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- obloha tento týden
 - ISS se strefí do Marsu

- viděli jste to také?
-  35 let: smutné výročí

-  kosmický krtek nepracuje
- Curiosity bude mít „bratra“

- dinosaurus poblíž Úpice
 

 

  

- první a poslední žena v kosmu
- rover Perseverance a Covid
- KDO JE KDO: Jelena Serovová 
- aktuální data z Úpice
- hvězdářský milionář
- atlas mraků
- videobonus

 
+ superbonus – soutěž

prodloužena o týden 



Tento týden na obloze Tento týden na obloze 
NÁŠ TIP: 
Í Měsíc bude v tomto týdnu v poslední čtvrti, jeho 
srpek ve tvaru písmene „C“ spatříme ve druhé 
polovině noci, ale i dopoledne. Zkuste ho vyfotit 
tak jako my, fotka byla pořízena digitálním 
fotoaparátem v pondělí ráno.   
3. února ráno spatříme jeho srpek nad hvězdou Spika v Panně, 6. února nedaleko
hvězdy Antares ve Štíru. 

Í Pokud bude v úterý večer 
jasno, mrkněte na průlet ISS v 
intervalu 18:07 – 18.13. Stanice 
protne kotouček planety Mars 

a proletí těsně pod pásem 
Oriona, tedy trojicí jasných 

hvězd uprostřed tohoto 
souhvězdí. Pod ní září 

nádherná mlhovina označená 
na mapách M 42. Je vidět i bez 

dalekohledu. ISS PROLETÍ POD PÁSEM ORIONA ISS PROLETÍ PŘES KOTOUČEK MARSU 
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Poslední večerní 

výrazný průlet 
stanice v únoru, na 
ranní obloze se ISS 

znovu objeví až 
19.2. 



Viděli jste to také? NAD ÚPICÍ 
zářil duhový oblouk  
Nad úpickou hvězdárnou byl v pondělí 1. února kolem půl jedenácté 
dopoledne středoevropského času vidět zajímavý atmosférický úkaz, část 
duhového oblouku. Barevný jev na fotografii je součástí takzvaného 
velkého slunečního kola, což je halový jev vznikající na krystalkách 
oblačnosti v atmosféře. FOTO: Hvězdárna v Úpici



KOSMONAUTICKÁKOSMONAUTICKÁ
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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI: 3.2. v 11:40 - 
start rakety Falcon 9 s družicemi STARLINK

  
Í 1.2.2021 – dva členové posádky ISS, 

Hopkins a Glover, uskutečnili další výstup 
do kosmického prostoru. Kosmonauté 

strávili v kosmu 5 hodin a 20 minut. 
Vyměnili mj. iontové baterie a na modul 

Destiny upevnili novou HD kameru. 
 Í 1.2.2021 – z čínského kosmodromu 

Jiuquan odstartovala raketa SQX-1, ale 
havarovala

29.1.2021 – z čínského kosmodromu 
Jiuquan úpěšně odstartovala raketa CZ-4C 

se třemi družicemi Yaogan-31. Satelity 
jsou určeny k dálkovému průzkumu Země.
Í 27.1.2021 – astronauté Hopkins a Glover 

vystoupili poprvé do kosmu.
  

   

Marsovský krtek se Marsovský krtek se 
odmlčel  odmlčel  

oběžnic, tedy planet sluneční soustavy,  které se svým 
složením podobají naší Zemi. Na palubě sondy je několik 
kamer, citlivý seismometr, malá meteorologická stanice, 
radiolokátor a také „krtek“ -  přístroj HP3 (Heat Flow and 
Physical Properties Package), který by se měl zavrtat až 
pět metrů pod povrch a provádět přitom měření teploty. 
Experiment se však nepovedl. Problémy s „krtkem“ 
začaly už v říjnu  2019, kdy se dokázal zavrtat jen do 
hloubky 3 centimetrů. NASA se pokoušela experimenty 
zopakovat, poslední pokus se uskutečnil 9. ledna 
letošního roku. Neúspěšně. Sonda se do větší hloubky 
prostě nedostala, a tak NASA celý experiment ukončila. 

Mise InSight jako taková ale rozhodně neskončila, 
nedávno byla dokonce prodloužena minimálně do konce 
roku 2022.     

