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Podle Daviese je to vùbec poprvé, co jsme byli schopni sledovat 
dynamiku procesù hluboko uvnitø „kolébky“ hvìzdné tìžké váhy
v tìchto neuvìøitelných detailech. „Zachytili jsme velmi hmotnou 
hvìzdu pøímo v okamžiku jejího zrodu a objevili znaky akreèního 
disku usazeného uvnitø toroidu, obsahujícího plyn a prach. Rovnìž 
jsme rozlišili materiál unikající pryè ze soustavy v polárních 
oblastech rychlostí pøevyšující 300 km/s. Všechny tyto symptomy 
jsou bìžné pøi procesu vzniku podstatnì menších hvìzd.“

Daviesùv tým využil výkonnou adaptivní optiku k odstranìní 
atmosférických defektù a následnì rozložil svìtlo pomocí spektro-
grafu NIFS na dalekohledu Gemini North Telescope s objektivem
o prùmìru 8 m (Mauna Kea, Havajské ostrovy). 

Oblast W33A se nachází ve vzdálenosti 12 000 svìtelných rokù 
smìrem do souhvìzdí Støelce (Sagittarius).

 (Podle http://www.gemini.edu/node/11394 upravil F. Martinek)

NASA publikovala doposud nejdetailnìjší sadu fotografií 
vzdálené trpaslièí planety Pluto – viz titulní strana letáèku. Snímky 
získané pomocí Hubblova kosmického dalekohledu HST ukazují 
„strakatý“ ledový objekt, na nìmž probíhají sezónní zmìny povrchu 
co do barvy a jasnosti. Pluto se stalo výraznì èervenìjší, pøièemž 
jeho severní polokoule je mnohem svìtlejší. Tyto zmìny jsou patrnì 
dùsledkem sublimace povrchového ledu na Sluncem osvìtlené 
polokouli. Dramatické zmìny barvy zøejmì zaèaly v období let 2000 
– 2002.

Snímky z HST zùstanou naším nejlepším pohledem na Pluta až 
do té doby, než jej sonda New Horizons (NASA) bude studovat po 
dobu šesti mìsícù bìhem tìsného prùletu v èervenci 2015.

Pøi rozlišení povrchových barev a jasnosti odhalil HST vzhled 
rozmanitého svìta s bílými, tmavì oranžovými až uhlovì èernými 
oblastmi povrchu. Celkové zbarvení je pravdìpodobnì dùsledkem 
pùsobení ultrafialového záøení vzdáleného Slunce, které rozbíjí 
povrchový metan (v podobì ledu) a zanechává na povrchu tmavé
a uhlovì èervené skvrny.

Obrázky z HST dokazují, že Pluto není jen koule z horniny a ledu, 
ale dynamický svìt, který je vystavován dramatickým atmosférickým 
zmìnám. Ty jsou øízeny sezónními variacemi v dùsledku obìhu 
Pluta po eliptické dráze kolem Slunce s periodou 248 rokù a sklonem 
jeho rotaèní osy. Sezónní zmìny jsou velmi asymetrické. Jaro se na 
severní polokouli mìní velmi rychle na polární léto.

Pozemní pozorování, realizovaná v letech 1988 a 2002 ukazují, že 
hmotnost atmosféry (by� velmi øídké) se za toto období zdvojnáso-
bila. To mùže být zpùsobeno vypaøováním a sublimací dusíkového 
ledu. 

Fotografie, které poøídila kamera ACS (Advanced Camera for 
Surveys), jsou neocenitelné pro plánování prùletu sondy New 
Horizons kolem Pluta. Kolem trpaslièí planety prolétne tak rychle, 
že s vysokým rozlišením vyfotografuje pouze èást tìlesa. Na 
snímcích z HST je nápadná zejména jasná skvrna, která bude 
hlavním cílem pro americkou sondu. Její pøístroje budou mít 
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prvotøídní výhled na rozhraní mezi tímto jasným útvarem a okol-
ním terénem, pokrytým mimoøádnì tmavým povrchovým mate-
riálem.

