
 

ZPRAVODAJ 
 

 

 

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PLZEŇ 

příspěvková organizace 

červenec 2011  

PŘEDNÁŠKY  

PRO VEŘEJNOST 

V červenci a srpnu se přednášky  

pro veřejnost nekonají. 

 

 

POZOROVÁNÍ 

MĚSÍC, SATURN 

21:00 - 22:30 

 7. 7. Košutka – Krašovská ul. 

nad konečnou autobusů  

MHD č. 30, 33, 40 

 8. 7. Bory u Fakultní nemocnice, 

parkoviště u heliportu 

 11. 7. Lochotín – Lidická ul. 

parkoviště u Penny Marketu 

(poblíţ křiţovatky s alejí Svobody) 

 12. 7. Slovany, parkoviště u Bazé-

nu směrem k hale Lokomotivy 

POZOR! 
Pozorování lze uskutečnit jen  
za zcela bezmračné oblohy!!! 

 

VÝSTAVY 

SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ 

 Slovenská republika 

putovní forma 

FOTO ZPRAVODAJE  

 

 
 

Mezinárodní kosmická stanice (ISS) s připojeným raketoplánem 
Endeavour během jeho poslední kosmické výpravy STS-134. 

Obrázek převzat z internetu.
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LETNÍ ASTRONOMICKÉ 

PRAKTIKUM   

EXPEDICE 2011 

 25. 7. – 7. 8. 2011 Baţantnice 

u obce Hvozd 

(pro předem přihlášené zájemce) 

 

 

PUTOVÁNÍ  

PO ASTRONOMICKÝCH 

INSTITUCÍCH  

SLOVENSKA 

 1. 7. – 6. 7. 2011 

(pro předem přihlášené zájemce) 

 

 

PŘEDNÁŠKA 

ZATMĚNÍ V ČÍNĚ 

 22. 7. 2011 v 19:00 h 

Přednáší: Lumír Honzík, H+P Plzeň 

Místo: Kašperské Hory, Informační 

centrum CHKO Šumava 

 

V případě příznivého počasí proběhne 

pozorování noční oblohy 

 

       

 

N A B Í D K A  

HVĚZDÁŘSKÝ KALENDÁŘ 2012 

J i ţ  v  p r o d e j i  

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 

John Herschel Glenn mladší 
(18. 7. 1921) 

  

Letošního 18. července se doţívá těţko uvěřitelných de-
vadesáti let John Glenn, třetí Američan, který vzlétl do 
kosmického prostoru a první z nich, který se dostal na 
oběţnou dráhu kolem Země. 
Glenn se narodil v městě Cambridge, které se nachází 
v americkém státě Ohio. Otec, po kterém zdědil křestní 
jméno, byl zástupce firmy Chevrolet a zároveň měl insta-
latérský závod. Mládí strávil John Glenn junior převáţně 
v rodném Cambridge a také v New Concordu. Ve druhém 
zmíněném městě studoval vysokou školu Muskingum 
College, na které získal bakalářský titul. Počátkem 40. let 
sloţil zkoušky a získal soukromou pilotní licenci. Kdyţ 
USA vstoupily do 2. světové války, odešel ze studií a při-
hlásil se do armádního leteckého sboru. Později se dostal 
k námořnictvu a aktivně zasáhl do bojů proti japonským 
silám. Účastnil se i Korejské války v padesátých letech 
a podařilo se mu sestřelit tři MIGy 15. 
Jeden z Glennových významných letů se odehrál 16. čer-
vence 1957. Tehdy uskutečnil první nadzvukový tran-
skontinentální let z Kalifornie do New Yorku, který trval 
3 hodiny, 23 minut a 8 sekund. 
Roku 1959 byl Glenn vybrán mezi sedm prvních astro-
nautů NASA. Absolvoval výcvik a po Alanu Shepardovi 
a Virgilu Grissomovi se stal třetím Američanem v kosmu. 
Jeho velký den nastal 20. února 1962, kdy po deseti od-
kladech konečně nosná raketa Atlas vynesla kosmickou 
loď Mercury s volacím znakem Friendship 7 do vesmíru. 
Během kosmického letu se vyskytlo poměrně dost pro-
blémů, Glenn byl nucen přejít z automatiky na ruční řízení 
a jeho vědecký program byl kvůli tomu značně omezen. 
Největší nebezpečí nastalo, kdyţ signalizace ohlásila, ţe 
je uvolněný tepelný štít. Naštěstí se nakonec ukázalo, ţe 
vada byla ve snímači, nikoli ve štítu. Glenn třikrát obletěl 
Zemi a úspěšně přistál na mořské hladině. 
Po tomto letu se stal obdivovaným národním hrdinou 
a vyskytují se dokonce domněnky (zřejmě neoprávněné), 
ţe mu kvůli tomu bylo bráněno v dalších kosmických le-
tech. Panovaly prý totiţ obavy, ţe jeho případná smrt by 
ohrozila další vývoj kosmického programu. Jisté je, ţe 
Glenn o tři roky později odešel z NASA a věnoval se poté 
převáţně politické kariéře. 
Do vesmíru se však podíval ještě jednou, a to v roce 
1998, kdy mu bylo jiţ 77 let. Stal se účastníkem mise 
STS-95, kdy spolu s dalšími šesti astronauty strávil na 
palubě raketoplánu Discovery bezmála devět dní. Stal se 
tak nejstarším astronautem světa a během letu byl zkou-
mán vliv kosmického letu na starého člověka. Mezi jeho 
první a druhou vesmírnou misí uplynulo dlouhých 36 let. 
 

(V. Kalaš)



 

- 3 -  

 

 4. července 2006 po dvou odkladech odstartoval do kosmu raketoplán Discovery k misi 
STS-121. Hlavním úkolem letu bylo zásobování ISS a ověření, zda po provedených úpravách se 
sníţilo opadávání izolační hmoty z vnější nádrţe. 

 7. července 1746 se narodil italský mnich, matematik a astronom Giuseppe Piazzi. Svůj nej-
známější objev uskutečnil 1. ledna 1801, kdy nalezl první těleso pásu mezi Marsem a Jupiterem. 
Původně však uvaţoval o tom, ţe by se mohlo jednat o kometu. Objekt dostal jméno Ceres a od 
roku 2006 je zařazen do nově vzniklé skupiny trpasličích planet. 

 12. července 1976 zemřel Josef Klepešta, jeden ze zakladatelů České astronomické společnos-
ti. Zabýval se kresbami nebeských těles podle fotografií, zejména se soustředil na Měsíc. Vydal 
spolu s K. Novákem mapy Měsíce a Malý atlas severní oblohy. 

 18. července 1966 se do vesmíru vydala dvojice astronautů John Young a Michael Collins 
v kosmické lodi Gemini 10. Na oběţné dráze se spojili s tělesem Agena TV-10 a pomocí jeho 
motoru se dostali na rekordně vysokou oběţnou dráhu. Pak se těsně přiblíţili k tělesu Agena 
TV-8.. Collins vystoupil do volného kosmu a odmontoval z něj detektor mikrometeoritů. 

