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Váno�ní kometa 
C/2004 Q2 (Machholz) 

Po devíti objevech komet b�hem období let 1978 až 1994, strávil 
Donald E. Machholz, Jr. u dalekohledu 1457 hodin �istého �asu p�i 
hledání komet aniž by m�l št�stí. Až 27. srpna 2004 v 11h 17min UT se 
op�t dostavil úsp�ch. Machholz prohlížel ranní oblohu svým 15cm (f/8) 
dalekohledem Criterion Dynascope, který si koupil roku 1968, a p�i té 
p�íležitosti objevil svoji jubilejní 10. kometu. Objevovou jasnost uvedl 
11.2 mag a pr�m�r komy 2 úhlové minuty. V poznámce dodával, že se 
jedná o objekt se "st�ední úrovní kondenzace". 

První výpo�et dráhy byl vydáván v ob�žníku IAU �. 8395 (28. srpna 2004). 
Jednalo se o propo�et na parabolickou dráhu stanovovanou z 25 p�esných pozic 
získaných 27. a 28. srpna. Pr�chod p�ísluním byl spo�ten na 27. leden 2005 (8h 
53min UT) ve vzdálenosti 1.286 AU od Slunce. Revidovaná dráha byla zve�ejn�na 

v MPEC 2004-Q69 (30. srpna 
2004). P�ísluní bylo posunuto na 
24. ledna 2005 (20h 10min UT) 
p�i�emž vzdálenost p�ísluní se 
zmenšila na 1.203 AU. 
Amatérští astronomové dostanou 
p�íležitost kometu pozorovat 
v p�íznivé pozici na konci 
prosince 2004 a za�átkem ledna 
2005. Kometa by podle odhad� 
odborník� mohla dosáhnout 
jasnosti až 4. mag. 

Efemerida se od tohoto 
up�esn�ní již p�íliš neodlišuje 
ani dnes, kdy se kometa blíží 
svou jasností k hranici 
pozorovatelnosti pouhýma 
o�ima. Dobrou zprávou je, že 

pozorovaná jasnost zatím p�edbíhá jasnost odhadovanou p�ibližn� o 0,5 mag. 
Pokud by tento vývoj pokra�oval mohli bychom se do�kat skute�n� hezké váno�ní 
a novoro�ní podívané. U komet však není v tomto ohledu nikdy nic jistého.  

Na za�átku prosince budeme mít kometu Machholz ješt� hluboko pod obzorem. 
Ale její strmá dráha ji velice rychle, práv� v �ase Vánoc, p�enese na severní 
polokouli a ud�lá z ní vhodný cíl pro sledování ze st�edních ší�ek severní 
polokoule. Jak se bude pohybovat po hv�zdném pozadí m�žete názorn� zjistit 
z p�ipojeného obrázku nebo vám pom�že tabulka p�edpov�dí. 

Date    TT   R. A.(2000) Decl.     Delta     r     Elong.  Phase   m1     

2004 11 21   05 05.51  -29 32.6    0.752   1.561   127.0    30.3  6.8 
2004 11 26   05 00.64  -28 31.8    0.686   1.515   128.9    30.4  6.5 
2004 12 01   04 54.43  -26 55.0    0.623   1.471   130.9    30.4  6.2 
2004 12 06   04 46.87  -24 31.5    0.563   1.430   133.0    30.3  5.8 
2004 12 11   04 38.03  -21 08.0    0.508   1.391   135.0    30.0  5.5 
2004 12 16   04 28.05  -16 29.2    0.457   1.355   136.9    29.7  5.1 
2004 12 21   04 17.16  -10 20.0    0.414   1.322   138.3    29.7  4.8 
2004 12 26   04 05.63  -02 31.2    0.380   1.292   138.4    30.4  4.5 
2004 12 31   03 53.78  +06 51.3    0.357   1.266   136.5    32.3  4.3 
2005 01 05   03 41.93  +17 17.7    0.347   1.245   132.5    35.6  4.2 
2005 01 10   03 30.46  +27 57.4    0.352   1.227   126.9    39.9  4.1 
2005 01 15   03 19.75  +37 57.9    0.370   1.215   120.7    44.1  4.2 
2005 01 20   03 10.17  +46 46.6    0.399   1.208   114.9    47.6  4.3 
2005 01 25   03 02.03  +54 14.5    0.435   1.205   110.0    50.1  4.5 
2005 01 30   02 55.74  +60 28.3    0.478   1.208   106.0    51.6  4.7 
2005 02 04   02 51.83  +65 40.7    0.524   1.215   102.9    52.3  4.9 
2005 02 09   02 51.11  +70 04.9    0.573   1.228   100.5    52.2  5.2   

Mimo�ádn� zajímavá situace nastane koncem první lednové dekády, kdy nejen, 
že by m�la jasnost komety být nejvyšší, ale navíc se nám vlasatice bude promítat do 
blízkosti Plejád. Nenechte si tento mimo�ádný objekt proklouznout mezi prsty. 

