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astronomie

 A čkoli jsou planety v kosmickém měřítku 
pouhým odpadním materiálem, který 
pro velkolepý příběh vesmírné expanze 

vůbec není podstatný, představují vlastně tu nej-
rozmanitější a nejzajímavější třídu objektů ve 
vesmíru. Žádná jiná nebeská tělesa nejsou zapo-
jena do tak složité souhry astronomických, geo-
logických, chemických a biologických procesů. 
Žádné jiné místo ve vesmíru nedokáže uchovat 
život, jaký známe. Světy v naší Sluneční sousta-
vě se vyznačují velkou různorodostí, ale přesto 
nás jen stěží dokázaly připravit na objevy minu-
lé dekády, během níž astronomové nalezli ve ves-
míru už více než 200 extrasolárních planet.

Ohromná rozmanitost jejich hmotností, 
rozměrů, složení a oběžných drah představuje 
výzvu pro ty z nás, kteří se snaží objasnit jejich 

původ. Když jsem v polovině 70. let postgradu-
álně studoval, představovali jsme si vznik pla-
net spíše jako dobře uspořádaný determinis-
tický proces – jakousi výrobní linku, která bez-
tvaré disky z prachu a plynu přeměňuje na 
jednu kopii naší sluneční soustavy za druhou. 
Nyní však zjišťujeme, že je tento proces ve sku-
tečnosti chaotický a že v každém systému při-
náší jiné výsledky. Světy, které se na jeho kon-
ci vynoří, vznikly jako následek vzájemného 
souboje různých mechanismů tvoření a de-
strukce. Mnohé z nich jsou rozervány na kusy, 
spáleny na uhel mateřskou hvězdou nebo od-
mrštěny do mezihvězdného prostoru. I naše 
planeta může mít někde ztracené sourozence, 
kteří nyní bezcílně bloudí nekonečným tem-
ným prostorem.

Vznik planet jsme dlouho považovali za zákonité děje s předem daným 
výsledkem. Nyní se ukazuje, že je to překvapivě chaotický proces.
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Studium vzniku nových planet leží na po-
mezí astrofyziky, planetologie, statistické me-
chaniky a nelineární dynamiky. Zjednodušeně 
řečeno, planetologové si dosud v ypracovali 
dvě základní teorie. První je scénář sekvenční 
akrece, který předpokládá postupné shluková-
ní drobounkých prachových zrnek na stále vět-
ší valouny až balvany, které buď zachytí velké 
množství plynu – a stanou se nich plynní obři, 
jako třeba Jupiter, anebo plyn nezachytí –  
a vzniknou kamenné planety podobné Zemi. 
Hlavním nedostatkem tohoto scénáře je, že jde 
o pomalý proces, v jehož průběhu se plyn může 
rozptýlit ještě dříve, než dojde k jeho dokon-
čení. 

Alternativou je scénář gravitační nestability, 
který tvrdí, že plynní obři vznikají v prudkém 

víru při rozpadu prenatálního plynoprachové-
ho disku, což je proces, který v malém v napo-
dobuje vznik hvězd. Tato hypotéza zůstává stá-
le sporná, protože předpokládá existenci vyso-
ce nestabilních podmínek, které nemusí nutně 
nastat. Kromě toho astronomové zjistili, že 
mezi nejtěžšími planetami a nejlehčími hvěz-
dami leží „pustina“, jinak řečeno nedostatek 
objektů tvořících jejich přechody. Tato nespo-
jitost nám napovídá, že planety nejsou prostě 
jen „malé hvězdy“, ale tělesa úplně odlišného 
původu.

Ačkoli ve vědecké komunitě tato polemika 
stále není rozhodnuta, většina považuje scénář 
sekvenční akrece za pravděpodobnější. Také 
já se na něj v dalším textu zaměřím.

Douglas N. C. Lin

Ilustrace Don Dixon

MLADÁ OBŘÍ PLANETA zachycuje 
plyn z disku utvořeného kolem 

nově zrozené hvězdy.
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 1.  Kolaps mezihvězdného mračna  
  Čas: 0 (počáteční okamžik vzniku planet)

Naše sluneční soustava patří ke galaxii tvořené přibližně 100 miliardami hvězd ovinu-
tých mračny prachu a plynu z pozůstatků předchozích generací hvězd. Termín „prach“ 
v tomto kontextu označuje mikroskopické kousky vodního ledu, železa a ostatních pev-
ných látek, které zkondenzovaly v chladných vnějších vrstvách hvězd a byly následně 
vymrštěny do mezihvězdného prostoru. Pokud jsou plynoprachová mračna dostatečně 
studená a hustá, mohou se gravitační silou zhroutit do sebe a vytvořit nové hvězdokupy 
v procesu trvajícím 100 000 až několik miliónů let (viz „Fountains of Youth: Early Days 
in the Life of a Star; Thomas P. Ray, Scientific American, srpen 2000). 

Kolem každé hvězdy rotuje disk tvořený zbytkovým plynem a prachem, potenciál-
ním stavebním materiálem pro nové planety. Nově utvořené disky obsahují převážně 
vodík a helium. V horké a husté centrální oblasti se prachová zrna vypaří, ve studené 
a řídké periferii prachová zrnka přetrvají a rostou, jak na nich kondenzuje pára.

