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ŽIVOT NA MARSU MÙŽE EXISTOVAT POD VRSTVOU LEDU
Pokud existují na Marsu mikroorganizmy, pak mohou pøežívat až do 

dnešních dnù pod ochranou vodního ledu v rovníkové oblasti s názvem 
Elysium. Alespoò je o tom pøesvìdèen Lewis Dartnell (University College 
London).

Tento britský vìdec vytvoøil poèítaèový model, mapující úroveò kosmic-
ké radiace v rùzných hloubkách pod povrchem Marsu. Zjistil, že v hloubce 
do dvou metrù pod povrchem mikroorganizmy s nejvìtší pravdìpodobností 
zahynuly v dùsledku pronikajícího záøení. Avšak ve vìtších hloubkách by 
mohly pøežívat. Na rozdíl od naší Zemì není Mars chránìn silným mag-
netickým polem a hustou atmosférou, což znamená, že povrch rudé planety 
byl po miliardy let vystaven intenzivnímu pùsobení kosmického záøení.

V souèasné dobì se pøipravuje nìkolik výzkumných misí, jejichž úkolem 
je pøistát na povrchu Marsu. Jedná se napøíklad o americkou sondu Phoenix 
Mars Mission (lander) a evropský robot ExoMars (pojízdná laboratoø). 
Pøestože se u nich poèítá s odbìrem vzorkù z podpovrchových vrstev, 
hloubka vrtu nepøesáhne 2 m. Tím podstatnì klesá možnost objevení života 
tìmito sondami.

Podle souèasných plánù bude americká sonda Phoenix vyslána k Marsu   
v srpnu 2008, start evropské sondy ExoMars je naplánován na rok 2011 
(pravdìpodobnì ale bude o 2 roky odložen). Americká sonda pøistane v blíz-
kosti polární èepièky na severní polokouli planety Mars (nebezpeèí dopadu 
na pøípadné kameny). Místo pøistání evropské sondy zatím nebylo defini-
tivnì vybráno.

Lewis Dartnell také pøedpokládá, že nejzajímavìjším místem na Marsu     
z hlediska hledání života je velké „ledové moøe“ o rozmìru 800 x 600 km, 
objevené poèátkem roku 2005. John Murray (Open University), Jan-Peter 
Muller a další vìdci dospìli k závìru, že tato oblast byla pøed 5 milióny rokù 
postižena katastrofickými záplavami. Proudící voda posléze zmrzla a byla 
pokryta vrstvami prachu a sopeèného popela. Poskládané ledové kry jsou 
dobrou ochranou pøed kosmickým záøením. Kromì toho led se dá docela 
dobøe provrtat. Pøesto i v tomto pøípadì by bylo vhodnìjší proniknout do 
hloubky vìtší než 2 metry. 

Zde je tøeba doplnit nìkolik poznámek. O tom, že na Marsu mohl v mi-
nulosti existovat život (a možná existuje i v souèasnosti), vìdci hovoøí již 
dlouho. Opírají se pøitom o celou øadu nepøímých dùkazù (napøíklad 
pøítomnost èpavku a metanu v atmosféøe). Nelze vylouèit ani možnost 
života na povrchu Marsu, nehledì na kosmické záøení, z kterého má obavy 
Dartnell. I na Zemi byly objeveny mikroorganizmy, schopné žít v podob-
ném prostøedí.

Je také docela možné, že mar�anský život již byl objeven. A ne jednou. 
Mohly jej objevit  ale ne rozpoznat  americké sondy Viking již pøed tøemi 
desetiletími. Jeho stopy byly (možná) nalezeny v mar�anských meteoritech 
(jeden takový objev byl publikován v loòském roce). Avšak spory kolem 
interpretace zjištìných stop neutuchají.

I kdyby se nepodaøilo najít na Marsu život, objev napøíklad zkamenìlin, 
jednotlivých bílkovin èi fragmentù DNK by byl opravdovou senzací. To vše 
se mùže ukrývat v mar�anských horninách.

