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odpovídá zhruba ètvrtinì vzdálenosti Mìsíce.
Dvojhvìzda se skládá ze dvou bílých trpaslíkù. Jedná se již

o vyhoøelé hvìzdy, které se døíve podobaly Slunci. Bílí trpaslíci 
obíhají tak blízko sebe, že jejich materiál mùže proudit z jedné  
hvìzdy na druhou. Soustava byla poprvé popsána v roce 1999 jako 
zdroj rentgenového záøení (RX J0806.3+1527), vykazující periodu 
5,4 minuty. Dlouhou dobu však nebylo jasné, zda tato perioda 
pøedstavuje skuteènì obìžnou periodu objektù v tomto systému. 
Perioda je tak krátká, že se astronomové zdráhali pøipustit tuto 
možnost bez nezvratných dùkazù.

Tým astronomù, jehož vedoucím byl Dr. Gijs Roelofs (Harvard-
Smithsonian Center of  Astrophysics), nyní použil nejvìtší 
dalekohled svìta – Keck Telescope na Havajských ostrovech –
k ovìøení, zda perioda v délce 5,4 minuty je skuteènì obìžnou 
periodou tìles v binárním systému. Výzkum byl proveden na 
základì urèení zmìn radiálních rychlostí z posunu spektrálních èar 
ve spektru soustavy. Tyto zmìny rychlosti jsou zpùsobovány Dop-
plerovým jevem, vyvolaným obìžným pohybem dvou hvìzd kolem 
spoleèného tìžištì. Dvojhvìzda je od Zemì vzdálena 16 000 svì-
telných let.

Profesor Tom Marsh (Uni-
versity of  Warwick) øíká: „Toto 
je zajímavý systém hned z nì-
kolika dùvodù: má mimoøádnì 
krátkou obìžnou periodu, hmo-
ta pøetéká z jedné hvìzdy na 
druhou a dopadá v místì rov-
níku do oblasti o rozmìru srov-
natelném s anglickým hrab-
stvím, kde dochází ke vzniku 
intenzivnìjšího rentgenového záøení než na povrchu Slunce. 
Soustava mùže být rovnìž silným zdrojem gravitaèních vln.“

„Dvojhvìzda HM Cancri je opravdovou výzvou pro pochopení 
vývoje hvìzd a dvojhvìzd,“ dodává Dr. Gijs Nelemans (Radboud 
University). „Tato soustava je velkou pøíležitostí k ovìøení platnosti 
obecné teorie relativity. Rovnìž musí být velmi vydatným zdrojem 
gravitaèních vln. Tyto deformace prostoroèasu snad budeme 
schopni detekovat pomocí pøipravované družice LISA a dvojhvìzda 
HM Cancri se tak mùže stát úhelným kamenem pro tuto misi.“

Na závìr ještì dodejme nìkolik èíselných informací. Bílí trpaslíci 
v soustavì HM Cancri mají hmotnosti 0,55 a 0,27 hmotnosti Slunce, 
pøièemž jejich velikosti odpovídají zhruba prùmìru Zemì. Kolem 
spoleèného tìžištì krouží doslova závratnou rychlostí – jeden obìh 
vykonají za 5 minut a 21 sekund. Ménì hmotný bílý trpaslík se 
pohybuje rychlostí až 800 km/s.
(Podle http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/most_ex-

treme_white/ upravil F. Martinek)

Rozsáhlé radarové mapování oblastí støedních šíøek na severní 
polokouli planety Mars ukazuje, že tlusté vrstvy ledu, ukryté pod 
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ochranným filtrem kamenné drti, zde jsou docela bìžné. 
Schopnost sondy NASA s názvem Mars Reconnaissance Orbiter 
(MRO) nepøetržitì mapovat oblasti tìchto skrytých ledovcù 
podává informace, že zde mohly být tyto depozity zanechány 
jako pozùstatek z doby, kdy zdejší ledovec ustoupil. 

Depozity podpovrchového ledu se táhnou v délkách stovek 
kilometrù v nerovné oblasti nazvané Deuteronilus Mensae, 
pøibližnì uprostøed mezi rovníkem a severním pólem Marsu. 
Nejedná se o izolované útvary. Radar zde detekoval tlusté vrstvy 
podpovrchového ledu na mnoha místech. Více než 1 km silná 
ledová vrstva byla objevena v oblastech pøiléhajících k pøíkrým 
útesùm a svahùm kopcù èi kráterù, kde kamenné úlomky padající 
ze svahù zakrývají a chrání led pøed sublimací do atmosféry.

