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rekordní exploze nastala v dobì, když vesmír byl starý pouze
630 miliónù rokù.

 Družice SWIFT zaznamenala 10 sekund dlouhý gama záblesk 
malé jasnosti pomocí širokoúhlého detektoru zábleskù záøení gama 
BAT (Burst Alert Telescope). Okamžitì se natoèila tak, aby její 
dalekohled pro ultrafialovou a optickou èást spektra (Ultraviolet/
/Optical Telescope) a rentgenový zobrazující dalekohled (X-Ray 
Telescope) míøil smìrem pøedpokládané polohy zdroje gama záøení 
a vyslala o tom zprávu do øídícího centra. Družice detekovala 
slábnoucí dosvit rentgenového záøení, ale nikoliv viditelného svìtla.
„Záblesk s nejvìtší pravdìpodobností pochází z exploze velmi 
hmotné hvìzdy,“ øíká Derek Fox (Penn State University). 
„Pozorovali jsme zánik hvìzdy – a pravdìpodobnì zrození èerné 
díry – jedné z nejrannìjší generace hvìzd ve vesmíru.“

Bìhem tøí hodin po zaznamenání gama záblesku detekoval Nial 
Tanvir (University of  Leicester, Velká Británie) se svými spolupra-
covníky zdroj infraèerveného záøení v poloze, udávané na základì 
pozorování družice SWIFT. K pozorování použil dalekohled 
UKIRT (United Kingdom Infrared Telescope), umístìný na Mauna 
Kea, Havajské ostrovy.

Jak se rozšiøovala zpráva o rekordnì vzdáleném objektu, další 
dalekohledy na celém svìtì pøerušovaly plánovaný program a byly 
namíøeny na zdroj GRB 090423 za úèelem sledování dosvitu ještì 
pøed tím, než zcela pohasne. Doslova rozpitváním spektra dosvitu
v oboru infraèerveného záøení astronomové potvrdili, že tzv. rudý 
posuv zdroje gama záblesku je 8,2 – nejvyšší, jaký byl kdy doposud 
zmìøen. Tomu odpovídá vzdálenost objektu 13,035 miliardy 
svìtelných rokù.

Záblesky gama záøení jsou nejsvítivìjší exploze ve vesmíru. 
Nejèastìji vznikají, když velmi hmotná hvìzda vyèerpá své zásoby 
nukleárního paliva. Jakmile se její jádro smrští do èerné díry èi 
neutronové hvìzdy, výtrysky plynù – pohánìné ne zcela pochope-
nými procesy – doslova explodují z hvìzdy a uniknou do vesmíru. 
Zde narazí do oblakù plynu, vyvrženého již døíve a zahøejí jej na 
vysokou teplotu, èímž dojde s urèitým zpoždìním k vytvoøení 
krátkého dosvitu i na jiných vlnových délkách než má záøení gama.

 (Podle http://www.cfa.harvard.edu/news/2009/pr200911.html
upravil F. Martinek)
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Zaèátek astronomického léta

Astronomický soumrak

Dne 21. èervna 2009 v 7 hodin 45 minut 31 sekund SELÈ 
vstupuje Slunce do znamení Raka. Nastává letní slunovrat, na 
severní polokouli zaèíná astronomické léto. V okamžiku letního 
slunovratu se dostává Slunce nad obratník Raka na severní 
polokouli (Slunce dosahuje v poledne nejvìtší výšky nad 
obzorem za celý rok). Den, který je v tomto okamžiku nejdelší
a trvá 16 hodin a 22 minuty, se zaèíná zkracovat a noc prodlužovat.

Astronomický soumrak nastává tehdy, když Slunce neklesne 
více než 18° pod obzor. Na 50. stupni severní zemìpisné šíøky 
nastává v termínu od 31. kvìtna do 10. èervence 2009. V tomto 
období nenastává pravá astronomická noc, ale pouze astrono-
mický soumrak – po celou noc se poøádnì nesetmí.

Na internetové adrese http://www.exploratorium.edu/
ronh/weight/index.html si mùžete zjistit, kolik byste „vážili“ 
(by� jen teoreticky) nejen na jednotlivých planetách, ale napøíklad 
i na velkých mìsících planety Jupiter, na povrchu Slunce, bílého 
trpaslíka èi neutronové hvìzdy. Staèí zadat svoji aktuální 
hmotnost a kliknout na políèko „Calculate“.

