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- The Elon Musk story 
  
+ superbonus – soutěž

prodloužena o týden 



Tento týden na obloze Tento týden na obloze 

20. ledna - Slunce dnes vyjde  v 7 hodin 48 minut, zapadá v 16 
hodin 35 minut

Prochází znamením Vodnáře. Astronomická noc začíná o půl sedmé 
večer, od té doby je úplná tma a můžete začít z pozorováním slabých 
objektů na obloze.  

20. ledna - Měsíc vyjde v 11 hodin 13 minut, zapadá až po půlnoci  

Pohybuje se v souhvězdí Ryb, v polovině týdne protne hranici Berana s 
Velrybou, koncem týdne vstoupí do souhvězdí Býka.   

Na večerní obloze svítí až do půlnoci planeta Mars

Promítá se do souhvězdí Berana, je nápadný svojí načervenalou barvou. 
Tento týden je od nás daleko 163 milionů kilometrů. 

NÁŠ TIP: 
 Í Pozorujte měsíční terminátor, tedy hranici mezi světlou a 
tmavou polovinou Měsíce. Pokud k pozorování použijete 
malý dalekohled, třeba divadelní kukátko nebo triedr, 
uvidíte na jeho povrchu některé povrchové detaily. Zkuste 
také Měsíc vyfotografovat třeba digitálním fotoaparátem.
Í Večer pozorujte jasné průlety Mezinárodní kosmické 
stanice, tento týden bude mít  rekordní jasnost až -3,7 mag! 
 

Měsíční první čtvrt 
nastává 20. ledna 
jednu minutu po 
dvaadvacáté hodině 
večer. Měsíc se v tu 
dobu promítá do 
souhvězdí Ryb, 
vlevo od něho svítí 
planeta Mars.



Mars, Plejády, Měsíc a hvězda Capella 21. ledna večer  
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ASTRONOMICKÁ

VÝROČÍ 2021
V MINULÉM VIRTUÁLNÍM KROUŽKU JSME SI PŘIBLÍŽILI NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ASTRONOMICKÉ 
ÚKAZY, KTERÉ NÁM NABÍZÍ NOČNÍ OBLOHA. DNES SI PŘIPOMENEME NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ 

UDÁLOSTI A VÝROČÍ, KTERÉ OČEKÁVÁME V LETOŠNÍM ROCE. 

LEDEN: 14.1.2005 – sonda Huygens přistává 
na Titanu, největším měsíci planety Saturn
ÚNOR: 18.2.1930 – třiadvacetiletý americký 
astronom Clyde Tombaugh objevil planetu 
Pluto
BŘEZEN: 16.3.1936 - americký fyzik a 
letecký konstruktér Robert Goddard 
vypustil první raketu na kapalná paliva
DUBEN: 12.4.1961 – na oběžnou dráhu 
kolem Země byl vypuštěn první kosmonaut, 
Jurij Gagarin.
24.4.1990 – do vesmíru byl vypuštěn 
veleúspěšný Hubblův kosmický teleskop
KVĚTEN: 14.5.2004 - startuje první americká 
orbitální stanice Skylab
ČERVEN: 24.6.2004 – první soukromý let 
raketoplánu SpaceShipOne
 
 

 

ČERVENEC: 20.7.1976 – na Marsu přistála 
první americká planetární sonda  Viking 1
SRPEN: 24.8.2006 – hvězdáři na svém 
kongresu v Praze „vyškrtli“ se seznamu 
planet Pluto
ZÁŘÍ: 23.9.1846 – německý hvězdář 
J.G.Galle objevil planetu Neptun
ŘÍJEN: 4.10.1957 – byla vypuštěna první 
umělá družice Země, sovětský Sputnik 1
LISTOPAD: 20.11.1998 – start prvního 
modulu Mezinárodní vesmírné stanice. Byl 
pojmenován Zarja a stále se využívá, i když 
životnost měla skončit už v roce 2013.
PROSINEC: 19.12.2013 – byla vypuštěna 
vědecká družice Gaia, určená k výzkumu 
hvězd v naší galaxii. Provozovatelem je 
Evropská kosmická agentura ESA.



