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- noční nebe tento týden
- pozorujte ranní průlety ISS 

- jasné družice 24.-25.2.2021
 - nejvzdálenější objekt sluneční 

soustavy
- Etna se probudila

- kosmonautická kronika
- Perseverance úspěšně přistál

 
  

 

 

 

- nejkrásnější snímky Marsu 
- chceš se stát astronautem ESA?
- vesmír před 35 lety
- KDO JE KDO 
- co je na tomto snímku? 
- hvězdářský milionář
- aktuální měření z hvězdárny 

- videobonus 



Tento týden na obloze Tento týden na obloze 

23. února - Slunce dnes vyšlo  v 6 hodin 55 minut, zapadá  v 17 hodin 32 
minut středoevopského času. Koncem týdne vychází v 6 hodin 45 minut, 
zapadá v 17 hodin 41 minut.

Prochází znamením Ryb. Astronomická noc začíná  krátce před půl osmou večer, 
od té doby je úplná tma. 

Na večerní obloze svítí v souhvězdí Berana planeta Mars. Žádná jiná 
planeta není vidět, výjimkou je Uran, ten ale bez dalekohledu nespatříte.

Mars zapadá hodinu po půlnoci, v polovině týdne je od nás daleko 214 milionů 
kilometrů. Postupně se od nás vzdaluje. 

NÁŠ TIP: POZORUJTE RANNÍ PRŮLETY 
MEZINÁRODNÍ KOSMICKÉ STANICE
Í V tomto týdnu jsou dobře viditelné průlety Mezinárodní 
vesmírné stanice ISS. Pokud je ale chcete pozorovat, musíte 
si přivstat, jsou vidět zpravidla mezi čtvrtou a pátou 
hodinou ráno s výjimkou posledního únorového přeletu, 
který bude ke spatření po půl šesté, tedy už na světlé 
obloze. Stanice je ale tak jasná, že ji i tak uvidíte prostým 
okem. Mapky nejjasnějších přeletů stanice najdete na 
následujících stránkách. Pokud je v té době nad obzorem 
Měsíc, uvádíme vzhled jeho fáze.

Měsíc je v sobotu 27. února v 
úplňku. V úterý večer jej spatříme 
poblíž hvězdy Castor v souhvězdí 
Blíženců, nedaleko se nachází také 
nejjasnější stálice tohoto souhvězdí, 
hvězda Pollux.

Castor 
Pollux  
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  Co nového v astronomii  Co nového v astronomii  

NEJVZDÁLENĚJŠÍ OBJEKT SLUNEČNÍ SOUSTAVY 

Japonský dalekohled Subaru má zrcadlo  o průměru 8,2 metru, nachází se na 
vrcholu vyhaslé sopky Mauna Kea na Havajských ostrovech.      KREDIT : NAOJ

Nejvzdálenější objekt sluneční soustavy je, jak se zdá, planetka s předběžným 
označením 2018 AG37. Objev oznámili hvězdáři 10. února letošního roku, i když 
bylo těleso poprvé vyfotografováno obřím zrcadlovým dalekohledem Subaru už v 
lednu 2018. Asteroid ještě nemá definitivní jméno, ale jen přezdívku „FarFar0ut“.   

Planetka se pohybuje po velmi protáhlé dráze, nejvíce se od Slunce může vzdálit na 175 
astronomických jednotek. Připomeňme, že astronomická jednotka představuje vzdálenost Země od 
Slunce, tedy asi 150 milionů kilometrů. Bývalá poslední planeta sluneční soustavy, dnes trpasličí 
planeta Pluto, obíhá kolem Slunce daleko necelých čtyřicet astronomických jednotek. Není divu, že 
jeden oběh kolem Slunce trvá objektu 2018 AG37 tisíc let! 



 ZDROJ - FOTO: spaceflight.nasa.gov / Hajotthu CC

ETNA SE ETNA SE 
PROBUDILA PROBUDILA 

Etna je nejvyšší a  
nejaktivnější evropská 
sopka. Leží na jihu Itálie,  
její výška přesahuje 3 
kilometry a je oblíbeným 
cílem turistů. 
I když je Etna stále 
aktivní,  v úterý 16. února 
se znovu probudila k 
životu a začala chrlit 
proud lávy. Hustý dým 
stoupal tak vysoko, že 
bylo uzavřeno blízké 
letiště v Katánii. Úřady 
nicméně uvedly, že 
obyvatelům blízkých 
vesnic nebezpečí nehrozí.
Takhle vypadá silná 
erupce Etny z 30. října 
2002, záběr pořídili 
astronauté z paluby ISS.