24 zajímavostí konce roku 

Procházka podzimní 
oblohou (3) 

Jak se prodlužují podzimní noci, tmavne obloha každý ve�er d�íve 
a nastává vhodný �as k procházce oblohou. Ale které hv�zdy, kupy, 
mlhoviny a galaxie bychom m�li vid �t?  

Zatímco Mira je mnohem v�tší a chladn�jší než Slunce, je jiná hv�zda 
v souhv�zdí Velryby Slunci pozoruhodn� podobná. �e� je o tau (�) Ceti [15], která 
svítí s jasností 3,5 mag. Ve vzdálenosti 11,9 sv�telného roku je to nejbližší Slunci 
podobná hv�zda a proto se také stala jedním z prvních cíl� p�i pokusech o hledání 



signál� p�icházejících od cizích civilizací. Zatím nevíme zda na ob�žné dráze 
kolem ní existuje planeta podobná Zemi, ale v každém p�ípad� se m�žeme dívat na 
její žlutobílé sv�tlo a p�emýšlet o tom.  

V dosahu viditelnosti ze st�edních severních ší�ek leží v sousedním souhv�zdí 
Eridanus hv�zda omikron2 (�2) Eridani [16], též známá jako 40 Eridani. Jedná se o 
trojhv�zdu s velice dob�e pozorovatelnou ukázkou bílého trpaslíka. Bílý trpaslík je 
drobný, hustý zbytek hv�zdy podobné našemu Slunci v �ase její smrti. Primární 
složka omikronu2 Eridani je oby�ejnou hv�zdou žluté barvy 4. mag. Ale již i malý 
dalekohled vám ukáže pom�rn� vzdáleného pr�vodce, hv�zdu 9. mag – bílého 
trpaslíka. A aby toho nebylo dost, sám bílý trpaslík má vlastního pr�vodce – 
�erveného trpaslíka, který jej 
obkrouží jednou za 250 let. 
Nicmén� s jasností kolem 11. mag 
je již tento pr�vodce pro vyhledání 
pom�rn� obtížným objektem. 

Obra�te však sv�j pohled zp�t 
vysoko nad hlavu k známému tvaru 
W, k souhv�zdí Kasiopeja. Jeho 
dv� jasné hv�zdy alfa (	) a beta (
) 
Cassiopeia, na pravé stran� W, 
ukazují na M52 [17], na hv�zdy 
bohatou kupu s více než stovkou �len�. V triedru se M52 jeví jako protáhlá mlhavá 
oblast s oranžovou hv�zdou 8. mag u svého okraje. Další �lenové skupiny zá�í 
slab�ji a je nutno užít dalekohled, aby bylo možné je rozlišit. 

Blízko alfa Cassiopeiae leží 
ukázková dvojhv�zda, eta (�) 
Cassiopeiae [18]. Malé dalekohledy ji 
rozliší na žlutou a oranžovou složku 
s jasnostmi 3,5 a 7,5 mag. Iota (�) 
Cassiopeiae [19] je o trochu mén� 
jasný pár tvo�ený bílými hv�zdami, ale 
i tak je stále v pohodlném dosahu 
malých dalekohled�. Již 
deseticentimetrový pr�m�r objektivu 
ukáže, že jasn�jší hv�zda je také t�snou 
dvojicí, což z p�vodního páru d�lá 
p�sobivou trojici. 

