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z novì publikované studie. Dobrá zpráva je, že pravdìpodobnost 
srážky je velmi malá – pøibližnì 1:2500. A dokonce i v pøípadì, že se 
dráhy planet budou k sobì pøibližovat, nedojde ke srážce døíve než 
asi za 3,5 miliardy rokù.

Ve skuteènosti je zde 99% šance, že planety budou dál obíhat 
kolem Slunce po témìø kruhových drahách spoøádaným zpùsobem 
až do konce pøedpokládaného života naší životodárné hvìzdy, tj. 
dalších 5 miliard  rokù. Následnì se Slunce promìní v rudého obra, 
pøièemž pøi tomto procesu pohltí Zemi a ostatní vnitøní planety – 
Merkur, Venuši i Mars.

Astronomové jsou již dlouho schopni vypoèítat pohyb planet
s velmi vysokou pøesností na stovky a tisíce let dopøedu. Touto 
metodou se pøedpovídají napøíklad zatmìní Slunce a Mìsíce. Avšak 
precizní pohled do vzdálenìjší budoucnosti je stále ještì nedosaži-
telný. „Nejpøesnìjší dlouhodobá øešení obìžného pohybu tìles 
Sluneèní soustavy pøestávají být správná pro období delší než 
nìkolik desítek miliónù rokù,“ øíká Jacques Laskar, vìdecký 
pracovník Observatoire de Paris.

Jacques Laskar a jeho spolupracovník Mickael Gastineau použili 
výkonné poèítaèe a vytvoøili numerické simulace dráhových 
nestabilit pro období pøíštích 5 miliard rokù. Na rozdíl od døívìjších 
modelù vzali v úvahu rovnìž vliv Einsteinovy teorie relativity.

Astronomové provìøili celkem 2501 pravdìpodobných scénáøù, 
z nichž 25 skonèilo katastrofickým narušením Sluneèní soustavy. 
„Podle jednoho z možných scénáøù se planeta Mars velice tìsnì 
pøiblíží k Zemi na vzdálenost pouhých 794 km,“ øíká Laskar. „Pokud 
se obì tìlesa pøiblíží tak tìsnì, bude to totéž jako srážka, protože 
planety se navzájem roztrhají.“ Pozemský život, pokud ještì bude 
nìjaký existovat, témìø urèitì zanikne.

Klíèem ke všem scénáøùm mimoøádného orbitálního chaosu 
mùže být planeta Merkur, obíhající nejblíže ke Slunci. „Merkur je tím 
spouštìcím mechanismem, který se mùže stát první planetou, jejíž 
dráha bude destabilizována, protože má jen malou hmotnost,“ 
vysvìtluje Laskar. Vìdci zjistili, že pokud se velká poloosa eliptické 
dráhy planety Merkur zmìní v nejbližších 140 miliónech rokù by� 
jen nepatrnì, tak za 4 miliardy rokù gravitaèní pùsobení planety 
Jupiter tento rozdíl zmnohonásobí, což bude mít za následek znaèné 
zmìny v pohybu Merkuru. To zase vyvolá poruchy v obìhu 
zbývajících vnitøních planet. Dùsledkem mùže být srážka Zemì
s Venuší nebo s Marsem.

V souèasné dobì jsou dráhy planet velmi stabilní, avšak nebylo 
tomu tak vždycky. Napøíklad se pøedpokládá, že Mìsíc vznikl
v dùsledku srážky Zemì s tìlesem velikosti Marsu. Kromì toho se 
astronomové domnívají, že rotaèní osa Uranu, která je sklonìna do 
roviny obìžné dráhy, byla tak ovlivnìna v dùsledku srážky s velkým 
tìlesem ve vzdálené minulosti, možná ještì v dobì formování 
planet.

Nyní se astronomové snaží objevit pozùstatky vesmírného tìlesa, 
které má podle všeho „na svìdomí“ vnik našeho Mìsíce. Pokoušejí 
se je nalézt v tzv. Lagrangeových libraèních bodech L4 a L5 soustavy 
Zemì-Slunce. Budou k tomu mj. využity pøístroje na palubì dvojice 
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sond STEREO, které se v souèasné dobì blíží do tìchto oblastí.
(Podle http://www.physorg.com/news163863400.html

upravil F. Martinek)

Zemì obíhá kolem Slunce po eliptické dráze. Vzhledem
k tomu se mìní okamžitá vzdálenost mezi obìma tìlesy. V letoš-
ním roce bude Zemì nejdále od Slunce 4. èervence ve 4 hodiny 
SELÈ. Obì tìlesa bude dìlit vzdálenost 152 091 000 km (tj. 
1,016666 AU).