 19. července 1846 se narodil americký astronom Edward Charles Pickering. Zaměřoval se pře-
váţně na stelární astronomii, klasifikaci spekter, fotometrii a vydávání katalogů. Mimo jiné roku 
1898 objevil Saturnův měsíc Phoebe. 

 20. července 1976 dosedl na povrch Marsu přistávací modul americké sondy Viking 1. Snímko-
val okolí, sbíral vzorky pomocí mechanické ruky a prováděl jejich výzkum. Neţ přestal 13. listo-
padu 1982 fungovat, zaslal na Zemi více neţ 1400 snímků. 

 21. července 1961 se uskutečnil druhý americký suborbitální let. Raketa Redstone vynesla kabi-
nu Mercury s volacím znakem Liberty Bell 7, ve které byl Virgil Ivan „Gus“ Grissom, do výšky 
188,8 km. Let trval jen 16 minut a byl ukončen přistáním ve vlnách Atlantického oceánu. 

 26. července 1951 se narodil americký astronaut William Surlers McArthur mladší. V letech 1993 
aţ 2000 absolvoval tři kosmické lety na palubách raketoplánů Columbia, Atlantis a Discovery. 
Počtvrté se do vesmíru vydal kosmickou lodí Sojuz TMA-7 v roce 2005 a strávil zde pak více neţ 
půl roku na Mezinárodní vesmírné stanici. 

 26. července 1971 vynesla raketa Saturn V do kosmického prostoru trojici astronautů na palubě 
Apolla 15. Jejich cílem bylo přistání na Měsíci, coţ se úspěšně podařilo 30. července. Poprvé 
měli astronauti k dispozici i vozítko, takţe bylo moţné se více vzdálit od přistávacího modulu. Mi-
se byla ukončena 7. srpna, kdy posádka přistála v Tichém oceánu. 

 27. července 1801 se narodil britský astronom a fyzik George Biddell Airy. Studoval například 
oběţné dráhy, měřil střední hustotu Země nebo zkoumal mechaniku tuhých těles. Také provedl 
reorganizaci Greenwichské observatoře a její doplnění novými přístroji. 

 27. července 1961 se narodil americký astronaut Daniel Christopher Burbank. V průběhu dvou 
vesmírných letů strávil ve vesmíru 23 dní, 14 hodin a 18 minut. Na oběţnou dráhu jej v obou pří-
padech vynesl raketoplán Atlantis. Jednalo se o výpravy k Mezinárodní vesmírné stanici. 

 

Kromě těchto výročí si můţeme o letních prázdninách připomenout další čtyři, která se vztahují 
k Expedici, pořádané Hvězdárnou a planetáriem Plzeň. 

1) Letošní Expedice bude jubilejní, padesátá. První se sice uskutečnila jiţ v roce 1960, ale protoţe 
se dvakrát za svou historii nekonala, oslaví kulatiny aţ letos.  

2) Před dvaceti lety, v roce 1991, se naposledy uskutečnila na louce nad Kozlem, nedaleko Šťáh-
lav. Pak musela tuto lokalitu kvůli nesouhlasu majitele opustit. 

3) Roku 1996, tj. před patnácti lety se Expedice poprvé a zároveň naposledy konala v místě zva-
ném Bambousek, východně od obce Losiná. Toto stanoviště je jediné, na kterém se Expedice ko-
nala pouze jednou. 

4) Jiţ deset let uplyne od doby, co se k pořádání Expedic vrátila Hvězdárna a planetárium Plzeň. 
Skončilo tak období nejistoty z let 1992 aţ 2000, kdy byla podpora akce ze strany této organizace 
značně omezená. 

(V. Kalaš) 
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NAŠE AKCE 

ZATMĚNÍ MĚSÍCE V PLZNI 

 
Astronomická instituce Hvězdárna a planetári-
um Plzeň začala připravovat pro zájemce pozo-
rování zajímavého úkazu - úplného zatmění 
Měsíce jiţ s předstihem, neboť bylo zapotřebí 
vybrat vhodnou lokalitu pro sledování průběhu 
nebeského úkazu. Tu po delším hledání našla 
na Sylvánském vrchu, odkud byl dobrý výhled 
v ţádaném jihovýchodním směru. Podrobně 
informovala o zatmění i sdělovací prostředky. 
Co však ovlivnit nemohla, bylo počasí. 

Středa 15. června 2011 byla na počasí velmi 
proměnlivá a k večeru se začala obloha pokrý-
vat temnými oblaky, ze kterých začalo i pršet. 
Zdálo se, ţe nemá smysl na pozorovací akci 
vyjíţdět. Avšak podrobnější rozbor oblačnosti 
z druţicových snímků a dalších meteorologic-
kých zdrojů naznačoval, ţe existuje jistá naděje 
na zlepšení počasí, a tak plzeňská pozorovací 

skupina začala nakládat svoji techniku a výjezd 
připravovat tak, aby jiţ před 21 hodinou byla na 
domluveném stanovišti nedaleko rozhledny Syl-
ván. 
Po příjezdu na stanoviště jiţ byla očekávána 
několika nedočkavci, kteří se zájmem sledovali 
instalaci jednotlivých dalekohledů. Pro širokou 
veřejnost byly vyčleněny celkem tři větší přístro-
je, ostatní měly slouţit pro fotografování úkazu. 
Bohuţel nízká oblačnost nedovolila astronomic-
ké pozorování, a tak byly dalekohledy zamířeny 
na pozemské objekty, jako je hrad Radyně, kos-
telní věţ sv. Bartoloměje, kostelní věţe na 
Chodském náměstí apod. Jakmile se ale setmě-
lo, bylo moţné sledovat planetu Saturn a krátce 
nato i zatmělý Měsíc. Byl tak tmavý, ţe ho byl 
zpočátku problém na obloze vůbec najít. Není 
divu, vţdyť Měsíc tentokrát procházel téměř 
středem zemského stínu. Jak se postupně 
stmívalo a Měsíc více vystoupil nad obzor a tím 
i z oblačnosti, byl i setmělý Měsíc mnohem kon-
trastnější neţ zpočátku. Pravdou je, ţe podmín-
ky pro pozorování nebyly zdaleka ideální, neboť 
postupující oblačnost často sledovaná tělesa 
překryla, ale přesto bylo moţné s krátkými pře-
stávkami pozorovat. Velkým překvapením byl 
i značný zájem veřejnosti. Ta přišla v hojném 
počtu i přes hrozbu deště do poměrně odlehlé 
městské oblasti od MHD, a za to jí patří podě-
kování. Kdo vydrţel počáteční nesnáze, byl 
odměněn pohledem na zajímavý úkaz, který 
skončil krátce po půlnoci. Jednalo se o páté 
nejdelší zatmění v 21. století. Na další, ale ten-
tokrát jen částečné si musíme počkat do soboty 
10. prosince 2011. Další úplné zatmění Měsíce 
nás čeká aţ 28. září 2015. 