(Podle http://marsprogram.jpl.nasa.gov/mro/news/whatsnew/index.
cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=979 upravil F. Martinek)

11. dubna 1970, tj. pøed 40 roky, byla vyslána k Mìsíci 
americká pilotovaná kosmická loï APOLLO 13. Pro zá-
vadu na servisním modulu posádka uskuteènila pouze 
jediný oblet Mìsíce a za dramatických okolností se vrátila 
zpìt na Zemi.

24. dubna 1990, tj. pøed 20 roky, byl pøi letu raketoplánu 
Discovery (STS-31) dopraven na obìžnou dráhu kolem 
Zemì Hubblùv kosmický dalekohled HST. 

Mise sondy Cassini, která od èervence 2004 zkoumá 
planetu Saturn a její mìsíce, byla prodloužena do záøí 2017. 
Bìhem tohoto období vykoná dalších 155 obìhù kolem 
Saturnu.

18. bøezna 1980, tj. pøed 30 roky, došlo na kosmodromu 
Pleseck k jedné z nejvìtších tragédií v historii 
kosmonautiky. Havárie rakety Vostok si vyžádala životy
48 lidí a desítky ranìných.

Novì objevená exoplaneta Corot-9b patøí mezi planety, na 
jejichž povrchu panuje "mírné klima", tj. teplota v rozmezí 
-20 až +160 °C.
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Støeda 21. dubna v 19:00 hodin

 Skrytá i odhalená tajemství mìsícù planet Sluneèní soustavy. 
Zrození našeho Mìsíce v dùsledku katastrofické události. Oheò a 
led – protiklady ve svìtì mìsícù. Na mìsících je více vody než na 
Zemi. Nová místa pro kosmický èi pozemský život?

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým ma-
teriálem. Pøednáší František Martinek, odborný pracovník Hvìz-
dárny Valašské Meziøíèí, p. o.

Astronomická pozorování pro veøejnost - :

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK
ve 20 hodin (kromì pondìlí 5. dubna)

Program pozorování:
Mìsíc - ve druhé polovinì dubna
Venuše - koncem mìsíce
Mars - po celý mìsíc
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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TAJUPLNÝ SVÌT MÌSÍCÙ 

http://www.astrovm.cz

START DRUŽICE SDO

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 . 

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

Flotilu pozemních sluneèních dalekohledù a vesmírných 
observatoøí rozšíøila nedávno americká družice Solar Dynamics 
Observatory (SDO). Jedná se o první astronomickou družici 
realizovanou NASA v rámci programu Living With a Star (LWS – 

Život  s hvìzdou). Start družice o hmotnosti 3 100 kg v cenì
848 miliónù dolarù se uskuteènil 11. února 2010 pomocí nosné 
rakety Atlas 5.

Pomocí vìdeckého vybavení družice budou astronomové 
zkoumat tzv. kosmické poèasí a nìkteré aspekty sluneèní aktivity, 
jako jsou sluneèní skvrny, protuberance a výrony koronální 
hmoty. Bìhem pøedpokládané pìtileté životnosti bude sluneèní 
observatoø studovat vznik sluneèních magnetických polí, 
sluneèního vìtru a sluneèních erupcí.

Hlavní vìdecké vybavení družice pøedstavují 3 pøístroje: He-
lioseismic and Magnetic Imager (HMI), Atmospheric Imaging 
Assembly (AIA) a Extreme Ultraviolet Variability Experiment 
(EVE). Budou získávat doposud nepøedstavitelné množství infor-
mací. Na Zemi bude proudit každou sekundu 150 miliónù bitù 
dat. To odpovídá stahování zhruba 500 000 písní z internetu dennì.

Pøestože bude družice poøizovat obrovské množství dat, na 
její palubì není žádné záznamové zaøízení. Veškeré informace 
budou neustále pøenášeny pøímo na Zemi. Družice bude doslova 
„práskat“ jeden snímek za druhým prakticky každou sekundu, 
pøièemž jejich rozlišení bude až 10krát vyšší než u HDTV.

 (Podle http://www.nasa.gov/home/index.html upravil F. Martinek)

Astronomùm se podaøilo urèit, že novì objevená exoplaneta 
BD+20°1790b je nejmladší, jakou známe. Její stáøí je pouhých
35 miliónù rokù (stáøí Zemì je zhruba 4,5 miliardy let). Nachází 
se ve vzdálenosti 83 svìtelné roky od Zemì, v souhvìzdí Blížencù.