26. listopadu 2018, po 
sedmiměsíční cestě 
meziplanetárním 
prostorem, přistála na 
Marsu americká sonda 
InSight. Sonda je vybavena 
spoustou vědeckých 
přístrojů, experimenty by 
měly vědcům poodhalit 
vznik a vývoj  terestrických 
 

  
FOTO: NASA 
OBRÁZEK: https://mars.nasa.gov/insight/ 



  
SONDA INSIGHT KRÁTCE PO PŘISTÁNÍ NA MARSU. NEJEDNÁ SE SAMOZŘEJMĚ O 
FOTOGRAFII, ALE JEN  UMĚLECKOU PŘEDSTAVU NASA. 

                                                                                                                                                                                        https://mars.nasa.gov/insight/ 



Sonda InSight 
(Interior Exploration using Seismic Investigation, Geodesy and Heat Transport)  
start 5. května 2018
nosná raketa Atlas V
provozovatel NASA, Jet Propulsion Laboratory
hmotnost 360 kg 
délka 6 metrů, délka robotického ramena 1,8 m
výrobce: Lockheed Martin Space Systems 
 

KREDIT: NASA/JPL-CALTECH



Kredit: NASA/JPL-CALTECH

 

Pojízdný americký robot Curiosity, určený pro výzkum povrchových útvarů Marsu, dosedl na povrch rudé planety 
6. srpna 2012. Od té doby je stále v provozu, i když byla jeho plánovaná životnost necelé dva roky. Robot je 
velký asi jako menší osobní automobil, má délku 2,7 m a váží 900 kg, z toho 80 kg připadá na vědecké přístroje. 
Součástí vybavení je 17 kamer, které během celé mise pořídily mnoho tisíc záběrů povrchu Marsu; na některé z 
nich se podívejte na dalších stránkách. A spusťte si náš videobonus. Uvidíte v něm, jak přistání v srpnu 2012 
probíhalo.

 

PERSEVERANCE 

CURIOSTY 



 

Image Credit: NASA/JPL-Caltech
Mars Curiosity Image Gallery

ROBOT CURIOSITY SE TĚŠÍ NA MLADŠÍHO BRÁŠKU  
Už za pár týdnů přistane na Marsu další robot, americké vozítko 
Perseverance. Přistání proběhne ve čtvrtek 18. února. Podívejte se 
ještě předtím na úžasné detaily, které zachytila kamera jeho 
předchůdce, robota Curiosity.



 

KREDIT: NASA/JPL-CALTECH

Ohrožuje kovidová epidemie projekt Perseverance? Samozřejmě, jako i mnoho dalších projektů. Ale naštěstí 
nikoliv bezprostředně. Podívejte se, jak problém s pandemií řeší vedoucí pracovníci projektu celé mise v 
Laboratoři tryskových pohonů JPL: někteří zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě závěrečných fází letu, 
pracují v režimu home-office, tedy z domova. A občas mají i malé domácí pomocníky :)

OHROŽUJE COVID-19 KOSMICKÉ PROJEKTY? 



VÝROČÍ 
PŘED TŘICETI PĚTI  TŘICETI PĚTI 
LETY EXPLODOVAL LETY EXPLODOVAL 
KRÁTCE PO KRÁTCE PO 
STARTU RAKETO- STARTU RAKETO- 
PLÁNPLÁN
CHALLENGER. CHALLENGER. 
PŘÍČINOU BYLO PŘÍČINOU BYLO 
POŠKOZENÉ POŠKOZENÉ 
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 
ZA PÁR SET ZA PÁR SET 
DOLARŮ.DOLARŮ.

KREDIT: Kennedy Space Center – http://grin.hq.nasa.gov



Jen 73 vteřin trval let amerického 
raketoplánu Challenger po startu své 
desáté mise mise STS-51-L. Při 
havárii zahynulo všech sedm 
astronautů.
Důvodem havárie bylo velmi chladné 
počasí v předvečer startu které 
způsobilo, že gumové těsnění v 
jednom z pomocných motorů na 
pevné palivo ztratilo pružnost a 
narazilo do hlavní nádrže, naplněné 
kapalným vodíkem a kyslíkem. Nádrž 
poté explodovala a trosky 
raketoplánu dopadly do oceánu. 
NASA v důsledku havárie přerušila 
až do roku 1988 lety raketoplánů a 
přijala přísnější bezpečnostní 
opatření. 