 

ZDROJ: twitter 
www.esa.int 
www.nasa.gov
Pixabay

FOTOGRAFIE - ZLEVA DOPRAVA: 
SNÍMEK SATURNOVA MĚSÍCE TITAN 
– DALEKOHLED, KTERÝM CLYDE 
TOMBAUGH OBJEVIL PLUTO – 
ROBERT GODDARD – HUBBLŮV 
DALEKOHLED – MODUL ZARJA – 
DRUŽICE GAIA – REPLIKA 
DALEKOHLEDU, KTERÝM BYLA 
OBJEVENA PLANETA NEPTUN – 
VIKING 1 



KOSMONAUTICKÁKOSMONAUTICKÁ

KRONIKAKRONIKA  
  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

Í 17.1.20210 – z Mojave Air & Space Port (z 
podvěsu letounu Boeing 747) odstartovala 

raketa Launcher0ne s deseti družicemi 

  Í 14.1.2021 – loď Cargo Dragon CRS-21 
přistála v Mexickém zálivu u Floridy

 Í 12.1.2021 – nákladní loď Cargo Dragon 
CRS-21 se odpojila od ISS. Na palubě byly 

mimo jiné živé myši, sazenice vinné révy 
pěstované na palubě ISS a také dvanáct 

lahví vína Bordeaux.

 

Test nejsilnější rakety 
v historii lidstva  

Nejsilnější raketa na světě, označená SLS (Space Launch 
System) má už za tři roky v rámci mise Artemis dopravit 
astronauty na Měsíc. Poslední statický test motorů s cílem 
ověřit letový hardware mise Artemis 1 proběhl minulou 
sobotu před půlnocí. Zážeh měl trvat 8 minut, po minutě 
byl však kvůli závadě na jednom ze čtyř motorů ukončen. 
Celý projekt, který perspektivně počítá i s letem 
astronautů k Marsu, má zpoždění tři roky a prodražil se o 
víc než 60 miliard korun. NASA přesto věří, že se let k 
Měsíci v daném termínu stihne. Šéf NASA Jim Bridenstine 
prohlásil:  „Stavíme nejsilnější raketu v historii lidstva. 
Díky ní do roku 2024 v rámci programu Artemis dostaneme 
na Měsíc nejen dalšího muže, ale taky první ženu“. První 
let rakety do vesmíru s kosmickou lodí Orion, zatím ještě 
bez posádky, plánují Američané uskutečnit už koncem 
letošního roku. 
  

 

 

OČEKÁVANÉ 
UDÁLOSTI: 
19.1. - start 
rakety Falcon 9 
s šedesáti dru- 
žicemi  Starlink 
 

  
ILUSTRAČNÍ KRESBA: NASA 



Raketu SLS vyvíjí NASA ve spolupráci s firmou Boeing  
    Kresby, grafika: NASA. Foto montážní haly: www.nasa.gov 

 

    Kresby, grafika: NASA

EMBLÉM MISE ARTEMIS

http://www.nasa.gov/


Centrální stupeň SLS se skládá z pěti 
jednotlivých částí, vlevo je tento stupeň 
na testovací rampě. Na obrázku vpravo 
vidíte kosmickou loď Orion.

INFOGRAFIKA: 
Dušan Majer, www.kosmonautix.cz
FOTO: www.nasa.gov

http://www.kosmonautix.cz/


 

REKORDNÍ 
MRAZY 

VE VÝCHODNÍCH 
ČECHÁCH

AKTUALITA

18.1.2021

Noc z neděle na pondělí byla zatím 
nejstudenější z celého roku. V Úpici 
klesla teplota vzduchu v pondělí pár 
minut před osmou hodinou ráno na 
dvanáct stupňů pod nulu, teplotu mezi 
15 až 20 stupni mrazu zaznamenali ve 
Vrchlabí, v Broumově, Peci pod 
Sněžkou i Lázních Bělohrad. Na Sněžce 
bylo v pondělí ráno třináct stupňů pod 
nulou, ještě větší zima v Krkonoších 
byla na Luční boudě, kde kolem půlnoci 
teplota atakovala zápornou dvacítku. Ale 
ani to nebyl celostátní teplotní rekord: 
ten zaznamenala meteostanice Orlické 
Záhoří u Rychnova nad Kněžnou, kde 
naměřili minus 26,6 stupňě.   O



Průběh teploty vzduchu na některých 
meteorologických stanicích Východočeského 
kraje 



Klimatologické rekordy v době od 14. do 24. 
ledna letošního roku, zaznamenané na naší 
nejstarší meteorologické stanici v Praze. První 
sloupec určuje lednové datum, druhý průměrnou 
denní teplotu, třetí maximální teplotu 
zaznamenanou ten který den, vedle je rok výskytu. 
Poslední dva sloupce ukazují minimální denní 
teplotu a rok výskytu. 
--------------------------------------------------------------------
Pravidelná meteorologická měření na pražské 
klementinské hvězdárně byla zahájena v roce 
1752, pravidelná měření teploty začala v roce 
1775. Stanice v Praze-Klementinu se nachází v 
centru města a je umístěna na zdi budovy 
Klementina, ve které sídlí Národní knihovna ČR.

