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10 let astronomie, 8 let s kometami, 5 let v ICQ 
 
Nedávno jsem se jen tak koukl do kalendá e a spat il datum 4. íjna. Pro normální lidi 
žádný svátek (pokud nejde o nositele jména František). U m  je to však práv  toto 
datum, které oznamuje mých 5 let aktivního pozorování komet. Práv  toho dne, 
v roce 2003, jsem po ídil sv j první odhad komety, konkrétn  C/2001 HT50, který byl 
publikován v International Comet Quarterly. Odhad nebyl i p es pom rn  vysokou 
kondenzaci jádra komety nikterak p esný, ale byl první. Od toho okamžiku jsem 
napozoroval 31 komet a u inil 351 odhad . Pro mnohé jsou to jen malá ísla, avšak 
pro m  jsou to cifry symbolizující p ekrásné hv zdné noci strávené u dalekohledu.  
A také vd k dv ma u itel m – Kamilu Hornochovi a Martinu Lehkému. To, že jsem 
se však „upsal“ kometám, má ješt  trošku hlubší historii. Rád bych vám tedy nabídl 
p ehled n kterých mých kometárních milník . 
 
Jako malý kluk jsem bohužel p išel o v hlasné vlasatice 90. let minulého století, 
Hyakutake a Hale-Bopp, protože mi je nikdo nebyl schopen ukázat a já sám jsem to 
ješt  neum l. Když jsem pak v lednu roku 1998 nastoupil do hv zdá ského kroužku 
na pardubické hv zdárn , byl jsem i p es široký zájem v astronomii nositelem malého 
snu – spat it pouhým okem n jakou tu vlasatici. Netušil jsem však, že to budou hned 
4 ledové krasavice, které mi o dva roky pozd ji p inesou jasnou volbu ve sv t  
amatérské astronomie.  
 
Tou mimo ádnou, tedy první, se stala kometa C/1999 S4 LINEAR. Její pr let 
perigeem z ní m l ud lat velmi jasný objekt, avšak už n kolik m síc  p ed tím 
okamžikem se zjevn  nepohybovala dle spo tené efemeridy dráhy. P esto byla 
krásná – typická kometa s hlavou a dlouhým ohonem, by  pouze v triedrech. Ve 
svých záznamech mi dokonce vyv rá takové nadšení z tohoto pozorování, že si 
nemohu nechat pro sebe citaci ve svém deníku. Píše se tam: „ ... poprvé v život  
jsem vid l tento astro-úkaz p esn  ve 3h 02min 15sec letního asu 6. ervence 2000. 
Stál jsem o ima p ilepen k okulár m Somet Binaru jen kousek od východního plotu 
na placu vyškovské hv zdárny ...“ V té dob  jsem se ú astnil letního astronomického 
soust ed ní ve Vyškov  a po p íjezdu na chatu na Ústupkách (u Se e u Chrudimi) 
jsem pak kometu sledoval svým Newtonem 76/700 každý jasný den. A má první 
kometa se se mnou rozlou ila stylov  – na konci ervence toho roku její malé 
ledoprachové jádro nevydrželo nápor slune ního v tru a doslova se rozt íštilo. 
 

 
První pozorování komety C/1999 S4 LINEAR a první pozorování komety v

ů
bec. 
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Druhá vlasatice m la v tší št stí. Práv  díky jejímu outburstu a následné fragmetaci 
na ja e roku 2001 byla pozorovatelná v první polovin  ervence roku 2001 pouhýma 
o ima. Ano, n kte í jist  vzpomínáte – šlo o kometu s dv ma hlavami (což bylo 
patrné až v Dobsonu o pr m ru 0,42m), která nesla ozna ení C/2001 A2 LINEAR. 
Ke konci ervence už zá ila vysoko na ranní obloze, kde se v triedru honosila 
vejcovit  tvarovanou komou a dlouhým tenkým chvostem. Tehdy jsem se spíš 
v noval prom nným hv zdám, ale práv  na této komet  jsem prvn  zkoušel 
odhadovat její celkovou jasnost. Nikdy jsem však svá pozorování nikam neodeslal 
(žádná škoda – p i dnešním porovnání jsem se lišil o magnitudu). 
 

