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100 LET OD „TUNGUZSKÉ KATASTROFY“ 

Letos uplyne 100 let od jedné z nejzáhadnìjších pøírodních 
katastrof 20. století. Dne 30. 6. 1908 v èasných ranních hodinách 
místního èasu došlo na Sibiøi v oblasti øeky Podkamennaja Tunguzka 
k mohutnému výbuchu, který znièil pøes 2 000 ètvereèních 
kilometrù tajgy a zanechal za sebou stopy, které jsou na místní 
krajinì patrné dodnes. 

Oèití svìdkové z tisíce kilometrù vzdálených oblastí popisují 
události zhruba takto: od jihovýchodu pøilétlo po obloze svítící 
tìleso  a zanechávalo za sebou kouøovou stopu. Bylo tak jasné, že na 
nìj nebylo možné pohlédnout, po krátké chvíli bylo na severozápadì 
vidìt mohutnou explozi doprovázenou zábleskem, po kterém 
následovala øada rázových vln, hlasité dunìní a zemìtøesení. Nìkteré 
z efektù byly zaznamenány po celé Zemi, nìkolik dní po události 
byly na severní polokouli pozorovatelné neobvykle zbarvené èi jasné 
západy Slunce a noèní svítící oblaka. Noc, jakou astronomové znali 
pøed úkazem, prakticky nenastávala ještì nìkolik mìsícù. 

První teorií, která mìla událost toho rána i jevy následné vysvìtlit, 
byla pøedstava dopadu velkého meteoritu, který mìl hluboko v ne-
dostupné tajze vyhloubit velký kráter. Takového názoru byl i ruský 
mineralog Leonid Kulik, který se vydal kýžený astroblém hledat. 
Naneštìstí se jeho první expedice uskuteènila teprve v roce 1921, kdy 
už øada pøímých stop byla nenávratnì ztracena.

Objevil pouze obrovské plochy polehlého lesa, kde zuhelnatìlé 
kmeny stromù byly pokáceny ve smìru od epicentra výbuchu. 
Velkým pøekvapením bylo, že se nepodaøilo najít žádný kráter èi 
zbytky kosmického tìlesa, a to ani pøi pozdìjších expedicích jiných 
badatelù. To vedlo k mnoha otázkám a postupnému vytvoøení celé 
øady mnohdy bizarních, vìdeckých i pavìdeckých teorií, které se 
pokoušejí celou událost vysvìtlit.

Všechny pozorované doprovodné jevy dnes nejlépe vysvìtluje 
impaktní teorie, otevøenou otázkou zùstává, zda pùvodcem jevu byl 
asteroid èi kometární jádro. Tìleso o velikosti 30 až 60 m v prùmìru
a hmotnosti asi 500 000 tun se bìhem prùletu atmosférou rozpadalo
a nakonec explodovalo ve výšce mìnì než 10 km nad povrchem. Pøi 
výbuchu došlo k uvolnìní energie o ekvivalentu asi 10 Mt TNT, 
vytvoøená rázová vlna po kontaktu s povrchem zpùsobila v epi-
centru zemìtøesení 5. stupnì Richterovy škály, polámala již pøi 
explozi sežehnuté stromy a uvolnìný prach se dostal vysoko do 
atmosféry, kde poletoval nìkolik týdnù. Vìtšina materiálu pùvod-
ního tìlesa se vypaøila pøi výbuchu, zbytky byly rozesety na obrov-
ské ploše po bažinách èi lesích tajgy a bìhem nìkolika let zmizely pod 
novì vzrostlou vegetací.

Událost známá jako „Tunguzská katastrofa“ vstoupila nejen do 
dìjin vìdy a je dodnes obestøena rouškou tajemství. Mnoho otázek 
zùstává nezodpovìzeno a výzkumy i po 100 letech stále probíhají. 
Zpùsobené efekty (exploze v atmosféøe, rázové vlny, zemìtøesení, …) 
však mohou být uèebnicovým pøíkladem následkù støetu Zemì s ji-
ným – relativnì malým – kosmickým tìlesem a zároveò prvním 
varováním. Podobná událost se sice statisticky odehraje jednou za 
nìkolik set let, ale nikde není øeèeno, že se nezopakuje tøeba zítra.

(J. Srba)
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Ménì známá emisní mlhovina NGC 6334 „Koèièí tlapka“
v souhvìzdí Štíra (foto Mayall Telescope, Kitt Peak, Arizona).

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY NAŠÍ HVÌZDÁRNY 

Pracovníci Hvìzdárny Valašské Meziøíèí ve spolupráci s kolegy 
ze spoleènosti WebConsult.cz – Internet & Marketing, s.r.o. navrh-
li a pøipravili novou webovou prezentaci, která mnohem více vyho-
vuje moderním požadavkùm internetové prezentace i uživatelùm.