Na 17. èervna 2009 je naplánováno vypuštìní dvojice 
amerických sond LRO a LCROSS. První bude studovat Mìsíc
z obìžné dráhy, druhá dopadne na povrch Mìsíce v blízkosti 
jižního pólu za úèelem potvrzení pøedpokládané pøítomnosti 
vody.

11. 5. 2009 odstartoval raketoplán Atlantis v rámci letu 
STS-125 k Hubblovu kosmickému teleskopu HST. Úkolem bylo 
provedení poslední opraváøská mise s cílem výmìny nìkolika 
pøístrojù a prodloužení životnosti HST minimálnì do roku 2014.
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Merkur: pánev Caloris Basin o prùmìru 1550 km 
(snímek v nepravých barvách poøídila sonda MESSENGER)



Støeda 17. èervna v 19:00 hodin

    Zdánlivì poklidná obloha skrývá i urèitá nebezpeèí, která mohou 
ohrozit život na Zemi, a samozøejmì i naši civilizaci. Záleží na nás, 
zda objevíme podstatu tìchto nebezpeèí a zda se mùžeme úèinnì 
chránit. Planetky, Slunce, magnetické pole Zemì, gama záblesky – to 
jsou jen nìkteré oblasti, kde se mùže nebezpeèí skrývat.

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým 
materiálem. Pøednáší Ladislav Šmelcer, odborný pracovník Hvìz-
dárny Valašské Meziøíèí.

Astronomická pozorování pro veøejnost:

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK
ve 21 hodin

Program pozorování:
Mìsíc - poèátkem a koncem èervna
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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JE PRO NÁS VESMÍR 
NEBEZPEÈNÝ?

LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR

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 dohod-
nutých termínech jednou týdnì na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí.

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí poøádá ve dnech 3. až 12. èervence 

2009 astronomický tábor pod názvem Letní putování vesmí-
rem, který se uskuteèní v areálu hvìzdárny. Akce je urèena 
mladým zájemcùm ve vìku od 9 do 16 let, kteøí si chtìjí netradièní 
formou rozšíøit své znalosti z astronomie. Zbývá nìkolik 
posledních volných míst.

Ve dnech 23. až 25. øíjna 2009 se bude na Hvìzdárnì Valašské 
Meziøíèí konat mezinárodní populárnì-nauèný semináø
s názvem „Planetární soustavy ve vesmíru“, urèený široké 
veøejnosti. Akce je poøádána v rámci Mezinárodního roku 
astronomie 2009 (International Year of  Astronomy 2009). Další 
informace pøineseme v nìkterém z pøíštích èísel programového 
letáèku. Podrobný program bude zveøejnìn na webových 
stránkách Hvìzdárny Valašské Meziøíèí, p. o.

Exoplaneta obíhající kolem hvìzdy typu èerveného trpaslíka, 
nacházejícího se ve vzdálenosti 20 svìtelných rokù od Zemì, by 
mohla být první známou planetou, jejíž povrch je pokryt 
oceánem kapalné vody.

Exoplaneta s oznaèením Gliese 581d je známa již delší dobu, 
avšak astronomové nyní na základì nových pozorování 
korigovali její dráhu. Planeta obíhá blíže ke hvìzdì, než se 
doposud pøedpokládalo, èímž se posunula do oblasti oznaèované 
jako zóna obyvatelnosti èi zóna života. V této oblasti panují na 
planetì takové podmínky, za kterých mùže na jejím povrchu 
existovat voda v kapalném skupenství, což je jeden z pøedpokla-
dù pro výskyt života. „Jedná se o jedinou známou exoplanetu
s malou hmotností, která se nachází v obyvatelné zónì,“ øíká 
Michel Mayor z ženevské observatoøe.

Gliese 581d je sedmkrát hmotnìjší než Zemì. „Možná je to 
první exempláø nové tøídy planet, jejichž povrch je celý pokryt 
obrovským oceánem. Toto vysvìtlení zcela jasnì preferuji,“ øíká 
Michel Mayor. „Zda na této planetì existuje život èi nikoliv, to 
zatím nevíme.“

Stejná pozorování vedla rovnìž k odhalení nové planety – 
Gliese 581e – s hmotností pouze 1,9krát pøevyšující hmotnost 
Zemì! To je zatím nejnižší publikovaná hodnota hmotnosti pro 
planetu mimo Sluneèní soustavu. Exoplaneta Gliese 581e obíhá 
bohužel velice blízko kolem své hvìzdy jednou za 3,15 dne a její 
povrch je pravdìpodobnì pøíliš horký na to, aby na nìm mohla 
existovat kapalná voda.