  
(L. Honzík) 

 

 

ASTRONOMICKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŢ 

 
Hvězdárna a planetárium Plzeň (H+P Plzeň) po 
roční pauze připravila další ročník výtvarné sou-
těţe, tentokrát speciálně pro ţáky prvního stup-
ně plzeňských základních škol. Námětem letoš-
ního ročníku byl let českého krtečka do vesmí-
ru, a proto soutěţ dostala název Krteček ve 
vesmíru. Výtvarné práce byly rozčleněny do 

dvou kategorií. První tvořili ţáci 1. aţ 3. tříd, 
druhou ţáci 4. aţ 5. tříd.  
Do soutěţe bylo zasláno z 15 základních škol 
celkem 386 výtvarných prací, coţ je v historii 
pořádání výtvarných soutěţí H+P Plzeň rekord-
ní počet. Zvláště kdyţ si uvědomíme, ţe téměř 
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ve stejném termínu probíhala na podobné téma 
celostátní soutěţ.  
V kategorii ţáků 1. - 3. tříd bylo doručeno 227 
výtvarných prací. Do druhé kategorie, kterou 
tvořili ţáci 4. - 5. tříd, bylo zasláno 159 prací. Do 
uţšího finálového výběru postoupilo z kaţdé 
kategorie 25 výtvarných prací, tedy celkem 50 
výtvarných děl. Všechny došlé práce opět vy-
hodnotila odborná porota pod vedením akade-
mického malíře a ředitele Soukromé střední 
uměleckoprůmyslové školy Jaroslava Šindeláře. 
Slavnostní veřejné vyhodnocení výtvarné sou-
těţe se uskutečnilo ve středu 22. června v sále 
Velkého klubu plzeňské radnice, kam bylo po-
zváno 50 nejlepších dětských výtvarníků 
(z kaţdé kategorie 25), jejich rodiče a kantoři, 
takţe sál Velkého klubu byl zcela zaplněn. Na 
stěnách byla také provizorně nainstalována vý-
stava všech vyhodnocených vybraných finálních 
prací, kterou si mohli všichni zúčastnění pro-
hlédnout ještě před zahájením. Slavnostní vy-
hodnocení soutěţe bylo naplánováno na 
15 hodinu. Program byl rozdělen do několika 
krátkých komentovaných a promítaných bloků 
(promítaní obrazu přes dataprojektor). 
Nejprve ředitel pořádající organizace H+P Plzeň 
Lumír Honzík seznámil přítomné s údaji o vý-
tvarné soutěţi a také krátkou ukázkou připo-
mněl výtvarné soutěţe z minulých let. Ve dru-
hém programovém bloku bylo na plátně před-
staveno s krátkým komentářem všech 25 vy-
braných výtvarných prací z prvé kategorie ţáků 
1. aţ 3. tříd. Po nich následoval komentovaný 
obrazový blok, ve kterém byla představena po-
stavička krtečka, jeho tvůrce malíř Zdeněk Mi-

ler, americký astronaut Andrew Feustel, který 
postavičku krtečka vzal s sebou do vesmíru 
a některé zajímavosti mise STS 134 - letu rake-
toplánu Endeavour k Mezinárodní kosmické 
stanici ISS. Poté byly představeny další výtvar-
né práce, tentokrát druhé kategorie ţáků 4. aţ 
5. tříd. Následoval další komentovaný obrazový 
blok, který se týkal raketoplánů. Populární for-
mou byli účastníci seznámeni s tím, jak raketo-
plán funguje, k čemu slouţí jednotlivé části a jak 
vypadá průběh jeho letu. 

Závěrečným blokem a zároveň vyvrcholením 
programu se stalo vyhodnocení nejlepších vý-
tvarných prací v kaţdé kategorii. Diplomem 
a věcnou cenou byla v kaţdé kategorii ohodno-
cena první tři místa. Několik dalších prací bylo 
oceněno čestným uznáním. Podrobné vyhod-
nocení soutěţe můţete nalézt na internetových 
stránkách H+P Plzeň. Pracovníci H+P Plzeň 
děkují i touto cestou všem účastníkům soutěţe 
i kantorům, kteří pomáhali soutěţ realizovat na 
svých školách. 

                                                                                                                                
(L. Honzík) 

 

 

NĚMECKO – DEUTSCHES MUSEUM 

 
Západočeská pobočka České astronomické 
společnosti (ZpČAS) uspořádala v sobotu 
18. června zájezd do mnichovského Deutsches 
Museum. Zájezd byl připraven zejména pro čle-
ny ZpČAS, studenty ZČU a na jeho obsazenosti 
se významně podíleli i pracovníci H+P Plzeň. 
Deutsches Museum je největší technické mu-
zeum v Evropě. Rozkládá se na jednom ostrově 
na řece Isar uprostřed Mnichova a má další dvě 
pobočky na mnichovských periferiích. Jednu pro 
velké letecké exponáty a druhou pro exponáty 
vlakové a automobilové. Cílem zájezdu byl pou-
ze ostrovní komplex, který obsahuje mnoho ex-

pozic. Aby bylo moţné vyuţít pokud moţno celý 
otevírací čas muzea, byl odjezd stanoven na 
5:30. Před 9:30 jsme jiţ byli nastoupeni před 
muzeem a mohli začít s jeho prohlídkou. Muze-
um je doslova našlapané exponáty a rozhodně 
jej nelze za jeden den projít celé. V době naší 
návštěvy bylo několik expozic uzavřeno za úče-
lem modernizace. Bohuţel jednou z těchto ex-
pozic byla i astronomická. Naštěstí v muzeu 
jsou astronomické expozice dvě, a tak alespoň 
jednu bylo moţno zhlédnout. Dále kromě sálu 
s kosmickou technikou jistě mnohé zaujala le-
tecká expozice, která zaujímá největší prostor, 
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expozice lodí, vlakových modelů, optiky, řeme-
sel, či třeba zpracování kovů, nebo silnoproudé 
elektrotechniky. Ve sklepeních je pak velice 

zdařile vymodelovaný důlní komplex. Během 
jeho procházení lze spatřit historická i moderní 
důlní pracoviště v různých typech dolů, uhel-
ném, rudném, ale například i solném. 
Kromě značné interaktivity všech expozic se 
muzeum vyznačuje obrovským mnoţstvím mis-
trně provedených modelů a diorám. Lze zde 
také najít řadu unikátních exponátů, například 
první německá vojenská ponorka U-Bot 1, či 
Piccardův batyskaf Trieste, první raketový le-
toun Messerschmit ME-163, spoustu pouţité 
kosmické techniky, ale například i prototyp ten-
kého zrcadla o průměru 1 m s aktivními prvky, 
který byl předzvěstí prvního dalekohledu tohoto 
typu - NTT na observatoři La Silla. 
Zájezd skončil příjezdem do Plzně kolem desá-
té hodiny večer. Proběhl jistě k plné spokoje-
nosti všech zúčastněných. Jiţ nyní je jisté, ţe 
se tento zájezd bude v dohledné době opako-
vat, protoţe muzeum opravdu nelze během 
jedné návštěvy projít, coţ potvrzují i lidé, kteří 
jej navštívili jiţ i čtyřikrát a stále v něm objevují 
zcela nové věci. Doufejme, ţe během příští ná-
vštěvy jiţ budou zpřístupněny i expozice nyní 
uzavřené. 