14.1. -1,4 13,3 1993 -24,6 1799
15.1. -0,7 11,2 1796 -23,0 1820
16.1. -0,8 12,7 1993 -24,0 1820
17.1. -0,3 12,4 1939 -22,5 1893
18.1. -1,1 15,4 2007 -18,0 1942
19.1. -0,8 15,1 2007 -19,0 1942
20.1. -0,9 14,2 2007 -20,0 1850
21.1. -0,3 13,1 2007 -24,8 1850
22.1. 0,4 13,2 1993 -26,8 1850
23.1. 0,5 13,4 1993 -26,5 1850
24.1. 1,3 13,8 1834 -21,2 1942

NEJSTARŠÍ 
ZÁZNAMY O 
POČASÍ 
V EVROPĚ
Pravidelná měření 
meteorolotických prvků byly na 
klementinské hvězdárně 
zahájeny už v padesátých letech 
osmnáctého století. Počasí se 
zde sleduje dodnes.

FOTO:
ARCHIV 
HVĚZDÁRNY 
V ÚPICI 



               

 

Astronomie jednoduchými prostředky:  
Vyfotografujte si Měsíc a Plejády 
Měsíc je hodně jasné těleso, vyfotografovat jej 
digitálním fotoaparátem není vůbec složité, 
nepotřebujete k tomu ani stativ. Jen objektiv s 
dlouhým ohniskem, který vám přiblíží některé 
měsíční povrchové detaily. Ideální období, kdy 
našeho nejbližšího kosmického souseda můžete 
vyfotit, nastává právě tento týden, kdy bude Měsíc v 
první čtvrti. Záběr napravo byl pořízen amatérským 
digitálním fotoaparátem Panasonic.

Fotografovat slabší objekty vesmíru, třeba mlhoviny 
nebo hvězdokupy, je už o hodně složitější. Jejich jas 
je slabší, úhlový průměr na obloze malý, a tak se už 
bez stativu neobejdete. Ale i tak se dají docela 
snadno vyfotit třeba některé hvězdokupy. Zkuste si 
vyfotografovat například  hvězdokupu Kuřátka – 
Plejády, která je v tomto období v ideální poloze k 
pozorování. Digitální fotoaparát umístěte na stativ, 
použijte co nejkratší ohniskovou vzdálenost. Ta 
zaručí, že se vám hvězdy během expozice nezobrazí 
jako obloučky, ale bodové zdroje. A pak už  stačí jen 
exponovat. Nemůžete ale používat příliš dlouhé 
osvitové časy, hvězdy by se nezobrazily ostře. 
Jeden z hezkých snímků zimní oblohy, souhvězdí 
Býka a Plejád, najdete na následující stránce. A 
pokud budete mít štěstí, třeba vám zorným polem 
proletí i meteor nebo družice.  

Měsíc krátce před první čtvrtí. Snímek byl pořízen 
digitálním fotoaparátem Panasonic Lumix DMC-FZ300 
bez stativu, s využitím osvitové automatiky. Záběr nebyl 
upraven žádným počítačovým programem.

KREDIT, FOTO: HVĚZDÁRNA V ÚPICI

 



Plejády nad kopulí úpické hvězdárny. Fotoaparát Fujifilm XM-1, setový objektiv 16-50 mm. Použitá ohnisková vzdálenost 16 mm, 

clona f/5, nastavená citlivost ISO 4000. Třicetisekundová expozice. Vpravo od Plejád je zachycen přelet družice.                       
                                                                                                                   KREDIT, FOTO: Jiří Kordulák ml.



Hvězdokupa M 45 Plejády na snímku, který pořídil Hubblův kosmický dalekohled            Kredit: NASA



 

Je pravda, že šéf firmy SPACE-X Elon Musk a majitel automobilky TESLA patří mezi nejbohatší Je pravda, že šéf firmy SPACE-X Elon Musk a majitel automobilky TESLA patří mezi nejbohatší 
podnikatele světa?podnikatele světa?  

