
Virtuální 
Virtuální 

schůzka 
schůzka 

astrokroužku 

astrokroužku 

pro děti
pro děti

  

 3. SÉRIE

a jedeme dál



Astronomický kroužek při Astronomický kroužek při 
SVČ BájoSVČ Bájo 

 Virtuální schůzkaVirtuální schůzka
12. ledna 2021 12. ledna 2021 

- obloha tento týden
 - pozorujte planetu Uran

- úkazy na obloze
- letošní nebeské zajímavosti

- planeta Uran v číslech
- život na měsíci Enceladus?
- zemětřesení v Chorvatsku

  
 

 

- jak fotografovat mraky II.
- kosmonautická kronika
- jak chutnají kosmické ředkvičky?
- přečetli jsme za vás
- co je na tomto snímku? 
- atlas mraků
 

+ VIDEOBONUS

+ superbonus – soutěž 

 



Tento týden na obloze Tento týden na obloze 

●

13. ledna - Slunce dnes vyjde  v 7 hodin 54 minut, zapadá v 16 
hodin 24 minut

Prochází souhvězdím Střelce, astronomická noc začíná v 18 h 18 minut. 
Od té doby je úplná tma a můžete začít z pozorováním slabých objektů 
na obloze.

13. ledna - Měsíc vyjde v 8 h 27 min, zapadá v 16 hodin 29 
minut. Je v novu. 

Nachází se poblíž Slunce, pohybuje se v souhvězdí Střelce.  

Na večerní obloze až do půlnoci svítí planeta Mars.

Promítá se do souhvězdí Berana, Mars je nápadný svojí načervenalou 
barvou. Uprostřed týdne je od Země daleko 152 milionů kilometrů. 

Pokud máte po ruce menší dalekohled, zkuste si podle mapky 
vyhledat planetu Uran. Mapka je na další stránce.

Pohybuje se, podobně jako Mars, v souhvězdí Berana, viz mapka. 
Jasnost v tomto týdnu kolísá kolem 5,8 magnitudy, za ideálních 
podmínek byste ho tedy mohli spatřit i bez dalekohledu. Na naší 
přesvětlené obloze ho ale pouhým okem neuvidíte.

NÁŠ TIP: - Měsíc zmizí počátkem týdne z večerní oblohy a 
tedy nebude rušit pozorování slabých objektů na nebi. - 
Podívejte se na Mars a zkuste si vyhledat třeba i Urana.

Měsíční srpek před první 
čtvrtí (tedy ve tvaru 
písmene „D“), která 
nastává příští týden 20. 
ledna ve 22 hodin večer, 
můžete pozorovat už o 
víkendu. 



VPRAVO: AKTUÁLNÍ POZICE URANA, 
PLANETA SE NACHÁZÍ NEDALEKO 
MARSU.
VLEVO: POHYB PO OBLOZE V 
PRŮBĚHU CELÉHO ROKU. 

MAPKA BYLA PŘEVZATA Z HVĚZDÁŘSKÉ 
ROČENKY 2021.

O



URAN URAN 
V ČÍSLECH V ČÍSLECH 

 
 

Uran je sedmá planeta v pořadí od Slunce a 
třetí největší ve sluneční soustavě. Patří do 
kategorie plynných planet (podobně jako 

Jupiter, Saturn nebo Neptun)

objev: anglický astronom William Herschel 
vlastnoručně vyrobeným dalekohledem 

datum objevu: 13. března 1781
vzdálenost od Slunce - 2 870 972 220 km

doba oběhu kolem Slunce – 84 let
průměr – 50 tisíc kilometrů

otočka kolem osy – 17 hodin 14 minut
sklon rotační osy k oběžné rovině: 98 stupňů

průměrná teplota: asi -200 stupňů Celsia
průměrná hustota: 1,27 g v cm3

Hlavní složky atmosféry: 
vodík, hélium 

Porovnání velikosti Urana a Země  

Počet 
měsíců: 27
Největší měsíc se jmenuje 
Titania. Objevil ho už lednu 
1787 William Herschel. Má 
průměr necelých 1600 km, 
planetu  oběhne jednou za devět 
dnů. Jeho detailní fotografie 
pořídila v roce 1989 americká 
kosmická sonda Voyager.



Německý hvězdář Frederick 
William Herschel (1738-
1822) byl astronom a 
konstruktér zrcadlových 
dalekohledů, objevil mimo 
jiné také infračervené 
záření. Jeho rodiče 
pocházeli z Moravy. Byl 
rovněž učitelem hudby a 
hudebním skladatelem, 
složil celkem 24 symfonií a 
14 koncertů. Při 
astronomických pozoro- 
váních mu pomáhala jeho 
sestra Caroline Herschelová 
(1750 – 1848).  