(O. Trnka) 
 

 

VÝLET „EXPEDIČNÍ BLOUDĚNÍ“ 

 
Dne 25. června se uskutečnil jiţ třetí výlet, který 
zavedl jeho účastníky do míst, kde se konaly 
nebo dosud konají Expedice. Navazoval na po-
dobné akce z let 2007 a 2008. Při prvním výletu 
s názvem „Po stopách starých Expedic“ byla 
navštívena louka u Šťáhlav (Expedice 1960 aţ 
1991), Skalky u Losiné (1992-1995) a nedaleký 
Bambousek (1996). O rok později, během akce 
„Pochod kolem Baţantnice“, pak bylo prozkou-
máno okolí současného stanoviště Expedice. 
Letošní výlet se inspiroval v příhodě, která se 
podle záznamu v soukromém expedičním dení-
ku stala 24. července 1984. Tehdy se skupinka 
několika mladých účastníků rozhodla vyzkoušet 
novou cestu z restaurace ve Šťáhlavech na lou-
ku, kde stál tábor. Jejich pokus však nebyl 
úspěšný. Zprvu šli správným směrem, ale poz-
ději ztratili orientaci. Došli v lese k osamělé bu-
dově, kde správně usoudili, ţe uţ louku přešli, 
a tak se začali vracet směrem, kde si mysleli, ţe 
leţí louka. Tu se jim však nepodařilo najít a je-
jich cesta skončila nedaleko místa, kde se od-
dělili od původní trasy. 

Trasa letošního výletu byla naplánována tak, 
aby zpočátku kopírovala původní trasu a doved-
la výletníky také k oné budově, kterou mapa 
označila jako vodojem. 
Měla to být první zastávka naší trasy, ale pak 
jsme udělali změnu a nejprve zamířili k malé 
skalce, dobře ukryté v lese. Teprve poté jsme 
pokračovali směrem k vodojemu a našli jej. Od 
něj jsme zamířili na louku a znovu, jako tenkrát, 
trochu sešli z trasy. Vyšli jsme sice poblíţ jedné 
mýtiny, ale nebyla to ta, co jsme hledali. Dostali 
jsme se ale na známou cestu, která nás doved-
la k expediční louce. 
Zde jsme krátce zavzpomínali na staré Expedi-
ce, a protoţe počasí nasvědčovalo, ţe začne 
pršet, urychleně pokračovali dále. Dále naše 
kroky vedly na zámek Kozel a potom přes vr-
chol Maršál do blízkosti obce Raková. Zde se 
směr našeho putování obrátil směrem zpátky 
a kolem několika zajímavostí jsme v odpoled-
ních hodinách dorazili do Nezvěstic. Zde pěší 
část výletu skončila a nás uţ čekala jen jízda 
vlakem zpět do Plzně. 

 (V. Kalaš) 
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KOSMONAUTIKA 

RAKETOPLÁN SE CHYSTÁ NA FINÁLNÍ MISI 

 
Kdyţ přesně před rokem, v červenci 2010, vyšel 
ve Zpravodaji článek „Atlantis - první raketoplán 
ve výsluţbě“, psalo se v něm, ţe tento stroj 
v květnu 2010 po návratu z mise STS-132 
ukončil svou aktivní činnost a „půjde do důcho-
du“. Měl slouţit pouze jako záloţní stroj, kdyby 
se stalo něco nepředvídatelného s raketoplány 
Discovery nebo Endeavour. Například, kdyby 
během jejich letu došlo k takovému poškození, 
ţe by nebylo moţné provést přistávací manévr. 
V takovém případě se měl Atlantis vydat na zá-
chrannou výpravu a dopravit posádku poškoze-
ného kosmického letounu z oběţné dráhy zpět 
na Zemi. K ničemu takovému naštěstí nedošlo, 
a tak po úspěšném ukončení misí STS-133 
a STS-134 zůstal k dispozici letuschopný stroj 
i s posádkou. Byla by velká škoda toho nevyu-
ţít, zvlášť kdyţ tentokrát bylo moţné uskutečnit 
kosmický let za podstatně méně peněz, neţ 
obvykle. 
Panovaly obavy, jak se k tomu postaví politici, 
ale nakonec se podařilo tento dodatečný let 
schválit. Poté, co moţnost přidat ještě jednu 
vesmírnou misi posvětil americký kongres 
a prezident, mohlo se začít s její přípravou. Do-
stala označení STS-135 a jako její hlavní cíl 
bylo určeno dopravit astronauty a zásoby na 
Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Ostatně 
v posledních letech měly stejný úkol všechny 
lety raketoplánů jen s jednou jedinou výjimkou. 
Tou byla v květnu 2009 mise STS-125, jejíţ ná-
plní byl servis Hubbleova vesmírného daleko-
hledu (HST). 
Do posádky byli jmenováni samí zkušení astro-
nauti, kteří mají za sebou uţ minimálně jeden 
kosmický let. Jako velitel byl vybrán Christopher 
Ferguson, pro kterého to bude třetí vesmírná 
mise. Raketoplán Atlantis dobře zná, protoţe 
v roce 2006 jej pilotoval při misi STS-115. O dva 
roky později pak velel výpravě STS-126, kterou 
uskutečnil raketoplán Endeavour. Pilotem bude 
Douglas Hurley, který jiţ řídil raketoplán Endea-
vour během letu STS-127. Dvojici letových spe-
cialistů utvoří Sandra Magnusová a Rex Walhe-
im. Mangusová má zkušenosti nejen s třemi 
raketoplány (Atlantis, Endeavour a Discovery), 
ale i s dlouhodobým pobytem na ISS. Byla 
členkou Expedice 18 (osmnáctá stálá posádka 
ISS) a během ní strávila ve vesmíru bezmála 
134 dnů. Poslední člen posádky, Walheim, po-

letí raketoplánem Atlantis dokonce potřetí. Zú-
častnil se jiţ jeho mise STS-110 v roce 2002 
a STS-122 o šest let později. 

