2 km se mùže srazit s Neptunem pøibližnì jednou za 2 000 rokù.
(Podle http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=comet-strikeneptune upravil F. Martinek)

DÁVNÝ OCEÁN NA MARSU

hvìzdou. To znamená, že se tyto prvky nacházejí jak v atmosféøe
hvìzdy, tak i v atmosféøe planety.
Atmosféra planety je tak nafouklá, že její polomìr pøekraèuje tzv.
Rocheùv lalok, což je gravitaèní rozhraní, za kterým již materiál
uniká nenávratnì z pøitažlivosti planety a dostává se do sféry vlivu
mateøské hvìzdy.
(Podle http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2010/15/full/
upravil F. Martinek)

Podle nejnovìjších studií, provedených pracovníky University
of Colorado (Boulder), byla pøed 3,5 miliardami rokù pokryta
oceánem pøibližnì jedna tøetina povrchu planety Mars – pøevážnì na severní polokouli (vèetnì oblasti Hellas Basin na jižní
polokouli). Podle výpoètù vìdcù existovalo tenkrát na povrchu
rudé planety asi 10krát menší množství vody v porovnání s pozemskými oceány (Mars má zhruba polovièní prùmìr než
Zemì). Toto množství vody by pokrylo celou planetu Mars
oceánem o hloubce 550 m.
Na snímcích povrchu Marsu, poøízených kosmickými
sondami, bylo identifikováno pøibližnì 40 000 øíèních údolí.
Astronomové rovnìž dospìli k závìru, že na Marsu døíve
existoval globální hydrologický cyklus – podobnì jako na Zemi –
vèetnì dešových srážek, øíèních tokù, vytváøení oblaènosti,
ukládání ledu a podpovrchové vody.
Z výzkumù vyplývá, že oceán pokrýval zhruba 36 % povrchu
rudé planety a obsahoval pøibližnì 124 miliónù kilometrù krychlových vody. Vodou byla zaplnìna i pánev Hellas Basin o prùmìru více než 2 000 km. Svìdèí o tom jemné vrstvy usazených
depozitù. Je jednoznaèné, že se jedná o naplaveniny z výše
položených míst.
(Podle http://www.physorg.com/news195645222.html
upravil F. Martinek)
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SRÁŽKA NEPTUNU S KOMETOU
Astronomové objevili nové dùkazy potvrzující fakt, že v nedávné
dobì se planeta Neptun srazila s kometou. Autoøi práce analyzovali
údaje o atmosféøe planety, které na Zemi pøedal nový evropský vesmírný dalekohled Herschel. Astronomové zjistili, že atmosféra
Neptunu obsahuje mimoøádnì velké množství oxidu uhelnatého –
CO. Tato skuteènost mùže mít nìkolik možných vysvìtlení, z nichž
nejvíce pravdìpodobné jsou dvì možnosti. Jedna z variant pøedpokládá, že oxid uhelnatý se dostává do atmosféry z nìjakého stálého
a hloubkového zdroje, odkud pomalu prostupuje do vyšších oblastí
atmosféry. Podle druhé varianty dopravila oxid uhelnatý do atmosféry planety kometa, která se pøed nìjakou dobou s Neptunem
støetla.
Mìøení z družice Herschel jsou v souladu s pùvodními výpoèty,
na jejichž základì vyplynulo, že se kometa o prùmìru 2 km srazila
pøed 200 roky s Neptunem – tato velikost komety a uvedené èasové
období by umožnilo oxidu uhelnatému difundovat do oblasti
stratosféry, jak je to v souèasné dobì pozorováno.
Protože Neptun je menší než Jupiter, jeho pøitažlivost je rovnìž
menší, nicménì blízkost Kuiperova pásu znamená, že velká ledová
tìlesa se mohou s vìtší pravdìpodobností pøiblížit právì k Neptunu.
Pøedpokládá to planetolog Luke Dones (Southwest Research
Institute in Boulder, Colorado). Domnívá se, že kometa o prùmìru

Zemì nejdále od Slunce
Zemì obíhá kolem Slunce po eliptické dráze. Vzhledem k tomu se mìní okamžitá vzdálenost mezi obìma tìlesy. V letošním
roce bude Zemì nejdále od Slunce 6. èervence ve 13 hodin
SELÈ. Obì tìlesa bude dìlit vzdálenost 152 096 400 km (tj.
1,016702 AU).

