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„Myslím si, že se jedná o velmi starý objekt. Máme možnost 
pozorovat tìleso z období formování Sluneèní soustavy,“ øíká 
Holger Sierks (Max Planck Institute for Solar System Research, 
Lindau, SRN), hlavní vìdecký pracovník kamery OSIRIS.

Povrch planetky je poset krátery zasypanými prachem. Obzvláštì 
záhadnì vypadá gigantická prohlubeò na jedné stranì asteroidu. 
Podle jedné z hypotéz se velký asteroid rozpadl na nìkolik èástí
v dùsledku obrovského zrychlení následkem prudké zmìny dráhy
a rychlosti rotace, zpùsobené nárazem jiného tìlesa. Dokonce se 
objevily názory, že by se mohlo jednat o zachovalý úlomek dávné 
protoplanety, která pøed nìkolika miliardami let zanikla. 

Nyní bude sonda Rosetta pokraèovat v letu ke svému hlavnímu 
cíli: v plánu je její navedení na obìžnou dráhu kolem komety 
67P/Churyumov-Gerasimenko v roce 2014. Po dobu nìkolika 
mìsícù bude doprovázet kometu na její obìžné dráze kolem Slunce. 
Spoleènì s kometou bude cestovat ze vzdálenosti odpovídající dráze 
Jupiteru smìrem ke Slunci. V listopadu 2014 dojde k odhození 
pøistávacího modulu Philae, který pøistane na povrchu jádra cílové 
komety.

(Podle http://www.esa.int/export/esaCP/SEM44DZOFBG_in-
dex_0.html upravil F. Martinek)

Kosmická observatoø Wide-field Infrared Survey Explorer 
(WISE) dokonèila nedávno kompletní prùzkum celé oblohy v obo-
ru infraèerveného záøení a souèasnì zahájila druhé kolo prùzkumu.

Doposud družice WISE objevila 25 000 nových planetek, z nichž 
vìtšina obíhá v hlavním pásu mezi drahami planet Mars a Jupiter. 
Avšak 95 z nich patøí do kategorie tzv. blízkozemních asteroidù.
V jazyku astronomù to znamená, že se k Zemi pøibližují na 
vzdálenost menší než 45 miliónù km. Naštìstí pro nás žádná z nich 
nehrozí v blízké dobì srážkou s naší planetou. 

Kromì velkého poètu asteroidù objevila družice WISE rovnìž
15 nových komet. Dále vypátrala stovky pravdìpodobných hnìdých 
trpaslíkù – tj. hvìzdných objektù, které jsou mnohem hmotnìjší než 
planety avšak mnohem lehèí než hvìzdy – a u 20 z nich byla 
potvrzena jejich pøíslušnost do této kategorie tìles (vèetnì objevu 
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nejstudenìjšího známého hnìdého trpaslíka).
Ve své èinnosti bude družice WISE pokraèovat pravdìpodob-

nì do konce letošního roku, kdy spotøebuje veškeré chladící 
medium. Astronomové oèekávají, že se jim podaøí objevit 
milióny nových objektù, které umožní získat pøesnìjší odpovìdi 
na otázku, jak vznikaly planety, hvìzdy èi galaxie.

(Podle http://www.physorg.com/news198488543.html
upravil F. Martinek)

Tým astronomù pod vedením Paula Crowthera, profesora 
astrofyziky na univerzitì v Sheffieldu, použil dalekohled VLT 
(Very Large Teleskope) patøící Evropské jižní observatoøi v kom-
binaci s daty z Hubblova kosmického dalekohledu k detailnímu 
studiu mladých hvìzdokup NGC 3603 a R136a. NGC 3603 je 
kosmickou továrnou na hvìzdy, kde se z oblakù plynu a prachu 
pøekotnì rodí nová slunce. Mladá hvìzdokupa R136a obsahuje 
mj. horké hmotné hvìzdy. Nachází se ve støedu mlhoviny 
Tarantula, která je souèástí Velkého Magellanova oblaku – blízké 
sousední galaxie.