Jestliţe se neobjeví ţádné potíţe, měl by rake-
toplán Atlantis odstartovat do vesmíru 8. čer-
vence 2011 v 15:26 UT a jeho poslední mise je 
plánována jako třináctidenní. Původní termín 
startu byl 28. června, později však byl posunut 
kvůli tomu, ţe předchozí mise (STS-134) se po 
několika odkladech uskutečnila aţ na konci 
května. Jak jiţ bylo uvedeno, posádku budou 
tentokrát tvořit pouze čtyři astronauti, coţ je 
velmi neobvyklé. Naposledy v takovéto sestavě 
startoval raketoplán v dubnu 1983. Tehdy se 
jednalo o první let raketoplánu Challenger 
a celkově šestou misi raketoplánu (STS-6), při 
které byli na palubě také jen čtyři astronauti. Při 
všech následujících letech tvořilo posádku vţdy 
nejméně pět osob. Z jakého důvodu poletí ten-
tokrát jen čtyři lidé? Je to hlavně proto, ţe kdyby 
Atlantis z nějakého důvodu nemohl přistát, ne-
bude moţné mu vyslat na pomoc jiný raketo-
plán. V takovém případě by se posádka musela 
spolehnout na kosmické lodi Sojuz, které jsou 
připojené k ISS jako záchranná plavidla a pro-
toţe je jejich kapacita omezena, musela být po-
sádka zredukována na minimum. V ruských 
kosmických lodích se počítá s poněkud menší-
mi kosmonauty a tak i do posádky STS-135 byli 
vybráni astronauti s menší výškou. Posádka 
během příprav také navštívila Rusko, kde testo-
vala záchranné skafandry a individuální křesla, 
která by v případě nouze musela pouţít. 
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Druhým, i kdyţ ne tak podstatným důvodem pro 
čtyřčlennou posádku byl fakt, ţe tak bude moţ-
né maximálně vyuţít nosnou kapacitu raketo-
plánu a vynést do kosmu co nejvíce materiálu 
během jeho poslední zásobovací mise. Většinu 
nákladového prostoru zabere víceúčelový logis-
tický modul Raffaello s šestnácti přemístitelnými 
skříněmi, coţ je maximální počet, jaký je scho-
pen pojmout. Ty pak budou plně naloţeny po-
třebami pro ISS. Vedle Raffaella se bude na-
cházet lehký víceúčelový nosič nákladu 
(Lightweight Multi-Purpose Carrier - LMC) 
a také experiment Robotic Refueling Mission 
(RRM), který má vyzkoušet nástroje a technolo-
gie potřebné pro doplňování paliva do satelitů. 
To by mělo v budoucnu probíhat pomocí robo-
tických prostředků přímo na oběţné dráze. Na 
zmíněném nosiči LMC se pak zpět na Zemi do-
praví čerpadlo chladicího systému ISS, které 
loni z neznámých důvodů selhalo. Odborníci jej 
chtějí důkladně prozkoumat a najít příčinu zá-
vady. 
Větší část montáţe a prověrek základních kom-
ponent probíhala od jarních měsíců. Skládání 
pomocných startovacích raket začalo 29. břez-
na 2011 a bylo dokončeno v polovině dubna. Při 
stavbě byly pouţity různé zrenovované části. 
Zajímavostí je, ţe jedna z nich (horní válec levé 
rakety) byla pouţita dokonce uţ při úplně prv-
ním letu raketoplánu STS-1. S vnější nádrţí 
byly obě rakety spojeny 25. dubna. Atlantis 
opustil vystrojovací halu (OPF) 17. května, byl 
převezen do montáţní haly VAB a v následují-
cích dvou dnech jej technici připojovali ke zbyt-
ku sestavy. Kompletně sestavený raketoplán 

následně prošel řadou kontrol, a protoţe byly 
úspěšné, mohl se vydat na startovací komplex. 
Poslední cesta na startovací rampu LC39A za-
čala 31. května ve večerních hodinách a skonči-
la o den později ve 3:29 místního času. Přímo 
na rampě pak probíhaly další předstartovní pří-
pravy. Například 15. června proběhlo zkušební 
plnění vnější nádrţe palivem, při kterém byla 
objevena netěsnost na jednom z ventilů. Kon-
krétně se jednalo o ventil, kterým proudí palivo 
do hlavního motoru (SSME) číslo 3. Aby byla 
závada odstraněna, byl 21. června vyměněn za 
jiný kus. Další prověrky budou probíhat aţ do 
samotného startu, kdy se Atlantis naposledy 
vznese nad oblaka. 
Zajímavé je, ţe se vlastně jedná uţ o třetí „po-
slední“ let tohoto raketoplánu. NASA chtěla jeho 
provoz ukončit jiţ před několika lety a ponechat 
jej pouze jako zdroj náhradních dílů pro Dis-
covery a Endeavour. Kvůli tomu neprošel ani 
důkladnou servisní prohlídkou, která se měla 
uskutečnit v roce 2008. Jeho závěrečnou misí 
se měla stát výše zmíněná STS-125, během 
které se naposledy v historii vydal raketoplán 
jinam neţ k ISS. Později se ukázalo, ţe s pouze 
dvěma funkčními raketoplány není moţné splnit 
všechny plánované úkoly a tak byl znovu povo-
lán do sluţby. Poté, co absolvoval STS-129 
v listopadu 2009 a STS-132 v květnu 2010 to 
vypadalo,, ţe uţ je jeho vesmírná kariéra defini-
tivně u konce. Jak se však ukázalo, ani tento-
krát se nejednalo o jeho poslední let a Atlantis 
bude mít tu čest misí STS-135 uzavřít celou éru 
raketoplánů, která začala 12. dubna 1981 prv-
ním startem Columbie do vesmíru. 

(V. Kalaš) 
 

BLÍZKÝ VESMÍR 

PROČ JE MARS TAK MALÝ? 

 
Mars se zformoval během dvou aţ čtyř miliónů 
let, tedy mnohem rychleji neţ Země, které to 
k dosaţení konečných rozměrů trvalo padesát 
aţ sto miliónů let. Má ovšem jen 11 % její 
hmotnosti. Podle modelů formování Sluneční 
soustavy by však měl Mars nabýt rozměrů 
srovnatelných se Zemí a Venuší shromaţďová-
ním hmotnosti z menších planetesimál. Rudá 
planeta ale takovému předpokladu nedostála. 
Země byla stvořena z menších objektů velikosti 
Marsu, ale Mars sám je takový zárodek planety, 
který nikdy nekolidoval s většími objekty, které 

by z něj udělaly planetu rozměry podobnou naší 
mateřské planetě. 
Poměry radioaktivních prvků hafnia, wolframu 
a thoria byly klíčovými hráči v raných fázích 
existence Marsu. Kdyţ se planety tvořily, dife-
rencovalo se v nich na ţelezo bohaté jádro a na 
silikáty bohatý plášť. Vzhledem k tomu, ţe 
wolfram se pojí se ţelezem, najdeme jej v jádře, 
zatímco hafnium zůstává v plášti, ve viskózní 
vrstvě pod kůrou. Zdá se, ţe ke zformování jád-
ra došlo přibliţně ve stejnou dobu, kdy planeta 
dosáhla své konečné hmotnosti, čili poměr 
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wolframu, zaznamenaný v jádře, nám poskytuje 
informaci o jeho věku. 
Zadání odvozených poměrů do počítačových 
modelů formace Sluneční soustavy odhalilo, ţe 
Mars musel dosáhnout poloviny své dnešní 
hmotnosti pouhé dva miliony let po vzniku Slu-
neční soustavy. Z nějakého důvodu Mars trpěl 
nedostatkem stavebního materiálu uţ od počát-
ku. Důvod se zkoumá, ale na vině by mohla být 
gravitační „bitva“ mezi vznikajícími planetami. 

