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astronomie

8zázraků
sluneční soustavy

1
SATURNOVY PRSTENCE

Křižujete troposféru Saturnu pod nejúžasnější prstencovou strukturou sluneční soustavy. 
Jen málo míst si zaslouží větší obdiv. Bílé ledové prstence se vznášejí 75 000 km nad vaší hla-
vou. Sluneční svit ozařuje všechno okolo vás. Na nebe vystupuje nejméně šest měsíčních srp-
ků. Světlo zapadajícího Slunce se rozptyluje v mlze krystalků amoniaku a vytváří sluneční zá-
voj. Bičují vás amoniaková mračna, která se kolem vás ženou rychlostí přes 1500 kilometrů za 
hodinu. Vítr, který je unáší, patří mezi nejrychlejší z celé sluneční soustavy. Více než 30 000  
kilometrů pod vámi, za tlaku, jemuž nemůže vzdorovat žádný lidský výtvor, se skví globální 
oceán kapalného kovového vodíku. Na této planetě nepřistaneme. 

 Ilustrátor Ron Miller vás vezme na cestu k osmi nejúchvatnějším místům, která čekají na odvážné 

průzkumníky naší sluneční soustavy. V porovnání s takovými zázraky přírody bledne jakýkoli pozemský 

zážitek. Co bychom viděli a cítili na své cestě k těmto vzdáleným světům? V osobité interpretaci dat  

z vesmírné sondy CaSSINI, která nyní zkoumá soustavu Saturnu, a sondy MESSENGER, která třikrát letěla 

k Merkuru a pak přejde na stálou oběžnou dráhu, nám oko a ruka umělce už dnes umožní nezapomenutelný 

výlet.

Edward Bell

Ilustr ace ron MIller
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2
JUPITEROVA  

ČERVENÁ SKVRNA

PříKrého srázu největší anticykló-
ny ve sluneční soustavě se cestovatel 
jen těžko zachytí. Z tohoto výhodného 
bodu lze spatřit jen malou část Jupi-
terovy velké červené skvrny (vlevo). 
Vystupuje nejméně osm kilometrů nad 
okolní oblaka. Blesky, které by mohly 
změnit v prach celé město, s rachotem 
sjíždějí z její základny do níže polože-
ných mračen. Větry na vnějším okraji 
anticyklóny krouží rychlostí nejméně 
400 kilometrů za hodinu. Skvrně trvá 
vždy sedm dní, než se zcela otočí proti 
směru hodinových ručiček. Turbulence 
vyvolané touto bouří jsou opravdu 
strašné, zvuk je hrozivý. Do této bouře 
nestvůrných rozměrů by se vešly nej-
méně dvě planety o rozměrech Země. 
Sama bouře rotuje na severní polokouli 
Jupitera už nejméně 400 let. a nic ne-
nasvědčuje tomu, že by se chtěla 
zastavit.

zar_sl_soust_c.indd   14 20.4.2010   15:13:32



w w w. S c i A m . c z    15

3
VALLES MARINERIS, MARS

Na oKraji arizonského Velkého kaňonu 
lidé padali na kolena a plakali. Rádi bychom 
věděli, co budou dělat první cestovatelé při 
pohledu na kaňon Mariner Valley. Tato ob-
rovská tektonická trhlina, téměř šest a půl 
kilometru hluboká a široká tak, že byste  
v některých místech museli napínat zrak, 
abyste dohlédli na druhý konec, by překle-
nula Spojené státy od New Yorku až po 
Kalifornii – představuje celou čtvrtinu cesty 
okolo planety – takže západ Slunce na jed-
nom konci nastává asi šest hodin před vý-
chodem Slunce na straně druhé. Těmito ob-
rovskými prostorami se kdysi hnala voda. Na 
obrázku může poutník spatřit ledovou mlhu 
vyplňující údolí při západu slunce nad se-
verním okrajem.
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4
GEJZÍRY ENCELADU

Cítíte to dříve, než to můžete spatřit: zlověstné hučení ozývající se v hloubi vašich prsou a deroucí se vzhůru od va-
šich nohou. Není slyšet žádný zvuk. a potom přichází erupce: dva obrovské ledové chocholy explodují nad povrchem 
Encelada a chrlí ledové krystalky do prostoru rychlostí přes 1600 kilometrů za hodinu. Tichý výbuch je osvětlen blízkým 
Sluncem. S pouhou šestnáctinou gravitace našeho vlastního Měsíce není Saturnův šestý největší měsíc Enceladus mís-
tem, kde si můžeme snadno vykračovat. Výletníci se budou muset připoutat k raketovým baťohům a budou se muset 
vyhnout údolím, kde se rodí mocné gejzíry. 
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5
GEJZÍRY TRITONA