Miniaturní planetární soustava kolem hvìzdy Gliese 581 je 
tvoøena zatím ètyømi známými planetami. Hmotnost hvìzdy 
spektrální tøídy M 3 byla urèena na 0,31 hmotnosti Slunce
a polomìr na 0,38 sluneèního polomìru. Hvìzda je mladší než 

PLANETÁRNÍ SOUSTAVY VE VESMÍRU

EXOPLANETA V ZÓNÌ ŽIVOTA

Slunce, její vìk se odhaduje asi na 2 miliardy rokù (stáøí Slunce je
4,6 miliardy rokù).

(Podle http://www.newscientist.com/article/dn16995-sibling-worlds-may-
be-wettest-and-lightest-known.html upravil F. Martinek)

Mimoøádnì velké pusté oblasti ve vesmíru, na druhé stranì 
obrovské koncentrace hmoty byly objeveny pøi novém prùzkumu 
galaxií – pøi nejvìtší studii, jaká kdy byla realizována. Projekt 
nazvaný „Six Degree Field Galaxy Survey“ (6dFGS) mìl za úkol 
promìøit 41 % oblohy a urèit pøesné polohy a vzdálenosti více než 
110 000 galaxií, nacházejících se do vzdálenosti 2 miliard svìtelných 
let od Zemì.

Tým astronomù, jehož vedoucím byl Heath Jones (Anglo-
Australian Observatory, Epping, Austrálie), oznámil ukonèení 
projektu poèátkem dubna 2009. Astronomové stále ještì analyzují 
novou mapu, avšak nìkteré výsledky již byly publikovány. Nejvìtší 
koncentrace hmoty na základì tohoto prùzkumu je již døíve známé 
velké nakupení galaxií, pojmenované Shapley supercluster, které se 
nachází ve vzdálenosti 600 miliónù svìtelných let od Zemì.

Prùzkum také odhalil nìkterá mimoøádnì velká pustá místa. 
Jedno z nich má prùmìr 3,5 miliardy svìtelných rokù. Další velký 
prázdný prostor o prùmìru 1 miliardy svìtelných let byl objeven již 
døíve.

Novì objevená prázdná místa jsou tak velká, že je obtížné tento 
fakt vysvìtlit na základì souèasných poznatkù o velkorozmìrové 
struktuøe vesmíru. Poèítaèové simulace ukazují, že gravitace je 
pøíèinou toho, že se galaxie a kupy galaxií v prùbìhu èasu seskupují 
blíže k sobì, souèasnì s tím se zvìtšují prázdná místa mezi kupami 
galaxií. Avšak vzhledem k omezenému èasu, který byl k dispozici od 
velkého tøesku, by tak velká prázdná místa existovat nemìla.

Brent Tully (University of  Hawaii, Honolulu), který nebyl èlenem 
výzkumného týmu, si myslí, že tento objev bude mít mimoøádný 
význam i pøi øešení dalších otázek. Napøíklad proè se naše místní 
skupina galaxií pohybuje napøíè vesmírem rychlostí více než
600 km/s vzhledem k pozadí mikrovlnného záøení, které je 
pozùstatkem z doby velkého tøesku.

(Podle http://www.newscientist.com/article/dn16903-new-cosmic-map-
reveals-colossal-structures.html upravil F. Martinek)

Astronomové z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics 
spoleènì s kolegy z jiných observatoøí v USA a ve Velké Británii 
objevili nejvzdálenìjší objekt ve vesmíru – velkolepou hvìzdnou 
explozi známou jako gama záblesk, nacházející se ve vzdálenosti 
více než 13 miliard svìtelných let.

Tento záblesk (Gamma-ray Burst, GRB) pojmenovaný GRB 
090423, byl zaregistrován družicí NASA s názvem SWIFT dne 23. 4. 
2009 a bìhem nìkolika minut po objevu bylo zahájeno pozorování 
americkými a britskými týmy astronomù. Pozorování prokázala, že 
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