Kromì nové grafické podoby a struktury najdete na nových 
stránkách øadu nových rubrik, které naznaèují smìry plánovaného 
rozvoje naší hvìzdárny. Najdete zde databázi programù, urèených 
školám a školní mládeži s možností vyhledávání a filtrování podle 
zadaných parametrù.

Turisté a cestovatelé zde naleznou rubriku urèenou právì jim, 
kde jsou informace o blízkých hvìzdárnách, ale i jiných turisticky 
zajímavých cílech. Najdou zde základní informace a odkazy o mož-
nostech ubytování, stravování apod.

Samozøejmostí je kalendáø akcí, aktuality z kosmonautiky a astro-
nomie (AKA) a jako novinku v Èeské republice zde najdete i tis-
kové zprávy ESO (Evropské jižní observatoøe, jejíž èlenem je od 
ledna 2007 i Èeská republika) v èeském jazyce.

V poèáteèním období však prosíme o Vaši shovívavost. Budeme 
vychytávat a odstraòovat pøípadné drobné problémy a doplòovat 
nìkteré další rubriky. Uvítáme však i Vaše pøipomínky a komentáøe.

(L. Lenža)

RÙZNÉ



Letáèek se koneènì „vybarvil“!

  Milí ètenáøi programového letáèku Hvìzdárny Valašské Meziøíèí, p.o. 
a Valašské astronomické spoleènosti (VAS).
 Dnešním dnem se Vám dostává do rukou první barevné vydání 
mìsíèního informaèního letáèku, který Hvìzdárna Valašské Meziøíèí 
vydává od kvìtna 1976. Vìøím, že pøedevším barevné obrázky pøispìjí 
k Vaší lepší informovanosti a k pochopení popisovaných objevù. 
Pokud jste se k tomuto letáèku dostali náhodou a máte o nìj zájem, 
staòte se èleny Valašské astronomické spoleènosti a letáèek Vám bude 
pravidelnì každý mìsíc zasílám. Podrobnìjší informace o èlenství ve 
VAS zjistíte na internetové adrese http://vas.astrovm.cz/vas/.
   Pøeji zajímavé ètení.

(F. Martinek)

Støeda 18. èervna v 19:00 hodin

TAJEMSTVÍ TUNGUZSKÉ KATASTROFY

Letos uplyne 100 let od jedné z nejzáhadnìjších pøírodních katastrof 
20. století. Dne 30. 6. 1908 došlo na Sibiøi v oblasti øeky Podkamennaja 
Tunguzka k mohutnému výbuchu, který za sebou zanechal stopy, jež 
jsou patrné dodnes. Událost je známá jako „Tunguzská katastrofa“.   
V pøednášce se pokusíme celou událost zrekonstruovat na základì 
dobových materiálù a osvìtlit z pohledu souèasné vìdy. 
Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem.
Pøednáší Jiøí Srba, odborný pracovník Hvìzdárny Valašské Meziøíèí.

Po pøednášce se mùžete zúèastnit vernisáže putovní výstavy s názvem

„DRTIVÉ DOPADY“,

která na pìti panelech mapuje nebezpeèí, které mùže hrozit Zemi         
z vesmíru. Autorem výstavy je Ladislav Šmelcer, odborný pracovník 
Hvìzdárny Valašské Meziøíèí.

Astronomická pozorování pro veøejnost:

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK

ve 21:00 hodin 

Program pozorování:
Mìsíc - od 5. do 18. èervna
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

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 dohod-
nutých termínech jednou týdnì na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí.

PRODLOUŽENÁ MISE SONDY CASSINI 

NASA prodloužila èinnost kosmické sondy Cassini o další dva 
roky. Její dosavadní úžasné objevy a detailní fotografie zpùsobily 
doslova revoluci v našich znalostech o planetì Saturn a jejích 
mìsících.

Mise sondy Cassini byla pùvodnì naplánována do konce 
èervence 2008. Ohlášené dvouleté prodloužení èinnosti sondy 
zahrnuje 60 dalších obìhù kolem planety Saturn a další prùlety 
kolem exotických mìsícù. Mimo jiné sonda 26krát prolétne kolem 
mìsíce Titan, 7krát kolem mìsíce Enceladus a jednou kolem mìsícù 
Dione, Rhea a Helene. Prodloužení mise sondy bude rovnìž 
využito k výzkumu prstencù planety, její rozsáhlé magnetosféry     
a planety samotné.

„Toto prodloužení není dùležité jen pro vìdeckou komunitu, ale 
pro celé lidstvo pøi získávání nových informací v rámci odhalování 
doposud nerozøešených tajemství planety Saturn,“ øíká Jim Green, 
øeditel Planetary Science Division, NASA Headquarters, 
Washington. „Nové objevy jsou známkou úspìchu sondy spoleènì 
s úžasnými snímky, vyslanými zpìt na Zemi, které jsou prostì 
impozantní.“

„Sonda funguje mimoøádnì dobøe a øídící tým je velmi moti-
vovaný, takže se tìšíme na další výzkumy v pøíštích dvou letech,“ 
øíká Bob Mitchell, programový manažer sondy Cassini (NASA, Jet 
Propulsion Laboratory, Pasadena, Kalifornie).