Mladý Jupiter mohl migrovat aţ do vzdálenosti 
1,5 AU od Slunce, kdy zbavoval Mars stavební 
hmoty, coţ způsobilo jeho menší rozměry. Jupi-
terovo cestování by mimo to mohlo vysvětlit 
velké rozdíly ve stavbě pásu asteroidů. 
Jeden z vedoucích muţů výzkumu tvrdí, ţe se 
Jupiter přemístil z polohy svého rodiště dovnitř 
aţ na vzdálenost 1,5 AU od Slunce. Pak se oto-
čil, kdyţ se zformoval Saturn, jak předpokládá 
jiný model a nakonec vycestoval ven na svou 

nynější pozici. To by pozměnilo rozloţení pev-
ných těles na vnitřku Sluneční soustavy 
a vysvětlila by se relativně drobná hmotnost 
Marsu. Problémem bylo, zda by se migrace Ju-
pitera dovnitř a ven v rozmezí 2 aţ 4 AU nevy-
lučovala s existencí pásu asteroidů, jak jej zná-
me dnes. 
V současné době Jupiter sídlí ve vzdálenosti 
5,2 AU od Slunce. Modely raného vzniku Slu-
neční soustavy však nasvědčují tomu, ţe vnější 
plyn planet se pohyboval na jejich oběţných 
drahách, ještě neţ se usadily na svých koneč-
ných pozicích. Pás asteroidů obsahuje obojí, jak 
velmi suchá a ledová tělesa, tak komety hlavní-
ho pásu, nicméně simulace ukazují, ţe Jupite-
rův pohyb vyprázdnil a pak znovu rozšířil popu-
laci pásu asteroidů tělesy, která se původně 
pohybovala v rozmezí 1 aţ 3 AU a zároveň tě-
mi, které pochází z oblasti za pásem asteroidů. 
Jednotlivé prvky příběhu začaly rychle zapadat 
do sebe. Simulace ukázaly, ţe pohyb Jupitera 
není v rozporu s existencí pásu asteroidů a zá-
roveň by objasnil vlastnosti pásu asteroidů, kte-
rým jsme do teď nerozuměli. 
Exoplanety jsou pozorovány v širokém rozsahu 
vzdáleností od svých mateřských hvězd, coţ 
podporuje ideu, ţe migrace ve vesmíru jsou 
běţné.

(M. Brada) 
 

 

SOUHVĚZDÍ A MYTOLOGIE 

HAD, SERPENS (SER) 

 
Toto souhvězdí je unikátní, protoţe je rozděleno 
na dvě části: Serpens Caput - hlavu Hada 
a Serpens Cauda - ocas Hada. Nicméně je to 
jen jedno souhvězdí přerušené Hadonošem, 
který hada drţí. V levé ruce Hadonoš drţí horní 
polovinu hada, zatímco jeho pravá ruka drţí 
ocas. Podle Aratuse a Maniliuse (řečtí astrono-
mové) byl Had obtočený kolem těla Hadonoše, 
ale většina hvězdných atlasů ukazuje hada jen 
procházejícího mezi nohama nebo za tělem 
Hadonoše. Had je druhým největším hadem na 
obloze, největší je Hydra - vodní had. 
V mytologii byl Hadonoš popsán jako léčitel 
Asclepius, syn Apolla, jehoţ had mu pomáhal 
v lese hledat léčivé byliny. Asclepius byl zobra-
zován s holí, po níţ se had plazí. S tímto vyob-
razením se setkáváme ještě dnes v lékárnách či 
lékařských knihách. Jinak hadi jsou symbolem 

znovuzrození, protoţe kaţdoročně několikrát 
svlékají kůţi. 
Ptolemaios ve svém Almagestu (kolem roku 
140 n. l.) uvedl Hadonoše a Hada jako samo-
statné souhvězdí, ale třeba v 16. stol. n. l. pol-
ský astronom Johanes Hevelius a anglický as-
tronom John Flamsteed ve svých hvězdných 
mapách zobrazují tato dvě souhvězdí jako jed-
no. Kdyţ na konci dvacátých let 20. století Me-
zinárodní astronomická unie definitivně stano-
vovala 88 souhvězdí, belgický astronom Eugé-
ne Delporte rozdělil Hada na dva díly tak, jak ho 
známe dnes (přičemţ Hlava je daleko větší díl, 
její plocha je více neţ dvakrát větší neţ Ocas). 
Ve starém Egyptě bylo zhruba v místech Hada 
a Hadonoše souhvězdí Krokodýla na zádech, 
ve staré Mezopotámii to byli dva hadi, známé 
jako Mušhuššu a Bašmu (Mušhuššu byl popsán 
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jako kříţenec draka, lva a ptáka a Bašmu jako 
rohatý had) 
Číňané si v těchto hvězdách nepředstavovali 
hada, ale dvě poloviny zdi, obklopující nebeský 
trh - Tianshi. Většina Tianshi leţí v Hadonošovi 
a jiţním Herkulovi. Théta, éta a ksí Serpentis 
byly součástí levé (východní) zdi Tianshi, za-
tímco gama, beta, delta alfa a epsilon Serpentis 
byly součástí jeho pravé (západní) zdi. Ný 
a omikron Serpentis byly součástí Shilou, sou-
hvězdí se šesti hvězdami, představující halu 
nebo věţ, která stojí na nebeském trhu. Sigma 
Serpentis a lambda Ophiuchus tvořily sou-
hvězdí Liesi, coţ představuje pasáţ prodejen 
klenotníků. 
Nejjasnější hvězda Hada je alfa - Unuk (z arab-
ského Unuk-al-hai - krk hada), která má jasnost 
2,63 mag. V souhvězdí Hada se také nachází 
několik hvězdokup, z nichţ nejznámější je hvěz-

dokupa M5 a M16, která je součástí Orlí mlho-
viny. 
Had je letní souhvězdí, u nás je dobře viditelné 
hlavně v červenci, kdy je celé nad obzorem. 

 
(D. Větrovcová) 

 

 

MINISLOVNÍČEK: PLANETY 

 

Uţ v dávné minulosti si lidé při pohledu na noč-
ní oblohu všimli, ţe hvězdy zůstávají ve stálých 
obrazcích - souhvězdích. Těmto hvězdám se 
říkalo stálice. Existovalo však několik „hvězd“, 
které v průběhu času měnily svoji polohu vůči 
stálicím. Tyto „hvězdy“ byly označeny jako 
bludné hvězdy. Teprve mnohem později se zjis-
tilo, ţe tyto bludné hvězdy patří do Sluneční 
soustavy a dnes jsou označeny jako planety. 
Počet planet se postupem doby měnil. Zprvu se 
jednalo pouze o tělesa, která byla viditelná pou-
hým okem. A tak poslední planetou byl Saturn. 
Vyuţití dalekohledu v astronomii umoţnilo po-
stupně objev Uranu, Neptunu a v roce 1930 
i Pluta. Počet planet nám vzrostl na devět. 
V roce 2006 na zasedání Mezinárodní astrono-
mické unie (IAU) v Praze ale přišla změna. Pla-
neta Pluto byla z kategorie planet přeřazena do 
jiné, nově vzniklé kategorie. 
Jaká jsou vlastně kritéria pro planetu a jsou vů-
bec definována? 
Pokud se zeptáme např. školáků, co jsou to 
planety, dozvíme se přibliţně toto: „Planety obí-
hají kolem Slunce. Jsou menší neţ Slunce 
a jsou oproti němu málo hmotné. Také nesvítí 
vlastním světlem, ale pouze sluneční světlo od-
ráţejí.“ 
Pojďme nyní tuto školskou definici poněkud ro-
zebrat. Pokud pomineme fakt, ţe planety ne-