 
 
První pokus o odhad jasnosti komety C/2001 A2 LINEAR 29. č ervence 2001 b ě hem 

ranního rybolovu na b ř ehu Se č ské p ř ehrady. 
 
Teprve však p íchod roku 2002 zaznamenal mou upev ující se váše  k tomuto 
hv zdá skému fenoménu. Martin Lehký, který ve mn  prý zpozoroval nad jného 
pozorovatele, mi za al pravideln  posílat kopie zpravodaje SMPH, ve kterém se 
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objevovaly první náznaky o blížící se nevídané kometární šou. To p edvedla na ja e 
toho roku pro m  doposud nejkrásn jší vlasatice – 153P Ikeya-Zhang. Po ídil jsem 
neuve itelných 27 kreseb, pozoroval jsem ji doslova každý den. Kometa se mi za to 
odvd ila brilantní podívanou, kterou jsme práv  s Martinem a dalšími astronomy 
z Pardubic a Hradce Králové pozorovali na vrcholu orlickohorského Šerlichu.  
4. dubna 2002 kometa p i své jasnosti kolem 2,7 mag (a tém  10° dlouhém chvostu) 
minula severovýchodn  galaxii M31 v Andromed . 
 

 
 

Pozorování komety 153P Ikeya-Zhang na Šerlichu 4. dubna 2002. 
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Poslední vlasaticí, která však zazá ila jen krátce, byla C/2002 V1 NEAT. Martin 
Lehký, tehdy s Tomášem Kubcem, byli dokonce mezi prvními, kdo (pomocí 
hradeckého tehdy 0,40m Jan Sindel Telescope) potvrdili kometární charakter 
NEATem objeveného t lesa. Kometa na po átku dalšího roku, 2003, dosáhla 
jasnosti ke sledování pouhým okem a v únoru toho roku prošla zorným polem 
korónografu LASCO C3 (SOHO) jako objekt o celkové jasnosti asi -3 magnutudy. 
P ibitým h ebí kem k mému aktivnímu pozorování komet pak byl nový dalekohled – 
0,25m Dobson (f5) z výrobny Ji ího Drbohlava. 
 

 
 

Kometa C/2002 V1 NEAT se rychle stávala vlasaticí. 
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P ř i pozorování zatm ě ní M ě síce 9. listopadu 2003 bylo možné najít kometu  
C/2001 HT50 LINEAR-NEAT asi 0,6° od ztemn ě lého mě sí č ního kotou č e. Vysoko ve 
Vozce pak ležela zjas ň ující se kometa C/2002 T7 LINEAR. 
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Jak už jsem se zmínil, mé první odeslané pozorování do ICQ (díky Kamilu 
Hornochovi) pat ilo komet  C/2001 HT50 LINEAR-NEAT (4. 10. 2003). S touto 
kometou se mi o m síc pozd ji poda il ješt  jeden husarský kousek. Když  
9. listopadu toho roku nastalo úplné zatm ní M síce, tato asi 11-mag. jasná kometa 
ležela jen 0,7° od ztemn lého M síce. A díky širokoúhlému okuláru u mého Dobsona 
tak bylo možné pozorovat ten mlhavý oblá ek ve zorném poli s okrajem ztemn lého 
úpl kového M síce. A aby toho nebylo málo, vysoko v Mlé né dráze pak „visela“ 
zjas ující kometa C/2002 T7 LINEAR, která si o rok pozd ji vym nila stráž 
s kometou C/2001 Q4 NEAT na jižní obloze (a dosáhla 2. magnitudy, žel pro 
pozorovatele na jižní zemské polokouli). Za perfektních podmínek v Orlických horách 
to byl naprosto unikátní zážitek. 
 