 (Podle http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/
2010/06/full/ upravil F. Martinek)

Slunce vstupuje do znamení Berana dne 20. bøezna v 18 ho-
din 32 minuty SEÈ (støedoevropského èasu). Nastává jarní 
rovnodennost, na severní polokouli zaèíná astronomické jaro.
V okamžiku 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.

V roce 2010 se v Èeské republice zavádí letní èas, a to v ne-
dìli 28. 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 31. øíjna 2010.

20. února 1900, tj. pøed 110 roky, se narodil pedagog
a hvìzdáø Antonín Ballner, zakladatel nejstarší døevìné 
hvìzdárnièky na Moravì. Objekt z roku 1929 pøezdívaný 
„kolòa badajná“ se nachází vedle Hvìzdárny Valašské 
Meziøíèí a po rekonstrukci je pøístupný veøejnosti.

18. bøezna 1965, tedy pøed 45 roky, uskuteènil Alexej
A. Leonov první výstup èlovìka do volného kosmického 
prostoru – mimo palubu kosmické lodi Voschod 2.

.

Zaèátek astronomického jara

Zavedení letního èasu v Èeské republice
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bøezen

Støeda 17. bøezna v 18:00 hodin

 Slunce je životodárnou hvìzdou a její neocenitelný význam byl 
èlovìku zøejmý odpradávna. V moderním pojetí astronomie se jím 
zabývá sluneèní fyzika, která již odhalila nemálo tajù naší hvìzdy. 
Pro naši technologickou civilizaci Slunce není jen dárcem života, ale 
i objektem, který mùže být velmi nebezpeèný.

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým ma-
teriálem. Pøednáší Jiøí Srba, odborný pracovník Hvìzdárny Valaš-
ské Meziøíèí, p. o.

Støeda 31. bøezna v 18:00 hodin

 Rozvoj astronomie umožnil èlovìku získat pøedstavu nejen
o svém místì ve Sluneèní soustavì, ale též ve vyšším systému, který 
nazýváme Mléèná dráha. Jak dnes víme, ani tímto systémem vesmír 
nekonèí. O historii pozorování galaxií a souèasném stavu poznání 
našeho galaktického okolí bude hovoøit Ivo Míèek, pøedseda 
Spoleènosti pro meziplanetární hmotu, o. s.

Souèástí pøednášky bude vernisáž výstavy Pohledy do vesmíru
z Evropské jižní observatoøe. Shlédnete fotografie blízkých
i vzdálených objektù poøízené na jedné z nejvýkonnìjších observa-
toøí svìta na Mt. Paranalu v Chile. 

Astronomická pozorování pro veøejnost - :

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK
v 19 hodin (od 29. bøezna ve 20 hodin)

Program pozorování:
Mìsíc - v poslední dekádì bøezna
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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ÈEKÁNÍ NA BOUØÍCÍ SLUNCE 

GALAXIE – VZDÁLENÉ 
HVÌZDNÉ OSTROVY

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.

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí poøádá pravidelnì v letních 
mìsících astronomický tábor pro mládež. V roce 2010 jsou 
plánovány dva turnusy: 9. až 18. 7. 2010 (pro mládež ve vìku 9 až 
14 let) a 6. až 15. 8. 2010 (pro mládež ve vìku 15 až 18 let).

Letní astronomický tábor bude realizován v areálu hvìzdárny 
a je urèen zájemcùm o astronomii, astronomická pozorování, 
pøírodu, sport, soutìžení, výlety atd.

Kontaktní osoba – Bc. Radek Kraus, telefon: 571 611 928,
 e-mail: 

Podrobnìjší informace najdete na .