Vedle Kasiopeji je Cefeus 
s n�kolika ukázkovými objekty, mezi 
nimiž ale jasn� vyniká delta () Cephei 
[20], prototyp skupiny hv�zd, které 
nám umožnily m��it vzdálenosti 
blízkých galaxií. Delta Cephei je 

veleobr krémové barvy, který pravideln� každých 5,4 dne m�ní svoji jasnost což 
lze jednoduše vysledovat již i pomocí triedru. P�i maximální jasnosti, 3,5 mag, zá�í 
dvacetkrát jasn�ji než v minimu, 4,4 mag. Delta Cephei je sou�asn� atraktivní 
dvojhv�zdou s namodralým pr�vodcem 6. mag, viditelným též již triedrem (ale až 
p�i pohledu dalekohledem v plném rozsahu vynikne barevný rozdíl složek). 

Nezapome�te se podívat na mí (�) Cephei [21], kterou William Herschel pro 
její na�ervenalý nádech nazval Granátovou hv�zdou, jejíž nápadné barvy by jste si 
m�li všimnout i v triedru. �ervený veleobr mí Cephei je typickou pulsující hv�zdou 
jejíž jasnosti se z cyklu na cyklus m�ní jen p�ibližn� – jedná se o polopravidelnou 
prom�nnou. V období nejv�tšího jasu, které p�ichází p�ibližn� jednou za dva roky, 
dosahuje jasnosti až 3,4 mag, ale v minimu svítí s intenzitou pouhých 5,1 mag. 

Asi nejslavn�jší prom�nnou hv�zdou této oblasti však je Algol, beta (
) Persei 
[22]. Jedná se o prototyp zákrytové prom�nné dvojhv�zdy u n�hož se jedna z hv�zd 
pravideln� dostává p�ed druhého neviditelného pr�vodce, což vede k poklesu 
jasnosti soustavy. V p�ípad� Algolu, který obvykle zá�í s jasností 2,1 mag, nastávají 
zákryty s periodou 2,87 dne a redukují jasnost dvojhv�zdy po dobu deseti hodin na 
t�etinu její obvyklé jasnosti. 

Mezi souhv�zdími 
Perseus a Kasiopeja se 
nachází dvojice otev�ených 
hv�zdokup ozna�ených NGC 
869 a NGC 884 [23], nebo 
také dvojitá hv�zdokupa � a 
h Persei. Neozbrojenýma 
o�ima si tohoto útvaru 
m�žete všimnout jako 
jasn�jší skvrny v Mlé�né 
dráze, zatímco triedr vám již 
každou z nich ukáže 

samostatn� jako oblast o velikosti úpl�kového M�síce. Tyto kupy leží vedle sebe ve 
vzdálenosti kolem 7000 sv�telných let poblíž jednoho ze spirálních ramen naší 
Galaxie. Její nejmohutn�jší �lenové jsou jasn� zá�ící ob�i a veleob�i. NGC 869 
(kupa ležící blíže souhv�zdí Kasiopeji) je z této dvojice kompaktn�jší a hustší, 
zatímco NGC 884 obsahuje n�kolik �ervených obr�, jejichž nápadnou barvu vám 
prozradí i malý dalekohled. 

Nakonec si všimn�te rozptýlených hv�zd kolem alfa (	) Persei [24], které leží 
ve vzdálenosti 600 sv�telných let. Tyto hv�zdy tvo�í mimo�ádn� velkou, rozsáhlou 
kupu atraktivního vzhledu i p�i pohledu neozbrojenýma o�ima nebo triedrem. 
Tento pozoruhodný útvar je ur�it� d�stojným zakon�ením naší cesty podzimní 
oblohou. 
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ZZaattmm��nníí  SSlluunnccee    

vv  rr ooccee  22000066  
              JJiižž  vv  lloo��sskkéémm  rr ooccee  ssee  vvee  zzpprr aavvooddaajj ii   oobbjj eevvii lloo  nn��kkooll iikk  iinnffoorr mmaaccíí  
oohhlleeddnn��  mmoožžnnýýcchh  vvýýpprr aavv  zzaa  úúppllnnýýmm  zzaattmm��nníímm  SSlluunnccee  2299..33..  22000044..  II   
tteennttoo  pp��íísspp��vveekk  ssee  ttýýkkáá  ttoohhoottoo  ttéémmaattuu  aa  pp��iinnááššíí  ddaallššíí  ppooddrr oobbnn��jj ššíí  
iinnffoorr mmaaccee..  

