo                       ill                 h      h     Az         o          o        o     m/o     m/o 
 

listopad 2005  

09 19 36 59 D  164829  7.1  58+  99     19 208  49S 110 129 +2.1 -1.8 

09 19 37  9 D    3228  7.2  58+  99     19 208  49S 110 129 +2.1 -1.8 

12 20 30 51 D      81  6.4  88+ 139     43 187  71N  47  69 +1.1 +1.0 

12 21 34 23 D  109348  7.3  88+ 140     40 208  42S 114 136 +2.6 -2.5 

12 22 13 27 D  109355  7.7  88+ 140     37 219  56N  32  54 +0.8 +0.9 

15  1 14 55 D     363  7.2  99+ 167     37 250  83N  73  91 +1.0 -0.8 

16 18 47 35 R     598  5.5  99- 170     32  90  84N 246 257 +0.2 +1.8 

17 18 52 31 R     750  6.9  96- 158     26  79  82S 246 252 +0.0 +1.8 

17 20  4 31 R   76945  7.5  96- 157     37  91  45S 210 215 -0.2 +2.7 

17 21 25 44 R   76965  7.6  96- 157     50 108  77S 242 246 +0.7 +2.0 

18 19 13 29 R     909  6.0  91- 146     21  72  16S 189 189 -1.7 +4.1 

19  3 24 24 R     952  8.0  90- 143     58 238  38S 214 212 +2.4 +2.9 

19  4 48 48 R   78191  7.7  90- 142     46 260  83N 273 271 +0.9 -1.4 

19 21  0 32 R    1067  7.1  85- 134     29  81  39S 221 215 -0.4 +3.0 

20  3 54 43 R X 99111  7.2  83- 131     60 229  66N 297 290 +1.2 -1.8 

20  3 54 44 R    1093  6.6  83- 131     60 229  66N 297 290 +1.2 -1.8 

20 23 45 41 R   79855  8.0  76- 121     45 105  27S 216 205 +0.5 +5.2 

21  0  7  8 R    1206  5.9  76- 121     49 110  53N 316 305 +1.4 -0.7 

21  0 46 25 R    1211  6.3  76- 121     54 121  63S 252 241 +1.4 +2.0 

21  1 28 25 R   79888  8.2  76- 121     59 135  52S 241 230 +1.7 +2.5 

21  5 27 39 R   79980  7.3  75- 119  -9 53 240  40N 330 318 +0.4 -2.9 

22  2  1 56 R   80499  8.2  67- 110     55 133  82N 292 277 +1.5 +0.0 

22  5 12 16 R    1342  7.6  66- 109 -11 57 215  60S 255 240 +2.1 -0.1 

26  2 49 42 R  119112  8.3  29-  65     22 116  58S 261 240 +1.1 +2.2 

26  5 10 42 R  119138  7.4  28-  64     38 152  86S 289 268 +1.5 +0.1 

26  5 52 26 R    1730  6.2  28-  64  -6 40 165  47S 250 229 +2.9 +1.8 

27  2 50  2 R    1814  6.7  21-  54     12 111  76N 307 285 +0.4 +0.4 

27  5 12 49 R  138921  8.1  20-  53     29 144  48S 250 229 +2.3 +2.5 

28  4 31  2 R  157939  9.1  13-  42     14 127  48N 332 312 +0.3 -0.5 

29  5  6 43 R  158451  9.6   7-  30      8 128  74S 269 251 +0.9 +1.6 

Jiný �lánek v dnešním �ísle Zákrytového zpravodaje se týká nejnad�jn�jšího 
te�ného zákrytu �íjna a listopadu 2005. Naleznete v n�m nejen popis úkazu, ale 
také pozvánku k ú�asti na expedici p�ipravované naší sekcí ve spolupráci 
s rokycanskou a plze�skou hv�zdárnou. Pokud nám v naší snaze bude naklon�no 
po�así, byla by jist� škoda nevyužít úkazu, který se uskute�ní v podve�erních 
hodinách pouhých p�ibližn� deset kilometr� od Rokycan.   

Nabídka zákryt� hv�zd planetkami pro m�síc �íjen a listopad je pom�rn� 
bohatá. Jiným problémem je skute�nost, že se v�tšinou jedná o zákryty slabých 
hv�zd, k jejichž pozorování jsou nutné mimo�ádn� dobré pozorovací podmínky a 
sou�asn� mohutný dalekohled, malými planetkami, což má zase za následek velice 
krátké �asy trvání zákrytu. Tato nep�íznivá kombinace bohužel diskriminuje 
možnost pozorování v�tšin� zájemc�. Stejn� jako v p�edešlých m�sících se ani 
nyní nedo�káme „velkého“ planetkového zákrytu, jehož stín by probíhal natolik 
blízko od nás, aby se za ním vyplatilo uspo�ádat expedici. Jeden takový, velice 
mimo�ádný (Regulus zakrytý planetkou Rhodope, viz minulé �íslo ZZ a dnešní 
úvodník) sice prob�hl 19. �íjna 2005 ráno v oblasti jihozápadní Evropy, ale 
vzdálenost byla bohužel p�íliš velká.  