Replika dalekohledu, kterým 
William Herschel objevil v 
březnu 1781 planetu Uran.

                                          FOTO Alun Salt      
                                       http://AlunSalt.com



MEZNÍKY VE VÝZKUMU URANA

1690 – planetu pozoroval anglický královský 
astronom John Flamsteed (1646 - 1719), ale 
považoval ji za obyčejnou hvězdu
1781 – objev planety. William Herschel ji původně ji 
pojmenoval po svém mecenáši anglickém králi 
Jiřím III (Georgium Sidus – hvězda krále Jiřího), 
tento návrh však astronomové neschválili a novou 
planetu pojmenovali v roce 1782 Uran
1787 – Herschel objevuje dva největší měsíce 
Uranu pojmenované Titania a Oberon
1851 – anglický obchodník a amatérský astronom 
William Lassell objevuje dva velké měsíce Uranu, 
pojmenované později Ariel a Umbriel
1948 – astronom Gerard Kuiper objevuje poslední z 
velkých měsíců, pojmenovaný Miranda 
1977 – tým tří astronomů objevuje prstence Uranu 
při zákrytu hvězdy SAO 158687. Pozorování 
proběhlo z upraveného vojenského letadla 
Lockheed C-141A. 
1986 – kolem Uranu prolétá sonda Voyager 2, 
objevuje dalších deset malých měsíců,  pořizuje 
detailní snímky povrchu planety, prstenců a 
měsíců
1998 – na americké hvězdárně Mount Palomar byly 
objeveny další měsíce Uranu, pojmenované později 
Caliban a Sycorax  

ZAJÍMAVOST
Většina měsíců  Urana byla 
pojmenována podle  postav z děl 
Williama Shakespeara.  Například 
Titania a Oberon jsou král a 
královna skřítků ze Snu noci 
svatojánské, Puck se jmenuje 
stejně jako rozverný skřítek z 
téže hry.

Počítačem upravený obrázek vzhledu prstenců 
Urana. Byl sestaven na základě snímků, 
pořízených sondou Voager 2 v lednu 1986. 



Největší Uranovy měsíce, zleva: Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania a Oberon. Jejich detailní 
fotografie pořídily až americké kosmické meziplanetární sondy, v dalekohledu na nich žádné 
podrobnosti nespatříme.



SILNÉ OTŘESY 
V CHORVAT-
SKU. 
Seismograf 
Geofyzikálního 
ústavu, 
umístěný na 
úpické 
hvězdárně, 
zaznamenal ve 
středu šestého 
ledna několik 
silných otřesů, 
které si 
vyžádaly i 
materiální 
škody. 

ZDROJ: Twitter, data GFÚ AVČR 



  Co nového v astronomii  Co nového v astronomii  

Měsíc Enceladus objevil v roce 1789 William 
Herschel. Je to jeden z největších měsíců planety 
Saturn, má průměr téměř 500 kilometrů. 
Podrobný průzkum měsíce prováděla v letech 
2010 – 2012 kosmická sonda Cassini, která pořídila 
detailní záběry jeho povrchu a zjistila, že se pod 
ledovou krustou nachází oceán slané vody. Není 
vyloučeno, že se v něm vyskytují jednoduché 
formy života. 

Sonda Cassini prováděla 
průzkum Saturnu, jeho 
měsíců a prstenců v letech  
2004 až  2017. Poté byla 
navedena do atmosféry 
Saturna a zanikla. 
                                  KRESBA: NASA

EXISTUJE JEDNODUCHÝ ŽIVOT NA SATURNOVĚ MĚSÍCI 
ENCELADUS? NEVYLUČUJÍ TO VĚDCI Z NEZÁVISLÉ 
NEZISKOVÉ VĚDECKÉ ORGANIZACE SOUTHWEST RESEARCH 
INSTITUTE V AMERICKÉM SAN ANTONIU. 

GEJZÍRY NA ENCELADU.  FOTO: CASSINI (NASA / JPL-Caltech)  

KRESBA:  NASA  



       

Šestý největší Saturnův měsíc Enceladus na snímku, který pořídila kamera sondy Cassini. Kredit: NASA / JPL / Space Science Institute



 
ROK 2021 ROK 2021 
NA NA 
OBLOZEOBLOZE

Nový rok začíná. Připomeňte si spolu s 
námi heslovitě nejzajímavější vesmírné 

úkazy, které nám obloha nabídne. A také 
některá výročí. Podrobně se k nim vrátíme 

na jednotlivých schůzkách kroužku.

