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na osminásobek vzdálenosti Slunce-Zemì. Tìleso je s velkou pravdì-
podobností obøí planetou, která je zodpovìdná za neobvyklý tvar 
disku a pozorovaný pøísun materiálu smìrem ke hvìzdì. 

Hvìzda Beta Pictoris je jedním z nejznámìjších pøíkladù hvìzd 
obklopených zbytky materiálu v podobì disku. Disk je složen z pra-
chových èástic, jež v systému zùstaly po èetných kolizích vìtších 
objektù, jako jsou napøíklad planetky, ale i protoplanety.

Prachový disk kolem Beta Pictoris byl poprvé pozorován již v roce 
1984 a je tak nejlépe prostudovaným systémem tohoto typu.

„Naše pozorování ukázalo pøítomnost obøí planety, asi 8krát 
hmotnìjší než Jupiter, jejíž vzdálenost od hvìzdy je 8krát vìtší než 
vzdálenost Zemì od Slunce. To je o nìco ménì než odpovídá obìžné 
dráze Saturnu v naší Sluneèní soustavì,“ øíká Anne-Marie Lagrange.

Pokud bude objev potvrzen, pùjde o planetu s dosud nejmenší 
vzdáleností od mateøské hvìzdy, jaká kdy byla pøímo zobrazena na 
snímcích. Dosud byla na fotografiích zachycena øada kandidátù na 
exoplanety, ale všechny se nacházejí mnohem dále od svých hvìzd. 
Pokud by byly v naší Sluneèní soustavì, jejich dráhy by ležely poblíž 
nebo za obìžnou drahou Neptunu. Proces formování takto vzdálených 
planet je pravdìpodobnì významnì odlišný od formování planet v naší 
Sluneèní soustavì i v systému Beta Pictoris.

(Podle http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2008/pr-42-
08.html upravil T. Mohler)

íV listopadu 2008 dosáhl seznam oèíslovaných planetek ve Sluneèní 
soustavì poètu 200 083, z toho 14 869 planetek bylo pojmenováno. 
Celkem bylo pozorováno 434 524 planetek.
íÈeská republika se 12. listopadu 2008 stala plnoprávným èlenem 
Evropské kosmické agentury ESA. Èeské firmy, instituce a ústavy 
mají nyní možnost zapojit se do jakéhokoliv programu ESA, jehož se 
Èeská republika zúèastní. Èeští vìdci se mohou pøihlásit do pøípad-
ných dalších náborù evropských kosmonautù.
íNové poèítaèové simulace vedou k závìru, že kamenné jádro Jupi-
teru, obklopené ledem, mùže být více než dvakrát hmotnìjší, než se 
pøedpokládalo. Jeho hmotnost se nyní odhaduje na 14 až 18 hmotností 
Zemì.
íStart pojízdné laboratoøe k výzkumu Marsu s názvem MSL (Mars 
Science Laboratory), plánovaný na øíjen 2009, byl s definitivní plat-
ností odložen o dva roky, tj. na konec roku 2011. 

.

Zemì, obíhající kolem Slunce po eliptické dráze, se vždy poèátkem 
roku dostává do polohy, kdy je Slunci nejblíže. V letošním roce se tak 
stane 4. ledna v 16 hodin SEÈ (støedoevropského èasu). V tomto 
okamžiku bude Zemì vzdálena od Slunce 147 096 000 km, tj. 0,983273 
AU.

.
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20. až 22. bøezna
(víkendové setkání bývalých úèastníkù 
astronomického tábora)

3. až 12. èervence
(urèeno zájemcùm o astronomii ve vìku
od 9 do 16 let)

28. až 30. srpna
(víkendové setkání bývalých úèastníkù 
astronomického tábora)

19. záøí
(turistický pochod poøádaný ve spolupráci s KÈT 
Valašské Meziøíèí a s Valašskou astronomickou 
spoleèností – urèeno milovníkùm astronomie
a turistiky; start a cíl na Hvìzdárnì Valašské 
Meziøíèí)

25. záøí
(program bude pøipraven dodateènì)

26. až 27. záøí
(setkání úèastníkù meteoráøských expedic na 
Hlaváèkách ve Valašské Bystøici v 50. letech 
minulého století)

4. až 10. øíjna
(program bude pøipraven dodateènì – pøednášky, 
výstava, pozorování pøeletù umìlých družic
v rámci veèerních programù u dalekohledu apod.)

