Po celý červen a začátek července v našich zeměpisných šířkách (přesněji řečeno na 50. rovnoběžce) nenastává tzv. astronomická noc. To je způsobeno
skutečností, že v době okolo letního slunovratu, kdy je Slunce přes den vysoko nad obzorem (až 63,5° stupně), naopak v noci klesá jen mělko pod obzor
(méně než 18°) a jeho rozptýlené světlo v naší atmosféře činí noci světlejšími než v jiných měsících roku. Pokud bychom se o letním slunovratu
21. 6. vydali na severní polární kruh, spatřili bychom o pravé půlnoci Slunce právě na severním horizontu.
Mapka ovšem odpovídá času 15. července v 0 hod SEČ (pozor při převodu na letní čas!), kdy již astronomická noc třetím dnem nastává,
a tak si všechny objekty v ní vynesené můžete relativně nerušeně vychutnat.
Z planet bude na sebe poutat Venuše coby „večernice“, avšak spatříme ji jen nízko nad západním, později jihozápadním obzorem.
Saturn a od srpna také Jupiter budou ozdobou ranní oblohy. Majitele triedrů a malých dalekohledů v létě potěší Uran a Neptun
(viz podrobnou mapku níže), neboť podobně jako v řadě minulých i následujících roků budou nad obzorem většinu noci.
Základním orientačním uskupením hvězd je tzv. letní trojúhelník. Tvoří ho jasné hvězdy Vega, Altair a Deneb. Poslední zmíněná
hvězda patří do souhvězdí Labutě, o kterém pojednává samostatný článek. Mimo jiné právě souhvězdím Labutě se táhne
stříbřitý pás Mléčné dráhy, který spatříme za jasných bezměsíčných nocí.
■
Mezi
17. červencem a 24. srpnem je
každoročně aktivní asi nejpopulárnější
meteorický roj vůbec – Perseidy. Během jejich
maxima (12. srpna) lze spatřit až stovku meteorů za
hodinu. Jednotlivé rojové meteory zdánlivě vylétají
z této malé oblasti (tzv. radiant). Ta se ovšem
mírně pohybuje od západu k východu –
zobrazená poloha odpovídá době
kolem maxima.
Zdánlivé vzdálenosti na obloze nelze udávat
v délkových jednotkách. Proto se v astronomii
používá úhlová míra. Jelikož ovšem při
zobrazení mapy celé oblohy nutně dochází
ke zkreslení, nelze k ní připojit jednotné
měřítko. Rozkreslili jsme proto úhlové
vzdálenosti mezi jednotlivými hvězdami
v souhvězdí Orla (dobře viditelném po celé
léto), podle nichž můžete snadno posuzovat
velikosti úhlů po celé viditelné obloze.
S pomocí podrobného výřezu můžete
dalekohledem či triedrem vyhledat planety
Uran a Neptun. Zobrazeny jsou polohy planet
vždy po 14 dnech a hvězdy do 9 mag. Uran se
pohybuje okolo 6 mag (v měřítku mapky asi „ “),
Neptun má cca 8 mag („ “ ).

Ačkloliv mapka zachycuje oblohu nad Prahou
15. 7. v 0h SEČ, nebe bude podobně (až na
polohy planet) vypadat i jindy. Kdy, to lze vyčíst
z grafu: na vodorovné ose jsou
počátky jednotlivých měsíců,
na svislé hodiny, černá čára
protíná okamžiky se stejnou
polohou hvězd. Modrá oblast
odpovídá tzv. nautickému
soumraku, kdy je dostatečně
velká tma pro spatření
jasnějších hvězd. Je vidět, že
mapka je použitelná (alespoň
večer) po celé léto.
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Jasnost hvězd charakterizuje jejich „hvězdná velikost“, udávaná v tzv.
magnitudách. Nejjasnější hvězdy mají cca 0 mag (Sírius má dokonce
-1,4 mag) a s každou další magnitudou klesá
jasnost 2,512×. Nejslabší hvězdy na mapě
mají 5 mag (což pro orientaci bohatě
postačuje), za dobrých podmínek lze vidět
hvězdy ještě o magnitudu až dvě slabší.
Hvězdným velikostem hvězd na obloze
odpovídají velikosti jejich kotoučků na mapě.

Souhvězdí
Vlasů Bereniky skrývá řadu
vzdálených galaxiií, včetně obrovské
kupy Abell 1656. Skutečnou lahůdkou
pro větší dalekohledy je však dvojice
intergaujících galaxií NGC4676A,B.
Více v příspěvku „Srážka galaxií
ve vašem dalekohledu“.