Astronomové objevili mnoho nových hvězd obklopených takovými disky. Hvězdy  
o stáří mezi jedním až třemi milióny let vlastní disky bohaté plynem, zatímco hvězdy 
starší než deset miliónů let už mají disky štíhlejší, protože většina plynu již byla „vyfou-
kána“ nově zrozenou hvězdou nebo jasnými okolními hvězdami. Toto časové rozpětí 
proto vymezuje období, ve kterém mohou vznikat planety. Hmota těžkých prvků v těch-

to discích je zhruba srovnatelná s hmotou těžkých 
prvků v planetách slunečního systému, což může 
naznačovat, že planety skutečně vznikají z těchto 
disků.
 Konečný okamžik: Nově zrozená hvězda obklopená 
plynem a prachovými zrny velkosti mikronu

2.   Roztřídění disku  
  Čas: Asi 1 milión let 

Prachová zrna v protoplanetárním disku jsou ply-
nem promíchávána, takže se navzájem sráží, při-
čemž někdy zůstanou nalepená u sebe, jindy se od 
sebe zase oddělí. Prach pohlcuje sluneční záření 
a odráží ho zpět v infračerveném spektru, díky 
čemuž se teplo může šířit i do těch nejtemnějších 
oblastí uvnitř disku. Teplota, hustota a tlak plynů 
v disku obecně klesají se vzdáleností od centrální 
hvězdy. Vlivem rovnováhy mezi tlakem, rotací a 
gravitací obíhá plyn hvězdu nepatrně pomaleji, 

KOSMIČTÍ ZAJÍČCI Z PRACHU
[2. STÁDIUM]

Dokonce i ty nejmajestátnější planety začínaly ze skromných poměrů: jako 
prachová zrna o velikosti pouhého mikrometru (což byl vlastně popel z dávno 
mrtvých hvězd) vznášející se uvnitř rozvířeného plynného disku. Teplota dis-
ku, klesající se vzdáleností od nově zrozené centrální hvězdy, definuje tak-

zvanou „sněžnou čáru“, za kterou voda zůstává zamrzlá. V naší sluneční sou-
stavě sněžná čára vyznačuje hranici mezi vnitřními kamennými planetami a 
vnějšími plynnými obry.

3    Na sněžné čáře jsou lokální podmínky takové, 
že síla odporu prostředí se obrátí. Zrna se zde 
začnou shromažďovat a snadno spojovat do 
větších těles zvaných planetesimály.

1   Zrna se srážejí, shlukují a rostou.

Disk z plynu a prachu

Prach klesající po 
spirále ke středu 
soustavy

2–4 AU

2    Malá zrníčka jsou unášena s plynem, ale na zrna větší 
než jeden milimetr působí síla odporu prostředí, 
takže začnou po spirále padat ke středu disku.

Protoslunce Sněžná čára
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 3.   Vývoj planetových embryí  
 Čas: 1 milión až 10 miliónů let

Povrchy Merkuru, Měsíce a asteroidů pokryté krátery nás nenechávají na pochybách, 
že vznikající planetární systémy jsou rušné střelnice. Srážky mezi jednotlivými plane-
tesimálami mohou způsobit buď jejich sloučení nebo naopak rozbití. Ustavení rovno-
váhy mezi spojováním a rozpojováním těles vede k takovému velikostnímu rozdělení, 
v kterém malá tělesa tvoří většinu povrchové plochy vznikajícího systému, zatímco vel-
ká tělesa tvoří většinu jeho hmotnosti. Oběžné dráhy těles mohou být zpočátku elip-
tické, ale postupem času odpor plynu a vzájemné srážky vnutí tělesům kruhové dráhy 
kolem centrální hvězdy. 

Růst těles zpočátku pohání sám sebe. Čím větší je planetesimála, tím silnější gravi-
tací působí na své okolí, a tím rychleji zachycuje své méně hmotné partnery. Jakmile 
však tělesa dosáhnou hmotnosti srovnatelné s naším Měsícem, jejich gravitace natolik 
vzroste, že rozvíří okolní pevný materiál a většinu ho odmrští pryč. Tímto způsobem 
samy omezují svůj růst. Zrodí se „oligarchie“ – populace planetových embryí s podob-
nými hmotnostmi, které se vzájemně přetahují o zbývající planetesimály.

než by se ve stejné vzdálenosti chovalo pevné 
těleso.

Díky tomu prachová zrna, která narostla na více 
než několik milimetrů, mají tendenci předbíhat 
plyn, který jim proto začne klást čelní odpor a zpo-
malovat je, takže zrna začnou po spirále klesat do 
centra disku ke hvězdě. Čím více zrna narostla, tím 
rychleji se pohybují. Balvany o velikosti jednoho 
metru mohou za 1000 let zkrátit svou vzdálenost 
ke hvězdě na polovinu.

Jak se přibližují ke hvězdě, prachová zrna se za-
čnou zahřívat a následně se odpaří voda plus další 
látky z nízkým bodem varu, označované jako „tě-
kavé“. Vzdálenost, ve které se tak stane (neboli 

„sněžná čára“), leží v rozmezí 2 až 4 astronomických 
jednotek od hvězdy, což v naší sluneční soustavě 
spadá mezi oběžné dráhy Marsu a Jupitera. (Vzdá-
lenost Země od Slunce odpovídá jedné astronomic-
ké jednotce.) Takzvaná sněžná čára rozděluje pla-
netární systém na dvě oblasti. Vnitřní oblast, chudá 
na těkavé látky, je zaplněná kamennými tělesy. 
Vnější oblast je naopak na těkavé látky bohatá, tak-
že je zaplněná tělesy z ledu.

Přímo na vlastní sněžné čáře mají molekuly 
vody, odpařené z prachových zrn, tendenci se spo-
jovat. Tato akumulace vody následně spustí kaská-
du dějů. Na sněžné čáře vznikne diskontinuita ve 
vlastnostech plynu, která způsobí náhlý pokles 
jeho tlaku. Rovnováha sil začne urychlovat rotaci 
plynu okolo centrální hvězdy, takže okolní pracho-
vá zrna přestanou zakoušet čelní odpor prostředí, 
který je dříve zpomaloval, a naopak pocítí „vítr do 
zad“, který je urychlí, takže se zastaví jejich po-
stupná spirálová migrace k centru. Jak přicházejí 
další a další zrna z vnějších oblastí disku, začnou 
se na sněžné čáře hromadit. Na sněžné čáře vznik-
nou „závěje“.