    D O T A Z N AD O T A Z N A
E-MAIL  E-MAIL  virtualnikrouzek@seznam.czvirtualnikrouzek@seznam.cz

Donedávna byl nejbohatším mužem 
planety zakladatel internetového obchodu 
Amazon Jeff Bezos, minulý týden jej 
předstihl Elon Musk, spolumajitel 
automobilky TESLA, kterou ale nezaložil. 
TESLA v současné době prosperuje a její 
akcie prudce navyšují hodnotu. Ale ještě 
před pár lety to vypadalo, že zkrachuje. 
Firma vyrábí rovněž  baterie pro 
domácnost a solární panely. Elon Musk je 
také zakladatelem a majitelem 
technologické firmy SPACE-X, která působí 
v aerokosmickém průmyslu. 

Kredit, foto: SPACE-X, Pixabay

mailto:virtualnikrouzek@seznam.cz


Elon Reeve Musk se narodil v Pretorii 28. 
června 1971. Jeho matka pocházela ze 
Severní Ameriky, otec byl Jihoafričan. Už od 
dětství se svojí povahou lišil od svých 
vrstevníků: zajímaly ho počítače (za svoji 
první počítačovou hru dostal od softwarového 
magazínu dokonce symbolickou finanční 
odměnu) a věda jako taková. Zejména 
astronomie, svým dalekohledem pozoroval 
objekty vesmíru. Díky svým netradičním 
zájmům se stal ve škole terčem šikany. V 
sedmnácti letech odletěl úplně bez peněz do 
Kanady, živil se vším možným; dovedete si 
představit, že slavný podnikatel pracoval i v 
kotelně? Později začal studovat obchodní 
fakultu Pensylvánské univerzity a astrofyziku 
na prestižní Queen's University v Kanadě. 
Společně se svým bratrem Kimbalem založil 
úspěšnou softwarovou firmu Zip2, kterou v 
roce 1999 prodal s velkým ziskem. Peníze z 
tohoto i jiných projektů později investoval 
právě do společnosti SPACE-X, kterou založil 
o tři roky později. Musk je třikrát rozvedený, 
má šest dětí, dvojčata a trojčata. Poslední syn 
se mu narodil 4. května 2020, jeho současná 
partnerka se jmenuje Claire Boucherová. Je to 
zpěvačka a skladatelka, vystupuje pod 
pseudonymem  Grimes.             

Elon Musk se svým nejmladším 
synem. Uhodnete jeho jméno? Je 
hodně netradiční, Musk ho se svou 
přítelkyní pojmenoval X Æ A-12.

KDO 
JE 

KDO 
 
                                  

Elon Musk

twitter: @elonmusk



 VESMÍR  PŘED         VESMÍR  PŘED         
OSMDESÁTI LETYOSMDESÁTI LETY

KULOVÁ HVĚZDOKUPA V HERKULU 

Známá kulová hvězdokupa v Herkulu, označená obvykle M 13 (z Messierova 
seznamu č. 13), je jednou z nejlépe probádaných hvězdokup. Podle nejnovějších 
dat, získaných z pozorování cefeid, je vzdálenost hvězdokupy 33 500 světelných 
let a její průměr 230 světelných let, když nepočítám s absorpcí světla v prostoru. 
Při respoktování absorpce světla v mezihvězdném prostoru redukují se tyto 
údaje asi o dvacet procent. Kulová hvězdokupa v Herkulu je nad obzorem na 
jaře a v létě a je vděčným objektem i pro malé přístroje.

ŘÍŠE HVĚZD, ČASOPIS PRO PĚSTOVÁNÍ ASTRONOMIE A PŘÍBUZNÝCH VĚD, ROČNÍK 1941, ČÍSLO 2, STRANA 21 

MĚSÍCE URANA A NEPTUNA 
 
Další měsíce Urana a Neptuna byly systematicky hledány 60palcovým reflektorem hvězdárny na Mount 
Wilsonu, a to na snímcích o exposici 1 – 3 hodin. Jelikož práce zůstala až dosud bez výsledku, můžeme 
míti za jisté, že Uran nemá žádný další měsíc jasnější než 19m a Neptun žádný jasnější než 18,5m. 
Hledáno bylo v okruhu 10 obloukových minut kolem každé planety. K vůli zajímavosti uvádíme ještě 
přehled týkající se známých měsíců obou planet. Uranovy měsíce: I. Ariel, II. Umbriel, III. Titania., IV. 
Oberon. Neptunův měsíc: Triton.