obíhají kolem Slunce, ale okolo společného tě-
ţiště se Sluncem, zjistíme, ţe na oběhu se ne-
podílí jen planety. Obíhají také další objekty 
patřící do oblasti meziplanetární hmoty, jako 
jsou komety, asteroidy apod. Tyto objekty jsou 
také menší a méně hmotné oproti Slunci. Ale 
kde je ta hranice, co ještě je a není planeta? 
U velkých  - jovistických (typu Jupitera: Jupiter, 
Saturn, Uran, Neptun) i u malých - terestrických 
(typu Země: Merkur, Venuše Země, Mars) je to 
celkem jasné. Kaţdá tato skupina má určité 
společné charakteristiky. Ale co Pluto, které se 
velikostí a hmotností přibliţuje spíše asteroi-
dům? Pluto se nejen vymykalo z obou skupin, 
ale navíc mělo některé charakteristiky typické 
pro objekty meziplanetární hmoty. A navíc se 
v roce 2005 podařilo objevit další objekt (Eris), 
který měl dokonce větší hmotnost neţ Pluto. 
Objevy dalších objektů daleko za dráhou Pluta 
následovaly. 
Rovněţ tvrzení, ţe planety nesvítí vlastním 
světlem a pouze odráţí sluneční světlo, při bliţ-
ším zkoumání také neobstojí. Velké plynné pla-
nety totiţ produkují kromě odraţeného i vlastní 
záření. Příčiny a charakter vlastního vyzařování 
jsou ale jiné neţ u hvězd. Např. planeta Jupiter 
vyzařuje v infračerveném oboru asi 2x více zá-
ření, neţ ho dostává od Slunce. Důvodem vyza-
řování je gravitační smršťování, při kterém 
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vrchní vrstvy atmosféry planety tlačí na vnitřní 
části (jádro). Planety samozřejmě nemohou zá-
řit jako jiné hvězdy. Nemají totiţ dostatečnou 
hmotnost na to, aby se v nich mohla zaţehnout 
termonukleární fúze. 
Nicméně ale ve vesmíru existují hvězdy relativ-
ně malých rozměrů označovaných jako hvězdní 
trpaslíci. Existují bílí, červení i hnědí trpaslíci. 
Zatímco bílí trpaslíci září poměrně vydatně, 
opakem jsou hnědí trpaslíci. Ač nemusí být ve 
velkých vzdálenostech, svítí velmi slabě, takţe 
je obtíţné je vůbec detekovat. A právě hnědí 
trpaslíci jsou povaţováni za jakýsi předěl mezi 
hvězdami a planetami. Hranice mezi těmito 
dvěma typy objektů není přesně definována. 
A to ještě není výčet všech problémů úplný. De-
tekovány byly planety i mimo naši Sluneční 
soustavu, kterým říkáme exoplanety. Vzhledem 
ke vzdálenostem zdaleka neznáme řadu cha-
rakteristik a navíc zde existuje výběrový efekt, 
který preferuje velké exoplanety. Ty malé mo-
hou být zatím pod rozlišovací schopnosti sou-
časné přístrojové techniky. Existují také teorie, 
které upozorňují na to, ţe některé exoplanety se 
pohybují u objektů, které nejsou typickou 
hvězdou. Další teorie připouští, ţe některé 
exoplanety nemusí být gravitačně vázány na 
mateřské těleso a mohou bloudit ve volném 
prostoru.  
Je tedy jasné, ţe jednoznačně definovat co je 
a co není planetou není aţ tak úplně jednodu-
ché. 
A to byl i důvod, proč Mezinárodní astronomická 
unie se pokusila v roce 2006 o definici planet. 
Ţe to nebyl jednoduchý úkol, ukázalo jednání. 
Chvílemi se zdálo, ţe Sluneční soustava bude 
mít planet dokonce přes dvacet. Nakonec však 
zvítězilo kompromisní řešení. 
Jaká je tedy definice planety? Tu nám objasňuje 
rezoluce 5A (Definition of „planet”). Podle ní 
musí planeta splňovat následující kritéria: 
Planeta musí být nebeské těleso, které obíhá 
okolo Slunce. Z této podmínky je jasné, ţe se 
nevztahuje např. na exoplanety. Protoţe kolem 
Slunce obíhají i objekty meziplanetární hmoty, 
které je nutné vyloučit, je další podmínkou, ţe 
planeta musí mít dostatečnou hmotnost na to, 
aby její gravitace ustavila tvar odpovídající hyd-
rostatické rovnováze. Rozhodujícím měřítkem 
bude proto hmotnost objektu. Kulovitý tvar totiţ 
mají jen velká a hmotná tělesa, jako jsou 
hvězdy, planety a některé měsíce. Malá tělesa 
jako jsou komety a asteroidy (planetky) mají 

převáţně tvar nepravidelný. Lze říci, ţe čím je 
těleso hmotnější, tím dochází k přesnějšímu 
kulovitému tvaru. Touto podmínkou jsme vylou-
čili komety a většinu asteroidů. Nicméně ještě 
nám zůstala některá větší tělesa, která také 
obíhají kolem Slunce a mají tvar kulový jako je 
např. Pluto, Eris a některá další. Proto byla při-
jata ještě další podmínka, která upřesňuje, ţe 
těleso vyčistilo okolí své dráhy. Je proto ve 
svém okolí svými rozměry a hlavně svou hmot-
ností opravdu dominantní. V minulosti stihlo ve 
svém okolí gravitačně přitáhnout drobnější 
fragmenty. Tímto způsobem bylo vyloučeno 
z kategorie planet např. Pluto. Na podobné drá-
ze jako má Pluto se totiţ pohybují další tzv. 
transneptunické objekty. Rovněţ Ceres není 
planetou. Má totiţ podobnou dráhu kolem Slun-
ce jako několik tisíc dalších těles. 
Kromě definice planety se IAU usnesla na ter-
mínu trpasličí planeta a rozdělení těles Sluneční 
soustavy.  
Trpasličí planeta je rovněţ nebeské těleso, kte-

ré splňuje následující kritéria: 
a) obíhá okolo Slunce, 
b) má dostatečnou hmotnost na to, aby jeho 
gravitace ustavila tvar odpovídající hydrostatic-
ké rovnováze, přičemţ bude zahájen proces 
prověření objektů blízko této stanovené hranice, 
na jehoţ základě bude těleso přeřazeno do pat-
řičné kategorie, 
c) nevyčistilo okolí své dráhy, 
d) není satelitem planety. 
Posledním bodem usnesení se říká, ţe s výjim-
kou satelitů planet budou všechny ostatní objek-
ty, které obíhají okolo Slunce označovány spo-
lečným termínem malá tělesa Sluneční sousta-
vy. Těmito tělesy není jen meziplanetární hmota 
(komety, asteroidy, meteoroidy) ale i většina 
transneptunických objektů (TNO). 