Rubriku připravili:
Jiří Kubánek, Ondřej
Šváb, Jan Verfl a
Žofie Sovová

Okolí jádra
Galaxie ve Střelci je
obzvláště bohaté na jasné
mlhoviny a hvězdokupy. V oblasti
o průměru 10° zde najdeme 9 objektů Messierova katalogu.
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Pozorování

MĚSÍC
datum stáří východ západ
2.VII
21,0 **** 11:46
10.VII 29,0 3:34
20:39
17.VII 6,6
12:47 23:44
24.VII 13,6 20:30 3:48
1.VIII 21,6 23:04 12:51
8.VIII 28,6 3:35
19:54
15.VIII 6,2
13:18 22:37
31.VIII 22,2 22:24 14:03
22.VIII 13,2 19:27 3:54
7.IX
29,2 5:19
19:11
13.IX
5,9
13:42 21:46
21.IX
13,9 18:28 5:10
29.IX
21,9 21:46 14:03
Všechny údaje jsou v SEČ

fáze
poslední čtvrt
nov
první čtvrt
úplněk
poslední čtvrt
nov
první čtvrt
úplněk
poslední čtvrt
nov
první čtvrt
úplněk
poslední čtvrt

Pozice planetky Ceres mezi 1. 8. a 30. 9.

V květnu se všechny okem viditelné planety
seskupily poblíž Slunce v souhvězdí Býka
(s vyjímkou Jupiteru, který byl v západní části Blíženců) a docházelo k jejich konjunkcím. Tyto konjunkce byly obtížně viditelné
kvůli malé vzdálenosti planet od Slunce.
V blízkosti Slunce najdeme jasné planety
i na počátku července tak, že v letošním létě
budou nejlépe pozorovatelnými planetami
Uran a Neptun. Na jejich pozorování je nejlepší zvolit bezměsíčnou noc a použít dalekohled. To i přesto, že Uran dosahuje hvězdné
velikosti +5,7 magnitudy, a tudíž by měl být
na tmavé obloze viditelný i bez dalekohledu
(nejslabší hvězdy, které můžeme vidět očima, dosahují hvězdné velikosti asi +6,0 magnitud). Na 20. srpna připadá Uranova opozice se Sluncem (tj. planeta je na opačné straně
oblohy než Slunce) a proto ho můžeme pozorovat celou noc. Od září se doba jeho viditelnost začíná zkracovat – koncem září zapadá
v půl třetí. Na počátku července najdeme
planetu v souhvězdí Vodnáře, odkuď se 10.
srpna přesouvá do Kozoroha, kde zůstane až
do konce září.

Pozorování planety Neptun ztězuje především jeho malá hvězdná velikost +7,8 magnitudy. Na jeho pozorování je nutné použít
dalekohled, kde, stejně jako Uran, vypadá na
rozdíl od hvězd jako kotouček. Na 2. září
připadá jeho opozice se Sluncem, takže ho
můžeme od začátku července do polovina
srpna pozorovat celou noc. Poté planeta
začíná mizet z ranní oblohy, koncem srpna
zapadá ve tři hodiny ráno, koncem září již ve
třičtvrtě na jednu. Planetu celou dobu zastihneme v souhvězdí Kozoroha.
V červenci se nám může podařit zahlédnout na večerní obloze planetu Venuši, která
bude po Slunci a Měsíci nejjasnějším tělesem na obloze. Přestože se až do 22. srpna
zvětšuje úhlová vzdálenost Venuše od Slunce, podmínky pro její spatření se neustále
zhoršují. To proto, že se planeta pohybuje po
klesající části ekliptiky, která svírá s obzorem
malý úhel. Tím se neustále snižuje výška
planety nad obzorem. V dalekohledu neuvidíme Venuši jako kotouček, ale jako srpek.
Planeta totiž nesvítí vlastním světlem, ale
pouze odráží světlo sluneční. Záleží na vzá-

PLANETY
MERKUR
datum
východ západ
10.VII
3:02
19:23
20.VII
4:01
20:07
30.VII
5:16
20:21
9.VIII
6:22
20:13
19.VIII
7:13
19:53
29.VIII
7:48
19:27
8.IX
8:00
18:53
18.X
7:30
18:12
28.X
5:58
17:27
údaje v tabulce jsou v SEČ
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VENUŠE
východ západ
7:48
22:03
8:13
21:42
8:37
21:18
8:59
20:52
9:18
20:25
9:35
19:56
9:49
19:26
9:56
18:53
9:54
18:17

MARS
východ západ
4:51
20:45
4:47
20:24
4:44
20:01
4:41
19:36
4:38
19:11
4:34
18:44
4:31
18:17
4:28
17:50
4:24
17:22
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JUPITER
východ západ
4:40
20:30
4:13
19:58
3:46
19:25
3:18
18:52
2:51
18:19
2:23
17:45
1:55
17:11
1:26
16:37
0:57
16:02