Zrna nahromaděná u sebe se začnou srážet a 
růst. Některá z nich prorazí sněžnou čáru a pokra-
čují v migraci do centra, ale během tohoto procesu 
se pokryjí blátem a složitými molekulami, díky kte-
rým se stanou lepivější. V některých oblastech je 
prach již tak hustý, že jejich růst začne akcelerovat 
také kolektivní gravitační přitažlivost zrn.

Tímto způsobem prachová zrna utvoří až kilo-
metrová tělesa zvaná planetesimály. Na konci toho-
to stadia planetesimály zachytí téměř veškerý pů-
vodní prach z oblasti. Planetesimály je obtížné po-
zorovat přímo, ale astronomové odvozují jejich 
existenci z pozůstatků po jejich srážkách (viz “The 
Hidden Members of Planetary Systems”; David 
Ardila, Scientific American, srpen 2004).
 Konečný okamžik: Roj stavebních bloků o rozmě-
rech kolem jednoho kilometru, označovaných 
jako planetesimály

VZESTUP OLIGARCHIE
[3. STÁDIUM]

Miliardy planetesimál o rozměrech kolem jednoho kilometru vzniklých ve 2. stadiu se nadále 
spojují do těles o rozměrech Měsíce až Země, zvaných planetová embrya. Tato relativně už jen 
málo početná „oligarchie“ embryí dominuje svým oběžným zónám a navzájem soupeří o zbylý 
materiál z plynoprachového disku.

Embryím dojde stavební materiál a přestanou růst.

Planetesimály se srážejí a spojují. 

Několik těles zažívá prudký růst, a ty pořádně zamíchají s oběžnými drahami ostatních.
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Každé embryo má svou „krmnou zónu“ – úzký 
pás vycentrovaný kolem jeho oběžné dráhy. Jakmi-
le embryo „sní“ většinu planetesimál v této zóně, 
jeho růst začne stagnovat. Z jednoduché geometrie 
vyplývá, že rozměry krmicí zóny a délka období kr-
mení rostou se vzdáleností embrya od hvězdy. Ve 
vzdálenosti 1 astronomické jednotky se embrya 
ustálí na 0,1 hmotnosti Země během 100 000 let. 
Dále směrem do periferie, ve vzdálenosti 5 astro-
nomických jednotek, dosáhnou embrya hmotnosti 
4 Zemí během několika miliónů let. Embrya mo-
hou narůst ještě více v blízkosti sněžné čáry nebo 
na okrajích mezer v disku, kde planetesimály mají 
také tendenci se akumulovat.

Vzestup oligarchie zaplní systém nadbytkem tě-
les usilujících stát se plnoprávnými planetami, ale 
pouze některé z nich to skutečně dokážou. Planety 
v naší sluneční soustavě se na první pohled zdají být 
rozmístěny daleko od sebe, ale ve skutečnosti jsou 
u sebe tak blízko, jak to jen jde. Pokud bychom dnes 
mezi terestrické planety vložili další planetu hmot-
nosti Země, všechny by to destabilizovalo. To samé 
platí o ostatních známých systémech. Když přijde-
te k šálku kávy, který je naplněný přesně po okraj, 
můžete se slušnou pravděpodobností učinit závěr, 
že kávu nejspíše někdo přelil, protože nalití kávy až 
k okraji, aniž by se vylila jediná kapka, je méně 
pravděpodobné. A něco podobného platí i v plane-

tárních systémech, které pravděpodobně začínaly  
s větším množstvím materiálu, než se kterým skon-
čily. Tělesa jsou vypuzována ze systému tak dlouho, 
dokud systém nedosáhne rovnovážného uspořádá-
ní. Astronomové již v mladých hvězdokupách zpo-
zorovali takovéto volné planety nepatřící k žádné-
mu slunci.
Konečný okamžik: Oligarchie planetových embryí 
o hmotnosti Měsíce až Země

 4.   Zrodí se plynný obr
  Čas: 1 milión až 10 miliónů let

Jupiter pravděpodobně kdysi začínal kariéru jako 
zárodek velikostně srovnatelný se Zemí, jemuž se 
nakonec podařilo nashromáždit plyn hmotnostně 
odpovídající přibližně 300 Zemím. Takovýto úžas-
ný růst závisel na řadě vzájemně soupeřících vlivů. 
Gravitace embrya přitahovala plyn z disku, ale 
padající plyn uvolňoval svou energii teplem, takže 
než se usadil, musel se nejprve ochladit. Rychlost 
růstu je tedy omezená účinností chlazení. Pokud je 
ochlazování příliš pomalé, centrální hvězda může 
vytlačit plyn z disku ještě předtím, než embryo 
dostane šanci vybudovat si silnou atmosféru. Hlav-
ním „úzkým hrdlem“ v procesu odvodu tepla je 
vyzařování vnějšími vrstvami vznikající atmosféry, 
které závisí na průsvitnosti plynu (průsvitnost závi-
sí hlavně na složení plynu) a na teplotním gradien-

A JAK DO TOHO 
ZAPADÁ JUPITER?
Ze všech stadií vzniku planet zatím v jistém 
smyslu nejméně rozumíme zrození prvního 
plynného obra. Jednou ze záhad je, že Jupi-
terovo jádro je velmi malé, až téměř nicotné – 
daleko menší než kritická hmotnost, kterou 
vědci považují za nezbytnou k tomu, aby se 
padající plyn mohl ochladit a usadit. Mohly 
tam tedy fungovat ještě další ochlazovací 
mechanismy, například rozptyl tepla na mini-
aturním disku okolo proto-Jupitera. Anebo 
mohlo vnitřní proudění plynu rozhlodat pů- 
vodní Jupiterovo jádro až na dnešní rozměry.

dalším problémem je, že podle teoretických 
výpočtů by měl proto-Jupiter migrovat ke 
středu soustavy rychleji, než dokázal akumu-
lovat svůj plyn. Něco tedy muselo zbrzdit 
jeho pohyb, například tlakové rozdíly v plynu, 
proudění plynu, turbulence nebo gravitační 
působení mezi planetovými embryi. 