 

Dům zničený lávovým proudem 
na svahu Etny



KOSMONAUTICKÁKOSMONAUTICKÁ

KRONIKAKRONIKA  
  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  
 Í  22.2.2021 - nákladní loď 

Cygnus NG-15 se připojila k ISS
 Í 20.2.2021 - z amerického 

kosmodromu Wallops 
odstartovala raketa Antares s 
nákladní lodí Cygnus NG-15 k 

ISS
Í 18.2.2021 – americká sonda 

Perseverance úspěšně přistála 
na Marsu

Í 17.2.2021 – nákladní loď 
Progress MS-16 se připojila k ISS 

Í 16.2.2021 – z kosmodromu 
Cape Canaveral odstartovala 

raketa Falcon-9 s 60 družicemi 
Starlink, první stupeň rakety ale 

kvůli technickým problémům 
nedokázal přistát na prámu na 

moři
 Í 15.2.2021 –  z Bajkonuru 

odstartovala raketa Sojuz-2.1a s 
nákladní lodí Progress MS-16. 

Zásobovací let k ISS.

Ve středu 17. února se k Mezinárodní vesmírné stanici, 
konkrétně k jejímu modulu Pirs, připojila ruská zásobovací 
loď Progess MS-16. Na ISS dovezla dvě a půl tuny nákladu: 
palivo, pitnou vodu, zásoby potravin, oblečení pro 
kosmonauty, laboratorní zařízení pro vědecké pokusy, jakož i 
lékařské a hygienické vybavení. A také kyslík, který z ISS už 
několik měsíců nepatrně uniká, aniž se ví odkud. 
Kosmonauté by měli „díru“ najít pomocí speciálního 
mikroskopu, který byl také součástí nákladu, spolu s 
opravárenskou sadou na utěsnění otvoru. 

Kosmické lodě Progress jsou k ISS naváděny v 
automatickém režimu, což se tentokrát nepodařilo, 
kosmonauté museli zásobovací loď navést a připojit ručně.

K ISS jsou nyní připojeny dvě zásobovací lodě 
Progress a dvě transportní lodě určené pro přepravu 
kosmonautů, americký Crew Dragon a ruský Sojuz. 

PROGRESS DOVEZL ZÁSOBY PROGRESS DOVEZL ZÁSOBY 



ROBOT PERSEVERANCE ÚSPĚŠNĚ PŘISTÁL !ROBOT PERSEVERANCE ÚSPĚŠNĚ PŘISTÁL !
Robotické vozítko americké vesmírné agentury NASA Perseverance úspěšně zvládlo přistání na Marsu. Osmnáctého 
února krátce před dvaadvacátou hodinou dosedl robot na plánovaném místě v kráteru Jezero a k Zemi vyslal první 
záběr povrchu Marsu. Úspěch potvrdila NASA, která také hned po přistání zveřejnila další fotografie pořízené roverem z 
místa dosednutí. Pár snímků si můžete prohlédnout na následujících stranách, uvidíte zde také první barevnou 
panoramatickou fotku pořízenou kamerou této sondy s vysokým rozlišením.  FOTO: JPL / NASA



 

Záběr vozítka Perseverance krátce před přistáním na povrchu Marsu. 
Vozítko je zavěšeno na kabelech kosmického jeřábu Skycrane. Krátce 
poté, co robot měkce přistál na povrchu Marsu, se kabely odpojily a 
Skycrane odletěl z oblasti přistání.  Kredit: NASA / JPL 



PRVNÍ ZÁBĚRY POVRCHU 
MARSU, POŘÍZENÉ 18. 
ÚNORA KAMERAMI  
ROBOTICKÉHO VOZÍTKA 
PERSEVERANCE.