 
 
První pozorování komety C/2001 HT50 LINEAR-NEAT z Ústupek nedaleko b ř ehu 
Se č ské p ř ehrady. Jde o m

ů
j první plnohodnotný záznam pozorování komety s novým 

dalekohledem, Dobsonem 0,25m z dílny Ji ř ího Drbohlava. 
 
Rok 2004 pak byl ve znamení „ tverek“. S Martinem Lehkým jsme b hem astrometrie 
v dome ku v HK, kde leží zmín ný JST, pozorovali vizuáln  hned 3 komety s íslem 
„4“ v zápisu objevovéhu dvoutýdnu. Únorovou ranní kometu C/2003 T4 LINEAR, 
v kv tnu pak C/2003 K4 LINEAR a náhlou neznámou C/2004 F4 Bradfield. Poslední 
zmín ná kometa byla skute ným p ekvapením, nebo  byla objevena jen krátce p ed 
pr chodem periheliem, a to ost íleným hleda em komet Williamem A. Bradfieldem  
(k datu 26. zá í 2008 má na svém kont  5 komet). Když se pak kometa ukázala na 
ranní obloze, její chvost dosahoval až 15° délky, avšak t rend jejího slábnutí byl 
skute n  rychlý, takže možnost ji spat it pouhým okem trvala p ibližn  14 dn . Mn  
se to díky Martinovi poda ilo ráno 1. kv tna 2004. 
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Kometa C/2004 F4 Bradfield tak, jak jsem ji vid ě l p ř es SOMET binar 25x100 v Hradci 
Králové b ě hem kv ě tnového ranního pozorování v pozorovacím dome č ku. Té noci též Č

R nechvaln ě  vstoupila do EU, což jsme s Martinem „projeli“ na kole č kových 
bruslích, zatímco JST dále pracoval na astrometrii. Byla to také jediná p ř íležitost,  
kdy jsem mohl spat ř it tuto rychle slábnoucí kometu pouhýma o č ima. 
 
„ tvrtou tverkou“ pak byla již 3 roky o ekávaná a již slovem zmín ná C/2001 Q4 
NEAT. Ta nakonec nedosáhla kýžené první velikosti, jak bylo p vodn  spo teno, 
avšak i p esto se její p lstup ová koma s nep íliš dlouhým chvostem pohybovala ve 
skute n  atraktivní ásti oblohy a kometa tak mohla p ipravit nejedno nebeské 
„setkání“. Nejpozoruhodn jším byl pr let komety okolo proslulé a okem viditelné 
otev ené hv zdokupy M44 v Raku, a to v nocích 15./16. a 16./17. kv tna 2004, nebo 
o n kolik m síc  pozd ji pr let mezi galaxiemi NGC 4036 a NGC 4041 (20. srpna 
2004). Kometa jakoby drze vplula p ímo mezi dva mlhavé talí e. U této komety navíc 
držím doposud sv j rekord v délce pozorování. První odhad jsem po ídil ve er  
5. kv tna 2004, kdy byla opravdu nízko nad obzorem nedaleko zapadajícího Síria 
(ješt  za soumraku), poslední pak 5. února 2005. Komet  jsem tedy v noval p esn  
9 m síc  (p esn  42 pozitivních a jedno negativní pozorování). 
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Dv ě  pozorování komety C/2001 Q4 NEAT. První pochází ze 14. kv ě tna 2004, kdy 
kometa procházela nedaleko otev ř ené hv ě zdokupy M44 v Raku. Druhé pak 
zachycuje zmín ě né pozorování z 20. srpna 2004. Tehdy kometa prolétala mezi 
galaxiemi ve Velké medv ě dici. 
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Jakoby si jasné komety st ídaly své stráže, 27. srpna 2004 oznámil sv j nový objev 
Donald E. Machholz z Californie, který si po vypjatém hledání získal novou  
a skute n  pozoruhodnou vlasatici na své konto. Kometa s ozna ením C/2004 Q2 
Machholz se pohybovala skrze podzimními a zimními souhv zdími k severnímu pólu. 
B hem svého zjas ování p edvedla jakýsi „tanec“ jejích dvou chvost , které doslova 
každým dnem m nily sv j úhel sev ení. Pár dní po Novém roce 2005 pak úzký 
iontový chvost 7. ledna ve er pro al otev enou hv zdokupu M45 Plejády. 21. ledna 
toho roku se pak kometa octla ve skute ném nadhlavníku pro pozorovatele 
50°severní ší ky a toho dne ji navíc doplnila slabá polární zá e. Žel v té dob  po así 
moc nep álo a navíc svítil M síc 4 dny p ed úpl kem. Tato kometa u m  zase drží 
rekord v po tu pozorování – po ídil jsem u ní 82 pozitivních odhad  (od 25. zá í 2004 
do 3. ervna 2005). 
 