…ALE VELKÝ SKOK PRO PLANETY
[4. STÁDIUM]

Utvoření prvního plynného obra jako je Jupiter je osudovým okamžikem v historii 
planetárního systému. Pokud taková planeta vznikne, ovlivní výslednou podobu 
zbylého systému. Aby se však tak stalo, musí embryo stihnout shromáždit 

dostatek plynu dříve, než po spirále klesne do středu soustavy, kde na něj čeká 
náruč hvězdy.

Embryo

Nevyvážený 
točivý moment

Gravitace planety přitahuje plyn, ale ten se na ní nemůže usadit, dokud se patřičně 
neochladí. Může se tedy stát, že planeta klesne po spirále k centrální hvězdě ještě dřív, 
než nashromáždí dostatek plynu. Je možné, že se vytvoření plynného obra podaří jen 
menšině systémů.

Embryo

Teplo

Plyn
Plyn

Embryo generuje svým pohybem v okolním plynu vlny, které jsou silou působící proti 
vzniku plynného obra. Tyto vlny působí na planetu nevyváženým točivým momentem, 
který ji zpomaluje, a tím způsobuje pokles její oběžné dráhy k centru.
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tu (závisejícím převážně na počáteční hmotnosti 
embrya).

Rané modely ukazovaly, že embrya potřebují 
dosáhnout kritické hmotnosti – asi desetinásobku 
Země, aby mohla vyzařovat teplo dostatečně rych-
le. Takto velká embrya mohou narůst v blízkosti 
sněžné čáry, kde již existuje dostatek nahromadě-
ného materiálu z dřívější doby. Právě to může být 
důvodem, proč se i náš Jupiter nachází těsně za 
sněžnou čarou. Embrya však mohou narůst kdeko-
li, pokud by disk obsahoval více stavebního mate-
riálu, než kdysi planetologové předpokládali. Ve 
skutečnosti již astronomové pozorují mnoho hvězd, 
jejichž disky jsou několikanásobně hustší, než čini-
ly dřívější odhady. V takovém případě odvod tepla 
není až tak nepřekonatelným problémem.

Dalším faktorem, který pracuje proti vzniku 
plynných obrů, je tendence embrya spirálově se při-
bližovat ke hvězdě v centru disku. V procesu, který 
označujeme jako migrace I. typu, embryo generuje 
v okolním plynném disku vlnu, která je zase příči-
nou gravitačního přitahování embrya ke středu. 
Vlna následuje planetu jako brázda za lodí. Plyn na 
straně vzdálenější od hvězdy obíhá pomaleji než 
embryo, a tím ho brzdí a zpomaluje. Zároveň však 
plyn na vnitřní straně oběžné dráhy obíhá rychleji, 
takže naopak táhne embryo kupředu a urychluje ho. 
Protože je však vnější oblast větší, tuto přetahova-
nou v dlouhodobém měřítku vyhrává, takže em-
bryo postupně ztrácí svou energii a po spirále padá 
do centra rychlostí několika astronomických jed-
notek za milión let. Popsaná migrace se však zasta-
ví na sněžné čáře, kde se odpor plynu změní na „vítr 
do zad“, který embryo urychlí a stabilizuje na oběž-
né dráze. To může být dalším důvodem, proč je 
dnes Jupiter tam, kde je.

Růst embryí, migrace embryí a vyčerpávání ply-
nu – to všechno probíhá přibližně stejným tempem. 
Který z těchto dějů nakonec zvítězí, závisí na štěstí. 
Ve skutečnosti může takto zahájit svou kariéru až 
několik generací embryí, aby nakonec odmigrova-
la do centra ještě předtím, než dokončí svůj vývoj. 
Za nimi pak přijde čerstvá dávka planetesimál  
z vnějších oblastí disku a proces se může opakovat 
tak dlouho, až se nakonec některému embryu po-
daří stát se plynným obrem, anebo se vyčerpá vše-
chen plyn a nikdy žádný plynný obr v soustavě ne-
zakoření. Astronomové detekovali planety o hmot-
nosti Jupitera okolo jen asi 10 procent hvězd 
podobajících se našemu Slunci, které zatím pro-
zkoumali. Jádra těchto planet mohou být právě ti 
poslední Mohykáni, kteří přežili z mnoha předcho-
zích generací embryí.

Rovnováha mezi těmito procesy závisí na pů-
vodním materiálu, které systém dostal věnem. Té-

měř třetinu hvězd bohatých na těžké prvky obíha-
jí planety hmotnosti Jupitera. Předpokládáme, že 
tyto hvězdy měly hustší disky, které umožnily vznik 
větším embryím, jež mohly uniknout onomu „úz-
kému hrdlu“ v odvodu tepla. A naopak – kolem 
hvězd, které jsou menší nebo chudší na těžké prv-
ky, vzniká méně planet.

Jakmile je vzrůst nastartován, nabere až pře-
kvapivě rychlé tempo. Během 1000 let může pla-
neta hmotnosti Jupitera získat až polovinu své ko-
nečné hmoty. V tomto procesu vyzařuje tolik tep-
la, že na krátkou dobu může „přesvítit“ i Slunce. 
Planeta se stabilizuje, když se stane natolik hmot-
nou, že obrátí svou migraci I. typu úplně naruby. 
Namísto, aby plynný disk posouval oběžnou drá-
hu planety, planeta začne posouvat oběžnou drá-
hu plynu v disku. Plyn uvnitř oběžné dráhy obíhá 
rychleji než planeta, takže gravitační síla planety 
ho brzdí, a díky tomu plyn začne padat dolů ke 
hvězdě – čili pryč od planety. Plyn vně oběžné 
dráhy planety obíhá pomaleji než planeta, takže 
planeta ho urychluje, a díky tomu se plyn začne 
pohybovat ven od centra - čili zase pryč od plane-
ty. Tímto způsobem planeta rozevírá mezeru  
v disku a přerušuje tak přísun stavebního materiá-
lu. Plyn zkouší tu mezeru opět zaplnit, ale počíta-
čové simulace ukazují, že planeta tento souboj vy-
hraje, pokud její hmotnost ve vzdálenosti 5 astro-
nomických jednotek překročí přibližně 1 hmotnost 
Jupitera.