Ve hvìzdokupách se podaøilo nalézt nìkolik hvìzd s povr-
chovými teplotami pøes 40 000 stupòù, milionkrát jasnìjších
a o velikosti více jak 10krát pøevyšujících prùmìr Slunce. Stálice 
oznaèovaná jako R136a1 je pravdìpodobnì nejhmotnìjší 
doposud pozorovanou hvìzdou. Pøi souèasné hmotnosti 265 
Sluncí musela mít „porodní váhu“ alespoò 320 Sluncí. 

(Podle http://www.eso.org/public/news/eso1030/ upravil J. Srba)

Slunce vstupuje do znamení Vah dne 23. záøí v 5 hodin 8 mi-
nut SELÈ (støedoevropského letního èasu). Nastává podzimní 
rovnodennost, na severní polokouli zaèíná astronomický 
podzim. V okamžiku podzimní rovnodennosti Slunce prochází 
nebeským rovníkem (pøechází ze severní polokoule na jižní), den 
i noc jsou stejnì dlouhé. Severní i jižní polokoule jsou stejnì 
pøivráceny ke Slunci a jsou také rovnomìrnì Sluncem ozaøovány. 

HVÌZDA 300KRÁT HMOTNÌJŠÍ NEŽ SLUNCE
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Vzhled Slunce v rentgenovém oboru
(snímek poøídila družice SDO 1. 8. 2010)



Astronomická pozorování pro veøejnost :

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK
(kromì úterý 28. záøí) ve 20:00 hodin

Program pozorování:
Mìsíc - cca od 14. do 25. záøí
Jupiter - 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 inter-
netové adrese .
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.
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ZÁJMOVÉ ASTRONOMICKÉ KROUŽKY

Sobota 18. záøí v 8:00 hodin

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí, p. o. vypisuje pro školní rok 
2010/11 astronomické kroužky pro mládež od 11 let až po dospìlé. 
Zahajovací schùzky se uskuteèní ve støedu 8. záøí v 17:00 hodin a ve 
ètvrtek 9. záøí v 17:00 hodin. Na zahajovacích schùzkách budou 
dohodnuty termíny dalších pravidelných setkání. Pøihlášky zašlete 
elektronickou poštou na adresu , klasickou poštou 
nebo se pøihlaste telefonicky (tel.: 571 611 928). Mùžete se rovnìž 
dostavit až na zahajovací schùzku

Odbor Klubu Èeských turistù TJ Valašské Meziøíèí ve spolupráci 
s Hvìzdárnou Valašské Meziøíèí a s Valašskou astronomickou 
spoleèností poøádají další roèník turistického pochodu „Podzimní 
putování Valašskem“. Start i cíl pochodu je na hvìzdárnì. Rodièe
s dìtmi mohou plnit další vycházku v rámci „Toulavého náprst-
ka“. Pøipraveny jsou trasy v délce 9 a 25 km a rovnìž dvì cyklotrasy 
v délce 45 a 75 km. Start v dobì od 8:00 do 10:00 hodin. V cíli do 
15:00 hodin pozorování Slunce dalekohledem, astronomické 
pohádky, zábavné soutìže pro dìti apod.

Pátek 24. záøí v 18:00 hodin

Evropská
noc vìdcù 

18:00 – 19:30

19:30 – 20:30

20:30 – 24:00

21:00 – 22:00

Na pátek 24. záøí 2010 vyhlásila Evropská komise šestý 
roèník akce s názvem Evropská noc vìdcù. K této celoevrop-
ské akci se pøihlásila Hvìzdárna Valašské Meziøíèí, p. o. s nás-
ledujícím programem: 

Experimentální inspirace (hlavní pøednáška) – soubor 
zajímavých ukázek a experimentù z fyziky

Jak pozorujeme Slunce – exkurze do budovy odborného 
pracovištì – seznámení se zpùsoby pozorování Slunce na 
hvìzdárnì

Pozorování objektù noèní oblohy doplnìné odborným 
výkladem, základní orientace na obloze (jen v pøípadì pøíznivého 
poèasí)

Jak mìøíme hvìzdy – exkurze do budovy odborného pracoviš-
tì, praktické ukázky fotometrického mìøení zmìn jasnosti hvìzd

V prùbìhu celého programu:
- výstava „Èlovìk a Mìsíc“
- exkurze do historického objektu Ballnerovy hvìzdárny

z roku 1929
- stánek s informacemi støediska Europe Direct – nabídka 

informaèních a propagaèních materiálù o Evropské unii, 
zajímavé soutìže

- možnost zakoupení astronomické literatury: pohlednice, 
plakáty, mapy, èasopisy apod.