ZZaa  vvýýššee  uuvveeddeennýýmm  úú��eelleemm  bbyyllaa  ppooppttáánnaa  cceessttoovvnníí  kkaanncceelláá��  ff ii rrmmyy  JJiihhoottrraannss  aa..  ss..  
  ssee  žžááddoossttíí  oo  pp��eeddlloožžeenníí  pp��eeddbb��žžnnéé  nnaabbííddkkyy  zzáájjeezzdduu  rreeaall iizzoovvaannééhhoo  oobbyyttnnýýmm  
aauuttoobbuusseemm  ((hhootteellbbuusseemm))..  BByyll   nnáámm  nnaabbííddnnuutt  hhootteellbbuuss  ttyyppuu  LLUUXX,,  kktteerrýý  jjee  ppoossttaavveenn  
nnaa  ppooddvvoozzkkuu  aauuttoobbuussuu  KKAARROOSSAA..    

KKaappaaccii ttaa  ttoohhoottoo  vvoozzuu  jjee  1188  cceessttuujj ííccíícchh..  JJeehhoo  iinntteerriiéérr  jjee  uuzzpp��ssoobbeennýý  jjaakk  nnaa  ssppaanníí  
ttaakk  nnaa  cceessttoovváánníí..  BB��hheemm  ddnnee  sseeddíí  cceessttuujj ííccíí  vv  pp��eeddnníí  ��áássttii   vvoozzuu  nnaa  kkllaassiicckkýýcchh  
aauuttoobbuussoovvýýcchh  sseeddaaddlleecchh..  PP��eedd  sseebboouu  
mmáá  kkaažžddáá  ddvvoojj iiccee  mmaallýý  dd��eevv��nnýý  
ssttoolleekk..  PPrroossttoorr  nnaa  ssppaanníí  jjee  uummíísstt��nn  
pp��eeddeevvššíímm  vv  zzaaddnníí  ��áássttii   vvoozziiddllaa,,  aallee  
nn��kktteerráá  ll��žžkkaa  jjssoouu  uummíísstt��nnaa  ii   nnaadd  
sseeddaaddllyy..  SSppíí  ssee  vvee  vvllaassttnníícchh  ssppaaccíícchh  
ppyyttll íícchh..  LL��žžkkaa  jjssoouu  uussppoo��ááddáánnaa  jjaakkoo  
ssaammoossttaattnnéé  kkaajjuuttyy  pprroo  jjeeddnnoohhoo  ��ii   ddvvaa  

cceessttuujj ííccíí..  OOssoobbnníí  zzaavvaazzaaddllaa  jjee  mmoožžnnéé  mmíítt  
bbuu��  vv  kkaajjuuttáácchh  nneebboo  ppoodd  sseeddaaddllyy..  DDáállee  jjee  
mmoožžnnéé,,  ppoo  pp��eeddcchhoozzíí  ddoommlluuvv��  
ss  pp��iidd��lleennoouu  ppoossááddkkoouu,,  vvyyuužžíítt  ii   pprroossttoorr  
ppoodd  ppooddllaahhoouu  vvoozzuu,,  sslloouužžííccíí  bb��žžnn��  
kk  uusskkllaaddnn��nníí  ppoottrraavviinn  nnaa  cceessttuu..  ZZddee  bbyy  
bbyylloo  mmoožžnnéé  uulloožžii tt  pp��ííppaaddnnéé  bbeeddnnyy  
ss  ddaalleekkoohhlleeddyy..  VVee  sstt��eeddnníí  ��áássttii   vvoozzuu  jjee  
mmaalláá  kkuucchhyy��kkaa  aa  cchheemmiicckkéé  WWCC  ss  mmaalloouu  

uummýývváárrnnoouu..  JJeejj íí  kkaappaaccii ttaa  aa  vveezzeennáá  zzáássoobbaa  vvooddyy  vvššaakk  nneenníí  ddoossttaattee��nnáá  pprroo  1188  oossoobb  aa  
rroovvnn��žž  cchheemmiicckkéé  WWCC  nneenníí  kkoonncciippoovváánnoo  nnaa  bb��žžnnéé  vvyyuužžíívváánníí  ppllnnéé  kkaappaaccii ttyy  
pp��eepprraavvoovvaannýýcchh  oossoobb..  SSoocciiáállnníí  zzáázzeemmíí  vvoozzuu  jjee  pprroottoo  kkoommbbiinnoovváánnoo  ss  vvyyuužžii ttíímm  
ddáállnnii��nníícchh  ooddppoo��íívvaaddeell ,,  pp��íírrooddnníícchh  zzddrroojj��  ��ii   kkeemmpp��..  