Tato kritická hmotnost závisí na načasování. 
Čím dříve se planeta vytvoří, tím více může narůst, 
protože má k dispozici hodně zbylého plynu. Sa-
turn mohl získat méně hmoty než Jupiter zkrátka 
proto, že se vyvinul o pár miliónů let později. Ast-
ronomové si povšimli nedostatku planet v rozmezí 
20 hmotností Země (Neptun) až 100 hmotnosti 
Země (Saturn), což může být vodítko k přesnému 
načasování.
 Konečný okamžik: Planeta rozměrů Jupitera 
(anebo také ne)

 5.   Putující plynný obr  
  Čas: 1 milión až 3 milióny let

Je zvláštní, že mnoho extrasolárních planet objeve-
ných během posledního desetiletí obíhá velmi blíz-
ko své hvězdy, mnohem blíže než Merkur okolo 
Slunce. Tyto takzvané „horké Jupitery“ nemohly 
vzniknout na své současné pozici už jenom proto, 
že jejich „krmné zóny“ by byly příliš malé, než aby 
jim dokázaly poskytnout dostatek stavebního mate-
riálu. Zdá se, že jejich přítomnost na tom místě 
vyžaduje, aby se odehrála jistá třídílná posloupnost 
událostí, která z nějakého důvodu v naší sluneční 
soustavě neproběhla.

[AUTOR]

Podobně jako celá řada vědců jeho ge-
nerace, Douglas N. C. Lin datuje 
počátek svého zájmu o astronomii k vy-
puštění Sputniku v roce 1957. Narodil 
se v New-Yorku, vyrůstal v Pekingu  
a navštěvoval McGillovu univerzitu  
v Montrealu. Poté co obdržel doktorát 
na Univerzitě v Cambridge, pracoval 
jako postdoktorant v Cambridge i Har-
vardu a nakonec nastoupil na fakultu 
Kalifornské univerzity v Santa Cruz.  
Je zakládajícím ředitelem Kavliho insti-
tutu pro astronomii a astrofyziku na 
Pekingské univerzitě. A jako nadšený 
lyžař má i přímou empirickou zkušenost 
s ledovými zrníčky a sněžnou čárou. 
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Nejprve musí ve vnitřní části planetárního sys-
tému, poblíž sněžné čáry, vzniknout plynný obr – 
a to ještě v době, kdy má disk značné množství 
plynu. To vyžaduje velkou koncentraci pevného 
materiálu v disku.

Za druhé se plynný obr musí přesunout na svou 
současnou pozici. To nemůže zařídit migrace I. 
typu, protože účinkuje pouze na embrya, která si 
ještě nevybudovala plynný obal. Namísto toho musí 
proběhnout migrace II. typu. Vznikající obří pla-
neta rozevře mezeru v disku, čímž potlačí proudě-
ní plynu přes svou oběžnou dráhu. Poté však musí 
stále bojovat proti neklidnému plynu v přilehlých 
oblastech disku, který má tendenci expandovat. 
Plyn nikdy nepřestane prosakovat do mezery a jeho 
difúze směrem k centrální hvězdě postupně ubírá 
planetě orbitální energii. Tento proces je relativně 
pomalý, takže trvá několik miliónů let, než se pla-
neta posune o několik astronomických jednotek, 
což je důvod, proč musí začít ve vnitřní části sluneč-
ní soustavy, aby mohla nakonec skončit „v objetí“ 
hvězdy. Při své migraci do centra tento obr spolu  
s dalšími migrujícími planetami před sebou tlačí 
veškeré zbylé planetesimály a embrya, čímž může 
zapříčinit vznik takzvaných „horkých Zemí“ na 
nízkých oběžných drahách blízko hvězdy.

A za třetí, něco musí zastavit migraci obra ještě 
předtím, než úplně spadne do hvězdy. Magnetické 
pole hvězdy může vymést plyn z dutiny bezpro-
středně obklopující hvězdu. A bez plynu není ani 
planetární migrace. Další možností je, že planeta 

může na hvězdě zvednout přílivovou vlnu a hvězda 
zase na oplátku stočí oběžnou dráhu planety. Tyto 
pojistné mechanismy však nemusí fungovat ve 
všech systémech, takže mnoho planet může nako-
nec opravdu skončit ve výhni hvězdy.
 Konečný okamžik: Obří planeta obíhající na nízké 
oběžné dráze blízko hvězdy („horký Jupiter“)

 6.   Další obří planety rozšiřují rodinu
  Čas: 2 milióny až 10 miliónů let

Jakmile se podaří vyrůst jednomu plynnému obru, 
usnadní tím vznik i dalších obrů. Mnoho, snad vět-
šina známých obřích planet má své sourozence se 
srovnatelnou hmotností. I v naší sluneční soustavě 
Jupiter pomohl Saturnu vyrůst mnohem rychleji, 
než by to Saturn dokázal sám. Jupiter podal pomoc-
nou ruku také Uranu a Neptunu, bez níž by tyto 
planety nikdy nevyrostly do své současné velikosti. 
V tak velké vzdálenosti od Slunce by jejich samo-
statný růst byl natolik pomalý, že plynný disk by se 
rozpustil dlouho předtím, než by planety mohly 
dokončit svůj vývoj, takže by zůstaly jen zakrslé.

Průkopnický plynný obr působil několika klad-
nými vlivy. Na vnějším okraji mezery rozevřené 
plynným obrem v disku se hromadí materiál ze stej-
ného důvodu jako u sněžné čáry. Rozdíl tlaku totiž 
urychlí plyn unášející zrna a planetesimály a tím 
zastaví jejich migraci ze vzdálených oblastí disku 
do centra. Dalším účinkem prvního plynného obra 
je jeho gravitace, která odhazuje blízké planetesi-
mály do vnějších oblastí systému, kde mohou vy-
tvořit nové planety. 

