
Světový kosmický týden 
 
V roce 1999 vyhlásilo Valné shromáždění OSN „Světový kosmický týden“ (World Space 
Week – 4. až 10. října) jako základní připomenutí dvou významných mezníků lidské expanze 
do kosmického prostoru: 4. 10. 1957 odstartoval Sputnik 1, první umělá družice Země 
vyslaná člověkem do vesmíru, 10. 10. 1967 vstoupila v platnost mezinárodní smlouva o 
„Mírovém výzkumu a využití kosmického prostoru včetně Měsíce a dalších nebeských těles“. 
Česká republika se akcí Světového kosmického týdne účastní od roku 2002, kdy byla 
koordinací všech národních aktivit pověřena Česká kosmická kancelář (Czech Space Office, 
CSO). Do aktivit Světového kosmického týdne se každoročně v České republice zapojují 
desítky hvězdáren, škol, klubů a dalších organizací a jednotlivců. V roce 2008 byla Česká 
republika vyhlášena státem s největším počtem uskutečněných akcí a programů mezi více než 
padesáti zúčastněnými státy z celého světa 
(viz http://www.czechspace.cz/cs/vzdelavani/wsw2008). 
Mottem Světového kosmického týdne 2009 je „VESMÍR PRO VZDĚLÁVÁNÍ “ (Space for 
Education). Vesmír pro nás může být do budoucna štědrým zdrojem poznání, ale i místem pro 
lidskou expanzi a naší novou existenci…  
 
Do akce se pravidelně zapojuje také Hvězdárna Valašské Meziříčí, která se propagaci 
kosmonautiky věnuje prakticky od svého založení. Pro letošní Světový kosmický týden 
hvězdárna připravila výstavu „Člověk a Měsíc“, která je instalována ve vstupní hale 
hvězdárny a přednášku s názvem 
 
SLUNEČNÍ SOUSTAVA POD DOHLEDEM  aneb ROBOTI VE STŘEHU. 
 
Kosmický výzkum již dávno není jen výsadou USA a Ruska, ale do bádání se vlastními 
přístroji zapojuje stále více zemí. Díky tomu mají dnešní vědci zajištěn stálý přísun nových 
detailních informací o blízkých i vzdálených tělesech Sluneční soustavy. V přednášce 
provedeme jakousi inventuru současného stavu a krátce představíme ty nejzajímavější 
výsledky, které v poslední době kosmické sondy přinesly. Namátkově vyberme například 
trojrozměrné zobrazení Slunce sondami STEREO; misi MESSENGER k Merkuru; nové 
„závody o Měsíc“ v podání USA, Japonska, Číny a Indie; nesmrtelná marsovská vozítka 
Spirit  a Opportunity  či úchvatné obrazy Saturnových prstenců a měsíců v podání sondy 
Cassini.  
Přednáška se koná ve středu 7. října 2009 od 18 hodin. Přednáší Jiří Srba, odborný 
pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí. 
 
Každý pracovní den od 19 hodin se můžete zúčastnit večerního programu u dalekohledu, 
který je zaměřen na pozorování zajímavých objektů na obloze. V měsíci říjnu pozorujeme 
především Měsíc a planetu Jupiter, ale i další objekty, jako například jasné dvojhvězdy či 
hvězdokupy. V některých dnech lze pozorovat přelety Mezinárodní kosmické stanice ISS či 
jiných jasných družic, záblesky družic Iridium apod. 
 