.
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Oceán na Marsu pøed 3,5 miliardami rokù
(k èlánku uvnitø letáèku; kredit: University of Colorado)

www.astrovm.cz

DENNÍ PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM
Hvìzdárna Valašské Meziøíèí, p. o. bude v letním období otevøena
pro veøejnost (organizované skupiny, rodiny a jednotlivce) i v denní
dobu, a to v pracovní dny a v sobotu. Navštívit nás mùžete od
1. èervence do 31. srpna 2010 v dobì od 9:00 do 16:00 hodin.

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.
.

Astronomická pozorování pro veøejnost - srpen:
.

PONDÌLÍ

Pøipravili jsme pro vás:
O
exkurzi po hlavní budovì hvìzdárny
O
prohlídku obrazové výzdoby v prostorné vstupní hale
O
seznámení s dalekohledem – za pøíznivých meteorologických podmínek pozorování Slunce
O
prohlídku zrekonstruovaného objektu Ballnerovy hvìzdárny z roku 1929 pøezdívané „Kolòa badajná“
O
v pøípadì nepøíznivého poèasí – krátký program v pøednáškovém sále
O
exkluzivní program: pozorování Venuše, pøípadnì dalších
planet a jasných hvìzd – pouze za vhodných pozorovacích
podmínek
Organizované výpravy si mohou objednat prohlídku hvìzdárny
a vhodnou pøednášku z bohaté nabídky programù Hvìzdárny
Valašské Meziøíèí na pøedem dohodnutý termín.

PØEDNÁŠKY

ÚTERÝ STØEDA ÈTVRTEK PÁTEK
ve 21:00 hodin
Program pozorování:
Mìsíc - ve druhé polovinì srpna
Jupiter - ve druhé polovinì srpna
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým
svitem Mìsíc. .

.

Letní astronomický tábor
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 14 až 18 let). Podrobnìjší
informace na http://www.astrovm.cz.
Kontaktní osoba: Bc. Radek Kraus, telefon: 571 611 928
e-mail: rkraus@astrovm.cz

Støeda 11. srpna v 19:00 hodin
.

BLÍZKÁ SETKÁNÍ SE SLUNCEM

Špièková americká družice SDO (Solar Dynamics Observatory)
poskytuje zcela unikátní a detailní pohledy na Slunce a projevy jeho
aktivity. Pomohou tato data posunout naše poznání a pochopení
procesù na povrchu i uvnitø Slunce?
Doplnìno množstvím unikátních detailních snímkù a videosekvencí z paluby nejnovìjší sluneèní observatoøe.
Pøednáší Ing. Libor Lenža, odborný pracovník Hvìzdárny
Valašské Meziøíèí.

ASTRONOMICK

Á POZOROV

ÁNÍ

Astronomická pozorování pro veøejnost - èervenec:
.

PONDÌLÍ ÚTERÝ STØEDA ÈTVRTEK PÁTEK
(kromì 5. a 6. èervence) ve 21:00 hodin
Program pozorování:
Mìsíc - ve druhé polovinì èervence (kromì konce mìsíce)
Venuše - po celý mìsíc