SATURN
východ západ
2:17
18:13
1:42
17:39
1:07
17:05
0:32
16:30
23:53
15:55
23:17
15:19
22:40
14:42
22:03
14:05
21:25
13:27

jemném postavení Slunce, Země a Venuše,
jak velkou část osvětlené polokoule planety
uvidíme.
Ve druhé polovině července se začíná na
ranní obloze objevovat planeta Saturn a její
pozorovací podmínky se neustále zlepšují.
Jestliže na konci července vychází hodinu
před půlnocí (středoevropského času) na
konci září se na obloze objevuje již v půl desáté večer. Její hvězdná velikost dosahuje 0,0
magnitudy (tj. jako hvězda Vega ze souhvězdí Lyry). Planeta se přesouvá ze souhvězdí
Býka do severního výběžku Oriona. I v malém dalekohledu si můžeme všimnout, že
planetu obklopuje prstenec, ve větším přístroji uvidíme, že je přerušen mezerou, tzv.
Cassiniho dělením. Dále si můžeme všimnout, že planetu doprovází početná rodina
měsíců, z nichž nejjasnější Titan dosahuje
hvězdné velikosti +8,3 magnitudy.
Od konce srpna se můžeme podívat na
planetu Jupiter. Ta se nachází v souhvězdí
Raka a její hvězdná velikost dosahuje -1,9
magnitudy. Koncem srpna vychází planeta
v půl druhé, na konci září již v jednu hodinu
ranní. Stejně jako u Saturna i v případě JupiTABULKA SOUMRKŮ
Začátek
Konec
datum obč naut astron astron naut
10.VII 3:19 2:22 **** **** 21:48
20.VII 3:32 2:39 1:07 23:02 21:34
30.VII 3:47 2:58 1:45 22:25 21:15
9.VIII 4:03 3:17 2:17 21:52 20:53
19.VIII 4:20 3:37 2:44 21:21 20:30
29.VIII 4:36 3:55 3:08 20:52 20:07
8.IX
4:52 4:12 3:29 20:25 19:43
18.IX 5:07 4:29 3:48 19:59 19:19
28.IX 5:23 4:45 4:06 19:34 18:56
Všechny údaje v tabulce jsou v SEČ

obč
20:51
20:40
20:25
20:07
19:46
20:52
19:03
18:40
18:18

Pozorování
teru se pozorovací podmínky zlepšují. V dalekohledu nás zaujmou především čtyři jeho
nejjasnější měsíce, které můžeme pozorovat
v rovině Jupiterova rovníku.
Asi nejzajímavějším seskupením na obloze bude konjunkce Venuše s hvězdou Regulus (α Leonis). K té dojde 10. července a Venuše bude 1,1° severně od Regula. Nesmíme
zapomínat ani na konjunkce Saturna s Měsícem, ke kterým dojde 5. srpna a 29. září.
V obou případech se bude planeta nacházet
jižne od Měsíce a to 1,4°, resp. 2,4°.
Z planetek se můžeme podívat na Ceres.
Tu najdeme v souhvězdí Velryby a její hvězdná velikost se bude pohybovat v rozmezí od
+8,0 magnitudy (začátek července) do +7,2
magnitudy (konec září). Vzhledem k tomu,
že 4. října nastává opozice Ceresu se Sluncem, jsou nejlepší podmínky pro jeho spatření právě v září a říjnu. Pro jeho pozorování je
nutné použít dalekohled (nebo alespoň tiedr)
a volit bezměsíčnou noc (nov nastává 7. září
a 6. října). Planetku v dalekohledu uvidíme
pouze jako bod.
Z meteorických rojů se můžeme podívat
na Perseidy. Tento asi nejznámější meteorický roj je aktivní mezi 19. červencem a 26.
srpnem, přičemž maximum nastává 12. srpna. Pozorovácí podmínky pro tento roj jsou
poměrně příznivé, Měsíc je krátce po novu
a jeho světlo by nemělo rušit naše pozorování. Během maxima můžeme spatřit až 90
meteorů za hodinu.
Ze zákrytů hvězd Měsícem (návod na
jejich pozorování nalezneme v Astropisu
3/2001) zmiňme především zákryt hvězdy
ϑ Hadonoše. Měsíc tuto hvězdu o hvězdné
velikosti +3,4 magnitudy zakryje 13. září
v 20:30 SEČ (údaj platný pro Prahu). V noci
na prvního října se můžeme podívat na
zákryt hvězdy κ Blíženců (+3,7 magnitudy).
K zákrytu dojde v 0:28 SEČ a k výstupu
v 0:38 SEČ (údaje platné pro Prahu). Je-li
nám i toto málo, podívejme se 29. července
na zákryty hvězd 30 a 33 Ryb. Jejich hvězdná velikost dosahuje shodně +4,7 magnitudy.
Měsíc nejprve – v 0:08 SEČ – zakryje 30
Ryb (k výstupu dojde v 1:10 SEČ) a poté –
v 2:18 SEČ se přesune na 33 Ryb (výstup
v 3:38 SEČ; všechny časové údaje jsou uvedeny pro Prahu).
Jarní souhvězdí se z nočního nebe pomalu
vytratila a na jejich místo zaujmuly hvězdy
typické pro čas léta. Noci patří k nejkratším
v roce, ale už v polovině srpna bude možno