(L. Honzík) 
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AKTUÁLNÍ STAV OBLOHY 

červenec 2011 

1. 7.   24:00       –       15. 7.   23:00       –       31. 7.   22:00  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po- znám-

ka: všechny údaje v tabulkách jsou vztaženy k Plzni  v SELČ (středoevr.. letním čase) 
 

   SLUNCE 

datum 
vých. kulm. záp. 

pozn.: 
h    m h    m    s h    m 

1. 05 : 01 13 : 10 : 20 21 : 19 
Kulminace vztaţena k průchodu středu  
slunečního disku poledníkem katedrály 
sv. Bartoloměje v Plzni 

 

10. 05 : 08 13 : 11 : 52 21 : 14 

20. 05 : 19 13 : 12 : 53 21 : 05 

31. 05 : 33 13 : 12 : 57 20 : 51 

Slunce vstupuje do znamení:  Lva dne: 23. 7. v  06 : 12  hod. 

Carringtonova otočka:  č. 2112 dne: 3. 7. v  02 : 14 : 24  hod. 

Carringtonova otočka:  č. 2113 dne: 30. 7. v  07 : 11 : 54  hod. 
 

MĚSÍC 

datum 
vých. kulm. záp. fáze čas 

pozn.: 
h    m h     m h    m  h    m 

1. 05 : 01 13 : 15 21 : 18 nov 10 : 53 
začátek lunace  

č. 1095 

8. 14 : 03 19 : 16 - 1. čtvrť 08 : 29  

15. 21 : 04 00 : 54 05 : 22 úplněk 08 : 39  

23. 23 : 51 06 : 49 14 : 24 poslední čtvrť 07 : 01  

30. 05 : 07 12 : 52 20 : 21 nov 20 : 39 
začátek lunace 

č.1096 

přízemí:  7. 7.  v 15 : 53 hod. vzdálenost:  369 570 km   

odzemí:  22. 7. v 00 : 45 hod. vzdálenost:  404 355 km   
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PLANETY 

název datum 
vých. kulm. záp. 

mag. souhv. pozn.: 
h     m h     m h     m 

Merkur 
20. 07 : 53 14 : 59 22 : 04 0,5 

Lev nepozorovatelný 
30. 07 : 57 14 : 41 21 : 24        1,1       

Venuše 
20. 04 : 38 12 : 41 20 : 44 

     - 3,9 
Blíţenci 

nepozorovatelná 
30.  05 : 03 12 : 54 20 : 44 Rak 

Mars 
20. 02 : 26 10 : 33 18 : 41 

1,4 Býk 
ve 2. pol. měsíce 

ráno nad V 30.  02 : 13 10 : 24 18 : 34 

Jupiter 
20. 00 : 33 07 : 39 14 : 44 - 2,4 

Beran 
ráno nad           

východem 30.  23 : 52  07 : 03 14 : 11 - 2,5 

Saturn 
20. 12 : 09 18 : 00 23 : 51 

0,9 Panna  
večer nad         

západem 30.  11 : 33 17 : 23 23 : 13 

Uran 20. 23 : 22 05 : 33 11 : 41 5,8 Ryby 
ve druhé polovině 

noci 

Neptun 20. 22 : 18 03 : 27 08 : 32 7,8 Vodnář 
ve druhé polovině 

noci 

SOUMRAK 

datum 

začátek konec 

pozn.: astr. naut. občan. občan. naut. astr. 

h     m h     m h     m h     m h     m h     m 

9. x 03 : 22 04 : 24 21 : 58 23 : 00 x 

 19. 02 : 07 03 : 39 04 : 36 21 : 48 22 : 45 x 

29. 02 : 47 03 : 59 04 : 51 21 : 32 22 : 26 23 : 36 

 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA - ÚKAZY V ČERVENCI 2011 
 

 

 

Všechny uváděné časové údaje jsou v čase právě uţívaném (SELČ),  
pokud není uvedeno jinak 

 
 
 
 

Den h   Úkaz 

2 16 Pollux 9,60° severně od Měsíce  

4 17 Země v odsluní (152,1 miliónu km) 

5 06 Aldebaran 5,5° jiţně od Marsu 

5 06 Regulus 5,72° severně od Měsíce 

9 01 Spika 2,59° severně od Měsíce 

10 10 Uran je stacionární 
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Den h   Úkaz 

12 05 Antares 3,35° jiţně od Měsíce 

20 7 Merkur v největší východní elongaci (27° od Slunce) 

23 17 Mars 5° jiţně od β Tau (Elnath) 

23 23 Jupiter 5° jiţně od Měsíce 

26 17 Aldebaran 6,61° jiţně od Měsíce 
 

 
 
 

 

ENDEAVOUR POMOHL ODHALIT DVOJICI ZLODĚJŮ 

 
Kdyţ se raketoplán vrací z vesmíru a blíţí se k místu přistání, pohybuje se zpočátku nadzvukovou 
rychlostí. Proto mohou lidé v okolí zaslechnout dvojici silných dutých ran, které po sobě následují 
s odstupem necelé sekundy. Tomuto jevu se říká sonický třesk, a ten, který způsobil raketoplán 
Endeavour při svém posledním přistání 1. června 2011, měl nečekané následky. V Kissimmee, coţ 
je jedno z předměstí Orlanda, probudil ve 2:31 místního času ze spánku Amandu Kay Way. Ta zjiš-
ťovala, co se vlastně děje, podívala se ven z okna a uviděla dva muţe, kteří vykrádali její auto. 
Okamţitě zavolala polici a mezitím sledovala, jak zloději přeběhli přes dvůr a vloupali se do dalšího 
vozu. Policejní hlídka dorazila na místo během chvíle a pachatele, kteří před ní utekli, po prohledá-
ní okolí nalezla a zadrţela. Zjistilo se, ţe vykradači jsou dva osmnáctiletí mladíci - Justin Dinzey 
a Melvin Andrew Manning mladší. Následné vyšetřování pak ukázalo, ţe onu noc jiţ mají na svě-
domí minimálně čtyři auta a jedno vloupání do domu v nedalekém městě Remington. 
Na základě těchto skutečností byl Endeavour v některých článcích označen jako hrdina, který po 
nocích bojuje se zločinem a poté, co se na scéně objeví policie, skromně zmizí ve tmě. Je to sice 
hezká představa, ale bohuţel na pomoc raketoplánů proti podsvětí se Američané nemohou spolé-
hat dlouho. V červenci se má uskutečnit poslední vesmírná mise a poté, co skončí, jiţ raketoplány 
ţádný sonický třesk při přistávacím manévru nezpůsobí. 
 

(V. Kalaš) 
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