NávštěvNíCi Největšího z Neptunových 
měsíců Tritona by spatřili celé pole „kryogej-
zírů“, které jsou zřejmě tvořeny dusíkovým  
ledem a tmavými organickými sloučeninami. 
Gejzíry připomínající kouř by bylo možno  
v řídké atmosféře uslyšet z osmikilometrové 
vzdálenosti, než je sfouknou mohutné větry. 
Methan a dusíková ledová mlha pokrývají  
tento svět, jehož povrchová teplota klesá až 
téměř k mínus 200 stupňům Celsia. 
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6
VRCHOLY VĚČNÉHO SVĚTLA

NedaleKo od domova, na našem vlastním Měsíci, existují uni-
kátní podmínky (dole). Tyto tak zvané vrcholky věčného světla, 
objevené v roce 1994 na kráteru Peary blízko severního pólu, jsou 
jedinou známou oblastí ve sluneční soustavě, kde Slunce nikdy 
nezapadá. (Další taková místa by mohla existovat na Merkuru, 
ale zatím o nich nevíme). K tomuto neobvyklému jevu dochází, 
protože rotační osa Měsíce je nakloněna vzhledem k rovině jeho 
oběžné dráhy a oběžné dráhy Země okolo Slunce. Toto místo,  
které má všechny předpoklady stát se turistickou atrakcí, může 
jednoho dne hostit první měsíční základnu. Teplota na povrchu 
kolísá jen málo, zhruba o 20 stupňů, je to ideální místo, pokud se 
chcete někde na Měsíci usadit. Bonusem je dostupnost vodního 
ledu. 

7
MIMAS, HERSCHELŮV KRÁTER

milovNíCi dobrodružství, kteří se vyšplhají na 
vrchol uprostřed Herschelova kráteru na Satur-

nově měsíci Mimasu (vlevo) se ocitnou více než 
6000 metrů nad povrchem kotliny. Obklopeni 
stěnami kráteru, které se zdvíhají o výše  
téměř 5000 metrů, a se Saturnem na nebi 

(vpravo) se budou moci cestovatelé divit,  
jak Mimas přežil náraz, který vyhloubil tuto  

13 kilometrů širokou proláklinu o průměru téměř  
třetiny celé Saturnovy oběžnice.

mimas

N
a

Sa
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➥�CHCETE-LI 
VĚDĚT VÍCE:

Cassini virtual tour. Cassini na  
Saturn Interactive Explorer (CaSSIE) 
vám umožní létat okolo Saturnu a 
jeho měsíců v trojrozměrném zážitku. 
Můžete zachytit satelit v kterémkoli 
bodě jeho dráhy.  
http://saturn.jpl.nasa.gov/video/
cassinivirtualtour/

ÚSVIT NA MERKURU

Úsvit a záPad sluNCe na Merkuru si rozhodně nenechte ujít. Slunce, dva a půlkrát větší než na 
pozemském nebi, vychází na Merkuru každý den jakoby dvakrát. Vyjde, poté opíše po obloze ob-
louk, zastaví se, pohybuje se zpět ke zdvíhajícímu se obzoru, opět se zastaví a konečně se znovu 
vydá na svou cestu k horizontu západu. K těmto složitým manévrům dochází proto, že se Merkur 
otáčí třikrát za každé dva oběhy okolo Slunce a protože jeho dráha je značně ekliptická. 

8
[ilustrátor] 
ron miller je autorem a ilustráto-
rem více než 40 knih, včetně knih 
The Grand Tour a Cycles of Fire. Na 
obou s ním spolupracoval planeto-
log a umělec William K. hartmann. 
v dubnu 1997 přispěl do Scientific 
American článkem „jules verne, 
nepochopený vizionář“. za své vě- 
decko-fantastické dílo získal cenu 
hugo award. international associa-
tion of astronomical artists mu udě- 
lila cenu rudaux memorial.

[autor] 
edward bell je uměleckým ředite-
lem anglického vydání Scientific 
American.
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