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a Velká rudá skvrna budou pohybovat stejným smìrem, potom by se 

mìly setkat v srpnu letošního roku, kdy bude Jupiter již pozorovatelný 

na veèerní obloze.
Fotografie poøízené HST a dalekohledem Keck podporují názor, že 

se Jupiter nachází uprostøed globální zmìny klimatu, jak to pøed-

povìdìl v roce 2004 Phil Marcus (University of Carolina, Berkeley). 

Marcus pøedpovìdìl, že velké zmìny nastanou kolem roku 2006 na 

jižní polokouli, kdy tryskové proudìní (jet stream) vytvoøí nestabilní 

prostøedí a vzniknou nové víry.
 (Podle http://hubblesite.org/newscenter/archive/

releases/2008/23/image/a/ upravil F. Martinek)

Astronomové objevili extrasolární planetu, jejíž hmotnost pouze 

3krát pøevyšuje hmotnost naší Zemì. Rovnìž hvìzda, kolem níž 

planeta obíhá, není pøíliš velká. Její hmotnost je odhadována pouze na 

1/20 hmotnosti našeho Slunce. To je pro astronomy dùkazem, že

i kolem hvìzd o malé hmotnosti mohou obíhat planety velikosti Zemì. 

Astronomové použili k objevu exoplanety techniku, oznaèovanou 

jako gravitaèní mikroèoèka. Touto metodou mohou být teoreticky 

objeveny planety o hmotnosti 10krát menší než hmotnost Zemì. 

Exoplaneta MOA-2007-BLG-192Lb se nachází ve vzdálenosti 3 000 

svìtelných let.
Technika gravitaèní mikroèoèky, která vychází z Einsteinovy 

obecné teorie relativity, spoèívá v pozorování jasnìjších hvìzd, pøed 

nimiž prochází slabší hvìzda (Zemì, bližší i vzdálenìjší hvìzda musí 

být v jedné pøímce). Gravitace bližší hvìzdy funguje jako èoèka, 

podobnì jako obrovské zvìtšovací sklo, což se projeví krátkodobým 

zjasnìním vzdálenìjší hvìzdy. Pokud kolem bližší hvìzdy obíhá 

planeta, rovnìž její pøítomnost se projeví na zmìnì jasnosti vzdálenìjší 

hvìzdy, tj. na prùbìhu svìtelné køivky. 
„Tento objev demonstruje citlivost metody gravitaèní mikroèoèky 

pøi objevování exoplanet o malé hmotnosti. Doufáme, že se nám podaøí 

v blízké budoucnosti objevit první planetu mimo Sluneèní soustavu, 

jejíž hmotnost bude srovnatelná se Zemí,“ dodává David Bennett 

(University of Notre Dame).
(Podle http://www.physorg.com/news131631686.html upravil F. Martinek)

Zemì obíhá kolem Slunce po eliptické dráze. Vzhledem k tomu se 

mìní okamžitá vzdálenost mezi obìma tìlesy. V letošním roce bude 

Zemì nejdále od Slunce 4. èervence v 10 hodin SELÈ. Obì tìlesa bude 

dìlit vzdálenost 152 104 000 km (tj. 1,016754 AU).
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Stopy po odbìru vzorkù horniny z povrchu Marsu
v blízkosti sondy Phoenix k následnému rozboru.

ÈÁSTEÈNÉ ZATMÌNÍ SLUNCE 1. 8. 2008

ÈÁSTEÈNÉ ZATMÌNÍ MÌSÍCE 16. 8. 2008

Zatmìní Slunce, které nastane 1. 8. 2008, bude pozorovatelné 
jako úplné z úzkého pásu na zemském povrchu (z tzv. pásu totality) 
o šíøce asi 237 km. Oblast viditelnosti bude smìøovat témìø pøes 
polovinu zemìkoule. Zaèíná ve východní Kanadì a bude pokra-
èovat pøes Grónsko, Severní ledový oceán, støední Rusko, západ 
Mongolska a skonèí ve støední Èínì. Nejdelší zatmìní nastane na 
severu ruského území a potrvá 2 minuty 27 sekund. V Èeské 
republice bude toto zatmìní viditelné jako èásteèné.

