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zahájeno zhruba od výšky 8 km na povrchem.
Microscopy, Electrochemistry, and Conductivity Analyzer (MECA):

Kombinace mokré chemické laboratoøe, optického a atomového 
mikroskopu a sondy k mìøení teplotní a elektrické vodivosti. Aparatura 
umožní napøíklad studovat èástice menší než 16 mikrometrù. 

Meteorological Station (MET):
Meteorologická stanice bude zaznamenávat zmìny poèasí na Marsu v mís-
tì pøistání sondy Phoenix. Jedná se pøedevším o zmìny teploty a atmosfé-
rického tlaku. Souèástí vybavení stanice bude také LIDAR (Laser Imaging 
Detection and Ranging), který bude sloužit k urèování množství a roz-
ložení prachových èástic v ovzduší.

(Podle http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(spacecraft) upravil F. Martinek)

OBØÍ HVÌZDNÁ ERUPCE
Vìdci objevili pomocí satelitu Swift (NASA) u blízké hvìzdy tak silnou erupci, 

že kdyby nastala na našem Slunci, mohla by vést až k zániku života na Zemi. Tato 
erupce byla dosud nejenergiètìjší hvìzdnou erupcí, jaká byla kdy pozorována. 
Erupce byla spatøena v prosinci 2005 u hvìzdy II Pegasi, která je jen nepatrnì 
menší než naše Slunce. Erupce byla asi 100 miliónkrát energetiètìjší než 

19prùmìrné sluneèní erupce a došlo pøi ní k uvolnìní energie odpovídají 5 x 10       
(50 triliónù) atomových bomb.

Naštìstí naše Slunce je v souèasné dobì hvìzdou stabilní, která tak silné erupce 
nemùže produkovat. A hvìzda II Pegasi je od Zemì v bezpeèné vzdálenosti asi 
135 svìtelných rokù. Hvìzda II Pegasi (0,8 hmotnosti Slunce) patøí do binárního 
systému. Druhá hvìzda, vzdálená jen nìkolik málo hvìzdných polomìrù má 
hmotnost 0,4 hmotnosti Slunce. Proto slapové síly zpùsobují, že rotace obou 
hvìzd je velmi rychlá – jednou za 7 dnù (Slunce – 28 dnù); proto je aktivita na II 
Pegasi mohutnìjší a èastìjší.  „Erupce byla tak silná, že jsme mysleli, že vybuchla 
celá hvìzda,“ øekla Rachel Ostenová (University of  Maryland). „Víme hodnì      
o sluneèních erupcích. Pøípad II Pegasi byla naše první pøíležitost studovat 
detaily  u jiné hvìzdy, která je podobná našemu Slunci.“ Zatímco u sluneèních 
erupcí mùže rentgenová emise trvat maximálnì nìkolik málo minut, u II Pegasi 
trvala nìkolik hodin. Mladé hvìzdy rotují rychleji, proto i jejich aktivita je 
podstatnì vyšší. A s nejvìtší pravdìpodobností se i naše Slunce zamlada chovalo 
podobnì. Ale II Pegasi je nejménì o 1 miliardu let starší než naše Slunce, které je 
nyní ve støedním vìku (4,6 miliard rokù). „Tìsná dvojhvìzda II Pegasi se stále 
chová jako mladá, protože vzájemná blízkost hvìzd umožòuje i starším hvìzdám 
roztoèit se a silnì vzplanout jako hvìzdy mladé,“ øekl Steve Drake (NASA). 
Klíèem k nalezení erupce u II Pegasi bylo pozorování vysokoenergetického 
rentgenového záøení družicí Swift. Vzhledem k pozorované intenzitì se 
astronomové nejdøíve domnívali, že se jedná o ,,bìžný'“ gama záblesk, které 
dalekohled (Burst Alert Telescope) umístìný na družici Swift ve vesmíru hledá. 
Záhy však bylo jasné, že v tomto pøípadì má explozi na svìdomí úplnì jiný jev. 