Kredit: NASA/JPL 



JEDEN Z PRVNÍCH BAREVNÝCH ZÁBĚRŮ POVRCHU MARSU, POŘÍZENÝ JEDEN Z PRVNÍCH BAREVNÝCH ZÁBĚRŮ POVRCHU MARSU, POŘÍZENÝ 
KAMEROU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍMKAMEROU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Kredit: NASA / JPL 



MARS ZBLÍZKA.MARS ZBLÍZKA. POVRCH TÉTO PLANETY BUDE ZKOUMAT VOZÍTKO  POVRCH TÉTO PLANETY BUDE ZKOUMAT VOZÍTKO 
PERSEVERANCE, UVEDENÉ ZÁBĚRY POŘÍDILA V UPLYNULÝCH LETECH PERSEVERANCE, UVEDENÉ ZÁBĚRY POŘÍDILA V UPLYNULÝCH LETECH 
Z OBĚŽNÉ DRÁHY SONDA MARS RECONNAISSANCE ORBITER. Z OBĚŽNÉ DRÁHY SONDA MARS RECONNAISSANCE ORBITER. 

 Kredit:  NASA/JPL/Corby Waste



Sníh a led na vrcholcích Marsu. Nejedná se o zmrzlou vodu, ale o takzvaný suchý led, tedy o oxid uhličitý.
Foto: NASA, JPL-Caltech



Snímek oblasti, kde se setkávají dvě písečné duny.  Snímek pořídila sonda Mars Reconnaissance Orbiter. 
Foto: NASA, JPL-Caltech



Známky eroze, patrné v oblasti jižního pólu planety Mars, opět na snímku sondy MRO. 
Foto: NASA, JPL-Caltech



Další z detailních fotografií jižního pólu Marsu. Světlé oblasti tvoří suchý led, tedy oxid uhličitý. 
Foto: NASA, JPL-Caltech



Část kráteru Hellas Planitia, který vznikl po dopadu vesmírného tělesa na povrch Marsu. 
Foto: NASA, JPL-Caltech



CHCEŠ SE STÁT ASTRONAUTEM?CHCEŠ SE STÁT ASTRONAUTEM?
Evropská kosmická agentura (European Space Agency)  se 
sídlem v Paříži vyhlásila konkurs na nové astronauty. 
Konkurs proběhne od konce března do 28. května 
letošního roku a vzhledem k tomu, že naše republika je 
jedním z 22 plnohodnotných členů ESA, se do konkursu 
mohou přihlásit i Češi. Délku celého výběru letos ESA 
odhadla na 18 měsíců.

Od dubna 2008 probíhal v ESA poslední nábor kandidátů na lety do vesmíru, z několika tisíc 
zájemců bylo vybráno šest nových astronautů. Vidíte je na snímku, zleva doprava: Luca Parmitano 
(Itálie), Timothy Peake (Velká Británie), Thomas Pesquet (Francie), Andreas Mogensen (Dánsko), 
Samantha Cristoforettiová (Itálie), Alexander Gerst (Německo). Paní uprostřed nepatří do týmu 
astronautů. Je to italská astrofyzička Simonetta Di Pippo, která zastává funkci ředitelky odboru 
pilotovaných kosmických letů Evropské kosmické agentury.



ESA má své ústředí v Paříži a specializovaná střediska v Nizozemsku, Německu, Itálii a Španělsku, pobočky ve Washingtonu a 
Moskvě, kancelář v Bruselu, která zajišťuje vazby na Evropskou komisi, a zastoupení ve Francouzské Guayaně, kde se nachází 
kosmodrom Evropské kosmické agentury poblíž městečka Kourou. Z kosmodromu jsou vypouštěny družice a sondy ESA, 
Francouzské kosmické agentury  CNES, ale také satelity komerční firmy Arianespace.                   ZDROJ: www.esa.int 