SSttrraavvoovváánníí  jjee  ppoo  cceelloouu  ddoobbuu  zzáájjeezzdduu  zzaajj iišštt��nnoo  ffoorrmmoouu  
ppllnnéé  ppeennzzee..  SSttrraavvuu  pp��iipprraavvuujjee  ppoossááddkkaa  pp��íímmoo                        
vvee  vvoozzee  pp��eevváážžnn��  zz  vveezzeennýýcchh  zzáássoobb..  JJeeddnnáá  ssee  vv��ttššiinnoouu                    
oo  kkoonnzzeerrvvyy  aa  pp��íílloohhyy  jjaakkoo  rrýýžžee,,  tt��ssttoovviinnyy,,  bbrraammbboorryy  aa  
kknneeddll ííkkyy..  JJííddeellnníí  nnááddoobbíí  ,,  pp��ííbboorryy  aa  ppoohháárrkkyy  jjssoouu  ssoouu��áássttíí  
vvýýbbaavvyy  vvoozziiddllaa..  PP��ii   cceellooddeennnníícchh  ttúúrráácchh  nneebboo  pprroohhll ííddkkáácchh  
pp��iipprraavvuujjee  ppoossááddkkaa  ssttuuddeennéé  bbaall íí��kkyy..  

PP��eeddppookkllááddaannýý  ddaattuumm  ooddjjeezzdduu  bbyyll   zzaattíímm  ssttaannoovveenn  nnaa        
2222..  bb��eezznnaa  22000066  vvee  1122::0000  zz  ��eesskkýýcchh  
BBuudd��jjoovviicc..  VV  ddeenn  ooddjjeezzdduu  jjee  tteeddyy  
ddoossttaatteekk  ��aassuu  nnaa  pp��eessuunn  tteecchhnniikkyy  ii   
ppaassaažžéérr��  ddoo  jj iihhoo��eesskkéé  mmeettrrooppoollee..  
AAuuttoommoobbii llyy  jjee  mmoožžnnéé  ppoonneecchhaatt  
vv  hhll ííddaannéémm  aarreeáálluu  JJiihhoottrraannssuu..  
PP��eeddppookkllááddaannýý  pp��ííjjeezzdd  ddoo  ��eesskkýýcchh  
BBuudd��jjoovviicc  44..  dduubbnnaa  22000066  vv  88::0000..    

CCeennaa  vvýýpprraavvyy  jjee  zzaattíímm  ssttaannoovveennaa  nnaa  332222  000000,,--  KK��..  CCeennaa  
ssee  bbuuddee  ddáállee  zzpp��eess��oovvaatt..  VV  ttééttoo  ��áássttccee  jjee  zzaahhrrnnuutt  ii   ooddhhaadd  
uubbyyttoovváánníí  nnaa  ddvv��  nnooccii   vv  ttuurreecckkýýcchh  „„ ppeennzziióónneecchh““ ..  PPlláánnuujjeemmee  hhoo  zzhhrruubbaa  nnaa  55..  aa  99..  
ddeenn  vvýýpprraavvyy..  UUbbyyttoovváánníí  bbuuddee  ddoommlluuvveennoo  pp��íímmoo  ppooddllee  ssii ttuuaaccee  nnaa  mmíísstt��..  NNaa  jjeeddnnoohhoo  
úú��aassttnnííkkaa  tteeddyy  pp��iippaaddáá  ccccaa  1177  990000  KK��..  CCeennaa  nneeoobbssaahhuujjee  pp��ííppaaddnnéé  ppoojj iišštt��nníí  
lléé��eebbnnýýcchh  vvýýlloohh,,  zzaavvaazzaaddeell   aa  ppooddoobbnn��..  JJee  ppoonneecchháánnoo  nnaa  uuvváážžeenníí  jjeeddnnoottll iivvýýcchh  
úú��aassttnnííkk��..  PPrroo  vvýýjjeezzdd  ddoo  TTuurreecckkaa  jjee  vv  ssoouu��aassnnéé  ddoobb��  nnuuttnnéé  vvýýjjeezzddnníí  vvíízzuumm  ((vv  cceenn��  
ccccaa  660000,,--  KK��)),,  kktteerréé  ssii   úú��aassttnnííccii   bbuuddoouu  ttééžž  zzaa��iizzoovvaatt  iinnddiivviidduuáállnn��..  TT��eettiinnuu  cceennyy  
zzáájjeezzdduu  ssppoolluu  ssee  zzáávvaazznnoouu  pp��iihhlláášškkoouu  bbuuddee  nnuuttnnéé  uuhhrraaddii tt  ddoo  3311..  ssrrppnnaa  22000055..  ZZbbyytteekk  
cceennyy  bbuuddee  nnuuttnnéé  uuhhrraaddii tt  nneejjppoozzdd��jj ii   mm��ssíícc  pp��eedd  zzaappoo��eettíímm  vvýýpprraavvyy..  BBll iižžššíí  ppooddmmíínnkkyy  
bbuuddoouu  pprroojjeeddnnáánnyy  ppoozzdd��jj ii ..  VV  pp��ííppaadd��,,  žžee  ssee  nn��kkddoo  bbuuddee  cchhttíítt  ooddhhlláássii tt  zz  ttééttoo  aakkccee  ppoo  
ppooddáánníí  zzáávvaazznnéé  pp��iihhlláášškkyy,,  zzaappllaacceennáá  ��áásstt  zzáájjeezzdduu  pprrooppaaddáá  vvee  pprroosspp��cchh  oossttaattnníícchh  
úú��aassttnnííkk��..  VVýýjj iimmkkuu  ttvvoo��íí  ppoouuzzee  vváážžnnéé  zzddrraavvoottnníí  pprroobblléémmyy  ��ii   aakkcceeppttoovvaannáá  nnááhhrraaddaa..  