ŘÍŠE HVĚZD, ČASOPIS PRO PĚSTOVÁNÍ ASTRONOMIE A PŘÍBUZNÝCH VĚD, ROČNÍK 1941, ČÍSLO 6, STRANA 147 

   

LISTUJEME  STARŠÍMI  
ROČNÍKY ČASOPISU 
ŘÍŠE HVĚZD 

Ilustrační foto: PIXABAY 



 

Měsíc Triton ze vzdálenosti 530 tisíc km na snímku sondy Voyager 
 

NEJVĚTŠÍ MĚSÍC 
NEPTUNA, TRITON

Nejlepší snímky tohoto měsíce 
pořídila v roce 1989 americká 
meziplanetární sonda Voyager 
2. Triton byl objeven 10. října 
1846 britským astronomem 
Williamem Lassellem (1799 – 
1880). Má průměr 2700 km. Je 
jediný z velkých měsíců, který 
kolem své mateřské planety 
obíhá po retrográdní dráze, 
tedy proti směru rotace planety.



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



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

0bří osmnáctimetrové sochy 
čtyř amerických prezidentů 
George Washingtona (1732–
1799), Thomase Jeffersona 
(1743–1826), Theodora 
Roosevelta (1858–1919) a 
Abrahama Lincolna (1809–
1865). Nacházejí se  poblíž 
města Keystone v Jižní Dakotě. 



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

A jak tematicky souvisí sochy s 
naším kroužkem? Nijak :) Zato 
oblaka, které vidíte nad nimi, 
jsou docela velkou 
meteorologickou zajímavostí. 
Jmenují se Mammatus 
(Mammatocumulus). 

Snímek pořídila francouzská 
fotografka Laura Mattuzziová, 
která žije na Tahiti, při své 
návštěvě památníku v Mount 
Rushmore. 
 
Kredit, foto: Laure Mattuzzi
NASA APOD



  

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.



  

Aktuálně – radiová pozorováníAktuálně – radiová pozorování  

Atmosferiky (frekvence 27 kHz, průběh za předchozí den)

Měření kosmického šumu – 30 MHz

Měření magnetického pole 



Chcete být milionářem?Chcete být milionářem? 
SVČ BÁJO Česká Skalice 19.1.2021

 

   

VIRTUAL



Hvězdářský milionář Hvězdářský milionář 

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do páteční půlnoci (22.1.2021) 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) Ve kterém roce byl do vesmíru vypuštěn 
HST – Hubblův kosmický teleskop?

•A) 1980 
•B) 1990 

•C) 1970 
•D) 1960 

Správná odpověď: ?     



 2) Na kterém tělese přistála    
meziplanetární sonda Viking 1?  

• A) na Marsu 

• B) na Venuši 

• C) na Měsíci 

• D) na měsíci Titan 

Správná odpověď: ?     



 3) Ve kterém souhvězdí se nachází 
kulová hvězdokupa M 13?

•A) Býk 
•B) Kasiopeja 

•C) Orion 
•D) Herkules 

Správná odpověď: ?     



 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ 
OTÁZKY MINULÉHO KOLA 

•1) C - 500 km
•2) B – na Venuši

•3) C - březen 1781



  
FOTO: ARCHIV HVĚZDÁRNY V ÚPICI 

ATLAS MRAKŮ   
Cirrocumulus undulatus, Cirrus fibratus.
Snímek byl pořízen v sobotu 16. ledna.   

FOTO: ARCHIV HVĚZDÁRNY V ÚPICI 

  
FOTO: ARCHIV HVĚZDÁRNY V ÚPICI 



    BONUS   
 Zkopíruj spodní adresu do internetového prohlížeče (anebo na ni 

klikni) a podívej se na krátký pětiminutový animovaný film (nebo spíš 
hudebně -pohádkový příběh) nazvaný The Elon Musk Story; asi 
nemusíme popisovat, o kom bude. Podobnost s produkty 
automobilky TESLA nebo technikou firmy SPACE-X je čistě 
náhodná :)  Ale ještě předtím si „nalistujte“ 26. stránku našeho 
virtuálního kroužku, která je hned za DOTAZNOU. Příjemnou zábavu!  

 

 

 ZDROJ, KREDIT:  ANDY FRONT FILMS

https://www.youtube.com/watch?v=8Hoe9by0wNc



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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