(Podle www.spaceflightnow.com zpracovala M. Hromadová)

! Sonda CASSINI objevila na povrchu mìsíce Titan pohoøí, nacházející se 
jižnì od rovníku a smìøující od jihovýchodu na severozápad. Jeho délka je 150 
km, šíøka 30 km a výška zhruba 1,5 km. Jeho vznik mají pravdìpodobnì na 
svìdomí tektonické síly, které na povrch vytlaèují podpovrchový materiál.
! Na povrch Mìsíce dopadá až 4krát více meteoritù, než se doposud 
pøedpokládalo. Poslední záblesky nad neosvìtlenou stranou Mìsíce, související   
s dopadem tìles, byly zaregistrovány v polovinì listopadu 2006 (meteorický roj 
Leonidy). Pøedpokládá se vznik kráterù o prùmìru nìkolika metrù.
! V meteoritu, který 18. 1. 2000 dopadl na povrch zamrzlého kanadského 
jezera Tagish Lake, byly nalezeny globule organické látky s velmi neobvyklým 
zastoupením izotopù vodíku a dusíku. Jejich vznik zøejmì probíhal za teplot 
kolem -260 °C. Z toho vyplývá, že nejspíše vznikly v chladném molekulárním 
oblaku, z nìjž se pozdìji zrodila celá naše Sluneèní soustava, nebo se vytvoøily na 
samém vnìjším okraji již vznikající Sluneèní soustavy.

Zemì nejblíže ke Slunci
Zemì, obíhající kolem Slunce po eliptické dráze, se vždy poèátkem roku 

dostává do polohy, kdy je Slunci nejblíže. V letošním roce se tak stane           
3. ledna ve 21 hodin SEÈ (støedoevropského èasu). V tomto okamžiku 
bude Zemì vzdálena od Slunce 147 094 000 km, tj. 0,983260 AU.

Hlavní akce Hvìzdárny Valašské Meziøíèí
v roce 2007

3. bøezna - Pozorování úplného zatmìní Mìsíce
(21:30 až 02:00 hodin SEÈ – urèeno široké veøejnosti)

bøezen - Vyhlášení výtvarné soutìže
pro školy s názvem Slunce - moje hvìzda

v rámci Mezinárodního heliofyzikálního roku IHY 2007.

23. až 25. bøezna - Vítání jara
(víkendové setkání bývalých úèastníkù astronomického tábora)

14. až 15. dubna - Sjezd Èeské astronomické spoleènosti

duben - Setkání zájemcù o astronomická pozorování z øad mládeže
z Èeské republiky a Slovenské republiky (projekt „Pod spoleènou oblohou“)

13. až 22. èervence - Letní astronomický tábor
(urèeno zájemcùm o astronomii ve vìku od 11 do 18 let)

22. záøí - Podzimní putování Valašskem
(dálkový 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)

22. záøí - Den folklóru a øemesel
(ukázky lidových øemesel, vystoupení valašského souboru Baèa

z Valašského Meziøíèí a dìtského folklórního souboru Oveèky atd.)

4. až 10. øíjna - Svìtový kosmický týden (World Space Week)
(program bude urèen dodateènì – pøednášky, výstava,

pozorování pøeletù umìlých družic apod.)

4. øíjna - Vernisáž výstavy „Sputnikem to zaèalo“
(výstava, vìnovaná 50. výroèí vypuštìní první umìlé družice Zemì)

4. až 7. øíjna - Odborný Sluneèní semináø
a semináø pro veøejnost v rámci IHY 2007

øíjen až prosinec - „Sputnikem to zaèalo“
(putovní výstava vìnovaná padesátileté historii

kosmonautiky od vypuštìní první umìlé družice Zemì – Sputniku 1)

23. až 25. listopadu - Kosmonautika a raketová technika
(semináø urèený všem zájemcùm o novinky ze svìta kosmonautiky

raketové techniky a výzkumu vesmíru)

   

Pracovníci Hvìzdárny Valašské Meziøíèí pøejí všem
ètenáøùm tohoto programového letáèku

úspìšné vykroèení do nového roku.

HVÌZDÁRNA
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Støeda 24. ledna v 18:00 hodin

CO NOVÉHO V ASTRONOMII
aneb OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2006

Pøehled zajímavých astronomických objevù a událostí v uplynulém roce.          
Z obsahu: Sluneèní soustava po roce 2006. Rozpad komety 73P/Schwass-
mann-Wachmann 3. Zvláštní nova V 2362 Cygni. Nové pohledy na galaktic-
ké ostrovy  a další novinky.