Planety druhé generace vznikají z materiálu, 
který pro ně první plynný obr nasbíral. Důležité je 
načasování, protože i jen nepatrně odlišná časová 
měřítka mohou vést k velmi rozdílným výsledkům. 
Uranu a Neptunu velké nahromadění planetesimál 
spíše uškodilo. Embrya nadměrně vyrostla, při-
bližně na 10 až 20 hmotností Země, což zpozdilo 
začátek hromadění plynu až do doby, kdy už plynu 
příliš nezbývalo. Proto se Uranu a Neptunu poda-
řilo nahromadit množství plynu odpovídající asi 
jen dvojnásobku hmotnosti Země. Tyto planety 
tedy nejsou plynnými obry, ale ledovými obry, což 
ve skutečnosti může být daleko běžnější typ obra.

Gravitační pole těchto planet druhé generace 
však ještě více komplikujÍ situaci v systému. Pokud 
tělesa vzniknou příliš blízko od sebe, jejich gravi-
tační interakce mezi sebou i s plynným diskem je 
mohou vymrštit na nové, výrazně eliptické oběžné 
dráhy. Všechny planety v naší Sluneční soustavě 
mají téměř kruhové oběžné dráhy a jsou od sebe 
rozmístěny dostatečně daleko, aby na sebe neměly 
příliš velký vliv. V jiných planetárních systémech 
jsou však běžné eliptické oběžné dráhy planet.  

V mnoha systémech sice vzniknou obří planety, ale ty nakonec klesnou po spirále téměř až  
ke hvězdě v centru. Důvod je ten, že plyn v disku vlivem svého vnitřního tření ztrácí energii, 
padá do centra a vleče planetu s sebou. Nakonec se planeta přiblíží ke hvězdě až natolik,  
že hvězda svou gravitací stočí její oběžnou dráhu, čímž ji stabilizuje.

Plynný obr

ČASOVÁ 
POSLOUPNOST 
VZNIKU SVĚTŮ
Na základě radiometrického datování 
meteoritů a teleskopických pozorování 
protoplanetárních disků kolem jiných 
hvězd sestavili astronomové přibližnou 
časovou posloupnost vzniku planetár-
ních soustav.

0 až 100 000 let – Ve středu plynopracho-
vého disku vznikne hvězda a spouští svou 
nukleární fúzi.

100 000 až 2 milióny let – Prachová zrna se 
shlukují do planetových embryí, jež hmot-
nostně odpovídají něčemu mezi Měsícem až 
Zemí.

2 milióny let – Vzniká první plynný obr, který 
vyčistí prostor od první generace asteroidů.

10 miliónů let – Plynný obr nastartuje vznik 
dalších obřích i terestrických planet. Většina 
plynu je už nyní pryč. 

800 miliónů let – Přeskupování a nové 
uspořádávání planet pokračuje ještě 
miliardy let poté, co tento proces začal. 

JAK OBEJMOUT HVĚZDU
[5. STÁDIUM]
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V některých případech jsou jejich oběžné dráhy ve 
vzájemné rezonanci, což znamená, že doby jejich 
oběhu jsou v poměru malých celých čísel. Je velmi 
nepravděpodobné, že by tento stav existoval už při 
vzniku planet, avšak může vzniknout přirozeným 
způsobem, pokud planety migrují a následně se 
vzájemně provážou gravitačními silami. Rozdíl 
mezi těmito systémy a naší Sluneční soustavou 
může spočívat jen v počátečním rozdělení plynu.

Většina hvězd vzniká ve hvězdokupách a více 
než polovina se nachází v podvojném systému s ně-
jakým souputníkem. Planety mohou vzniknout  
v jiné orbitální rovině, než je orbitální rovina obou 
hvězd. V takovém případě gravitační síla hvězdné-
ho souputníka rychle přeorientuje a zdeformuje 
oběžné dráhy planet tak, že vytvoří systém, který 
není rovinný, jako naše Sluneční soustava, ale sféric-
ký, jako například včely rojící se kolem svého úlu.
Konečný okamžik: Rodinka obřích planet

 7.   Vznik planet pozemského typu  
  Čas: 10 miliónů až 100 miliónů let

Planetologové se domnívají, že planety pozemské-
ho typu (terestrické) převládají nad plynnými obry. 
Zatímco k vypiplání plynného obra je zapotřebí 
jemné rovnováhy vzájemně soupeřících vlivů, vznik 
kamenných planet nemusí být tak komplikovaný. 
Dokud však neobjevíme nějaké extrasolární Země, 
musíme se spoléhat pouze na příklady z naší Slu-
neční soustavy.

Čtyři známé terestrické planety – Merkur,  
Venuše, Země a Mars – se skládají převážně z ma-
teriálu s vysokým bodem varu, jako je železo a kře-
mičitany, což nám napovídá, že vznikly uvnitř 
sněžné čáry a poté už příliš nemigrovaly. V tomto 
rozmezí vzdáleností by planetová embrya v plyn-
ném disku mohla vzrůst přibližně na 0,1 hmotnos-
ti Země, ne o moc více než Merkur. Další vzrůst 
vyžaduje zkřížení oběžných drah embryí tak, aby 
se mohla srážet a spojovat. To lze velmi snadno vy-
světlit. Po odpaření plynu si embrya postupně vzá-
jemně destabilizují své oběžné dráhy, takže za ně-
kolik miliónů let jsou jejich dráhy natolik eliptické, 
že se mohou někde protnout.

Co lze vysvětlit obtížněji je, jakým způsobem 
se systém potom znovu stabilizuje a co uvede te-
restrické planety zpět na jejich současné, téměř 
kruhové oběžné dráhy? Trocha zbylého plynu by 
to mohla zařídit, avšak pokud by v této oblasti byl 
nějaký plyn, především by destabilizaci oběž-
ných drah embryí už od začátku zabránil. Jedna 
z úvah předpokládá, že i poté, co se planety již 
skoro vytvořily, zůstal na místě ještě poměrně 
velký roj planetesimál. Během následujících 100 
miliónů let planety některé z těchto planetesimál 
zachytily a zbytek katapultovaly do Slunce.  
V tomto procesu planety přenesly svůj chaotický 
pohyb na planetesimály odsouzené k zániku a 
samy zaujaly kruhové nebo téměř kruhové oběž-
né dráhy.

