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Planetka 2002 MN: mimo"ádná událost nebo
b&'ný p"ípad?
Dne 17. ervna byla objevena malá, asi stometrová planetka, která o t i dny d íve
jen t sn minula Zemi - prolétla nezpozorována zhruba v jedné t etin vzdálenosti
mezi Zemí a M sícem. Jde o zatím nejv tší t leso zaznamenané ve vzdálenosti
menší ne' obíhá M síc. Je však taková událost skute n vzácná?
B hem p ibli ování k Zemi byla planetka skryta v zá i Slunce - promítala se jen 30 o
od Slunce a její jasnost ješt jeden den p ed pr#letem kolem Zem byla za hranicí
detekovatelnosti projekty, které se hledáním planetek v blízkosti Zem zabývají. Pak
se b hem 24 hodin její jasnost zvýšila více ne 200× a teoreticky bylo mo né ji vid t
i menšími dalekohledy jako pomalu se pohybující te,ku, za hodinu na obloze urazila
tém 20 o. Pozorovatelé by ji tedy nejspíš pova ovali za um lou dru ici. Na
Ond ejov se ob,as do našeho zorného pole také vloudí podobn rychle se pohybující
t lesa (viz http://www.asu.cas.cz/~peter/VFMO/), z nich v tšinu se poda í
identifikovat jako um lé dru ice nebo jejich trosky, a nesna íme se je dále sledovat,
proto e náš systém pro takové m ení není dost efektivní. Pro spolehlivé ur,ení dráhy
v p ípad , e by šlo o neznámé t leso, by byla zapot ebí spolupráce více projekt#
zorganizovaná b hem desítek minut a takové specializované projekty zatím nejsou.
Navíc aby bylo mo né objevit velkou ,ást takových t les b hem n kolika desítek let,
projekty zam ené na objevování by musely dokázat prohlédnout celou oblohu
ka dou noc a automaticky okam it vyhodnotit pozorování. Planetky jsou toti
dostate,n jasné jen p i t sných p iblí eních, která pro dané t leso nastávají ,asto
práv jen jednou za n kolik desítek let a jejich dráhu není mo né za krátkou dobu
pozorovatelnosti ur,it s dostate,nou p esností pro výpo,ty polohy ve vzdálen jší
budoucnosti. Ambice projekt# zam ených na objevování blízkozemních planetek
sahají dnes k t les#m v tším ne je zhruba 1 km, která se pohybují na obloze pomaleji
a mnohem delší dobu mají jasnost dostate,nou k tomu, aby byly pozorovatelné
dalekohledy menšími ne je 1 metr, a tyto projekty zatím spole,n prozkoumají jen
,ást oblohy b hem n kolika týdn#. Cílem je ur,it p esnou dráhu t les pokud mo no
desítky let p ed mo nou srá kou se Zemí, aby bylo mo né jejich dráhu v,as zm nit,
není tedy selháním, kdy nov objevená planetka od Zem u odlétá. Od t chto

kilometrových t les nám hrozí v tší nebezpe,í, p esto e pravd podobnost srá ky je
mnohem menší (jedna událost ádov za statisíce let), ale pokud by k ní došlo,
následky by se projevily celosv tov i ve zm n klimatu a zasáhly by tak podstatnou
,ást naší civilizace. Planetka velká "jen" sto metr# dopadne na Zemi jednou za
n kolik set let, zp#sobí velké škody, ale lokálního rozsahu, a to nejspíš na
neobydleném území, nap íklad jako na Sibi i v roce 1908.
Z toho tedy plyne, e drtivá v tšina planetek jako je 2002 MN prolétne kolem Zem
bez povšimnutí. Odborníci odhadují, e ka dých n kolik m síc# nebo dokonce týdn#
nás takto t sn mine planetka velká jako fotbalové h išt . Zatím bohu el není
v mo nostech pozorovatel# s v tší úsp šností objevovat takováto t lesa, proto e
finan,ní prost edky jsou omezené. D#le it jší je nap íklad vybudování v tších
projekt# v novaných planetkám na ji ní polokouli, kde zatím ádný projekt tohoto
druhu není. Na intenzivn jší objevování malých planetek si tedy budeme muset ješt
po,kat. A p itom si m# eme dr et palce, aby se n která z t ch te,ek pohybujících se
po obloze, které pova ujeme za dru ice, neza,ala podez ele zjasBovat, a by p erostla
v obrovský bolid...
Lenka Šarounová
Astronomický ústav Akademie v d Eeské republiky
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Dráha planetky 2002 MN ve slune ní soustav .

Zem

Kdyby byla planetka 2002 MN elezná, po dopadu na Zemi by mohl vzniknout kráter
podobný arizonskému. Barringer'v kráter má pr'm r 1,2 km a je starý zhruba 50 tisíc
let.
http://www.planetky.cz/article.php3?sid=57&mode=thread&order=0
http://neo.jpl.nasa.gov/news/news128.html
CCNet: http://abob.libs.uga.edu/bobk/ccc/cc062102.html
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