 (Podle http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6310173.htm 
upravil F. Martinek)

ZÁKRYT PLANETY SATURN MÌSÍCEM

V pátek 2. bøezna v ranních hodinách (tj. v noci ze ètvrtka na pátek) nastane 

zákryt planety Saturn Mìsícem. Za okrajem Mìsíce planeta „zmizí“ ve       
3 h 36 min (vstup) a znovu se „objeví“ ve 4 h 17 min (výstup). Mìsíc zapadá 
v 6 h 10 min. Poznámka: èasové údaje platí pro Valašské Meziøíèí a okolí.

ÚPLNÉ ZATMÌNÍ MÌSÍCE
V sobotu 3. bøezna (v pozdních veèerních hodinách) nastane úplné 

zatmìní Mìsíce, které bude u nás viditelné v celém prùbìhu. Velikost 
zatmìní bude 1,233 (v jednotkách mìsíèního prùmìru). Èasový prùbìh 
jednotlivých fází zatmìní je uveden v pøipojené tabulce:

Prùbìh úkazu Èas (SEÈ)          

Vstup Mìsíce do polostínu 21 h 16,4 min
Zaèátek èásteèného zatmìní 22 h 30,0 min
Zaèátek úplného zatmìní 23 h 43,8 min
Støed zatmìní (nejvìtší fáze) 00 h 20,9 min
Konec úplného zatmìní 00 h 58,0 min
Konec èásteèného zatmìní 02 h 11,7 min
Výstup Mìsíce z polostínu 03 h 25,4 min

Mìsíc vychází 3. bøezna v 17:08 hodin a zapadá 4. bøezna v 6:36 hodin 
SEÈ. Uvedené èasové údaje platí pro ideální horizont ve Valašském 
Meziøíèí. 

Poznámka: Fáze polostínového zatmìní Mìsíce není pozorovatelná 
vzhledem k nepatrnému zeslabení svitu Mìsíce. Èasové údaje podle 
http://aa.usno.navy.mil/data/.

ZAÈÁTEK ASTRONOMICKÉHO JARA
Slunce vstupuje do znamení Berana dne 21. bøezna v 1 hodinu        

7 minut 25 sekund SEÈ (støedoevropského èasu). Nastává jarní 
rovnodennost, na severní polokouli zaèíná astronomické jaro. V okam-
žiku 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.

   
 

ZAVEDENÍ LETNÍHO ÈASU V ÈESKÉ REPUBLICE
V roce 2007 se v Èeské republice opìt zavádí letní èas, a to v nedìli 

25. 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 
28. øíjna 2007.

.
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POZORUJTE

ÙZR NÉ

    Fotografie planety Jupiter, poøízená sondou 
MRO, obíhající kolem planety Mars. Již na první 
pohled jsou oblasti kolem rovníku a v jižních tro-
pických šíøkách pozoruhodnì klidné, žádné typic-
ké turbulence za Velkou rudou skvrnou nejsou 
patrné. Totéž potvrdila i sonda New Horizons.



Ètvrtek 15. bøezna v 17:00 hodin

Sí� center pasivních domù ve spolupráci s Regionálním energetickým 
centrem, o. p. s. a Hvìzdárnou Valašské Meziøíèí poøádá mimoøádnou akci, 
urèenou široké veøejnosti. Pøednášku s besedou na téma

PASIVNÍ DOMY PRO KAŽDÉHO

pøednese zkušený projektant a specialista na pasivní domy                

akad. architekt Aleš Brotánek.
Pøednášející se bude mimo jiné snažit odpovìdìt na následující otázky: 

Co jsou to pasivní domy? Uvažujete o stavbì nebo o rekonstrukci domu?   

Už nechcete platit vysoké úèty za topení? Zajímají Vás souèasné trendy ve 

stavebnictví?
Pokud vás zajímá odpovìï alespoò na jednu z položených otázek, 

nenechejte si ujít tuto jedineènou pøíležitost na Valašsku.
Srdeènì Vás zveme.