 
Kometa C/2004 Q2 Machholz prolétá okolo otev ř ené hv ě zdokupy Plejády. Toto 
pozorování pochází z 8. ledna 2005 (datum na obrázku je špatn ě ), kdy jsme se spolu 
s Pepou Kujalem vydali vlasatici pozorovat na Šerlich. Kometa byla pohodlně  
pozorovatelná pouhýma o č ima a v triedru se naskýtal pohled, který vidíte na kresbě . 
Mnohem v ě tší a zajímav ě jší detaily pak poskytl Dobson 0,42m, který jsme mě li 
s sebou. Potíž však d ě lala výška komety nad obzorem (kolem 60°), nebo ť  okulár  
v dalekohledu v té výšce byl už pomě rn ě  tě žce dostupný (p ř eci jenom dalekohled 
mě ř í p ř es dva metry). Kresbu jsem navíc po ř izoval za mírného mrazu. 
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Detail komety C/2004 Q2 Machholz p ř es Dobson 0,42m. Toto pozorování pochází 
z výjezdu na Šerlich druhého dne (op ě t s Pepou Kujalem). Datum na kresb ě  je op ě t 
špatn ě , pozorování probíhalo ve č er 9. ledna 2005. 
 
Rok 2006 byl jakýmsi útlumem, avšak sv tlou výjimkou byla ranní vlasatice C/2006 
A1 Pojmanski. Ležela na ranní obloze a byla pozorovatelná krátce p ed svítáním na 
po átku b ezna. Už se mi blížila maturita, takže tahle kometa byla takovým p kným 
rozptýlením p ed zkouškou dosp losti. Ovšem mimo ádné události pak dorazily 
v dubnu a kv tnu, kdy se vrátila „š ra“ segment  komety 73P Schwassmann-
Wachmann 3. Pro m  naprosto nezapomenutelným okamžikem bylo ráno 8. kv tna 
2006, kdy jsem si cht l zakreslit jasn jší segment C, který v té dob  míjel 
prstencovou mlhovinu M57 v Ly e. Segment disponoval 0,8° dlouhým chvostem a byl 
na hranici pozorovatelnosti pouhým okem. Když jsem pak Dobsona obrátil k druhému 
segmentu B, abych jen tak „z povinnosti“ ud lal odhad, nev il jsem svým o ím. 
Vzhledem k tomu, že jsem jej pozoroval p ed 4 hodinami jako mlhavý a jemn  
„roz epý ený“ oblá ek v triedru, byl tento vzhled naprosto odlišný. Jádro segmentu 
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m lo silnou centrální kondenzaci (blížící se stelárnímu vzhledu) a v chvostu se 
kousek od jádra nacházela jasn jší „shustka“. Bylo mi jasné, že jsem práv  sv dkem 
tém  p ímého p enosu outburstu tohoto segmentu. Druhým milníkem u této komety 
pak byl její rychlý pr let kolem Zem . S Vaškem Knollem jsme se vybaveni 
Dobsonem o pr m ru 0,3m (též z dílny Ji ího Drbohlava) vydali do Žamberku na 
zámeckou zahradu demonstrovat a i p es úpl kový M síc jsme pak pozorovali 
v Labuti „plující“ segment B, který za jednu minutu pozm nil polohu o 0,3°! Bylo to 
jako kdybychom pozorovali pomalou animaci. Tahle kometa byla také tou, kterou 
jsem pozoroval nejdále od domova – 28. b ezna jsem na ni m l namí ený Newton 
114/1000 Daniela Sokola, se kterým jsme v rámci IV. expedice SAROS pozorovali 
tureckou oblohu z pláže poblíž m ste ka Çirali, noc p ed úžasným zatm ním Slunce. 
 