Zkáza 
raketoplánu 
Challenger 

MILNÍKY V HISTORII RAKETOPLÁNU 
CHALLENGER
26.7.1972 – NASA oznámila plány na postavení 
testovacího raketoplánu s označením STA-099. Jeho 
prototyp byl dokončen v únoru 1978.
1.1.1979 – Padlo rozhodnutí, že STA-099 bude 
přestavěn na plnohodnotný raketoplán určený k letům 
do vesmíru
21.10.1981 – Stavba raketoplánu je dokončena, 
probíhají testy funkcí a celkové zkoušky
5.7.1982  – Stroj přebírá Kennedyho vesmírné 
středisko, je pojmenován Challenger
4.4.1983 – Raketoplán  poprvé odstartoval do vesmíru. 
Posádku tvořili astronauté Peterson, Weitz, Musgrave, 
Bobko.
28.1.1986 – Závada na těsnění pomocného motoru 
způsobila 73 sekund po startu explozi raketoplánu

Během tří let provozu absolvoval Challenger celkem 
devět úspěšných misí a ve vesmíru strávil více než 62 
dní. Před tragickou nehodou měl na svém kontě 
bezmála tisíc obletů Země, během nichž urazil téměř 
41,5 milionů kilometrů.



První řada (zleva): Michael Smith, Dick Scobee, Ronald McNair 
Druhá řada (zleva): Ellison Onizuka, Christa McAuliffeová, Gregory Jarvis 
a Judith Resniková                                                                FOTO: NASA

POSÁDKA RAKETOPLÁNU CHALLENGER, MISE STS-51 L. KONKRÉTNÍ ÚDAJE

O ASTRONAUTECH NAJDETE NA DALŠÍ STRÁNCE. 



Michael Smith (*1945). 
Původním povoláním 
vojenský pilot. Jeho hlas 
byl posledním, který 
zaznamenal magnetofon 
na palubě raketoplánu. 
Tato mise byla jeho 
prvním kosmickým letem. 

Francis Scobee (*1939). 
Velitel raketoplánu, v 
roce 1984 se zúčastnil 
pátého letu raketoplánu 
Challenger.  Do týmu 
astronautů byl zařazen v 
roce 1978.

Ronald McNair (*1950). 
Původním povoláním 
fyzik, poprvé letěl do 
vesmíru v únoru 1984 na 
palubě raketoplánu 
Challenger, mise STS-
41-B.    

Ellison Onizuka  (*1946 ). 
Americký důstojník, letec 
a astronaut. V září 1985 
byl členem posádky 
raketoplánu Discovery 
(tajná vojenská mise).

Christa McAuliffeová  
(*1946). Původním 
povoláním učitelka, na 
střední škole ve městě 
Concord vyučovala dějepis, 
ekonomiku a právo. Přihlásila 
se do programu Učitel ve 
vesmíru, ve kterém uspěla a 
byla vybrána z 11 tisíc 
zájemců o let do kosmu.  

 
Gregory Jarvis (*1944). 
Vystudoval
elektrotechniku na 
Newyorské státní univerzitě, 
působil mj. jako dopravní 
pilot u společnosti Air France. 
V NASA pracoval od května 
1984. 

Judith Resniková (*1949). 
Čtvrtá žena v kosmu, 147. 
člověk ve vesmíru. Na 
oběžnou dráhu  vzlétla 
poprvé v raketoplánu 
Discovery v roce 1984. Ve 
vesmíru strávila šest dnů. 

https://spaceflight.nasa.gov/gallery/



V roce 2014 oznámili paleontologové objev fosilií (tedy zkamenělých zbytků kostí) dinosaura, 
který byl později pojmenován Patagotitan. Žil před 100 miliony let v Jižní Americe. Jiný druh 
býložravých dinosaurů – sauropodů - byl objeven v Argentině, odtud název Argentinosaurus. Tito 
živočichové byli sice podobně dlouzí, ale měli výrazně větší hmotnost. Zatímco Patagotitan vážil 
téměř 80 tun, Argentinosaurus byl ještě o 30 tun těžší. 
Zdá se ale, že i tento rekord byl nedávno překonán: podle analýzy kostí objevených v oblasti 
Patagonie v Argentině žil na Zemi před 98 miliony let ještě větší dinosaurus. Příslušníci tohoto 
druhu dosahovali výšky až 40 metrů.  