VVzzhhlleeddeemm  kk    oommeezzeennéémmuu  ppoo��ttuu  úú��aassttnnííkk��  ss  VVaaššíí  zzáávvaazznnoouu  pp��iihhlláášškkoouu  ddlloouuhhoo  
nneeoottáálleejj ttee..  

              SSttrr uu��nnýý  ��aassoovvýý  hhaarr mmoonnooggrr aamm  aa  pprr ooggrr aamm  vvýýpprr aavvyy::   

      11..  ddeenn  2222..33..22000066  ––  ooddjjeezzdd  zz  ��..BB..  vvee  1122::0000  hhoodd..  
      22..  ddeenn  2233..33..22000066  ––  pp��eessuunn  pp��eess  MMaa��aarrsskkoo,,  RRuummuunnsskkoo  
      33..  ddeenn  2244..33..22000066  ––  pp��eessuunn  pp��eess  BBuullhhaarrsskkoo,,  TTuurreecckkoo  
      44..  ddeenn  2255..33..22000066  ––  TTrróójjaa  
      55..  ddeenn  2266..33..22000066  ––  PPeerrggaammoonn,,  EEffeess  
      66..  ddeenn  2277..33..22000066  ––  PPaammuukkkkaallee--ttrraavveerrttiinnoovvéé  KKaasskkááddyy  
      77..  ddeenn  2288..33..22000066  ––  TTeerrmmeessoossssooss  ((AAnnttaallyyaa)),,  mmoožžnnoosstt  kkoouuppáánníí  
      88..  ddeenn  2299..33..22000066  ––  ppoozzoorroovváánníí  zzaattmm��nníí  
      99..  ddeenn  3300..33..22000066  ––  PPeerrggee,,  AAssppeennddooss,,  SSiiddee  ––  aannttiicckkéé  ppaammááttkkyy  
  1100..  ddeenn  3311..33..22000066  ––  SSiiddee  ––  kkoouuppáánníí,,  pp��eessuunn    
  1111..  ddeenn      11..44..22000066  ––  IIssttaammbbuull   ––cceellooddeennnníí  pprroohhll ííddkkaa  mm��ssttaa  
  1122..  ddeenn      22..44..22000066  ––  pp��eessuunn  pp��eess  BBuullhhaarrsskkoo,,  RRuummuunnsskkoo  
  1133..  ddeenn      33..44..22000066  ––  pp��eessuunn  pp��eess  RRuummuunnsskkoo,,  MMaa��aarrsskkoo  
  1144..  ddeenn      44..44..22000066  ––  pp��ííjjeezzdd  ddoo  ��..BB..  vv  rraannnníícchh  hhooddiinnáácchh  

