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výchto planet je vyšší pravdìpodobnost existence rozumného života.
Start družice byl pùvodnì naplánován na øíjen 2006. Bìhem ètyø 

let bude nepøetržitì sledovat èást souhvìzdí Labutì. Optický systém 
družice bude unikátní. Jedná se o ši-
rokoúhlou kameru, schopnou 
souèasnì sledovat více než 100 000 
hvìzd.

Když vzdálená planeta mimo 
Sluneèní soustavu na své obìžné 
dráze zakryje hvìzdu, nastane 
nepatrný pokles její jasnosti – zhru-
ba o 1/10 000 pùvodní jasnosti, tr-
vající zhruba 2 až 16 hodin. Pokud 
se budou tyto zmìny jasnosti pravi-
delnì opakovat s velkou pøesností, 
lze se domnívat, že to zpùsobuje 
planeta podobná Zemi. Abychom 
mohli uvedený jev pozorovat, musí 
prodloužená rovina obìžné dráhy 
exoplanety kolem hvìzdy míøit 
smìrem k Zemi.
Ze znalosti hmotnosti hvìzdy a ze 
zjištìné obìžné doby planety lze 
použitím 3. Keplerova zákona vy-

poèítat vzdálenost planety od støedu hvìzdy. Na základì zjištìného 
poklesu jasnosti hvìzdy a prùbìhu svìtelné køivky odvodíme prùmìr 
hvìzdy a planety. Ze vzdálenosti planety od hvìzdy a známé teploty 
hvìzdy (urèeno ze spektra) mùžeme vypoèítat teplotu na povrchu 
planety. 

Astronomové pøedpokládají, že pomocí družice KEPLER objeví 
minimálnì 50 exoplanet o stejném prùmìru jako Zemì, asi 185 
exoplanet do prùmìru 1,3 Zemì a zhruba 640 planet o prùmìru 
2,2krát pøevyšujícím prùmìr Zemì.

(Podle http://kepler.nasa.gov/ upravil F. Martinek)

Slunce vstupuje do znamení Berana dne 20. bøezna ve 12 hodin 
43 minuty 38 sekund SEÈ (støedoevropského èasu). Nastává jarní 
rovnodennost, na severní polokouli zaèíná astronomické jaro.
V okamžiku jarní rovnodennosti Slunce prochází nebeským 
rovníkem (pøechází z jižní polokoule na polokouli severní), den i noc 
jsou stejnì dlouhé. S pøibývající dobou se délka dne – kdy je Slunce 
nad obzorem – postupnì prodlužuje a noc zkracuje, a to až do 
letního slunovratu.
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v nedìli 29. bøezna, kdy se o druhé hodinì støedoevropského 
èasu (SEÈ) posune èasový údaj na tøetí hodinu støedoevropského 
letního èasu (SELÈ). Noc bude tedy o jednu hodinu kratší. Letní 
èas skonèí v nedìli 25. øíjna 2009.

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí, p. o., byla pro veøejnost otevøena 
na podzim roku 1955. Za více než padesátiletou existenci 
hvìzdárny bylo v jejích prostorách (pøípadnì jejími pracovníky
v jiných zaøízeních) uspoøádáno již 36 754 akcí.

Nahlédneme-li do peèlivì vedených statistik, zjistíme, že
k 31. 12. 2008 navštívilo akce Hvìzdárny Valašské Meziøíèí pøesnì 
990 811 osob. K magické hranici jednoho miliónu návštìvníkù 
schází ještì necelých deset tisíc návštìvníkù. Bude-li letošní 
návštìvnost obdobná jako loni, pak bychom mohli pøivítat 
jubilejního milióntého návštìvníka pravdìpodobnì v polo-
vinì roku.

Svojí úèastí na akcích Hvìzdárny Valašské Meziøíèí jednak 
pøispìjete do „loterie“, na koho pøipadne poøadí milióntého 
návštìvníka, ale pøedevším získáte možná nové pohledy na svìt 
kolem nás. Informace o poøádaných akcích jsou prùbìžnì 
uveøejòovány jak v tomto programovém letáèku, tak i na našich 
internetových stránkách.

Již letos pøivítáme milióntého návštìvníka!

Po 9 000 letech se probudila chilská sopka Chaitén Volcano
(snímek v nepravých barvách poøídila družice TERRA, leden 2009).

Úèastníci semináøe “Planeta Zemì - dnes a zítra”.
(Hvìzdrána Valašské Meziøíèí, øíjen 2008).



Støeda 18. bøezna v 18:00 hodin 

Pøehled nejzajímavìjších astronomických objevù a nejdùležitìj-
ších událostí ve výzkumu vesmíru za uplynulý rok 2008. Z obsahu: 
první pøedpovìï bolidu, 100. výroèí Tunguzské katastrofy, nové
poznatky o temné hmotì, nový urychlovaè èástic v CERNu apod.

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým 
materiálem.

Pøednáší Ladislav Šmelcer, odborný pracovník Hvìzdárny Va-
lašské Meziøíèí.

Astronomická pozorování pro veøejnost:

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK
v 19:00 hodin (30. a 31. bøezna ve 20:00 hodin)

Program pozorování:
Mìsíc - v první dekádì a koncem bøezna
Venuše - v první polovinì bøezna
Saturn - po celý mìsíc
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým svitem
Mìsíc.
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CO NOVÉHO V ASTRONOMII
aneb

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí pøipravila pro všechny typy škol 
programy doplòující uèební osnovy. Termín návštìvy hvìzdárny
a požadovaný program je nutno dohodnout pøedem.

Podrobnou nabídku programù a akcí pro školy najdete na 
internetové adrese http://www.astrovm.cz.

Èlenové astronomických kroužkù se budou scházet v dohodnu-
tých termínech jednou týdnì na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí.