[6. STÁDIUM]

První plynní obři vydláždili 
cestu i pro své následovníky. 
Mezera, kterou vyhloubili  
v plynoprachovém disku, totiž 
funguje jako hradní příkop, 
jenž materiál proudící  
z vnějších oblastí směrem 
dovnitř nemůže překročit, 
takže se hromadí na vnějším 
okraji mezery, kde se může 
sloučit v nové planety.

NEJVĚTŠÍ  
A NEJTĚŽŠÍ 
Zde je několik rekordmanů mezi extraso-
lárními planetárními systémy, podle 
údajů známých k březnu 2008. Hmotnos-
ti planet jsou jen přibližné, kvůli nepřes-
nosti měření.

Nejtěžší hostitelská hvězda: Hd 13189  
(4,5 sluneční hmotnosti)

Nejlehčí hostitelská hvězda: GJ 317  
(0,24 sluneční hmotnosti)

Oběžná dráha planety s nejmenším 
poloměrem: OGle-tr-56b  
(0,0225 astronomické jednotky)

Oběžná dráha planety s největším 
poloměrem: Psr B 1620-26b  
(23 astronomických jednotek)

Nejtěžší planeta: NGc 4349 No 127 b  
(19,8 hmotnosti Jupitera)

Nejlehčí planeta: Psr 1257+12b  
(0,02 hmotnosti Země) 

sluneční hmotnost: hmotnost našeho slunce
Astronomická jednotka: vzdálenost Země od 
slunce

ROZŠIŘOVÁNÍ RODINY

První 
plynný 

obr

Mezera
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Jiná myšlenka přepokládá, že dlouhodobý vliv 
Jupiterovy gravitace způsobí migraci vniklých te-
restrických planet a přivede je do kontaktu s čers-
tvým stavebním materiálem. Tento vliv by byl nej-
silnější ve zvláštních rezonančních oblastech, kte-
ré se postupem času přestěhovaly dovnitř disku, 
jak se Jupiterova oběžná dráha konečně stabilizo-
vala do svého definitivního tvaru. Radiometrická 
datování ukazují, že nejprve vznikly asteroidy 
(čtyři milióny let po vzniku Slunce), následoval 
vznik Marsu (za 10 miliónů let) a poté Země (za 
50 miliónů let), jako kdyby se Sluneční soustavou 
šířila vlna vyvolaná Jupiterem. Pokud by tomu 
něco nezabránilo, Jupiterův vliv by nakonec zatla-
čil všechny terestrické planety na oběžnou dráhu 
Merkuru. Jak je možné, že terestrické planety 
unikly tomuto neblahému osudu? Možná vyrostly 
natolik, že je pak Jupiterova gravitace už nemohla 
výrazně posunovat. Anebo možná byly gigantic-
kými srážkami vyraženy z dosahu Jupiterovy gra-
vitace.

Většina planetologů však nevěří, že Jupiter hrál 
rozhodující roli při vzniku kamenných planet. Vět-
šina hvězd podobných Slunci nemá planetu jako 
Jupiter, ale přesto jsou obklopeny prachovými 
úlomky indikujícími přítomnost planetesimál a 
planetových embryí, které mohou poskládat světy 
podobající se Zemi. Hlavní otázka, na kterou věd-
ci v následující dekádě musí odpovědět je, kolik 
hvězdných systémů má své vlastní Země, ale nemá 
své Jupitery.

Osudový okamžik pro naši planetu nastal 30 až 
100 miliónů let po vzniku Slunce, kdy embryo ve-
likosti Marsu narazilo do proto-Země a vyrazilo  
z ní tak obrovské množství úlomků, že poskládaly 
náš Měsíc. Tak velká srážka není nic překvapivého, 
když si uvědomíme, kolik materiálu se potulovalo 
ranou Sluneční soustavou; a terestrické planety  
v ostatních systémech také mohou mít své měsíce. 
Srážka také zbavila Zemi její primitivní řídké at-
mosféry. Současná atmosféra Země pochází hlavně 
z plynu, který byl zachycen uvnitř planetesimál, 
které Zemi utvořily, a byl později uvolněn vulka-
nickou činností.
Konečný okamžik: Terestrické planety

 8.   Zahájení vyčišťovací operace
  Čas: 50 miliónů až 1 miliarda let

V tomto okamžiku je planetární systém téměř 
hotov. Několik dějů však pokračuje v jeho dolaďo-
vání: rozpad větší hvězdokupy, což může gravitač-
ně destabilizovat oběžné dráhy planet; vnitřní 
nestability, které vzniknou poté, co hvězda odkli-
dí poslední zbytky svého plynného disku; a pokra-
čující rozhazování zbylých planetesimál obřími 

NEKRUHOVÉ UVAŽOVÁNÍ
[7. STÁDIUM]

Ve vnitřních partiích slunečního systému planetová embrya nemohou růst díky zachytávání 
plynu, ale díky vzájemným srážkám. Aby se tak stalo, jejich oběžné dráhy se musí protnout, 
a aby se mohly protnout, něco je musí z jejich původně kruhových drah vychýlit.

Když planetová embrya vzniknou, mají kruhové nebo téměř kruhové oběžné dráhy, které se neprotínají.

Planetové 
embryo Plynný obr

Gravitačním působením mezi sebou nebo působením plynného obra se jejich oběžné dráhy naruší.