DDoo  pprrooggrraammuu  jjee  mmoožžnnéé  zzaa��aaddii tt  ii   nn��kktteerréé  ddaallššíí  ppaammááttkkyy  „„ nnaa  cceesstt��““ ..  ZZvvlláášštt��  vvííttaannéé  
jjssoouu  nnáámm��ttyy  ssoouuvviisseejj ííccíí  ss  aassttrroonnoommiiíí..  1111..  ddeenn  ((vv  rráámmccii   cceellooddeennnníí  pprroohhll ííddkkyy  mm��ssttaa))  
pp��eeddppookkllááddáámmee  nnáávvšštt��vvuu  IIssttaammbbuullsskkéé  hhvv��zzddáárrnnyy  ––  zzaattíímm  jjee  vv  jjeeddnnáánníí..    

SSee  zzáássttuuppcceemm  JJiihhoottrraannssuu  bbyyllaa  kkoonnzzuull ttoovváánnaa  ii   vvaarriiaannttaa  uusskkuuttee��nn��nníí  cceessttyy  
kkllaassiicckkýýmm  ddáállkkoovvýýmm  aauuttoobbuusseemm  ssee  zzaajj iišštt��nníímm  uubbyyttoovváánníí  nnaa  pp��eeddeemm  vvyyttiippoovvaannýýcchh  
mmíísstteecchh  bb��hheemm  ttrraassyy  ppoozznnáávvaaccíí  cceessttyy..  TTaattoo  mmoožžnnoosstt  vvššaakk  bbyyllaa  zz  tteecchhnniicckkýýcchh  aa  
oorrggaanniizzaa��nníícchh  dd��vvoodd��  zzaavvrrhhnnuuttaa..  CCeennoovv��  bbyy  ttaattoo  vvaarriiaannttaa  nnaa  jjeeddnnoohhoo  úú��aassttnnííkkaa  
pprraavvdd��ppooddoobbnn��  vvyycchháázzeellaa  ii   ss  uubbyyttoovváánníímm  sshhooddnn��  jjaakkoo  cceessttaa  hhootteellbbuusseemm,,  bbyyll   bbyy  
vvššaakk  pprroobblléémm  nnaappllnnii tt  aauuttoobbuuss  pp��íísslluuššnnýýmm  ppoo��tteemm  zzáájjeemmcc��  aa  ddééllkkaa  vvýýpprraavvyy  bbyy  ssee  oo  
nn��kkooll iikk  ddnn��  pprrooddlloouužžii llaa..  TTaakkéé  nneenníí  pp��ííll iišš  ppoohhooddllnnéé  ssee  kkaažžddýý  vvee��eerr  nn��kkddee  
uubbyyttoovváávvaatt  aa  rráánnoo  vvžžddyy  bbaall ii tt..  TTaakkttoo  zzvvllááddnneemmee  pp��eessuunn  ppoohhooddllnn��  bb��hheemm  nnooccii   aa  pp��eess  
ddeenn  ssee  mm��žžeemmee  vv��nnoovvaatt  ppaammááttkkáámm..  

PPrroo  zzáájjeemmccee  oo  ttuuttoo  aakkccii ,,  ppoo��ááddaannoouu  ZZááppaaddoo��eesskkoouu  ppoobboo��kkoouu  ��AASS  vvee  ssppoolluupprrááccii   
ss  HHvv��zzddáárrnnoouu  vv  RRookkyyccaanneecchh,,  bbuuddee  mmoožžnnéé  nn��kktteerrýý  vvííkkeenndd  zzaa��ááttkkeemm  pp��ííššttííhhoo  rrookkuu  
uusskkuuttee��nnii tt  pprroohhll ííddkkuu  nnaabbíízzeennééhhoo  ttyyppuu  vvoozzuu  pp��íímmoo  vv    ��eesskkýýcchh  BBuudd��jjoovviiccíícchh..  