Asi nejznámějším dinosaurem je krvežíznivý zabiják Tyrannosaurus Rex, 
kterého znáte třeba z filmu Jurský park. Nebyl ale zdaleka největším 
suchozemským zvířetem, které kdy na povrchu Země žilo. Připomeňme, že 
živočichové tohoto druhy vyhynuli před 65 miliony let, pravděpodobně v 
důsledku dopadu velkého asteroidu.

Zdroj: PIXABAY 

Zdroj: WIKIPEDIA, Creative Commons ZAJÍMAVOST



DINOSAUŘI V ČECHÁCH 
I na území naší republiky máme památky na dinosaury. 
Jedním z nálezů je stehenní kost, která byla objevena u 
Kutné Hory v roce 2003, ve stejné lokalitě byly o tři 
roky později objeveny prstní dinosauří kůstky. 
Málokdo však ví, že stopy dinosaurů byly nalezeny i 
nedaleko od hvězdárny, a to v pískovcových 
usazeninách lomu U devíti křížů. Lom, kterému se říká 
Krákorka, najdete mezi Čeveným Kostelcem a Rtyní v 
Podkrkonoší. Pvní stopa, kterou objevili dělníci tohoto 
lomu, byla nalezena v polovině devadesátých let 
minulého století. Tříprstá stopa dinosaura, který žil u 
nás zhruba před 210 miliony lety, byla dlouhá 14 
centimetrů a široká 18 centimetrů.

31. března 2011 byl oznámen další objev 
dinosauří stopy na pískovcové desce z Krákorky, 
kterou byl vydlážděn chodník v pražské Botanické 
zahradě. V listopadu 2010 byla stopa podrobena 
důkladné analýze.  Průzkum ukázal,  že stopu zanechal 
pravděpodobně jiný druh dinosaura než původce 
otisku z 90.  let. Šlo o tvora, který byl vysoký zhruba 
jeden metr a od špičky tlamy po ocas mohl měřit skoro 
tři metry.  

FOTO:  Meridas (Vladimír Socha). Licence CC BY-SA 4.0



 

První a poslední žena ve vesmíru   
O první ženě ve vesmíru, sovětské kosmonautce Valentině Tereškové (nar. 6. března 1936) jste se určitě učili ve škole. 
Svůj první let do kosmu uskutečnila na palubě kosmické lodi Vostok 6, která byla na oběžnou dráhu vypuštěna 16. 
června 1963.  Během letu měla ale hodně problémů, několikrát se rozplakala, za letu usnula, nemohla jíst a měla velké 
žaludeční problémy. Dokonce žádala pozemní středisko o ukončení letu, čemuž ale nebylo vyhověno. Ve vesmíru tak 
strávila více než 70 hodin a 49 krát obletěla naší planetu. Do historie kosmonautiky se zapíše jako první žena v kosmu 
a 10. člověk, který ve vesmíru pracoval. V současnosti se věnuje politice, je poslankyní Ruské dumy, má vojenskou 
hodnost  generálmajora letectva.

KREDIT: wikipedie - NASA- ara  /  ALEXANDER MOKLETSOV / CC

KABINA KOSMICKÉ
 LODI VOSTOK 6  



Kathleen Rubinsová 
(*1978) je původním 
povoláním mikrobioložka, 
do týmu astronautů NASA 
byla vybrána v červnu 
2009. Zúčastnila se dvou 
misí na ISS, ve vesmíru 
strávila 115 dnů.

Shanon Walkerová  (*1965) 
pracovala jako inženýrka 
NASA už od roku 1987. 
Zúčastnila se jedné expedice 
na ISS, do vesmíru vzlétla 
15.10.2010, přistála 26. 
listopadu téhož roku po 163 
dnech pobytu ve vesmíru.  
Její manžel Andrew Thomas 
byl rovněž astronaut, zú-
častnil se několika letů ame-
rického raketoplánu, praco-
val i na stanici MIR a ISS.