Pøipravujeme:

2. Èesko-slovenská konference

Ve dnech 1. až 3. øíjna 2010 se bude na Hvìzdárnì Valašské 
Meziøíèí konat „2. Èesko-slovenská konference o vzdìlávání 
v astronomii“, urèená pracovníkùm hvìzdáren a planetárií, 
pedagogùm, èlenùm astronomických kroužkù a široké veøejnos-
ti. Akce je organizována pøi pøíležitosti 55. výroèí otevøení 
hvìzdárny pro veøejnost. Podrobný program najdete na 
webových stránkách Hvìzdárny Valašské Meziøíèí, p. o.

CIZÍ KOMETY VE SLUNEÈNÍ SOUSTAVÌ

FOTOGRAFIE PLANETKY LUTETIA

Nejedna z velmi dobøe známých komet se mohla vytvoøit na 
obìžné dráze kolem jiné hvìzdy než Slunce. Vyplývá to z nové 
teorie, kterou vypracoval mezinárodní tým astronomù pod vedením 
vìdcù ze Southwest Research Institute (SwRI), Boulder, Colorado.

Astronomové použili poèítaèové simulace ke zjištìní, zda Slunce 
mohlo zachytit malá ledová tìlesa z okolí blízkých hvìzd v dobì, kdy 
se nacházelo se svými „sourozenci“ uvnitø rodné hvìzdokupy. 
Postupnì každá z hvìzd kolem sebe vytvoøila velké množství 
malých ledových tìles (komet) na okraji protoplanetárních diskù,
v nichž se zformovaly planety. Vìtšina tìchto komet byla následnì 
gravitaènì vypuzena z prenatálního planetárního systému právì 
zrozenými obøími planetami.

Hvìzdná asociace, jejímž èlenem Slunce bylo, brzy pøestala 
existovat, hvìzdy se vlivem vnìjších sil bìhem krátké doby rozutekly 
do okolí. Tento nový model ukazuje, že Slunce mohlo svojí gravitací 
zachytit velký oblak komet ještì pøed tím, než se hvìzdokupa zcela 
rozptýlila.

Dùkaz pro toto tvrzení vyplývá z pøibližnì sférického oblaku 
komet, známého jako Oortùv oblak, který obklopuje Slunce a sahá 
pøibližnì do poloviny vzdálenosti k nejbližší hvìzdì. Doposud se 
pøedpokládalo, že tento oblak vznikl z protoplanetárního disku 
obklopujícího Slunce. Avšak protože detailní modely vzniku 
planetárních soustav ukazují, že komety vytváøejí mnohem øidší 
oblaky, než je ve skuteènosti pozorováno, je k jeho vysvìtlení nutný 
další zdroj pùvodu.

„Pokud využijeme modely vzniku planetárních soustav k odhadu 
poètu pùvodní populace tìles Oortova oblaku, dospìjeme nakonec 
k závìru, že více než 90 % komet pozorovaných v této oblasti má 
svùj pùvod mimo Sluneèní soustavu,“ dodává Hal Levison.

 (Podle http://www.swri.org/9what/releases/2010/cometorigins.htm 
upravil F. Martinek)

Evropská sonda Rosetta vyslala na Zemi první snímky planetky 
Lutetia, poøízené bìhem tìsného prùletu, které ukazují nejspíše 
prvotní objekt z poèátkù Sluneèní soustavy, který má za sebou èetné 
srážky. Asteroid je „otluèeným“ tìlesem s velkým množstvím 
kráterù.

Sonda prolétla v nejmenší vzdálenosti od planetky v sobotu 10. 
èervence 2010 v 18:10 SELÈ. V tom okamžiku pozorovaly pøístroje 
sondy povrch asteroidu ze vzdálenosti 3 162 km.

Poøízené snímky ukazují, že povrch planetky Lutetia je pokryt 
velkým množstvím kráterù, vzniklých pøi èetných impaktech za 
uplynulých 4,5 miliardy rokù její existence. Tyto fotografie potvrdily, 
že Lutetia je podlouhlým tìlesem s maximální délkou kolem 130 km.
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