Pøed 40 roky (16. 7. 1969) odstartovala kosmická loï 
Apollo 11, jejíž dvouèlenná posádka Neil Armstrong a Edwin 
Aldrin pøistála jako první 
pozemš�ané na povrchu 
Mìsíce.

Na 11. 7. 2009 byl 
odložen start raketoplánu 
Endeavour v rámci mise 
STS-127 k Mezinárodní 
kosmické stanici ISS.

Nosná raketa Ariane 5 
vynesla 14. 5. 2009 smì-
rem k Lagrangeovu libraè-
nímu bodu L2 dvì evrop-
ské astronomické družice: 
Herschel bude studovat 
vznik hvìzd a galaxií, 
Planck se zamìøí na výz-
kum reliktního záøení.

ZEMÌ NEJDÁLE OD SLUNCE

SLUNEÈNÍ SKVRNA A GRANULACE
(snímek: Švédský sluneèní dalekohled, La Palma)

     Dne 4. èervna 2009 zemøel ve vìku 97 let Karel Poboøil z Valašské-
ho Meziøíèí, èlen Valašské astronomické spoleènosti, pøíznivce a èas-
tý návštìvník Hvìzdárny Valašské Meziøíèí. Èest jeho památce.
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Hvìzdárna Valašské Meziøíèí, p. o. bude v letním období otevøena 
pro veøejnost (organizované skupiny, rodiny a jednotlivce) i v denní 
dobu vèetnì sobot a nedìlí. Navštívit nás mùžete od 13. èervence 
do 31. srpna 2009 v dobì od 9:00 do 16:00 hodin.

Pøipravili jsme pro vás:
exkurzi po hlavní budovì hvìzdárny
prohlídku obrazové výzdoby v pro-

storné vstupní hale 
seznámení s dalekohledem – za pøíz-

nivých meteorologických podmínek pozo-
rování Slunce

prohlídku zrekonstruovaného 
objektu Ballnerovy hvìzdárny z roku 
1929 pøezdívané „Kolòa badajna“

v pøípadì nepøíznivého poèasí – krát-
ký program v pøednáškovém sále

mimoøádnou akci: pozorování Venuše, pøípadnì jasných hvìzd 
(pouze za vhodných pozorovacích podmínek)

Organizované výpravy si mohou objednat prohlídku hvìzdárny
a vhodnou pøednášku z bohaté nabídky programù Hvìzdárny 
Valašské Meziøíèí na pøedem dohodnutý termín.
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ÈLOVÌK NA MÌSÍCI

Støeda 29. èervence v 19:00 hodin

    Pøednáška pøipomene 40. výroèí uskuteènìní dávného snu lidstva 
– pøistání èlovìka na jiném vesmírném tìlese – v rámci programu 
Apollo. Úèastníci pøednášky se rovnìž seznámí s plánovaným 
návratem astronautù na Mìsíc – projekt Orion.

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým 
materiálem. Pøednáší František Martinek, odborný pracovník 
Hvìzdárny Valašské Meziøíèí.

Souèástí programu bude i vernisáž výstavy „Èlovìk a Mìsíc“, 
instalované ve vstupní hale Hvìzdárny Valašské Meziøíèí. Po pøed-
nášce možnost pozorování Mìsíce a dalších objektù na veèerní obloze.

Astronomická pozorování pro veøejnost - :

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK
(kromì pondìlí 6. èervence) ve 21 hodin

Program pozorování:
Mìsíc - poèátkem a koncem èervence
Saturn - po celý mìsíc
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 hodin

Program pozorování:
Mìsíc - v první dekádì a koncem srpna
Jupiter - v druhé polovinì srpna
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým 
svitem Mìsíc.
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Hvìzdárna Valašské Meziøíèí, p. o. poøádá ve dnech 3. až 12. 
èervence 2009 astronomický tábor pod názvem Letní putování 
vesmírem, 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. 