National Science Foundation (NSF) pøidìlila 298 miliónù 
dolarù asociaci AURA (Association of  Universities for Research 
in Astronomy) na výstavbu nového sluneèního dalekohledu 
ATST (Advanced Technology Solar Telescope) o prùmìru 4 m. 
ATST se stane nejvìtším dalekohledem k pozorování Slunce. 
Bude postaven na vrcholu sopky Haleakala, Havajské ostrovy,
v nadmoøské výšce 3 084 m n. m. Tato lokalita byla vybrána na 
základì posouzení 72 míst, z nichž nakonec pouze Haleakala 
vyhovìla všem požadavkùm.

Primární zrcadlo dalekohledu ATST bude napájet øadu 
pøístrojù k detailnímu studiu sluneèního svìtla od blízkého 
ultrafialového až po daleké infraèervené záøení. Systém adaptivní 

optiky vyššího øádu, který 
byl vyzkoušen na Dunn 
Solar Telecope (Sacramento 
Peak), bude provádìt zaost-
øování obrazu a odstraòovat 
tak defekty, zpùsobené zem-
skou atmosférou. To umož-
ní pozorovat detaily ve slu-
neèní atmosféøe s doposud 
nevídaným rozlišením, o ve-
likosti pouhých 40 km.

http://www.astrovm.cz

Letní astronomický tábor

rkraus@astrovm.cz
http://www.astrovm.cz

NEJVÌTŠÍ SLUNEÈNÍ DALEKOHLED

 

Pøipravujeme: 

.

Jedineèné vyhlídky dalekohledu ATST spoèívají v tom, že umož-
ní pozorovat jak velmi jasný sluneèní disk, tak i mimoøádnì slabì 
záøící sluneèní korónu, nejvyšší vrstvu sluneèní atmosféry. ATST 
bude velmi pøesnì mìøit magnetická pole v korónì, jejíž jasnost je 
pouze nìkolik milióntin jasu sluneèního disku. První pozorování 
novým dalekohledem by se mìla uskuteènit v roce 2017.

Nutno dodat, že rovnìž konsorcium evropských astronomických 
ústavù plánuje výstavbu ètyømetrového sluneèního dalekohledu 
European Solar Telescope (EST). Na projektu se podílejí také 
instituce z Èeské republiky. Dalekohled bude vybudován na 
Kanárských ostrovech.

 (Podle http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=30072
upravil F. Martinek)

Vysvìtlení, jak vznikají nejhmotnìjší hvìzdy, bylo pro astronomy 
dlouho záhadou. Nedávná pozorování pomocí dalekohledu Gemini 
poskytla pøesvìdèivé dùkazy, že tyto hvìzdné „tìžké váhy“ se 
mohou zrodit stejným zpùsobem jako ménì hmotné hvìzdy 
podobné Slunci.

„Když vzniká velmi hmotná hvìzda, velmi rychle se podobá 
hvìzdám jako je Slunce. Nadále se však zvìtšuje a vymaòuje ze 
svého rodného oblaku,“ øíká Ben Davies (University of  Leeds). 
„Problém spoèívá v tom, že pokud chcete spatøit hmotnou hvìzdu 
ve fázi vzniku, musíte být schopni proniknout pohledem skrz 
neprùhledná oblaka do míst, kde se celý proces odehrává.“

Ben Davies je vedoucím mezinárodního týmu vìdcù, kteøí využili 
pozorování v oboru infraèerveného záøení a extrémní rozlišení díky 
použití adaptivní optiky. To jim umožnilo proniknout skrz obálku 
prachoplynného oblaku, obklopujícího hmotnou protohvìzdu 
W33A.

Daviesùv tým vypoèítal, že prenatální hvìzda je minimálnì 10krát 
hmotnìjší než Slunce a stále velmi rychle nabývá na hmotnosti. 

LEHKÁ VERSUS TÌŽKÁ VÁHA

YKŠÁNDEØP

ÍNÁVOROZOP ÁKICMONORSTA

YLOK ŠORP AKUÝ VÁVOKÒLPOD
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