Støeda 21. bøezna v 18:00 hodin

OBJEVÍ ROBOTI NA MARSU ŽIVOT?

Mohl v minulosti existovat na Marsu život? Co pøinesly výzkumy sond 
Viking? Souèasnost výzkumu Marsu pomocí pojízdných robotù. Pøipravují 
se mnohem dokonalejší vìdecké laboratoøe. Kdy pøistane na Marsu èlovìk?

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

Meziøíèí.

Støeda 28. bøezna v 17:00 hodin

Regionální energetické centrum, o. p. s., ve spolupráci s Hvìzdárnou 
Valašské Meziøíèí poøádá semináø pro širokou veøejnost s názvem

KOMPLEXNÍ MODERNIZACE BYTOVÝCH 

DOMÙ A FINANCOVÁNÍ V PROGRAMU PANEL

Akce reaguje na zájem veøejnosti o problematiku revitalizace a energe-
ticky úsporná opatøení v bytových domech a možnosti jejich financování. 

V rámci této akce budou pøedneseny následující pøíspìvky:
Komplexní opravy a modernizace panelových domù - pøednáší 

Marie Kubešová, energetická auditorka, projektantka a poradkynì EKIS-
ÈEA;

Financování programu PANEL na podporu oprav - pøednáší    
Ing. Daniel Prepsl z Reiffeisen; 

Diagnostika panelových vad - pøednáší Ing. Stanislav Bajer, poradce 
EKIS-ÈEA.

Poèet úèastníkù je omezen kapacitou pøednáškového sálu. Další 
informace na www.regec.cz.

Astronomická pozorování pro veøejnost:

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK

 v 19:00 hodin

Program pozorování:
Mìsíc – zaèátkem a koncem bøezna.
Venuše – po celý mìsíc.
Saturn – po celý mìsíc.
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy – po celý mìsíc.
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li pøíliš svým svitem Mìsíc.

Sobota 3. bøezna od 22:00 hodin

ÚPLNÉ ZATMÌNÍ MÌSÍCE

Úkaz nastává ve veèerních hodinách nad jižním obzorem.
Hvìzdárna Valašské Meziøíèí bude pro veøejnost otevøena od 22:00 

do 02:00 hodin SEÈ následujícího dne. Podrobnìjší informace jsou 
uvedeny v rubrice POZORUJTE.

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí pøipravila pro všechny typy škol pro-
gramy doplòující uèební osnovy. Termín návštìvy hvìzdárny a požado-
vaný 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 dohodnutých 
termínech jednou týdnì na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí.

Vítání jara
Ve dnech 23. až 25. bøezna 2007 se na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí 

uskuteèní víkendové setkání pøíznivcù astronomie. Toto setkání 
navazuje na tradièní astronomický tábor (èervenec) a astronomické 
louèení s prázdninami (srpen). Je urèeno pøedevším pro studenty 
støedních škol a stálé úèastníky již zmiòovaných akcí.

Program bude mít jak èást praktickou, tak i teoretickou a obsahovì 
bude zamìøen na „jaro“ z pohledu astronomie.

Konkrétní dotazy smìøujte na rkraus@astrovm.cz. 

 
Slunce - moje hvìzda

V rámci Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007 (International 
Heliophysical Year - IHY 2007) vyhlašuje Hvìzdárna Valašské Meziøíèí 

výtvarnou soutìž pod názvem Slunce - moje hvìzda. Jak již název 
napovídá, hlavním tématem je Slunce a vše, co s ním souvisí. 

Soutìž je urèena pro žáky a studenty mateøských, základních a støedních 
škol. V rámci vyhlášení soutìže, které je naplánováno na bøezen, pøipravuje 
hvìzdárna motivaèní programy: vznik a vývoj Slunce, støídání roèních 
období, atmosféra Slunce atd. Soutìž bude zakonèena slavnostní vernisáží  
v prostorách hvìzdárny 31. kvìtna 2007.  