Na základì informací ze sondy Cassini se astronomové 
domnívají, že pod povrchem Saturnova mìsíce Enceladus mùže 
existovat voda v kapalném stavu. To je dùvod, proè tento malý 
mìsíc, 10krát menší než Titan a 7krát menší než náš Mìsíc, je 
nejvyšší prioritou prodloužené mise.

Sonda Cassini objevila gejzíry vody a ledových krystalkù, 
tryskajících z povrchu mìsíce Enceladus. Tyto gejzíry, které 
dosahují do vzdálenosti 3krát vìtší, než je prùmìr mìsíce Enceladus, 

mj. zásobují èásticemi 
nejrozsáhlejší Saturnùv 
prstenec E. Bìhem pro-
dloužené mise by se 
mìla sonda Cassini 
tìsnì pøiblížit k tomu-
to bezesporu zajímavé-
mu mìsíci a prolétnout 
ve vzdálenosti ménì 
než 25 km od jeho le-
dového povrchu.

Výzkum nejvìtšího 
mìsíce – Titanu, reali-
zovaný pomocí pøístro-
jù na palubì sondy Cas-
sini, umožnil vìdcùm 

letmý pohled na to, jak mohla vypadat Zemì pøed vznikem života
a jeho rozvojem. Nyní se domnívají, že Titan má mnoho shodných 
paralel se Zemí, jako jsou napøíklad pøítomná jezera, øeky, kanály, 
duny, déš�, sníh, oblaka, pohoøí a možná i sopky.

„Když jsme plánovali pùvodní trasu sondy, vùbec jsme nevìdìli, co 
mùžeme objevit – zejména na Titanu a Enceladu,“ øíká Dennis Matson, 
vìdecký pracovník JPL. „Toto prodloužení mise je reakcí na dosavadní 
objevy a dává nám tak šanci objevit ještì nìco nového.“

Na rozdíl od Zemì jsou jezera, øeky a déš� na Titanu založeny na 
kapalném metanu a etanu, i když se zde teploty pohybují kolem
-180 °C. Aèkoliv hustá atmosféra kolem Titanu velmi limituje pozo-
rování povrchu mìsíce, detailní zobrazení pomocí radaru s vysokým 
rozlišením a snímky v infraèerveném oboru, získané pomocí spektro-
metru, umožòují dobrý pohled na povrch Titanu.

Sonda Cassini se pøi dalším výzkumu zamìøí také na monitorování 
sezónních zmìn na Titanu a na Saturnu, na pozorování unikátních 
úkazù v Saturnových prstencích a na výzkum dalších oblastí uvnitø 
Saturnovy magnetosféry.

Sonda Cassini dennì pøedávala na Zemi spoustu informací o systému 
planety Saturn po dobu ètyø let. Její „cestovní“ obrázkové album 
obsahuje témìø 140 000 fotografií a mnoho dalších informací, 
shromáždìných v prùbìhu 62 obìhù kolem Saturnu, 43 prùletù kolem 
Titanu a 12 tìsných pøiblížení k ledovým mìsícùm planety.

Více než 10 let po startu a témìø 4 roky po navedení na obìžnou 
dráhu kolem Saturnu je sonda Cassini naprosto „zdravá“ a schopná 
dalšího výzkumu. Tøi z jejích vìdeckých pøístrojù mají drobné 
problémy, avšak jejich vliv na proces sbìru dat je minimální. Sonda 
bude mít ještì dostatek pohonných hmot i po ukonèení prodloužené 
fáze mise, což by umožòovalo ještì tøetí etapu výzkumu. Data z prod-
loužené mise se mohou stát základem pro pøípadné nové sondy k Ti-
tanu èi Enceladu.

Kosmická sonda Cassini byla vypuštìna 15. 10. 1997 z Cape Cana-
veral na Floridì. Øadí se mezi sondy, vybavené nejvìtším množstvím 
vìdeckých pøístrojù, jaké kdy byly do vesmíru vyslány. Na obìžnou 
dráhu kolem planety Saturn byla navedena 1. 7. 2004.

 (Podle http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-
details.cfm?newsID=833 upravil F. Martinek)

YKŠÁNDEØP

ÍNÁVOROZO PÁKICMONORSTA

TISOVAÍMJA Z AYVÁPRZ

LYOK ŠOR PAKUÝ VÁVOKLÒPDO

KYŽUOR KÉKICMONORTS AÉVOMZÁJ


	Stránka 1
	Stránka 2