Dne 11. 5. 2009 se uskuteènil start amerického raketoplánu 
Atlantis se sedmièlennou posádkou, která mìla za úkol navštívit 
Hubblùv kosmický dalekohled HST a uskuteènit pátou a de-
finitivnì poslední opravu této unikátní observatoøe. Výmìna
a oprava nìkolika pøístrojù HST umožní astronomùm pokraèo-
vat v pozorováních po dobu dalších nìkolika let.

Kosmonauti NASA a ESA navštívili HST v letech 1993, 1997, 
1999 a 2002 a pøi každé misi provedli øadu oprav a zdokonalení. 
Každá vìtší souèást teleskopu podstoupila pøinejmenším jednu 
významnou opravu od vypuštìní na obìžnou dráhu. 

Hlavním cílem poslední mise byla instalace dvou nových 
pøístrojù. Spektrograf  COS (Cosmic Origins Spectrograph) 
nahradil již pøebyteèné zaøízení COSTAR (Corrective Optics 
Space Telescope Axial Replacement) a zdokonalená kamera 
WFC3 (Wide Field Camera 3) byla nainstalována místo kamery 
WFPC2 (Wide Field Planetary Camera 2). Oba pøístroje 
využívající pokroèilé technologie významnì zlepší schopnosti 
HST pøi pozorování a umožní detekci slabého svìtla nejmladších 
hvìzd a galaxií ve vesmíru.

POSLEDNÍ OPRAVA HST

Aparatura COS bude pøedevším studovat slabé vzdálené kvasary, 
jejichž svìtlo procházelo skrz mezigalaktická oblaka plynù, galaxie
i prázdná místa ve vesmíru bìhem dlouhé cesty z objektu k nám na 
Zemi. Rozložením svìtla kvasarù na jednotlivé vlnové délky (nebo 
barvy) – tzv. spektrum a studiem, jak mnoho nebo jak málo je každá 
vlnová délka absorbována, urèí astronomové chemické složení
a pøesnou polohu hmoty, respektive její rozložení podél svìtelného 
paprsku (nebo-li smìru pohledu). Takto získáme informace
o velkorozmìrové struktuøe vesmíru a o vývoji jeho chemického 
složení.

WFC3 je nejmodernìjší zobrazovací komplex. Jedná se o první 
samostatný pøístroj na palubì HST, který je schopen poøizovat 
snímky v oboru infraèerveného, viditelného a ultrafialového záøení. 
Díky tomu budou mít astronomové unikátní pøíležitost pozorovat 
souèasnì odlišné populace hvìzd ve vzdálených galaxiích, studovat 
objekty s vysokým rudým posuvem nebo pozorovat vodu a led na 
tìlesech v naší Sluneèní soustavì.

„Po uskuteènìní této servisní mise a kalibraci pøístrojù se HST 
stane podstatnì výkonnìjší kosmickou observatoøí než doposud
a bude skvìle vyzbrojen pro pokraèování astrofyzikálních výzkumù 
dalších deset let,“ øíká Bob Fosbury, vedoucí evropské koordinaèní 
skupiny pro kosmický dalekohled.

HST byl dopraven na obìžnou dráhu kolem Zemì 24. 4. 1990. 
Dne 28. 12. 2008 dosáhl poètu 6823 dnù na obìžné dráze a pøekonal 
tak dosavadní rekord nepøetržitého pozorování z obìžné dráhy, 
který držela astronomická družice IAU (International Ultraviolet 
Explorer), na jejímž vývoji se podílela ESA, NASA a Velká Británie. 
Èinnost družice IAU byla ukonèena v roce 1996.

(Podle http://www.esa.int/esaCP/SEMOC9BNJTF_index_0.html 
upravil F. Martinek)

Drobné nepravidelnosti v obìhu planet, tzv. orbitální chaos, 
mohou být pøíèinou srážek ve Sluneèní soustavì. V první øadì je 
pravdìpodobná srážka Zemì s Venuší nebo Marsem. Vyplývá to

UNIKNE ZEMÌ SRÁŽCE S VENUŠÍ?

ÍNÁVOROZO PÁKICMONORSTA
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