Exoplaneta je nejen velmi mladá, ale i mimoøádnì tìžká – její 
hmotnost více než 6krát pøevyšuje hmotnost planety Jupiter ve 
Sluneèní soustavì. Obíhá kolem mladé aktivní hvìzdy ve 
vzdálenosti menší než krouží Merkur kolem Slunce.

Vìtšina dosavadních pøehlídek, pátrajících po exoplanetách, 
se zamìøuje na mnohem starší hvìzdy ve vìku pøesahujícím mi-
liardu rokù. Mladé hvìzdy mají obvykle silné magnetické pole, 
které generuje jejich silnou aktivitu, tj. „sluneèní“ erupce a skvr-
ny, které mohou „imitovat“ pøítomnost planetárního prùvodce,
a tak mùže být mimoøádnì obtížné rozlišit, zda signál skuteènì 
patøí planetì èi hvìzdné aktivitì.

NEJMLADŠÍ EXOPLANETA

Planeta byla objevena na základì zmìøení velmi malých zmìn 
radiálních rychlostí mateøské hvìzdy, které jsou zpùsobovány 
gravitaèním vlivem planety bìhem obìhu. Pøekonat pøekážky 
intenzivní hvìzdné aktivity bylo pro vìdecký tým velkou výzvou, 
avšak na základì dostateèného množství dat z nìkolika velkých 
dalekohledù byla exoplaneta vystopována.

Hvìzda BD+20°1790 je menší než Slunce. Jedná se o oranžové-
ho trpaslíka spektrální tøídy K5V o hmotnosti 63 % Slunce. Její 
prùmìr je 0,71 prùmìru Slunce a povrchová teplota 4410 K. Kolem 
vlastní osy rotuje jednou za 3,6 dne. Exoplaneta BD+20°1790b
o hmotnosti 6,54 Jupiteru obíhá kolem mateøské hvìzdy ve 
vzdálenosti necelých 10 miliónù km jednou za 7,8 dne. Patøí tedy 
mezi tzv. horké super-jupitery.

 (Podle http://www.universetoday.com/2010/02/18/astronomers-find-
youngest-exoplanet-yet/ upravil F. Martinek)

Temná energie, obyvatelné planety v okolí cizích hvìzd a dopo-
sud záhadné vlastnosti našeho Slunce – to jsou hlavní problémy, na 
jejichž výzkum se zamìøí další navrhované mise, pøipravované 
Evropskou kosmickou agenturou ESA. Do závìreèné fáze pøípravy 
postoupily tøi projekty. V polovinì roku 2011 budou vybrány dva
z nich k realizaci po roce 2017.

Družice Euclid se zamìøí na klíèové otázky týkající se elementár-
ní fyziky a kosmologie, zejména pùvodu záhadné temné energie
a temné hmoty. Astronomická observatoø bude mapovat rozložení 
galaxií za úèelem odhalení základù „temné“ architektury vesmíru.

Projekt PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of  stars) 
bude zamìøen na jednu z nejaktuálnìjších otázek astronomie, totiž 
na èetnost výskytu planet v okolí hvìzd. Výzkum bude zahrnovat 
pátrání po terestrických planetách v oblastech tzv. obyvatelné zóny 
kolem hvìzd – bude tedy hledat „dvojníky“ Zemì. Kromì toho 
bude studovat nitra hvìzd.

Sluneèní observatoø Solar Orbiter bude poøizovat velmi detailní 
snímky Slunce, a to bìhem pøiblížení na vzdálenost pøibližnì 45 mi-
liónù km. Na Zemi bude pøedávat snímky a další informace rovnìž
z polárních oblastí Slunce a odvrácené strany, která nebude v daném 
okamžiku pozorovatelná ze Zemì.

Tyto tøi mise byly vybrány z 52 návrhù, které byly podány v roce 
2007. Z nich bylo v roce 2008 vybráno šest návrhù, nyní byl jejich 
poèet snížen na tøi projekty, doporuèené k detailnímu rozpracování. 

 (Podle http://www.esa.int/esaCP/SEMSHM7CS5G_index_0.html 
upravil F. Martinek)

Mezinárodní tým astronomù zjistil, že dvì hvìzdy v binárním 
systému HM Cancri (v souhvìzdí Raka) obìhnou navzájem kolem 
sebe jednou za 5,4 minuty. To znamená, že se jedná o dvojhvìzdu
s nejkratší obìžnou periodou. Je to rovnìž nejmenší známá 
dvojhvìzda. Binární systém není vìtší než 8 prùmìrù Zemì, což 
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