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem       
a názornými animacemi.

Pøednáší Ladislav Šmelcer,
odborný pracovník Hvìzdárny Valašské Meziøíèí.

Astronomická pozorování pro veøejnost:

PONDÌLÍ     ÚTERÝ     STØEDA     ÈTVRTEK     PÁTEK

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

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

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 dohodnutých 
termínech jednou týdnì na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí.

Milí èlenové Valašské astronomické spoleènosti!
V sobotu 25. listopadu 2006 se na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí uskuteènil 

VI. snìm Valašské astronomické spoleènosti pøi pøíležitosti konání kosmo-
nautického semináøe. Snìmu se zúèastnilo pouhých 9 èlenù VAS z celko-
vého poètu 45 + 3 hosté. Hlavním úkolem snìmu byla volba tøíèlenné Rady 
VAS, která by mìla øídit èinnost spoleènosti po dobu následujících tøí let. Na 
snìmu byla pøijata výzva ke všem èlenùm VAS, která je pro èleny pøipojena      
k tomuto letáèku na samostatném listu.

(F. Martinek)

PODIVNÝ HURIKÁN NA SATURNU
Kosmická sonda Cassini pozorovala na Saturnu podivnou bouøi o velikosti           

2/3 prùmìru Zemì. Nìco, co dosud nebylo pozorováno (nejen) na Saturnu. 
Bouøe o prùmìru asi 8 000 km má dobøe vyvinuté oko, stejnì jako pozemské 
hurikány. Ale od nich se zcela liší.

Tento obrovský „hurikán“ na Saturnu vyfotografovala kosmická sonda 
Cassini. Vítr rotuje okolo jižního pólu rychlostí 560 km/h ve smìru pohybu 
hodinových ruèièek (opaènì než na jižní polokouli Zemì). A dosud nejvyšší 
zmìøená rychlost  v pozemském hurikánu je 305 km/h. Mraky v bouøkovém 
prstenci se nachází o 30 až 75 km výše než centrální oko bouøe, tj. 2krát až 
5krát výše než u hurikánù na Zemi.
„Vypadá to jako hurikán, ale nechová se to jako hurikán,“ øekl Andrew 
Ingersoll, èlen týmu Cassini (California Institute of  Technology, Pasadena). 
„A� je to cokoliv, zamìøíme se na výzkum oka této bouøe a zjistíme, proè tam 
je.“

Bouøkové oko i vír mrakù se podobá pozemskému hurikánu. Vìdci ale 
zatím neví, zda „pohonem“ Saturnovy bouøe jsou proudy vlhkého vzduchu 
jako u normální vichøice. Ale tmavé bouøkové oko u pólu, hradba a spirální 
ramena mrakù naznaèují, že se jedná o „stejné“ hurikány.

Bouøe na Saturnu se nachází u pólu a nepohybuje se nad povrchem planety, 
jako je tomu u pozemských hurikánù. Ale teprve další výzkum nám prozradí, 
zda je bouøkové oko a systém oblaènosti pevnì „uzamèen“ na jednom místì. 
Dosud pozorovaná Rudá skvrna na Jupiteru i další menší bouøe na Jupiteru     
a Saturnu nemají bouøkové oko.

„Vypadá to, že jasná obloha nad okem sahá hluboko, pøibližnì 2krát hlou-
bìji než je obvyklá úroveò oblaènosti pozorované na Saturnu,“ øekl Kevin 
Baines, èlen týmu Cassini (NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena), 
který zpracovává vizuální i infraèervené snímky ze spektrometru. „To nám 
umožòuje dosud nejhlubší pohled do Saturna v širokém pásmu vlnových 
délek a možnost odhalení tajemství tmavých mrakù ve spodní èásti oka.“

„Vítr slábne s výškou a atmosféra se jako ve výlevce stlaèuje a ohøívá nad jižním 
pólem,“ øekl Richard Achterberg, èlen týmu Cassini (Goddard Spaceflight 
Center, Greenbelt, Maryland), který zpracovává snímky z infraèerveného 
spektrometru.

