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Mimo ádná planetární podívaná na ve erní
obloze
Na obloze m eme ka dou jasnou noc sledovat nep eberné mno ství r zn zá ivých hv zd.
Ti, kdo se na no"ní nebe dívají "ast ji, si mohou všimnout, e mezi dob e známými obrazci se ob"as
objeví "bludná hv zda". V tšinou se jedná o jasný, nápadný objekt, který s "asem m ní svoji polohu
na jinak nehybném hv zdném pozadí a narušuje svou p ítomností obvyklý vzhled souhv zdí. Ji v
dávné minulosti za"ali první pozorovatelé tyto objekty nazývat "bludnými hv zdami". Vedle Slunce
a M síce jich znali p t. Byly pojmenovány Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Jedná se o
p irozené ob nice naší hv zdy - planety - tedy t lesa obíhající kolem Slunce. Astronomové po
objevu dalekohledu rozší ili jejich po"et o další t i, které jsou ale ji natolik vzdálené, e nám je
uká e pouze dalekohled a pouhým okem je nem eme spat it.
První polovina kv tna letošního roku nám p ináší velice zajímavé p edstavení, kterého se
mimo ádn# zú astní všech p#t planet pozorovatelných neozbrojenýma o ima. Ji ve druhé
polovin b ezna se ve"er na jihozápadní obloze za"aly adit Jupiter, Saturn, Mars a Venuše do
zajímavé linie. Vrchol tohoto p edstavení je naplánován na první polovinu kv tna 2002.
V sou asné dob# m)*eme po západu Slunce spat it nad západním obzorem p#t planet
Slune ní soustavy: Merkur, Venuši, Mars, Jupiter a Saturn.
Jasný Jupiter bude na celou p ehlídku shlí et z nejv tší výšky. Jeho pozice v souhv zdí
Blí enc se bude m nit velice pomalu a neznateln . Jasnost nejv tší planety slune"ní soustavy
však z n ho ve"er co ve"er bude d lat jednu z prvních "hv zd", kterých si všimnete na
pohasínajícím nebi. Ješt jasn jší bude Venuše – nejjasn jší z planet, kterou naleznete ní e nad
západním obzorem (v souhv zdí Býka) jako ve"ernici a nem e se vám stát, e byste si jí nevšimli.
Její poloha na pozadí hv zdné oblohy se bude m nit b hem týdn znateln ji ne u Jupiteru a jako
ve"ernice bude na obloze zá it ješt v "ervenci. N kolik desítek minut déle po západu Slunce
budete muset "ekat na spat ení dalších dvou ú"inkujících - Marsu (v souhv zdí Býka) se svým
typickým na"ervenalým nádechem a Saturnu (v souhv zdí Býka), v dalekohledu bezesporu
nejhez"í planety. Budou ní ne Venuše a budou výrazn slabší. K p edstavení nám nyní zbývá u
pouze poslední ú"astník – Merkur. Jeho role p i planetárním p edstavení bude jako obvykle velice
krátká a nenápadná, ale o to v tší zájem na sebe jist práv toto drobné t leso krou ící kolem
Slunce po nejmenší dráze strhne. Spat it Merkur na vlastní o"i není toti p íliš "astý zá itek. I v
tomto "ase své nejlepší viditelnosti bude z p tice planet nejní e nad obzorem (bude ale také
v souhv zdí Býka), jeho jas bude nejmenší ze všech planet a zapadat bude jen krátce po soumraku.
Jestli e tedy Venuši, Jupiter, ale i Saturn a Mars odhalíte na první pohled, bude pro vás Merkur tou
pravou zkouškou pozorovatelského um ní. Podmínky pro vyhledání Merkuru potrvají do
15. kv#tna. To bude také konec letošní mimo ádné planetární p ehlídky.

Zájemc m o tuto podívanou nad ve"erním západním obzorem doporu ujeme návšt#vu
n#které z mnoha hv#zdáren. Odborníci zájemc m pomohou v identifikaci jednotlivých planet a
poskytnou také mo nost podívat se na n dalekohledem. Z p tice planet bude nejzajímav jší pohled
v dalekohledu na dv nejv tší planety Slune"ní soustavy – Jupiter a Saturn.
Zajímavá zpest ení kv tnové planetární p ehlídky:
10. kv#tna ve"er bude mo no v seskupení t les nad západním obzorem spat it neobvykle
t sn vedle sebe jasnou Venuši a na"ervenalý Mars. Vzájemná úhlová vzdálenost obou t les bude
pouhých 0,3° (co je mén ne pr m r M síce na obloze). Práv na tento ve"er vám doporu"ujeme
návšt vu n které z hv zdáren, odkud se budete mít mo nost podívat na ob planety dalekohledem.
P i menším zv tšení je toti uvidíte v zorném poli dalekohledu spole"n .
13. a* 15. kv#tna ve"er se v té e oblasti jako planety - tedy nad západním obzorem - bude
nacházet i náš nebeský soused - M síc. Navíc jeho vzhled (bude t sn po novu) v podob úzkého
srpku s výrazným tzv. popelavým svitem neosv tlené "ásti kotou"ku, dodá celé scenérii ješt
nevšedn jší vzhled, ani by ji svým jinak obvyklým jasem rušil.
Poslední podobné seskupení planet nastalo v kv#tnu 2000, kdy ovšem planety byly na
denní obloze v t sné blízkosti Slunce, a proto nebylo uskupení pozorovatelné. A kdy p íšt ?
V nadcházejících 100 letech budeme mít pouze t i p íle*itosti spat it seskupení všech p#ti
planet viditelných o ima podobná letošnímu. P íští nastane po západu Slunce v zá í 2040 a
další dv pak nastanou p ed východem Slunce v "ervenci 2060 a v listopadu 2100.
Na záv r je nutno zd raznit, e nám z této (ani z ádné budoucí) konstelace planet nehrozí
*ádné nebezpe í. Podobné konstelace nastaly u mnohokrát a p i ádné z nich se „prognózy
v štc “ nesplnily. Úkaz vzniká v d)sledku pohybu planet kolem Slunce, kdy ob as dochází
k tomu, *e se nám p i pohledu ze Zem# promítají na obloze do jednoho sm#ru. Podrobn jší
vysv tlení zbyte"nosti obav z takovýchto konstelací si m ete p e"íst v tiskovém prohlášení Ceské
astronomické spole"nosti ". 16 „Domn lé riziko velké konstelace planet 5. kv tna 2000“ (autor Dr.
Ji í Grygar), které najdete na www.astro.cz.
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