øíjen
(konference v rámci Mezinárodního roku 
astronomie 2009 – urèeno široké veøejnosti)

27. až 29. listopadu
(semináø urèený všem zájemcùm o novinky
ze svìta kosmonautiky, raketové techniky  
a výzkumu vesmíru)

HLAVNÍ AKCE 
HVÌZDÁRNY VALAŠSKÉ 
MEZIØÍÈÍ V ROCE 2009

Astronomické vítání jara

Letní astronomický tábor

Astronomické louèení s prázdninami

Podzimní putování Valašskem

Evropská noc vìdcù

Setkání starých meteoráøù (SSM)

Svìtový kosmický týden (World Space Week)

Planetární soustavy ve vesmíru

Kosmonautika a raketová technika

Pozùstatek po výbuchu Tychonovy supernovy z roku 1572 
(foto kosmické observatoøe Chandra + Spitzer).

PF 2009

Pracovníci Hvìzdárny Valašské Meziøíèí pøejí všem 
zájemcùm o astronomii úspìšné vykroèení do nového roku.



MEZINÁRODNÍ ROK ASTRONOMIE 2009

OBLOHA NAD NÁMI V ROCE 
ASTRONOMIE

.

Rok 2009 vyhlásilo UNESCO Mezi-
národním rokem astronomie (International 
Year of Astronomy 2009, IYA 2009) pod 
patronací OSN. Prùbìh akcí bude na celo-
svìtové úrovni koordinovat Mezinárodní astro-
nomická unie (IAU). 

A proè zrovna letos? V roce 2009 si pøipome-
neme 400. výroèí prvního použití dalekohle-
du Galileo Galileem k astronomickým 
úèelùm, který jím objevil napøíklad ètyøi mìsí-
ce planety Jupiter. Èeská republika má kromì 
tohoto výroèí ještì další dùvod k oslavám:
400. výroèí publikování díla Johannese Keplera
s názvem Astronomia Nova.

Èeský pøípravný a organizaèní výbor si vytyèil ètyøi hlavní priority 
akcí v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009 v Èeské republice:

· Galileo, Kepler a další astronomové
· Vzdìlávání a sdílení poznatkù z poznávání vesmíru
· Vlastní zážitek z pozorování vesmíru
· Tmavá noèní obloha
Podrobnìjší informace se dozvíte na èeských stránkách 

http://www.astronomie2009.cz/, z kterých vybíráme:
„Vizí Mezinárodního roku astronomie je napomoci lidem na celém 

svìtì ke znovuobjevení našeho místa ve vesmíru pohledem na noèní
i denní oblohu a zprostøedkovat jim osobní zážitek a kouzlo objevù pøi 
pozorování kosmu. Každý by mìl dostat možnost uvìdomit si dopad 
astronomie a dalších základních vìd na naše každodenní životy a po-
chopit, jak mùže vìdecké poznání pøispìt ke spravedlivìjší a v míru ži-
jící spoleènosti.“

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí, p. o. se do tìchto akcí zapojí jak 
vlastními aktivitami, tak ve spolupráci s Èeským organizaèním 
výborem. Sledujte informace v mìsíèních programových letáècích èi na 
webu hvìzdárny http://www.astrovm.cz.

Støeda 14. ledna 2009 v 18:00 hodin

Organizace UNESCO vyhlásila rok 2009 Mezinárodním rokem 
astronomie, který je pøíležitostí k oslavì 400. výroèí prvního 
pozorování vesmíru dalekohledem. A jak jinak lépe oslavit toto 
jubileum, než pozorováním! I v prùbìhu roku 2009 se nad našimi 
hlavami odehraje øada zajímavých astronomických úkazù, èekají nás 
také starty významných kosmických sond a družic. Pøednáška budiž 
pozvánkou ke sledování dìní na obloze, v astronomii a kosmonautice
v roce 2009. 

.

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým 
materiálem.

Pøednáší Jiøí Srba, odborný pracovník Hvìzdárny Valašské 
Meziøíèí.