Embrya se srazí a spojí na planetu o rozměrech Země. Nová planeta se poté vrátí na kruhovou oběžnou 
dráhu pomocí rozvíření zbylého plynu a rozházení zbylých planetesimál.
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planetami. V naší Sluneční soustavě Uran a Nep-
tun odmršťovaly planetesimály ven do Kuiperova 
pásu nebo dovnitř ke Slunci. Jupiter svou mohut-
nou gravitační silou odesílal planetesimály až do 
Oortova mračna, na samý okraj gravitační domé-
ny našeho Slunce. Oortovo mračno by mohlo 
obsahovat množství materiálu, které je ekviva-
lentní více než 100 Zemím. Čas od času se nějaká 
planetesimála z Kuiperova pásu nebo Oortova 
mračna vydá na pouť do centra Sluneční soustavy 
jako kometa.

Při rozhazování planetesimál samotné planety 
poněkud migrují, což by mohlo vysvětlit synchro-
nicitu oběžných drah Neptunu a Pluta (viz “Mig-
rating Planets” (Migrující planety); Renu Mal-
hotra, Scientific American, září 1999). Tak na-
příklad Saturn možná kdysi obíhal blíže k Ju- 
piteru a poté se posunul ven ze soustavy. Tento 
proces by mohl vysvětlit takzvané „pozdní těžké 
bombardování“ – období zvláště intenzivních do-
padů těles na Měsíc (a zřejmě i na Zemi), které 
proběhlo asi 800 miliónů let po vzniku Slunce.  
V některých systémech by mohly v tomto pozd-
ním období proběhnout také impozantní srážky 
dospělých planet.
 Konečný okamžik: Závěrečné uspořádání planet  
a komet

Žádný inteligentní plán
Před objevením extrasolárních planet byla naše 
Sluneční soustava jediným studijním materiálem, 
který jsme měli k dispozici. Ačkoli nám poskyto-
vala bohatství informací o mikrofyzice důležitých 
procesů, zároveň také omezovala naše přemýšlení 
o tom, jak by mohly vznikat i jiné planetární systé-
my. Udivující rozmanitost planet, objevených  
v posledním desetiletí, ohromně rozšířila naše teo-
retické obzory. Uvědomili jsme si, že extrasolární 
planety jsou poslední generací, která přežila bouř-
livé děje doprovázející vznik protoplanet, jejich 
migraci, rozpad a probíhající dynamickou evoluci. 
Relativní uspořádanost naší Sluneční soustavy ve 
skutečnosti neodráží žádný inteligentní konstrukč-
ní plán.

Teoretikové přesunuli své úsilí od scénářů po-
koušejících se objasnit pozůstatky po vzniku Slu-
neční soustavy k teoriím umožňujícím testovat je-
jich předpovědi pomocí připravovaných pozorová-
ní. Až dosud mohli astronomové pozorovat pouze 
extrasolární planety o hmotnosti Jupitera kolem 
hvězd podobných Slunci. Pomocí nové generace 
detektorů však budou moci nyní pátrat také po pla-
netách rozměrů Země, které by měly být podle scé-
náře sekvenční akrece velmi běžné. Před planeto-
logy se teprve nyní začne pootevírat plná rozmani-
tost světů našeho vesmíru. n
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http://arxiv.org/abs/astro-ph/0312144v1

Planet Formation, Theory, Observation, 
and Experiments. 
Úprava Hubert klahr a wolfgang Brandner. 
cambridge University Press, 2006.

Aktuální seznam objevených planet najdete 
na stránkách http://exoplanet.eu

 Meteority nejsou pouhými kameny z vesmíru; jsou to vlastně kosmické 
fosilie, protože obsahují jediný hmatatelný záznam minulosti naší 

sluneční soustavy. Planetologové si myslí, že pocházejí z asteroidů, jenž 
jsou úlomky starých planetesimál, kterým se nikdy nepodařilo spojit se  
a utvořit planetu, a tak od té doby zůstávají v mrazivém klidu. složení 
meteoritů odráží události, které se musely přihodit jejich mateřským 
tělesům. Je velmi zajímavé, že nesou stopy raného gravitačního působení 
Jupitera.

Železné a kamenné meteority zjevně vznikly z planetesimál, které se 
roztavily a došlo tak u nich k oddělení železné a kamenné křemičitanové 
složky, přičemž těžké železo kleslo do středu a vytvořilo jádro, zatímco 
lehčí křemičitany se zkoncentrovaly ve vnějších vrstvách. Vědci se do-
mnívají, že tavení bylo způsobeno radioaktivním izotopem hliníku 26, 
který má poločas rozpadu 700 000 let. Protosluneční mračno bylo pravdě-
podobně „oseto“ tímto izotopem při explozi supernovy nebo nejbližší 
hvězdou, takže první generace planetesimál v naší sluneční soustavě ho 
musela obsahovat obrovské množství.

Avšak železné nebo kamenné meteority jsou velmi vzácné. Většina 
meteoritů je tvořena takzvanými chondrulemi, což jsou milimetrové ka-
menné granule, které časově předcházejí vzniku planetesimál a nemohou 
přežít tavení. Podle všeho tedy většina asteroidů nejsou zbytky z první 
generace planetesimál. tatro generace již byla odklizena, pravděpodobně 
Jupiterem. Planetologové odhadují, že oblast, kterou nyní zabírá hlavní 
asteroidový pás, obsahovala kdysi tisíckrát více hmoty než dnes. těch 
několik zrníček, které unikly Jupiterovým spárům nebo byly odneseny do 
oblasti pásu, se později shromáždilo do nových planetesimál, ale kvůli 
nedostatku radioaktivního izotopu hliníku 26 již nedošlo k jejich plnému 
roztavení. izotopové složení chondrulí v meteoritech je datuje do období 
asi 2 milióny let po začátku formování sluneční soustavy.

sklovité textury chondrulí napovídají, že před svým začleněním do pla-
netesimál byly prudce zahřáty, nataveny a ponechány vychladnout. Vlny 
plynu, doprovázející ranou orbitální migraci Jupitera, se mohly vyvinout až 
do rázových vln, které mohly být zodpovědné za toto prudké zahřátí. 

 —D.N.C.L.

[MeTeORITy]

Poslové z minulosti