Prùbìh jednotlivých fází zatmìní:
Východ Slunce: 05 h 20 min
Zaèátek èásteèného zatmìní: 10 h 55 min
Maximální fáze zatmìní: 11 h 46 min
Konec zatmìní: 12 h 38 min
Západ Slunce: 20 h 28 min

Poznámka: Èasové údaje platí pro Valašské Meziøíèí a okolí. Pro ostatní místa 
na území ÈR se mohou lišit o nìkolik minut. Velikost zatmìní v maximální fázi 
= 0,24 prùmìru Slunce.

Na rok 2008 pøipravila pøíroda dvì zatmìní Mìsíce. První nastalo 
21. února – jednalo se o úplné zatmìní – pozorování však bylo velmi 
omezeno nepøíznivým poèasím.

Další zatmìní Mìsíce – tentokrát èásteèné – nastane 16. srpna 
2008 v pozdních veèerních hodinách. Velikost zatmìní je 0,81275. 
Èíslo vyjadøuje, jaká èást prùmìru Mìsíce vstoupí do plného stínu 
Zemì.

Prùbìh jednotlivých fází zatmìní:
Východ Mìsíce: 19 h 53 min
Vstup Mìsíce do polostínu: 20 h 25 min
Zaèátek èásteèného zatmìní: 21 h 36 min
Maximální fáze zatmìní: 23 h 10 min
Konec èásteèného zatmìní: 00 h 45 min
Výstup Mìsíce z polostínu: 01 h 55 min
Západ Mìsíce: 05 h 09 min

Poznámka: Èasové údaje platí pro Valašské Meziøíèí a okolí.

OZ UJP OR TE

RÙZNÉ



Astronomická pozorování pro veøejnost - :

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK

ve 21:00 hodin 

Program pozorování:
Mìsíc – od 7. do 18. èervence
Mars – po celý mìsíc
Jupiter – ve druhé polovinì mìsíce
Saturn – v první polovinì mìsíce
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy – po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li pøíliš svým 
svitem Mìsíc 

Astronomická pozorování pro veøejnost - :

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK

ve 21:00 hodin 

Program pozorování:
Mìsíc – od 6. do 20. srpna
Jupiter – po celý mìsíc
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy – po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li pøíliš svým 
svitem Mìsíc 

pátek 1. srpna od 10:30 hodin

 Hvìzdárna Valašské Meziøíèí bude pro veøejnost otevøena od 10:30 
do 13:00 hodin SELÈ. Podrobnìjší informace jsou uvedeny v rubrice 
POZORUJTE.

sobota 16. srpna od 21:00 hodin

 Hvìzdárna Valašské Meziøíèí bude pro veøejnost otevøena od 21:00 
do 01:00 hodin SELÈ. Podrobnìjší informace jsou uvedeny v rubrice 
POZORUJTE.

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí poøádá ve dnech 11. až 20. èervence 
2008 letní astronomický tábor, který se uskuteèní v areálu hvìzdárny. 
Akce je urèena mladým zájemcùm ve vìku od 11 do 18 let, kteøí si chtìjí 
netradièní formou rozšíøit své znalosti z astronomie.

èervenec

srpen

Mimoøádná pozorování:

LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR

ÈÁSTEÈNÉ ZATMÌNÍ SLUNCE

ÈÁSTEÈNÉ ZATMÌNÍ MÌSÍCE

 

PLANETA ZEMÌ DNES A ZÍTRA

NOVÁ ADRESA WEBU VAS 

http://www.astrovm.cz/cz/o-nas/vas.html.

PHOENIX ÚSPÌŠNÌ PØISTÁL NA MARSU 

 

Ve dnech 17. až 19. øíjna 2008 se bude na Hvìzdárnì Valašské 
Meziøíèí konat semináø, poøádaný v rámci Mezinárodního roku pla-
nety Zemì 2008. Semináø je pøipravován ve spolupráci s Geofyzi-
kálním ústavem AV ÈR a s Èeskou astronomickou spoleèností. 
Další informace pøineseme v programovém letáèku na záøí. Pod-
robný program bude rovnìž uveøejnìn na internetových stránkách 
hvìzdárny http://www.astrovm.cz.