LEDEN: 2.1. - Země nejblíže 
Slunci (blíž bude až v roce 2032)
3.1. – maximum meteorického 
roje Kvadrantid
ÚNOR: 18.2. - na Marsu má přistát 
sonda Perseverance s malou 
helikoptérou
BŘEZEN: 4.3. - druhá největší 
planetka, Vesta, bude v opozici se 
Sluncem. Mars se přiblíží k 
Plejádám.
DUBEN: 12.4. - připomeneme si 
kulaté šedesáté výročí letu 
prvního člověka do vesmíru, 
J.A.Gagarina
KVĚTEN:  6.5. nastává maximum 
meteorů roje éta-Akvarid

ČERVEN: 10.6. - nastává 
prstencové zatmění Slunce, u 
nás bude vidět jako častečné
ČERVENEC: ideální podmínky 
ke sledování Saturnu 
SRPEN: 12.8. - maximum 
meteorů roje Perseid 
ZÁŘÍ: po mnoha odkladech má 
být vypuštěn Webbův kosmický 
teleskop
ŘÍJEN:  večer nad jihozápadem 
září velmi jasná planeta Venuše 
LISTOPAD: 19.11. - polostínové 
zatmění Měsíce
PROSINEC: 14.12. - maximum 
meteorů roje Geminid, ideální 
podmínky



FOTO: NASA

V letošním roce 
nastávají dvě zatmění 
Slunce, 10. června a 4. 
prosince. To prosincové 
bude ke spatření v 
Antarktidě (kam se 
možná pár „lovců 
zatmění“ vypraví), z 
Evropy pozorovatelné 
nebude. Zato červnové 
prstencové zatmění u 
nás, pokud nezklame 
počasí, uvidíme. 
Nespatříme sice jeho 
úplnou fázi (fotografii 
takového zatmění vidíte 
vlevo), ale jen z malé 
části zakrytý kotouč 
Slunce měsíčním 
diskem. Největší fáze 
nastane v Úpici zhruba 
40 minut po poledni. 
Pokud bude hvězdárna 
otevřena, určitě se 
přijďte podívat! 

Další částečné zatmění 
uvidíme z našeho území 
v říjnu 2022. 



   OBLOHA 
DNES 
VEČER

ÚTERÝ 12. LEDNA 

 



   OBLOHA 
ZÍTRA 
RÁNO 

STŘEDA 13. LEDNA 

 



V dalším pokračování naší rubriky nebudeme 
fotografovat žádný z objektů noční oblohy, svůj 
fotoaparát namíříme na denní nebe, do zemské 
atmosféry.

Vyfotit mraky je úplně jednoduché, na digitálním 
foťáku nastavíte (na rozdíl od snímků Měsíce nebo 
planet) co nejširší ohnisko, abyste zachytili co 
největší část nebe. Jedinou podmínkou je, aby se 
vám nad hlavou objevili zajímavé mraky. Třeba 
takové, které publikujeme na závěrečných stránkách 
virtuálního kroužku v rubrice ATLAS MRAKŮ. Potom 
už stačí jen stisknout spoušť a ze série oblačných 
fotografií vybrat ty nejlepší. 

Problém může nastat s identifikací oblaků, k tomu 
se vám bude hodit nějaký atlas, třeba ten, který 
vydalo nakladatelství Academia, autorem je Hans 
Häckel. Pokud atlas neseženete v  knihkupectví, 
zkuste si ho vypůjčit v nejbližší knihovně. Inspirací 
vám může být také internet, třeba tyto webové 
stránky  http://www.mraky.eu/ autora Petra Fiedlera, 
který má svoje příspěvky i na instagramu.

 

Obloha jednoduchými prostředky:  
Zkuste vyfotit mraky, je to opravdu 
jednoduché  (2.)

http://www.mraky.eu/




KOSMONAUTICKÁKOSMONAUTICKÁ

KRONIKAKRONIKA  
  

 

  

 

 

 

 

  

  Í 11.1.2021 – plánovaný odlet  
zásobovací lodi Dragon 2 společnosti 
SPACE-X, který se měl uskutečnit  11. 

ledna, byl odložen a poté úplně zušen z 
důvodu nepříznivých meteorologických 
podmínek v plánované oblasti přistání.
  Í 8.1.2021 – z kosmodromu Canaveral 
odstartovala raketa Falcon s tureckou 

telekomunikační družicí  Türksat 5A. Šlo o 
první ze čtyřiceti letošních plánovaných 

misí Falconu.

  Í 29.12.2020 – z kosmodromu Kourou 
odstartovala ruská raketa Sojuz s 

francouzskou vojenskou pozorovací 
družicí CSO 2.