            MMggrr..  JJaarroossllaavv  KKoovvaa��ííkk  

OOrrggaanniizzaa��nníí  ppookkyynnyy::     VV  ttuuttoo  cchhvvííll ii ,,  kkddyy  jjssoouu  zznnáámmyy  zzáákkllaaddnníí  ppooddmmíínnkkyy  ii   rráámmccoovváá  
cceennaa  cceessttyy  zzaa  úúppllnnýýmm  zzaattmm��nníímm  SSlluunnccee  ddoo  TTuurreecckkaa,,  jjee  nnuuttnnoo,,  aabbyy    zzáájjeemmccii ,,  kkttee��íí  
jjssoouu  nnaa  eexxppeeddiiccii   pp��iihhllááššeennii   pprroosstt��eeddnniiccttvvíímm  pp��eeddbb��žžnnýýcchh  pp��iihhllááššeekk,,  kktteerréé  
sshhrroommaažž��uujjee  kkoolleeggaa  LLuummíírr  HHoonnzzííkk,,  ppoottvvrrddii ll ii   ttrrvváánníí  ssvvééhhoo  zzáájjmmuu..  PP��ii   sseessttaavvoovváánníí  
sseezznnaammuu  úú��aassttnnííkk��  bbuuddee  bbrráánn  zz��eetteell   nnaa  ��lleennssttvvíí  vv  ZZááppaaddoo��eesskkéé  ppoobboo��ccee  ��AASS  aa  
nnáásslleeddnn��  nnaa  ppoo��aaddíí  ddooššllýýcchh  ppoottvvrrzzeenníí  zzáájjmmuu..  VV  pp��ííppaadd��  nneennaappllnn��nníí  kkaappaaccii ttyy  
aauuttoobbuussuu  bbuuddee  ddáánnaa  mmoožžnnoosstt  ddaallššíímm  zzáájjeemmcc��mm  ((kk  ttééttoo  mmoožžnnoossttii   pp��iissttoouuppíí  pp��íípprraavvnnýý  
vvýýbboorr  eexxppeeddiiccee  vv  úúnnoorruu  22000055))..  VV  žžááddnnéémm  pp��ííppaadd��  oovvššeemm  pp��ííll iišš  nneeoottáálleejj ttee!!  1188  mmíísstt  
ssee  mm��žžee  rryycchhllee  zzaappllnnii tt  aa  mm��žžeettee  mmíítt  nnoovvýý  zzbbyyttee��nnýý  pprroobblléémm..))  

Pro� jet na okraj pásu prstencového zatm�ní? 

ŠPAN�LSKO 2005 
V minulém �ísle p�ílohy Za�AS jste se 

mohli seznámit s  projektem pozorování 
prstencového zatm�ní Slunce na okraji pásu. 
Nalákat vás do této, na první pohled 
neatraktivní, oblasti by m�ly i následující 
informace.  

A�koli by se mohlo zdát, že pozorování 
z centrální linie (nap�. z Madridu) je tou 

nejsprávn�jší možností pro to, abychom spat�ili co nejatraktivn�jší nebeské 
p�edstavení p�ípadn� získali n�jaké v�decky využitelné údaje, není tato domn�nka 
zcela jednozna�n� správná. Umíst�ní pozorovacího stanovišt� u n�kterého z okraj� 
pásu prstencového úkazu, je jedno zda na severu �i jihu stopy, obdobn� jako to 
d�láme p�i expedicích za te�nými zákryty, je možné pouze doporu�it. V úzkém 
pásu ležícím n�kolik kilometr� od limitní hranice zatm�ní lze nap�. zaznamenávat 
�asy m�nících se problikávajících Baillyho perel. Z této oblasti máme také možnost 
pozorovat chromosféru, n�které protuberance a také �ást vnit�ní koróny a to po 
dobu znateln� delší než na centrální linii. Je to dáno tangenciálním (te�ným) 
pohybem m�sí�ního profilu v��i okraji Slunce a to po dobu roztaženou na n�kolik 
sekund, po které se projeví dostate�ný kontrast v��i okolnímu pozadí oblohy. 
Navíc, skupina mobilních stanic rozmíst�ných kolmo v��i okraji pásu zatm�ní nám 
dovolí prozkoumat m�sí�ní profil a stanovit s mimo�ádnou p�esností skute�nou 
hranici pásu prstencového zatm�ní. 

Pozor zm�na termínu! 
Setkání �len� �AS a zájemc� o astronomii na plze�ské pedagogické 

fakult� se dle p�vodního plánu m�lo uskute�nit ješt� na konci letošního roku (16. 
12. 2004). Tato informace se objevila i v kalendá�i akcí na internetu. 
Z organiza�ních d�vod� však bylo nutno setkání p�esunout až do nového roku. 

Správný termín tedy je 13. 1. 2005 a pozvánka v�etn� programu 
bude sou�ástí lednového �ísla p�ílohy  Za�AS 
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