 
 
P ř ekvapení v podob ě  outburstu komety 73P Schwassmann-Wachmann 3, segmentu 
„B“. Ješt ě  v 7. kvě tna 2005 kolem 23:45 hodin SEL

Č
 vypadala kometa jako 

rozč epý ř ený oblá č ek s podivn ě  protáhlou centrální komou, avšak o necelých 5 hodin 
na to se v Dobsonu 0,25m ukázalo toto. V prvém okamžiku jsem dokonce nevě ř il, že 
pozoruji tutéž kometu a musel jsem se p ř esv ě d č it z mapky. Jádro komety náhle 
nebylo nikterak protáhlé, nýbrž jasné a kulové a v chvostu se nacházela jasn ě jší 
shustka materiálu. Toho dne (8. kv ě tna ráno) bylo navíc nad vě tšinou republiky 
obla č no nebo zataženo, takže jsem mě l skute č n ě  ohromné št ě stí. Druhý jasný 
segment komety („C“) jsem toho rána vid ě l pouhým okem a aby toho nebylo málo, 
práv ě  míjel prstencovou mlhovinu M57 v Ly ř e. 
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Segment „C“ komety 73P míjí prstencovou mlhovinu M57 v Ly ř e. 
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Rok 2007 pak p inesl t i brilantní kometární skvosty. V lednu toho roku dosáhla 
nejv tší hv zdné velikosti „kometa století“ C/2006 P1 McNaught. Její pozorování 
zna n  ztížilo v echách po así, ale p esto se mi ji poda ilo dvakrát spat it. 
Nezapomenu na 10. ledna ve er, kdy se kone n  na chvilku roztáhla obloha nad 
západním obzorem a já spat il skute n  svítící vlasatici. Do té doby jsem si ani ve 
snu neum l p edstavit, jak m že vypadat kometa jasn jší než Jupiter. Když navíc 
zapadla, ješt  n kolik minut jsem koukal na její dlouhý chvost tr ící z obzoru jako 
nehybný bílý kou  s komína. 14. ledna pak dosáhla nejv tší hv zdné velikosti, kterou 
jsem odhadl na -5,3 magnitudy. Když si lov k rukou zakryl slune ní kotou , mohl ji 
na práv  vyjasn né isté denní obloze pozorovat pouhýma o ima! Bohužel to 
„po ádné“ divadlo ukázala až na jižní obloze. 
 

 
 

Kometa C/2006 P1 McNaught na denní obloze p ř es refraktor na pardubické 
hv ě zdárn ě  v ned ě li 14. ledna 2007. Jedna za sedmi perel astronomie ... 
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Kometa C/2006 P1 po západu Slunce na ve č erní obloze 10. ledna 2007. Krása ... 
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V ervenci toho roku nastalo fotogenické p iblížení nazelenalé komety C/2006 VZ13 
LINEAR ke kulové hv zdokup  M3 v Honících psech. Oba objekty byly 22. ervence 
zhruba podobn  jasné a d lilo je necelých 20’, takže jsem si mohl na vlastní o i 
vyzkoušet to, emu se snažil celý život vyvarovat Charles Messier – nesplést si 
kometu s deep-sky objektem. Ovšem v dnešní dob  už to ani nešlo. Navíc jsem byl 
oproti Messierovi ve výhod  – vyzbrojen Dobsonem 0,25m, který poodhalil nejen 
hv zdy hv zdokupy, ale i hrubé komární struktury komety. 
 