Za zmínku jist� stojí zákryt planetky Vienna 5. 10. 2005 ve�er, jejíž stín se 
promítal na území Moravy. Problémem v tomto p�ípad� byl malý rozdíl jasností 
hv�zdy (11,3 mag) a planetky (12,0 mag) i pom�rn� malý její teoretický pr�m�r 
(46 km). Snad nejnad�jn�jším �íjnovým planetkovým zákrytem co do up�esn�né 
p�edpov�di byl zákryt hv�zdy TYC 0562-01044-1 planetkou Palma. Hlavním 
nedostatkem byla op�t velice nízká jasnost hv�zdy (12,4 mag) a v tomto p�ípad� 
dokonce vyšší jasnost planetky (12,2). P�esto, jak se ukázalo, se poda�ilo n�kolika 
našim pozorovatel�m zákryt �asov� ur�it a k úkazu se n�kdy na stránkách 
zákrytového zpravodaje jist� vrátíme.Bez šance jsme nebyli ani 13. �íjna p�i 
zákrytu hv�zdy (10,9 maq) planetkou Hekate. Up�esn�ný stín m�l p�ejít p�es 
Rakousko, Ma	arsko a Slovensko. Parametry zákrytu byly v tomto p�ípad� 
relativn� p�íznivé. Další tentokrát abnormáln� malá planetka (Schorria, teoretický 
pr�m�r 10 km) nás �ekala 20. �íjna 2005. I p�i jasnosti hv�zdy 8,6 mag byla 
pravd�podobnost úsp�chu, natož vícenásobného pozorování, velice nízká. 
Posledním velice nad�jným �íjnovým úkazem byl zákryt hv�zdy 2UCAC 



44969446 (11,3 mag) planetkou Herodias (13,8 mag). Teoretický stín protínal 
samý západ naší republiky a v�tšímu po�tu pozorovatel� bránilo op�t omezení 
vyplývající z nedostate�né jasnosti hv�zdy. 

Z listopadové tabulky lze zmínit hned 1. 11. 2005 zákryt hv�zdy (11,0 mag) 
planetkou Asia (11.1 mag) podle up�esn�ní zajímavý p�edevším pro severozápad 
republiky. Jist� za pokus stojí i zákryt hv�zdy planetkou Niobe 10. 11. 2005 ráno, 
kdy stín podle up�esn�ní pana Schwaenena protne východní �echy a Moravu. 
Tentýž ve�er (10. 11.) nás �eká Belisana (14,1 mag), která skryje hv�zdu TYC 
1391-01314-1 (10,9 mag) snad p�i pohledu ze západních, st�edních a východních 
�ech. Naše území (tentokrát Moravu) by nem�l podle Prestonova up�esn�ní 
minout ani úkaz 19. listopadu p�ed p�lnocí sv�tového �asu, kdy planetka Shane 
(14,9 mag) zakryje na maximáln� 2,5 s hv�zdu o jasnosti 9,3 mag. Na konci 
m�síce, 29. 11. 2005 ráno a 30. 11. 2005 ve�er budou následovat ješt� dva zákryty 
hv�zd planetkami pro severní Moravu (planetka Tikhov) a severozápadní �echy 
(planetka Lindelof). 

Jako vždy, doporu�uji i tento m�síc sledovat pravideln� www stránky. Další 
zp�esn�ní �i zcela nový nad�jný úkaz se m�že objevit na internetu prakticky 
kdykoli: 

Jan Mánek (http://mpocc.astro.cz/),  
Stev Preston (http://asteroidoccultation.com/),  
EAON (http://astrosurf.com/eaon/) zpracovávaná Jeanem Schwaenenem  
Otta Šándor (http://www.teplice-city.cz/hap/Pozaktual/Pozaktual.htm) 

Veškeré údaje o popsaných zákrytech hv�zd planetkami jsou shrnuty 
v p�ipojené tabulce. 
datum UT hv�zda jas. � � planetka Ø trv. 