Zatímco amerických žen – astronautek bychom napočítali na padesát, na 
kosmonautky sovětské nebo ruské národnosti by nám stačily prsty jedné ruky. 
Tou první byla Valentina Tereškovová (1963), kterou následovala druhá žena ve 
vesmíru, Světlana Savická (1982). Jediné mise na americkém raketoplánu se v 
roce 1994 zúčasthnila Jelena Kondakovová, která se do vesmíru podívala hned 
dvakrát: pracovala na palubě orbitální stanice MIR (1994-1995), podruhé ji tam 
dopravil v květnu 1997 americký raketoplán. Na palubě ISS pracovala nám už 
dobře známá Jelena Serovová, o které píšeme v rubrice KDO JE KDO. 

SOVĚTSKÁ KOSMONAUTKA SVĚT-
LANA  SAVICKÁ VYSTOUPILA V ROCE 
1984 JAKO PRVNÍ ŽENA DO VOLNÉHO 
KOSMICKÉHO PROSTORU.   

POSLEDNÍ ASTRONAUTKY 
JSOU JEŠTĚ V KOSMU



 

Kathleen Rubinsová 
Shanon Walkerová

  
SOUČASNÁ POSÁDKA ISS
FOTO: NASA 
 



 VESMÍR  PŘED         VESMÍR  PŘED         
ČTYŘICETI LETYČTYŘICETI LETY

KOLIK MĚSÍCŮ OBÍHÁ KOLEM JUPITERA? 

Kolik vlastně měsíců obíhá kolem Jupitera, to je dosud nezodpověděnou otázkou. Zcela bezpečně známých a 
dlouho pozorovaných je 13; ty mají také svá jména a jsou označeny i čísly. Mimo pochyby je, jak se zdá, i 
existence dalších tří satelitů, které byly objeveny na snímcích získaných vloni americkými meziplanetárním i 
sondami Voyager 1 a Voyager 2 během jejich největšího přiblížení k Jupiteru; ty mají dosud jen předběžná 
označení 1979J1, 1979J2 a 1979J3. K tomu je nutno dodat, že již v říjnu 1975 ohlásil Ch. Kowal objev 
pravděpodobného měsíce [ŘH 56, 220; 11/1975). Tento objekt měl údajně jasnost jen asi 21m, čemuž by 
odpovídal průměr pouze 5—6 km. Kowalem oznámený objekt je někdy označován jako J14, tedy jako čtrnáctý 
Jupiterův měsíc (např. i ve Hvězdářské ročence 1980, str. 46, i v ročnících předešlých), ale neprávem. 
Definitivní označení mu podle současných zásad Mezinárodní astronomické unie platných pro označování 
satelitů planet nepřísluší. Kowalem oznámený objekt nebyl od roku 1975 více pozorován a nebyl také nalezen 
na sním cích získaných Voyagery; má tedy nárok pouze na předběžné označení 1975JI, mj. i proto, že není 
vůbec známa ani přibližně jeho dráha.

ŘÍŠE HVĚZD, ČASOPIS PRO PĚSTOVÁNÍ ASTRONOMIE A PŘÍBUZNÝCH VĚD, ROČNÍK 1980, ČÍSLO 10  

PRVNÍ VESMÍRNÝ LET RAKETOPLÁNU                       

První letový exemplář raketoplánu NASA, nazvaný Columbia, startoval ke kosmické premiéře — k 36 obletům 
Země — dne 12. dubna 1981 z Kennedyho kosmické základny na Floridě z „měsíční“ rampy 39 A. Po šestileté 
přestávce tak Spojené státy znovu zahájily program pilotovaných vesmírných letů — naposledy startovali 
astronauté NASA na okolozemskou dráhu v roce 1975 ke společnému mezinárodnímu letu Sojuz—Apollo. 