O zaèátku a prùbìhu soutìže budeme prùbìžnì informovat na 
internetových stránkách hvìzdárny (www.astrovm.cz), vývìskách a pøímo 
ve školách. Konkrétní dotazy smìøujte na rkraus@astrovm.cz. 

INDICKÁ DRUŽICE SE ÚSPÌŠNÌ VRÁTILA Z VESMÍRU
Z kosmodromu Shriharikota High Altitude Range byla 10. 1. 2007 

vypuštìna pomocí nosné rakety PSLV-C7 (Polar Satellite Launch Vehicle) 
indická návratová družice SRE-1 (Space capsule Recovery Experiment). 
Dne 22. 1. 2007 tato technologická družice úspìšnì pøistála ve vodách 
Bengálského zálivu, 140 km východnì od ostrova Shriharikota.

Pøi úspìšném startu byly na obìžnou dráhu spoleènì s návratovou 
kabinou SRE-1 dopraveny ještì indická družice pro dálkový prùzkum 
CARTOSAT-2 (hmotnost 680 kg) a dvì malé družice LAPAN-TUBSAT 
(56 kg, Indonésie) a PEHUENSAT-1 (6 kg, Argentina).

Po startu byla družice SRE-1 navedena na kruhovou polární obìžnou 
dráhu ve výšce 637 km nad zemským povrchem. V prùbìhu pøípravy na 
návrat byla její obìžná dráha zmìnìna na eliptickou. Pøíkaz ke zmìnì dráhy 
vyslalo øídící centrum v Bangalore 19. 1. 2007.

V pondìlí 22. 1. 2007 byla provedena zmìna orientace družice a následnì 
byly zapojeny její brzdící raketové motory. Návratové pouzdro vstoupilo do 
zemské atmosféry rychlostí 8 km/s, tj. 28 800 km/h (ve výšce 100 km). 
Bìhem prùletu atmosférou bylo návratové pouzdro chránìno pøed vysokým 
žárem pomocí systému tepelné ochrany - destièkami z ablativního materiálu.

Návratové tìleso o hmotnosti 550 kg tvaru kónického kužele mìlo 
prùmìr 2 m a výšku 1,6 m. 

Pøi sestupu byla až do výšky 5 km pøistávací rychlost snižována v dùsledku 
aerodynamického brždìní až na hodnotu 101 m/s (364 km/h). Stabilizaèní  
a brzdící padák pak snížily rychlost klesání na 47 m/s (170 km/h). Hlavní 
brzdící padák byl rozvinut ve výšce 2 km a návratová kabina SRE-1 nakonec 
pøistála rychlostí 12 m/s (43 km/h) ve vlnách Bengálského zálivu. Po 
dopadu byl ihned aktivován nafukovací systém plovákù, který udržel kabinu 
na moøské hladinì až do vylovení.

V prùbìhu 12denního pobytu na obìžné dráze kolem Zemì byly na 
palubì SRE-1 úspìšnì realizovány 2 experimenty, provedené v prostøedí 
mikrogravitace. První experiment se vztahoval k tavení kovù a jejich 
následné krystalizaci v podmínkách mikrogravitace (beztížného stavu). 
Druhý experiment, který navrhla Národní metalurgická laboratoø, byl 
zamìøen na studium syntézy nanokrystalù v podmínkách mikrogravitace 
(experiment sledující biomimetické reakce anorganických materiálù v bez-
tíži). Výsledky experimentù budou dùkladnì analyzovány hlavními vìdec-
kými výzkumníky obou projektù.

Úspìšný start, splnìní plánovaných experimentù a návrat pøistávací ka-
biny demonstroval schopnost Indie realizovat nìkteré významné techno-
logie vèetnì kosmických experimentù a dopravy materiálu z vesmíru na 
zemský povrch.

(Podle http://www.isro.org/pressrelease/Jan22_2007.htm
a http://www.isro.org/pslv-c7/pg1.html upravil F. Martinek)
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