 
 

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí pøipravuje putovní výstavu
s názvem „Èlovìk a Mìsíc“, vìnovanou 40. výroèí pøistání 
prvních kosmonautù na povrchu Mìsíce. Textové a obrazové 
materiály ve formì velkoplošného tisku budou umístìny na
5 výstavních panelech o celkové délce zhruba 7 m. Od konce 
bøezna 2009 bude výstava zapùjèována školám ve Zlínském kraji. 
K výstavì bude pøipravena pøednáška v podobì poèítaèové 
prezentace.

Upozoròujeme èleny Valašské astronomické spoleènosti 
(VAS), že do konce bøezna je nutno zaplatit èlenské pøíspìvky na 
rok 2009 ve výši 200,- Kè u klasického èlenství nebo ve výši
80,- Kè u elektronického èlenství. Po zaplacení elektronického 
èlenství je nutno nahlásit kontaktní e-mailovou adresu, na kterou 
mají být tyto informace zasílány (pouze v pøípadì zmìny adresy 
èi u nových zájemcù).

Platbu mùžete realizovat stejným zpùsobem, jako v minulých 
letech. Nejideálnìjší zpùsob je pøi osobní návštìvì, bankovním 
pøevodem z Vašeho úètu na úèet VAS nebo složením dané èástky 
v bance pomocí pokladní složenky v kterékoliv poboèce 
Èeskoslovenské obchodní banky a. s. (ÈSOB) v ÈR. Do ko-
lonky Èíslo bankovního spojení napište èíslo úètu VAS – 
169124105/0300. Dále vypište èástku (200,- Kè nebo 80,- Kè), 
své jméno, pøíjemní a adresu. Jako variabilní symbol uveïte 
své osobní èíslo èlena VAS, které naleznete na poslední stránce 
èlenské prùkazky (pokud èíslo nezjistíte, staèí se na nás obrátit, 
rádi Vám jej sdìlíme). Variabilní symbol musíte uvést, abychom 
identifikovali, kdo z vás platbu provedl. Do kolonky konstantní 
symbol napište èíslo 1379. 
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Ve dnech 20. až 22. bøezna 2009 se na Hvìzdárnì Valašské 
Meziøíèí uskuteèní víkendové setkání mladých pøíznivcù astro-
nomie. Akce je urèena zájemcùm o astronomii, astronomická 
pozorování, pøírodu, sport, soutìžení apod. Poøadatel akce 
nezajiš�uje dopravu ani stravování úèastníkù. Cena: 175,- Kè.

Kontaktní osoba – Bc. Radek Kraus
e-mail: , tel. 571 611 928.
Podrobnìjší informace najdete na .

PØIPRAVUJEME:
LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR

rkraus@astrovm.cz

http://www.astrovm.cz

JÁDRO JUPITERU MÙŽE BÝT VÌTŠÍ

LOVEC EXOPLANET PØIPRAVEN KE STARTU

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí poøádá ve dnech 3. až 12. èervence 
2009 letní astronomický tábor, který se uskuteèní v areálu hvìzdár-
ny. Tábor je urèen zájemcùm o astronomii, astronomická pozorová-
ní, pøírodu, sport, soutìžení, výlety atd. ve vìku od 9 do 16 let. 

Kontaktní osoba – Bc. Radek Kraus

e-mail:  tel. 571 611 928.

Podrobnìjší informace najdete na .

Nové poèítaèové simulace vedou k závìru, že kamenné jádro 
Jupiteru, obklopené ledem, mùže být více než dvakrát hmotnìjší, než 
se døíve pøedpokládalo.

„Provedli jsme poèítaèové simulace chování smìsi vodíku a hélia 
pøi vysokém tlaku a teplotì, tj. za podmínek, jaké existují v nitru 
planety Jupiter. Laboratorní experimenty nemohou v žádném 
pøípadì dosáhnout takovýchto extrémních tlakù,“ øíká profesor 
Burkhard Militzer (University of  California, Berkeley), který poèítal 
vlastnosti vodíku a hélia pro rùznou teplotu, hustotu a tlak v rùzných 
vrstvách od povrchu planety až do jejího støedu.

Z nového modelu vyplývá, že jádro uvnitø planety Jupiter má 
pravdìpodobnou hmotnost 14 až 18 hmotností Zemì, což odpovídá 
zhruba jedné dvacetinì celkové hmotnosti Jupiteru.

Poèítaèové simulace také napovídají, že jádro se skládá v poøadí od 
støedu z vrstvy kovù (pøedevším železa a niklu), kamene a ledu tvoøe-
ného zmrzlým metanem, èpavkem a vodou, zatímco v atmosféøe 
pøevládá ponejvíce vodík a hélium.

Nový model podporuje pøedstavu, že Jupiter a další plynné planety 
vznikaly kolizemi malých kamenných tìles, která se spojovala a vy-
tvoøila jádro, jež si následnì zachytilo rozsáhlou atmosféru z vodíku
a hélia v dùsledku vlastní pøitažlivosti.

(Podle http://www.astronomynow.com/081128NewsimulationgivesJupi-
terdoublesizedcore.html upravil F. Martinek)

Na 6. bøezna 2009 je naplánováno vypuštìní americké astrono-
mické družice s názvem KEPLER. Jedná se o fotometrickou družici, 
která bude k objevování exoplanet využívat efekt, pøi nìmž obíhající 
planeta pøechází pøed pozorovanou hvìzdou a zpùsobuje tak pokles 
její jasnosti. Hlavním úkolem mise je pátrat po planetách podobných 
Zemi, tj. se stejnou hmotností, podobnou dráhou a obíhající kolem 
hvìzdy s podobnými charakteristikami, jako má Slunce. U tako-
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