ŘÍŠE HVĚZD, ČASOPIS PRO PĚSTOVÁNÍ ASTRONOMIE A PŘÍBUZNÝCH VĚD, ROČNÍK 1981, ČÍSLO 6   

 

LISTUJEME  STARŠÍMI  
ROČNÍKY ČASOPISU 
ŘÍŠE HVĚZD 



Jelena Olegovna Serovová vystudovala dvě vysoké školy, od srpna 2001 
pracovala v ruské společnosti RKK Eněrgija, která se zabývá vývojem a 
výrobou kosmické techniky. Do oddílu ruských kosmonautů byla přijata v 
říjnu 2006. Do vesmíru vzlétla 25. září 2014 na palubě Sojuzu TMA-14M se 
svými kolegy Alexandrem Samokuťajevem a Barry Wilmorem. Ve vesmíru 
strávila 167 dní, 5 hodin a 42 minut. Po opuštění týmu ruských 
kosmonautů se věnovala politice, stala se poslankyní Státní dumy. Manžel 
Jeleny Serovové, Mark Serov, byl v letech 2003–2011 kosmonautem RKK 
Energija. V listopadu 2010 byl ale ze zdravotních důvodů z týmu vyřazen a 
žádného kosmického letu se nezúčastnil. 

Jelena Serovová byla ve 
vesmíru jen jednou, jako 
jediná ruská kosmonautka 
navštívila ISS.  Ke stanici ji 
dopravila kosmická loď TMA-
14M, která ji, po 167 dnech 
pobytu ve vesmíru, 
přepravila 12. března 2015 
zpět na Zemi. 
 

Jelena Serovová (* 1976)

FOTO: NASA (www.nasa.gov), ROSSKOSMOS 

KDO KDO 
JE JE 

KDOKDO 
 
                                  

Posádka Sojuzu: Wilmore, 
Samokuťajev, Serovová. 

http://www.nasa.gov/


CO JE NA TOMTO SNÍMkU?CO JE NA TOMTO SNÍMkU?  



CO JE NA TOMTO SNÍMkU?CO JE NA TOMTO SNÍMkU?  

Dokáže pavouk chytit mouchu? Na Zemi určitě, ale ve vesmíru nikdy! Mračno 
plynu ve tvaru pavouka vlevo je ve skutečnosti mlhovina IC 417, mlhovina 
připomínající mouchu vpravo má katalogové označení NGC 1931. Mlhoviny 
jsou od nás daleko deset tisíc světelných let a promítají se do souhvězdí 
Vozky.
Uznání a copyright: Joe Morris, NASA APOD / https://apod.nasa.gov/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 2.2.2021

 

   

VIRTUAL



Hvězdářský milionář Hvězdářský milionář 

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do páteční půlnoci (5.2.2021) 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 byla do vesmíru vy- 
puštěna sovětská kosmická loď Vostok  6? 

•A) 1967  
•B) 1960   

•C) 1963 
•D) 1959   

Správná odpověď: ?     



 2) Uveď jméno kosmonautky, která 
jako první uskutečnila výstup do 

volného kosmu

• A) Meierová 

• B) Savická  

• C) Sullivanová 

• D) Serovová 

Správná odpověď: ?     



 3) Jak se jmenuje rover, který má 18. 
února přistát na Marsu? 

•A) Viking 
•B) Sojourner  

•C) Curiosity  
•D) Perseverance  

Správná odpověď: ?     



 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ 
OTÁZKY MINULÉHO KOLA 

• 1) C  
• 2) C
• 3) C 

Sonda Curiosity přistála na Marsu v roce 2012

Sonda New Horizons nepřistála na žádném tělese, 

proletěla kolem trpasličí planety Pluto 

a asteroidu Arrokoth

Mlhovina M 42 se nachází v souhvězdí Orion 

KREDIT, ZDROJ: mars.nasa.gov, Johns Hopkins University, NASA & Space Telescope Science Institute



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

FOTO: HVĚZDÁRNA V ÚPICI 

ATLAS MRAKŮ Cirrus radiatus 



  VIDEOBONUS   
 Zkopíruj spodní adresu do internetového prohlížeče (anebo 

na ni klikni) a podívej se na animaci, která ukazuje úspěšné 
přistání roveru Curiosity, který stále zkoumá dosud povch 
planety Mars. Robot přistál na Marsu 6. srpna 2012. Doufejme, 
že podobně úspěšné bude i přistání vozítka Perseverance. 
Uvidíte ho v přímém přenosu na stránkách NASA - TV. 

 

 

 

AUTOR: NASA 

  
 https://www.youtube.com/watch?v=gwinFP8_qIM

https://www.youtube.com/watch?v=gwinFP8_qIM
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