
Výzva pozorovatel�m zákryt� hv�zd planetkami 
 

Hv�zdárna v Rokycanech má dlouholetou tradici v oblasti pozorování zákryt� hv�zd t�lesy 
slune�ní soustavy. V posledních letech se na západ� �ech, ve spolupráci s Hv�zdárnou ve 
Valašském Mezi�í�í, v�nujeme p�edevším tzv. te�ným zákryt�m a zákryt�m hv�zd planetkami. 
S ohledem na vývoj situace, kdy význam �ady oblastí spadajících pod širší ozna�ení „zákryty 
hv�zd t�lesy slune�ní soustavy“ pozbývá svoji p�vodní smysluplnost prakticky samovoln� 
zanikla i velice dob�e organizovaná sí� pozorovatel� zákryt� hv�zd M�sícem. V sou�asné dob� 
je z�ejmé, že jedinou prací, která má v tomto sm�ru i v dnešní dob� alespo� ur�itý smysl pro 
rozvoj poznání v oblasti astronomie, je m��ení �as� zákryt� hv�zd malými t�lesy slune�ní 
soustavy (p�ípadn� ú�ast na pozorovatelských kampaních jako jsou vzájemné úkazy m�síc� 
planet, zákryty hv�zd planetami a jejich m�síci, jinými slovy v oblastech, kde je možno využít 
„zákrytá �skou“ techniku a zkušenosti).  

Stále se zvyšující po�et a zlepšující se p�esnost p�edpov�dí zákryt� hv�zd planetkami m� vede k tomu, abych 
se pokusil o znovuoživení sít� pozorovatel�, jejichž zálibou je sledování zákryt�. Po�et pro st�ední Evropu 
vhodných zákryt� hv�zd planetkami není p�íliš velký, ale b�hem roku se vždy n�kolik nad�jných úkaz� 
vyskytne. A práv� pro tyto p�ípady by m�la fungovat co nejhustší sí� zkušených pozorovatel� vybavených 
pot�ebnou technikou, p�ípadn� i s možností vyjet na mobilní pozorovací stanovišt�, aby se poda�ilo co 
nejrovnom�rn�ji m��eními �as� pokrýt celý profil planetky. 

Pro takovéto p�ípady je nutno znát p�edem technické možnosti jednotlivých pozorovatel� a mít šanci je v co 
nejkratší dob� aktivovat. Práv� proto vidím vybudování sít� jako optimální možnost získávání zajímavých a 
v ur�itém ohledu až jedine�ných výsledk� relativn� jednoduchými prost�edky a za vynaložení minimálních 
náklad�. Vyzkoušet si užite�nost expedi�ního pozorování planetových zákryt� v kombinaci s pevnými stanicemi 
jsem dostal p�edevším p�i pozorování zákrytu hv�zdy TYC 5757-00353-1 planetkou Bertholda 26. srpna 2003, 
kdy se za spolupráce Hv�zdárny v Rokycanech, Hv�zdárny a planetária Plze� a Západo�eské pobo�ky �AS 
poda�ilo po�etné skupin� pozorovatel� zm��it �asy z 15 stanoviš� a získali tak velice ucelenou �adu, která 
pokryla tém�� celou centrální �ást tvaru planetky o ší�i více než 100 km. 

Z dlouhodobých zkušeností s podobnými pozorovatelskými aktivitami jednozna�n� vyplývá, že je nutné, aby 
byly založeny na aktivit� konkrétních pozorovatel� a ne na anonymních organizacích. Proto se také obracím na 
konkrétní jednotlivce, kte�í by se m�li stát �leny sít�. Podobné zkušenosti a z nich vyplývající organiza�ní 
charakter mají také nadnárodní zákrytá�ské organizace jakými jsou IOTA (International Occultation Timing 
Association) �i EAON (European Asteroidal Occultation Network) 

Zapojení se do sít� pozorovatel� planetových zákryt� nikoho samoz�ejm� k ni�emu nezavazuje. Jedná se 
p�edevším o získání informací, které budou soust�ed�ny na jednom míst� a z nichž bude možno vycházet p�i 
plánování a uskute��ování pozorování jednotlivých konkrétních úkaz�. Cílem je p�i maximálním využití 
pevných pozorovacích stanic a jejich p�ípadného dopln�ní stanicemi mobilními získat vždy co nejširší pokrytí 
celého profilu sledované planetky a p�ípadn� i jejího bezprost�edního okolí. Z ú�asti v síti plyne pouze to, že její 
�lenové budou dostávat informace a získají šanci zapojit se smyslupln� do skupinového pozorování. 
�lenové sít� budou s co nejv�tším p�edstihem dostávat pot�ebná data o konkrétních vytipovaných zákrytech 

a po výzv� (pokud možno p�edávané prost�ednictvím e-mailu) dají zp�t v�d�t zda za dobrého po�así po�ítají se 
svou ú�astí na m��ení �as� ze své stanice, p�ípadn�, že jsou p�ipraveni vyjet na mobilní stanovišt�. 

Pokud jste ochotni se do výše popsané aktivity zapojit, prosím vás o co nejkompletn�jší vypln�ní p�ipojeného 
formulá�e. Údaje budou sloužit jako základní podkladový materiál pro plánování pozorovacích kampaní. 

Již nyní vám d�kuji za spolupráci a doufám, že naše spole�ná snaha povede k ješt� v�tšímu po�tu 
vícenásobných pozitivních m��ení z oblasti st�ední Evropy.   
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