 
 

Kometa C/2006 VZ13 LINEAR-NEAT u kulové hv ě zdokupy M3 v Honících psech  
22. č ervence 2007. Unikátní pohled a Messier

ů
v sen. 
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Když už jsem myslel, že m  tento rok nem že ni ím dalším p ekvapit (a navíc jsem 
pozorování musel zna n  omezit kv li za ínajícímu studiu astrofyziky v Brn ), p išla 
rána, kterou si ješt  dnes mnozí neumí vysv tlit. 24. íjna nastal nevídaný outburst 
komety 17P Holmes, která se tak zjasnila ze 17. magnitudy na 2. magnitudu b hem 
jednoho dne. Na n kolik dní se tak stala „novou hv zdou“ v souhv zdí Persea a na 
dlouhé m síce pozorovatelná volným okem. Moje první pozorování pochází o t i dny 
pozd ji paradoxn  z N mecka, kam jsme se s Daliborem Hanžlem za kometou vydali 
za jasným po asím. Celé naše území sužovala hustá inverze. Tehdy jsem kometu 
odhadl na 2,1 magnitudy. V Daliborov  Newtonu 0,2m vypadala jako mo ská perla 
naoranžov lého zabarvení, kterou obklopovalo pom rn  jasné nazelenalé halo.  
O m síc pozd ji už kometa poodhalila vnit ní obálku a nejkrásn jší vzhled m la až 
na samém konci roku, kdy se na obloze jevila jako velká mlhavá kapka s pom rn  
ostrým okrajem. Navíc ležela tém  v nadhlavníku. 
 

 
 
Dv ě  kresby komety 17P Holmes v pomě ru 1:1 ukazují rychle se rozpínající obálku 
kolem jádra komety t ř i dny po outburstu. Tyto dva zákresy jsem po ř ídil b ě hem 
výjezdu za kometou do N ě mecka, kam jsme se vydali s Daliborem Hanžlem. Kometa 
vypadala v dalekohledu jako perla na obloze. 
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Snímek Dalibora Hanžla komety 17P Holmes. Dalibor tento snímek po ř ídil b ě hem 
zmín ě ného výjezdu do N ě mecka a získal za n ě j ocen ě ní 

Č
eská astrofotografie 

mě síce za ř íjen 2007. 
 
V prosinci 2007 a na po átku roku 2008 se o scenérie vložila ješt  kometa  
8P Tuttle, která byla za ideálních podmínek pozorovatelná i pouhýma o ima. Spolu 
s kometou 17P Holmes pak tvo ily v relativn  malé oblasti nebe n kolik dní parádní 
seskupení spolu s galaxií M33 v Trojúhleníku, Plejádami, galaxií M31 a otev enou 
hv zdokupou Chí a Há v Perseovi. 
 
Tak tolik k mým nejkrásn jším zážitk m s kometami za posledních 7 let. V sou asné 
dob  pozoruji mén  kv li náro nému studiu, avšak již v nedaleké budoucnosti se 
m žu t šit na ješt  lepší pozorování. Díky schopným rukám Ji ího Drbohlava ml. a 
Martina Cholasty z Astronomické spole nosti v HK budu majitelem teleskopického 
Dobsona 0,35m (f5), se kterým snad po ídím spoustu dalších pozorování 
umocn ných nádhernou no ní atmosférou daleko od m st, která mi nepochybn  p i 
studiích chybí nejvíce. 
 