Jak jsme informovali v minulém letáèku, Hvìzdárna Valašské 
Meziøíèí má od kvìtna 2008 nové webové stránky. Jejich souèástí 
jsou také informace o Valašské astronomické spoleènosti (VAS). 
Najdete je tedy buï na stránkách hvìzdárny v rubrice „O nás“ nebo 
rovnou na adrese 

Americká kosmická sonda Phoenix (start 4. 8. 2007) úspìšnì 
pøistála v noci z 25./26. kvìtna 2008 v blízkosti severní polární 
èepièky Marsu (v oblasti Vastitas Borealis: 68° s.š., 234° v.d.). Krátce 
po pøistání vyslala na Zemi první snímky, zachycující vzhled terénu 
v blízkosti sondy, jejíž pøistávací hmotnost je 350 kg (vèetnì 25 kg 
vìdeckých pøístrojù).

Sonda úspìšnì provedla aerodynamické brždìní odporem atmo-
sféry, následoval sestup na padácích a v závìreèné fázi pøistávacího 
manévru pracovaly brzdící raketové motory. Celý pøistávací ma-
névr trval zhruba 7 minut, bìhem kterých byla rychlost sondy
20 400 km/h snížena na bezpeènou hodnotu pro uskuteènìní 
mìkkého pøistání.

Kosmická sonda Phoenix v cenì 420 miliónù dolarù má za úkol 
získat informace, které by pomohly vìdcùm mj. odpovìdìt na 
otázku, zda v polárních oblastech Marsu existují podmínky 
pøíznivé pro pøítomnost mikrobiálního života.

Po pøistání sonda úspìšnì rozvinula dva panely sluneèních baterií 
kruhového tvaru, které budou veškerou aparaturu zásobovat 
potøebnou elektrickou energií. Výkon solárních panelù však bude 
postupnì klesat se snižující se výškou Slunce nad obzorem, a také se 
zvyšujícím se stupnìm zaprášení – pokrytím povrchu panelù 
usazeným prachem.

V první fázi výzkumù se sonda Phoenix bude vìnovat pøedevším 
poøizování snímkù povrchu v okolí místa pøistání, odbìru vzorkù 
horniny a jejich následnému rozboru. V pozdìjších fázích výzkumu se 
pøedevším zamìøí na sledování meteorologické situace na Marsu. 
Životnost sondy je plánována na 90 solù (mar�anských dnù).

(Podle http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/main/ upravil 
F. Martinek)

Jako planetární „spalnièky“ se na Jupiteru objevila tøetí rudá skvrna 
v blízkosti svých dvou sestøenic – Velké rudé skvrny (Great Red Spot)
a Rudé skvrny mladší (Red Spot Jr.).

Nová rudá skvrna mìla døíve tvar bílé eliptické bouøe. Zmìna na 

èervenou barvu 

naznaèuje, že její 

rotující bouøková 

oblaka vystupují 

vzhùru, podobnì 

jako oblaka Velké 

rudé skvrny. Mož-

né vysvìtlení spo-

èívá v tom, že bou-

øe vysává materiál 

z velkých hloubek 

pod oblaky a pøe-

pravuje jej do vy-

sokých výšek, kde sluneèní ultrafialové záøení – prostøednictvím zatím 

neznámých chemických reakcí – vytváøí slouèeniny cihlové barvy.
Detailní analýza fotografií, poøízených ve viditelném svìtle 9. a 10. 5. 

2008 pomocí kamery WFPC-2 na palubì Hubblova kosmického 

dalekohledu HST a snímkù v blízkém infraèerveném záøení, poøí-

zených dalekohledem Keck 11. kvìtna 2008, odhalila v oblaènosti na 

Jupiteru tøetí rudou skvrnu.
Skvrna Red Spot Jr. se objevila na jaøe 2006. Velká rudá skvrna 

pøetrvává na Jupiteru pøibližnì 300 let, jak vyplývá z døívìjších pozo-

rování malými pozemními dalekohledy. Pokud se nová rudá skvrna

 TØETÍ RUDÁ SKVRNA NA JUPITERU
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