Messierovský maratón 2012
Přijeďte o víkendu na hvězdárnu do Rokycan!
Nikdo z nás myslím nemohl udělat blížícímu se pozorovacímu víkendu a
Messierovskému maratónu, který bude součástí této akce, lepší propagaci než letošní
poslední zimní noc z pondělí na úterý. Průzračně čisté nebe s minimálním seeingem
přímo vybízelo k pozorování oblohy.
A o tom, že tato příležitost nebyla v posledních dnech zase tak úplně výjimečná, svědčí i další
skutečnost. Na mailu Hvězdárny v Rokycanech už se totiž začínají scházet informace o dosažených
výsledcích „domácích“ Messierovských maratónů.
Právě podle těchto zpráv se ukazuje, že velice zajímavým termínem, kdy bylo možné úspěšně
vymrznout pod jasným nebem, byla noc z pátku na sobotu z 16. na 17. března 2012. Ujít tuto šanci si
nenechali především šampióni z předešlých let.
Jiří Kubánek ze svého pozorovacího stanoviště ve Strašicích například píše, jak v čase mezi 19:20 až
4:56 bezpečně spatřil svým refraktorem 93/1000 102 objektů Messierova katalogu, což již samo o sobě je
jeho osobním rekordem (absolutní rekord dosažený při „rokycanských“ maratónech z loňského roku je
103 objektů). Navíc ale zmiňuje i další dva „messiery“, které ve svém okuláru také tušil (M72, M54), ale
nebyl si zcela jist, takže je do svého výsledku nezapočítal. V tomto ohledu je velice dobrou zprávou, že o
týden později, tedy v termínu konání oficiálního „hvězdárenského“ Messierova maratónu o víkendu 23.
až 25. břena 2012 by situace ohledně postavení Slunce mezi hvězdami měla být ještě výhodnější a mohlo
by se podařit vystopovat až neuvěřitelných 108 položek katalogu.
Dalším zkušeným pozorovatelem, kterého nenechalo jasné počasí posledních dnů v klidu, byl Michal
Rottenborn. Ten si ovšem vybral namísto maratónu tentokrát sprint. V téže noci, v páteční podvečer se
totiž „rozběhl“ k hodinovému výkonu (mezi 20:15 až 21:14) a napozoroval neuvěřitelných 56
Messierovských objektů. Máme tím tedy ustaven základní rekord v této kategorii hodinového
Messierovského sprintu a laťka je nastavena pro ostatní skutečně hodně vysoko.
Meteorologická předpověď není špatná ani na následující dny a lze jen doufat, že pěkné počasí nám
vydrží až do blížícího se víkendu 23. až 25. března 2012, jehož součástí bude i oficiální „hvězdárenský“
Messierův maratón. To však by mělo být pouze vyvrcholení našeho setkání. Přijet na Hvězdárnu
v Rokycanech můžete již v patek večer, kdy začíná tradiční Pozorovací víkend připravený západočeskou
pobočkou ČAS. V sobotu odpoledne od 14 hodin nás pak čeká velice zajímavé zavzpomínání pana Pavla
Pecha o astrofotografické výpravě do pouště Atacama v Chile. V pozdějších odpoledních hodinách, podle
počasí případně večer jej vystřídá Jiří Kubánek s povídáním nanejvýš aktuálně zaměřeným na
Messierovské objekty a Messierovský maratón.
Věřím, že se na této akci sejdeme v co možná největším počtu a společně strávíme po všech stránkách
zajímavý astronomický víkend. Bližší informace o pozorovacím víkendu i o Messierovském maratónu
naleznete v březnovém čísle Astronomických informací a jejich přílohy ZaČAS.
Nashledanou v Rokycanech.
Karel HALÍŘ
Hvězdárna v Rokycanech