Objev této bouøe nabízí „okno“ do Saturna. Již pøedchozí pozorování 
dalekohledem Keck (Mauna Kea, Havaj) prokázala zvýšení teploty na jižním pólu 
Saturnu o 2,2 °C. Na jižní polokouli Saturna je v souèasné dobì léto.

 (Podle http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/media/cassini-
20061109.html  zpracovala M. Hromadová)

PHOENIX POLETÍ NA MARS
Další kosmická sonda, která se zapojí do výzkumu planety Mars, se bude 

jmenovat PHOENIX. Start této americké sondy je naplánován na 3. 8. 2007.       
S pøistáním sondy se poèítá v kvìtnu 2008 v blízkosti polární èepièky na severní 
polokouli planety. Zde bude pomocí automatického manipulátoru odebírat 
vzorky horniny. Na základì jejich rozboru bude studována historie vody na 
Marsu, a také budou zkoumány životní podmínky pro pøípadnou existenci 
mikrobiálního života.

Projekt Phoenix byl vybrán k realizaci v srpnu 2003. Pojmenování vychází        
z analogie s bájným ptákem Fénixem, který se vždy opakovanì rodí z vlastního 
popela. Podobnì je i sonda Phoenix složena z mnoha døíve vyrobených 
komponentù pro sondu Mars Surveyor 2001 Lander (projekt byl zrušen v roce 
2000) a realizována byla pouze sonda Mars Odyssey 2001 Orbiter.

Sonda má dva hlavní cíle. Prvním úkolem je studium geologické historie vody 
na Marsu, což by mohlo pomoci k urèení klimatických zmìn v minulosti Marsu. 
Druhým úkolem je hledání dùkazù pro pøítomnost oblastí s výskytem 
jednoduchého života, které mohou existovat ve zmrzlé pùdì v oblasti polární 
èepièky, obsahující velké množství ledu.

Pøístrojové vybavení sondy je urèeno k získání informací o geologické a snad    
i biologické historii oblasti v okolí severního pólu Marsu. Sonda Phoenix bude do 
vesmíru vynesena pomocí nosné rakety Delta 7925. Startovní okno se otevírá     
3. 8. 2007. Po pøibližnì desetimìsíèním letu sonda pøistane na povrchu Marsu       
a zahájí vlastní výzkum. Minimální životnost sondy je 3 mìsíce – pøedpokládá se 
(na základì zkušeností s pøedcházejícími projekty), že bude fungovat podstatnì 
déle.
Pøístrojové vybavení sondy Phoenix:

Robotic Arm (RA):
Robotický manipulátor, schopný odebírat vzorky horniny k následnému 
rozboru až do vzdálenosti 2,35 m od sondy. Manipulátor bude schopen 
proniknout do hloubky 0,5 m pod povrch. Vzorky horniny a vodního ledu 
budou analyzovány dalšími pøístroji na sondì.

Robotic Arm Camera (RAC):
Na manipulátor bude upevnìna kamera. Bude mít za úkol poøizovat 
barevné fotografie místa odbìru vzorkù a dokumentovat tak odbìr 
materiálu.

Surface Stereo Imager (SSI):
Hlavní kamera sondy Phoenix. Jedná se o zdokonalenou kameru, která byla 
použita na sondách Mars Pathfinder a Mars Polar Lander. Bude poøizovat 
3D obrázky okolí místa pøistání na okraji polární èepièky. Bude rovnìž 
schopna zjiš�ovat množství prachu a plynných složek v atmosféøe Marsu.

Thermal and Evolved Gas Analyzer (TEGA):
Jedná se o kombinaci vysokoteplotní pece a hmotového spektrometru. 
Zaøízení bude schopno urèovat množství vodního ledu v povrchových 
vrstvách Marsu, zjiš�ovat, jaké minerály jsou v horninách pøítomny a jaké 
se mohly vytvoøit v dobì existence vlhkého a teplejšího období v minulé 
historii vývoje Marsu.

Mars Descent Imager (MARDI):
Tato kamera bude bìhem pøistávacího manévru poøizovat detailní snímky 
povrchu Marsu, tj. oblasti, kde se uskuteèní pøistání. Snímkování bude 
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