JUPITER ZTRÁCÍ SVOJI OZDOBU
Planetu Jupiter, nejvìtší z planet ve Sluneèní soustavì, si nedovedeme pøedstavit jinak než jako „pruhovaného obra“ se spoustou svìtlých zón a tmavých pásù, protkaných svìtlými a tmavými
skvrnami rùzných velikostí. Po obou stranách rovníku jsou
zøetelnì viditelné i v malých dalekohledech dva pásy nahnìdlých
oblakù, která jsou podle názoru astronomù tvoøena zmrzlými
krystalky èpavku smíchaného se slouèeninami síry a fosforu.
V poslední dobì nastávají v atmosféøe obøí planety zøetelné
zmìny. Jupiter, jak se zdá, ztratil jeden ze svých nápadných
pruhù, který zmizel z jeho jižní polokoule. Tato oblast, na jejímž
okraji se nachází i známá Velká rudá skvrna, je pøi pohledu
dalekohledem nezvykle prázdná. Nedávné snímky, které poøídil
australský astronom-amatér Anthony Wesley ukazují, že jižní
rovníkový pás zmizel. Novì to potvrzují i fotografie poøízené
kamerou na HST.
Tento tmavý pruh existoval ještì koncem roku 2009, tìsnì
pøed tím, než se Jupiter dostal na obloze do tìsné blízkosti Slunce
a pøestal být pozorovatelný. Již tehdy astronomové zaregistrova-

li, že tmavý pás postupnì bledne. Když planeta poèátkem dubna
2010 znovu vystoupila z jasné sluneèní záøe, jižní rovníkový pás již
vidìt nebyl.
Podle dosavadních teorií jižní rovníkový pás mizí, když se nad
touto oblastí vytvoøí bìlavá oblaka, èímž pøed naším pohledem
ukrývají tmavší (nižší) oblaènost. Avšak zatím není jasné, co je
pøíèinou obèasného vzniku této svìtlé oblaènosti nad jižním
rovníkovým pásem, nikoliv však v jiných oblastech.
Není to poprvé, co se jižní rovníkový pás ztratil. Nebyl pozorovatelný napøíklad v roce 1973, kdy kosmická sonda Pioneer 10 (NASA)
poøídila první snímky planety z malé vzdálenosti, a rovnìž doèasnì
zmizel poèátkem 90. let minulého století.
V souèasné dobì je Jupiter pozorovatelný ve druhé polovinì noci.
(Podle http://www.newscientist.com/article/dn18889-jupiter-loses-astripe.html upravil F. Martinek)

HVÌZDA POJÍDÁ VLASTNÍ PLANETU
Pravdìpodobnì nejteplejší známá planeta v Mléèné dráze mùže
mít pøed sebou jen krátký život. K smrti odsouzené tìleso je postupnì „pojídáno“ svojí mateøskou hvìzdou. Vyplývá to z pozorování, uskuteènìných novou kamerou COS (Cosmic Origins Spectrograph) na palubì Hubblova kosmického dalekohledu HST. Z výpoètù vyplývá, že nejpozdìji za 10 miliónù rokù planeta pøestane
existovat.
Tento hrùzostrašný osud èeká exoplanetu s názvem WASP-12b.
Obíhá tak blízko své mateøské hvìzdy podobné Slunci, že její
povrch je zahøíván na teplotu kolem 1540 °C. Mohutné gravitaèní síly hvìzdy formují planetu do podoby ragbyového míèe. V dùsledku
vysoké teploty je její atmosféra nafouklá do vzdálenosti více než
200 000 km a postupnì pøetéká na hvìzdu, kolem níž vytváøí
nápadný prstenec. Hmotnost planety je asi o 40 % vyšší než
hmotnost Jupiteru.
WASP-12 je hvìzda typu žlutého trpaslíka, která je od Zemì
vzdálena 600 svìtelných let a její poloha se promítá do souhvìzdí
Vozky. Její exoplaneta WASP-12b byla objevena v roce 2008. Horká
planeta obíhá tak blízko své hvìzdy, že jeden obìh vykoná za 1,1 dne.
Nevídaná citlivost kamery COS na ultrafialové záøení umožnila
studovat slábnoucí svìtlo hvìzdy v okamžiku, kdy pøed ní pøecházela mnohonásobnì menší planeta. Pozorování v UV oboru ukazují,
že absorpèní èáry hliníku, cínu, manganu a mnoha dalších prvkù se
staly mnohem výraznìjší v okamžiku pøechodu planety pøed