10/05  h  m TYC mag  h  m    °  ´  km s 

          p�edpov�� Frappa 

15 20:19 0630-00527-1 11,8 02 04 +07 44 Candy   20 1,5 

24 22:01 2UCAC 36051757 11,0 02 45 +12 28 Echo 58 5,3 

 up�esn�ní Schwaenen 

05 21:22 1768-00244-1 11,3 02 41 +23 40 Vienna  46 8,4 

13 00:31 0649-00346-1   11,3 03 19 +08 45 Hekate  89 9,2 

 up�esn�ní Presto 

20 20:37 HIP 16995 8,6 03 39 +48 36 Schorria 10  0,8 

29 03:47 UCAC2 44969446 11,3 05 09 +37 43 Herodias 66 8,0 

 
datum UT hv�zda jas. � � planetka Ø trv. 

11/05  h  m TYC mag  h  m    °  ´  km S 

          nominální p�edpov�� 

08 01:31 HIP 48303 8,9 09 51 +20 48 Pafuri   59 3,1 

    p�edpov�d Frappa 

30 23:39 2UCAC 40813639 12,0 05 06 +25 41 Lindelof  21 2,4 

 up�esn�ní Schwaenen 

10 05:42 0836-01199-1 10,1 10 10 +14 54 Niobe  83 3,7 

29 05:27 0262-00873-1 10,0 11 04 +00 14 Tikhov  26 1,3 

 up�esn�ní Presto 

01 22:01 UCAC2 36051757 11,0 02 45 +12 28 Asia 58  5,3 

10 22:52 1391-01314-1 10,9 08 27 +20 59 Belisana 36 4,0 

19 23:16 1218-00868-1 9,3 02 28 +20 00 Shane 25 2,5 

Omlouvám se, že o úkazech z �íjna 2005 jsem byl nucen hovo�it v minulém �ase, 
nebo� toto dvoj�íslo Zákrytového zpravodaje z technických i �asových d�vod� 
vychází až v na p�elomu �íjna a listopadu a slibuji, že se pokusím, aby se podobná 
nep�íjemná situace neopakovala. 

P�ísp�vky  na  rok  2006 

Výkonný výbor �AS rozhodl o výši kmenových p�ísp�vk� pro rok 
2006. P�ísp�vky byly zachovány pro �leny �AS z �eské a Slovenské 
republiky v nezm�n�né výši. Jedinou zm�nou se tak stalo zavedení 
nové kategorie �len� „zahrani�ní“, u  nichž je kmenový p�ísp�vek 
zvýšen, s ohledem na vyšší poštovní náklady spojené se zasíláním  
Kosmických rozhled� do zahrani�í. Výbor pobo�ky se rozhodl 
ponechat pobo�kové p�ísp�vky také v nezm�n�né výši – tedy na 
jednotné sazb� 50,- K� s tím, že v p�ípad� nutnosti budou na konkrétní 
akce vybírány peníze formou mimo�ádných p�ísp�vk�.  

Kmenové �lenské p�ísp�vky �AS pro rok 2006 jsou tedy následovné. 
Výd�le�n� �inná osoba zaplatí v tomto roce p�ísp�vek 300,- K�, nevýd�le�n� �inná 
(studenti, vojáci, d�chodci) 200,- K� a „zahrani�ní“ �lenové 400,- K�. 

Zákrytová a astrometrická sekce bude vedle tohoto centrálního p�ísp�vku 
vybírat na svoji �innost sek�ní p�ísp�vek ve výši 50,- K� od �len� �AS (bez 
rozdílu zda jsou kmenoví, hostující �i „zahrani�ní“) a 200,- K� od �len� externích 
(ne�len� �AS), s výjimkou zájemc� o �lenství v sekci mladších 15 let, u nichž 
p�ísp�vek �iní 50,- K�.  

Hradit p�ísp�vky je možné p�ímo �len�m výboru pobo�ky (Jíra, �esal, 
Cvrková, Honzík, Halí�) nebo složenkou typu „C“ na adresu „Karel Halí�, Lužická 
901, 337 01 Rokycany“. U složenek je nutné uvést v oddílu zprávy pro p�íjemce 
ú�el platby a u hostujících �len� jejich kmenovou složku �AS. (nap�: „zák. a 
astrom. sekce, host, pražská pob.“, nebo „ZAS., kmenový“, p�ípadn� „ZAS, 
externí“). Každý rok bohužel dochází k nesrovnalostem p�i platb� složenkou, proto 
vás žádám o pot�ebnou pozornost p�i jejím vypl�ování a �itelné písmo ve zpráv� 
pro p�íjemce. 

Komu není výše celkové platby z�ejmá do�ká se v p�íštím �ísle Zákrytového 
zpravodaje názorných p�íklad�. P�ípadn� je možné se s dotazy obracet na telefon 
371 72 2622 (Halí�, Hv�zdárna v Rokycanech), mobil 608478902 nebo na e-mail 
halir@hvr.cz. 

Karel HALÍ� 
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Rokycany, 31. �íjna 2005  