vychutnat si 5 hodin trvající astronomický
soumrak. Zvedneme-li hlavu ke hvězdám
kolem půlnoci asi v polovině července, naskytne se nám pohled na obraz Labutě.
A v ní začneme náš krátký výlet po letní a letně podzimní obloze. Při pohledu na temnější
oblohu vaší pozornosti jistě neunikne Mléčná dráha. Tento stříbřitý pás nabízí jistě mnoho námětů na zajímavá pozorování (o těch
nejzajímavějších jsme psali v Astropise
2/2001). Západně od Labutě narazíte na
maličké souhvězdí Lyry, kterak se krčí pod
křídly svého většího souseda. Je to útočiště
nejjasnější stálice letní oblohy a jednoho
z vrcholů letního trojúhelníku, Vegy. Na sever od ní leží Drak střežící severní pól ekliptiky. Mimo toho je tu jeden vděčných objektů na pozorování, planetární mlhovina Kočičí
oko. Od Draka se vydáme ostře na jih. A to
už jsme na hranici s jarní oblohou. Tu hlídá
bájný hrdina Herkules v jehož prostoru
bloudí vesmírem kulové hvězdokupy M13
a M92. Určitě nás i po roce oba poutníci svou
krásou v dalekohledu znovu překvapí. Jižně
od Herkula je Hadonoš držící v rukou Hada.
Obě souhvězdí se krásně prolínají a podobně
jako v zimě Orion teď rozdělují oblohu na
severní a jižní. Jako předzvěst bohatého Štíra
více na jihu zde můžeme zhlédnout kulové
hvězdokupy M10, M12 a M14. Na východ
odsud je obrazec s dalším z vrcholů letního
trojúhelníka, Orel se svou nejjasnější stálicí
Altair. A to už jsme jen malý kousek od
obzoru. Těsně nad ním leží jedna z nejbohatších oblastí oblohy vůbec. Štír a Střelec.
Právě ve Střelci je Mléčná dráha mimořádně
široká. A netvoří ji jako na jiných místech
nebe jen rameno Galaxie, nýbrž i samotné
jádro našeho hvězdného ostrova. Na důklad-

ÚKAZY
ČERVENEC
den hod
3
7
Mars v konjunkci s Jupiterem
6
5
Země v odsluní (1,016689 AU)
8
15
Saturn v konjunkci s Měsícem
27 ráno Maximum Miry ( ο Cet; 2,0 mag)
SRPEN
den hod
5
3
Saturn v konjunkci s Měsícem
12 večer Maximum Perseid
ZÁŘÍ
den hod
1
18
4
15
29 4

Saturn v konjunkci s Měsícem
Jupiter v konjunkci s Měsícem
Saturn v konjunkci s Měsícem

né probádání tohoto místa je zapotřebí několika nocí a v nejlepším případě být o několik
zeměpisných stupňů jižněji, než je naše republika. Půjdeme-li chvíli po stopě ekliptiky,
narazíme na nevýrazného Kozoroha a pod
ním se nacházející část Mikroskopu a Jižní
ryba. V ní se nachází jasná hvězda Fomalhaut. Při čistém vzduchu je ji od nás možno
zahlédnout jak se líně plouží pár stupňů nad
obzorem. Severně od ní najdeme Vodnáře.
Tady je obloha poněkud chudší a vyvažuje
tím bohatství předešlé oblasti. Ještě severněji
narazíte na okřídleného Pegasa tvořícího hranici s podzimní oblohou. Na západ od čumáku Pegasa jsou čtyři malinká souhvězdí,
Koníček, Delfín, Šíp a Lištička. V Šípu při
pohledu triedrem objevíme krásnou kulovou
hvězdokupu M71. A cestou do vyšších „nebeských šířek“ se opět dostaneme do Labutě
a tím uzavřeme letní trojúhelník.
Přejeme vám tedy příjemnou a klidnou
procházku po letním nebi a spoustu krásných
a jasných probdělých nocí.

■

Zákryt hvězd 30 a 33 Ryb, který nastane v noci na 29. července

2/2002

23