  Í 27.12.2020 – z čínského kosmodromu 
Jiuquan odstartovala raketa CZ-4C s 

čínskými družicemi Ayogan-33 R a Weina-
2. Jsou určeny k průzkumu Země a 

technologickým zkouškám.

  Í 22.12.2020 – z čínského kosmodromu 
Wenchang odstartovala raketa CZ-8 s pěti 

malými družicemi. 
 Í 19.12.2020 – z kosmodromu Cape 

Canaveral odstartovala raketa FALCON-9R 
s tajným vojenským nákladem NRO L-108. 

První stupeň rakety přistál úspěšně na 
zemi. 

 

Ředkvičky ve vesmíru 

Kromě listové zeleniny, která se na ISS pěstuje už mnoho 
let v rámci vědeckých experimentů (zelenina se zmrazí a 
odešle zpět na Zemi k analýze), bylo koncem loňského 
roku na ISS vypěstováno i 19 ředkviček. Ale na Zemi jich 
„odejde“ jen 10, na devíti si pochutnali samotní 
astronauté. A jak kosmické ředkvičky chutnají? Americká 
astronautka Kathleen Rubinsová na svém twitteru napsala: 
„Chutnají jako ty z mojí zahrádky“                FOTO: NASA

 

 

 



 VESMÍR  PŘED       VESMÍR  PŘED       
  STO LETY   STO LETY 

JAKÉ PODMÍNKY PANUJÍ NA VENUŠI?

Spektroskopický rozbor nám ukazuje, že je složení ovzduší Venuše téměř stejné s 
ovzduším Země. Venuše nemá žádné družice. V dřívějších dobách se vyskytly sice 
zprávy o objevu družice Venuše, shledalo se však vždy záhy, že „družicí" byl buď 
reflex, způsobený nedokonalostí okulárů anebo to byl skutečný zjev, který byl nějakou 
stálicí, náhodou pozorovanou poblíže Venuše. 
Chladná musa královské vědy mi promine, když ke konci tohoto článku opustím na 
okamžik půdu přísné vědy a pokusím se vylíčiti „jak asi to vypadá na Venuši". Bažinaté 
krajiny s mohutnou a bujnou vegetací a snad s prvními stopami organického života, 
vlažná moře, dusné tropické podnebí s oblohou pokrytou téměř věčně hustými 
mračny; krátce představme si ideální obrázek naší Země v onom období, jež geologie 
nazývá dobou kamenouhelnou. Doufám, že tím vším stane se čtenářům Říše hvězd 
tato krásná a nápadně jasná hvězda, kterou můžeme tak snadno právě nyní za jasné 
oblohy pozorovati, ještě zajímavější, neboť jest právem druhou, mladší sesterskou 
zemí!

ŘÍŠE HVĚZD, ČASOPIS PRO PĚSTOVÁNÍ ASTRONOMIE A PŘÍBUZNÝCH VĚD, ROČNÍK 1921, ČÍSLO 2, STRANA 
21, AUTOR KAREL NOVÁK
 

   

LISTUJEME  STARŠÍMI  
ROČNÍKY ČASOPISU 
ŘÍŠE HVĚZD 



VENUŠE JE ZHRUBA STEJNĚ VELKÁ JAKO NAŠE ZEMĚ, ALE PODMÍNKY NA OBOU PLANETÁCH SE VELICE LIŠÍ. ZATÍMCO NA ZEMI EXISTUJÍ 
OCEÁNY VODY, KYSLÍKOVÁ ATMOSFÉRA, ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ, NA VENUŠI PANUJÍ VELMI NEHOSTINNÉ PODMÍNKY: VYSOKÝ 
ATMOSFÉRICKÝ TLAK, JEDOVATÁ ATMOSFÉRA  A POVRCHOVÁ TEPLOTA PŘEVYŠUJÍCÍ 400 STUPŇŮ.

Povrch planety Venuše podle 
představ hvězdářů před sto lety 



Počátkem srpna 1990 se 
americká kosmická sonda 
Magellan dostala na oběžnou 
dráhu kolem Venuše a zahájila 
detailní radarové mapování jejího 
povrchu. Během čtyř let se jí 
podařilo zmapovat 98 procent 
povrchu planety. Po skončení 
této veleúspěšné mise byla 
navedena do atmosféry planety, 
kde zanikla. 

Ještě předtím, v březnu 1982, 
přistála na Venuši sovětská 

kosmická sonda Veněra 13 a 
pořídila detailní fotografie z 

místa přistání.



CO JE NA TOMTO SNÍMKU?CO JE NA TOMTO SNÍMKU?  