 

Støeda 28. ledna 2009 v 18:00 hodin

Cestopisná pøednáška ze tøí návštìv Íránu, ve tøech roèních obdo-
bích let 2006 až 2008. Pøíroda, památky a tradièní pohostinnost
v zemi mnoha tváøí. Zážitky spojené s cestováním a poznáváním 
cizích krajù a jiné kultury.

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým 
materiálem.

Pøednáší Tomáš Peèiva, odborný pracovník Hvìzdárny 
Valašské Meziøíèí.

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 inter-
netové adrese http://www.astrovm.cz.

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

NAPØÍÈ ÍRÁNEM V PROMÌNÁCH ÈASU
.

.

Astronomická pozorování pro veøejnost:

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK

 (kromì ètvrtku 1. ledna) v 18:00 hodin

Program pozorování:
Mìsíc - v první dekádì ledna
Venuše - po celý mìsíc
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým 
svitem Mìsíc.

Vesmír, ve kterém žijeme, je úžasné místo,
tak proè jej nepoznat bl?že?

KOSMICKÁ SONDA JUNO BUDE ZKOUMAT 
JUPITERA

PLANETA V SYSTÉMU BETA PICTORIS?

Po dvouletém odkladu dala NASA zelenou projektu kosmické 
sondy Juno k planetì Jupiter v cenì jedné miliardy dolarù. Elektrickou 
energii budou sondì dodávat – na rozdíl od pøedcházejících sond do 
vnìjších oblastí Sluneèní soustavy – panely sluneèních baterií. Pùvodnì 
se mìl start sondy Juno uskuteènit již v roce 2009, avšak omezené 
finanèní prostøedky vedly ke zpoždìní vývoje sondy.

Nedávno bylo odsouhlaseno financo-
vání vývoje a výroby kosmické sondy 
Juno, jejíž start je nyní naplánován na 
srpen 2011. Po dosažení planety Jupiter
v roce 2016 bude navedena na obìžnou 
dráhu kolem planety, pøièemž se plánuje, 
že sonda bìhem roèní mise absolvuje
32 obìhù kolem Jupiteru.

Juno se stane teprve druhou kosmic-
kou sondou, která bude zkoumat planetu 
Jupiter z obìžné dráhy. První sondou, 
která kroužila nad rovníkem planety 
Jupiter, byla americká sonda Galileo. Po 
výzkumu, trvajícím témìø 8 let, sonda 

ukonèila svoji existenci zánikem v atmosféøe Jupiteru v roce 2003. 
Sonda Juno bude navedena na polární obìžnou dráhu kolem 

planety. Nad obìma póly Jupiteru bude pøelétávat ve výšce 5 000 km. 
Tato dráha umožní sondì prozkoumat doposud nespatøené oblasti 
planety. Kosmická sonda Juno bude rovnìž prolétávat mezi 
atmosférou Jupiteru a intenzivními radiaèními pásy, které planetu 
obklopují. 

Juno ponese na své palubì kolekci 11 vìdeckých pøístrojù, z nichž 
nìkteré budou mít za úkol provádìt mìøení gravitaèního a mag-
netického pole Jupiteru, urèování chemického složení atmosféry 
planety apod. Protože vodík je nejrozšíøenìjším a kyslík tøetím 
nejhojnìji zastoupeným prvkem jak na Slunci, tak i ve vesmíru, èetní 
planetologové se domnívají, že se na Jupiteru mohlo zachovat velké 
množství vody. Avšak atmosférické pouzdro sondy Galileo, které 
sestoupilo pomìrnì hluboko do atmosféry planety v roce 1995, zjistilo 
pøítomnost jen velmi malého množství vody. Nìkteøí vìdci mají 
podezøení, že atmosférický modul prolétal oblastí, která byla 
mimoøádnì suchým místem v atmosféøe planety Jupiter.

 (Podle http://www.newscientist.com/article/dn16138-solarpowered-
probe-to-view-unseen-parts-of-jupiter.html upravil F. Martinek)

Skupina francouzských astronomù pracujících s dalekohledem Very 
Large Telescope (ESO) objevila poblíž hvìzdy Beta Pictoris objekt, 
který se zøejmì nachází uvnitø již døíve objeveného disku materiálu 
obklopujícího hvìzdu. Vzdálenost objektu od hvìzdy je odhadována 
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