CO JE NA TOMTO SNÍMKU?CO JE NA TOMTO SNÍMKU?  

Na snímku, který vyfotografovala kamera HiRIS na sondě MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) jsou vidět 
proužkované duny v kráteru Kunowsky na Marsu. Kráter má průměr asi 70 km a byl pojmenován po německém 
astronomovi Karlu Friedrichu Kunowském (1786 – 1846).                                                   Kredit: NASA



  

Aktuálně – počasí na hvězdárněAktuálně – počasí na hvězdárně

 

Aktuální záznam meteorologických prvků naměřených
stanicí ČHMÚ, která je umístěna na Hvězdárně v Úpici 

 



  

  Aktuální seismická aktivita Aktuální seismická aktivita 

 

Pondělní záznam seismické aktivity, pořízený seismografem umístěným na pozemku 
Hvězdárny v Úpici. Provozovatelem je Geofyzikální ústav AV ČR.



  

Aktuálně – poslední snímky SlunceAktuálně – poslední snímky Slunce
Poslední snímky Slunce, pořízené na hvězdárně v Úpici 

 robotizovaným dalekohledem. Aktuální snímky nebylo možné získat  
kvůli nepříznivému počasí. Vlevo fotosféra, vpravo chromosféra.



Chcete být milionářem?Chcete být milionářem? 
SVČ BÁJO Česká Skalice 12.1.2021

 

   

VIRTUAL



Hvězdářský milionář Hvězdářský milionář 

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do páteční půlnoci (15.1.2021) na elektronickou adresu 
virtualnikrouzek@seznam.cz    
- do předmětu uveď heslo MILIONÁŘ
- nezapomeň uvést svoji poštovní adresu!
- pokud budou všechny odpovědi správné a vylosujeme tě, pošleme ti poštou cenu!

Pravidla soutěžePravidla soutěže

VZOR



 1) Jaký průměr má šestý největší 
Saturnův měsíc Enceladus? 

•A) asi 5000 km 
•B) asi 50000 km

•C) asi 500 km 
•D) asi 50 km 

Správná odpověď: ?     



 2) Které kosmické těleso (planetu) 
zkoumaly sondy typu Veněra?  

• A) Jupitera

• B) Venuši 

• C) Mars 

• D) Saturna 

Správná odpověď: ?     



 3) Kdy byla objevena planeta Uran? 
Uveď měsíc a rok.

•A) listopad 1841
•B) únor 1888

•C) březen 1781
•D) leden 1930

Správná odpověď: ?     



 

Altocumulus (ve verzi perluscidus undulatus) 
se Stratocumulem, vpravo dole Stratus 

ATLAS MRAKŮ  
FOTO: ARCHIV HVĚZDÁRNY V ÚPICI 

Směr mraků typu kumulus ve třech vývojových stadiích - humilis (jednotlivé, a ohraničené), mediocris (začínají se 
spojovat do pásů a rozplývat) a nakonec congestus - zde již jasné pásy s tmavou základnou. Nad nimi pak obecné 
kumuly a altokumuly.



  BONUS  1  
 Zkopíruj spodní adresu do internetového prohlížeče (anebo na ni 

klikni) a podívej se, co všechno kromě ředkviček jedí kosmonauté 
ve vesmíru a jak si stravu připravují. Průvodcem pořadu, který 
vysílala intenetová televize mall.tv, je přední odborník na 
kosmonautiku a šéfredaktor portálu kosmonautix.cz Dušan Majer. 

Dobrou chuť! :) 

https://www.mall.tv/vesmirna-technika/systemy-podpory-zivota-jidlo-a-piti 

 

 ZDROJ: www.mall.tv, www.kosmonautix.cz

https://www.mall.tv/vesmirna-technika/systemy-podpory-zivota-jidlo-a-piti
http://www.mall.tv/


Na snímku vlevo je, spolu se svou rodinou, 
jeden z kosmonautů. Dokážeš určit jeho 
jméno?  

Otázka je docela těžká, ale i cena za 
správnou odpověď je hodně lákavá, je jí 
knížka 333 ASTRONOMICKÝCH ZÁHAD 
autorů Švanda – Přibyl – Martinek. Pokud 
znáš správnou odpověď, hned nám napiš 
na známý e-mail

virtualnikrouzek@seznam.cz

Soutěže se můžeš zúčastnit, pokud ti je 
maximálně patnáct let (soutěž je určena pro 
žáky základních škol nebo nižších ročníků 
gymnázií).

● Cenu obdrží nejrychlejší účastník soutěže, 
odpovídat můžeš pouze jednou.  
Nezapomeň uvést svoji poštovní adresu!!!
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