http://www.esa.int/


 VESMÍR  PŘED         VESMÍR  PŘED         
TŘICETI PĚTI LETYTŘICETI PĚTI LETY  

  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 

O KOMETÁCH V TRUTNOVĚ
Loni v říjnu uspořádala úpická hvězdárna ve spolupráci s pobočkou ČAS seminář, 
věnovaný návratu Halleyovy komety, kterého se v Klubu pracujících na Nivách zúčastnilo 
na 50 zájemců. Odeznělo v něm 7 referátů určených amatérům, pracovníkům hvězdáren i 
nejširší veřejnosti. V úvodní přednášce „Kometární návštěvy" referoval RNDr. Z. Ceplecha, 
DrSc., o návratu Halleyovy komety a vzniku komet v Oortových oblacích. RNDr. V. Padevět, 
CSc. (Asú Ondřejov) se v přednášce „Kometární materiál" poněkud netradičně zabýval 
vznikem komet v souvislosti se vznikem sluneční soustavy. Odpolední program zahájil prof. 
RNDr. V. Vanýsek, DrSc. (katedra astronomie a astrofyziky MFF UK). Seznámil posluchače 
s programem IHW, s parametry Halleyovy komety a s její nejnovější efemeridou. RNDr. L. 
Křivský, CSc., (AsÚ Ondřejov) pohovořil o srážkách komet s tělesy sluneční soustavy a 
jejich důsledcích. Referát RNDr. R. Hudce, CSc., (AsÚ Ondřejov) se sice vymykal z 
programu, ale naznačil, jaký význam mohou mít pro vědu amatérská pozorování. Druhý 
den semináře zahájil redaktor T 85 PhDr. V. Železný přednáškou „Halleyova kometa v 
minulosti". Hovořil o Halleyově a Enckeově kometě a jiných slavných vlasaticích. Seminář 
uzavřel referátem Amatérská fotografování Halleyovy komety a možnosti jejího sledování u 
nás RNDr. L. Vyskočil (Hvězdárna Úpice). Mimo jiné uvedl i podmínky soutěže o nejlepší 
snímek Halleyovy komety, kterou úpická hvězdárna vyhlásila. Ze semináře byl vydán 
sborník referátů. Další seminář s kometární tematikou uspořádá úpická hvězdárna letos v 
září.                 číslo 1, ročník 67 (1986), strana 18



Eugene Cernan v Praze. Vlevo je na snímku astrofyzik 
Jiří Grygar, uprostřed popularizátor kosmonautiky 
Antonín Vítek. FOTO: Milan Halousek

KDO KDO 
JE JE 

KDOKDO 
 
                                  

Eugene 
Cernan 

Eugene Cernan (1934 – 2017) byl americký 
astronaut českého původu. Zúčastnil se tří 
kosmických výprav (Gemini 9, Apollo 10 a 
Apollo 17), byl posledním pozemšťanem, 
který se procházel po povrchu Měsíce. Na oba 
lety Apollo si vzal naší vlajku na památku jeho 
československých kořenů: po otci byl 
slovenského, po matce českého původu.  Ve 
vesmíru strávil 23 dnů, 14 hodin a 16 minut. 
Byl šestadvacátým  člověkem ve vesmíru a 
jedenáctým na Měsíci. Naší republiku navštívil 
celkem čtyřikrát.  Jeho druhá návštěva, která 
se uskutečnila na pozvání náčelníka 
generálního štábu Armády ČR v roce 2001, se 
mu málem stala osudnou. Spolu s 
československým kosmonautem Vladimírem 
Remkem a známým popularizátorem 
astronomie Marcelem Grünem havaroval v 
armádním vrtulníku  Mi-8S. Příčina havárie? 
Helikoptéře došlo palivo! Všichni tři však 
nehodu přežili ve zdraví. 



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



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

SLUNEČNÍ KORÓNA BĚHEM ÚPLNÉHO ZATMĚNÍ SLUNCE 20. BŘEZNA 2015. Uznání a copyright: 
Miloslav Druckmüller, Shadia Habbal, Peter Aniol, Pavel Starh.           NASA APOD - https://apod.nasa.gov/apod 



 PREMIÉRA 23.2. od 20.55 
REPRÍZA 24.2. od 17.50

DOPORUČUJEME !!!



  

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.  Vlevo fotosféra, vpravo chromosféra.



  

Aktuálně – radiová pozorováníAktuálně – radiová pozorování  

Měření magnetického pole 

Měření kosmického šumu – 30 MHz

Atmosferiky (frekvence 27 kHz, průběh za předchozí den)



Chcete být milionářem?Chcete být milionářem? 
SVČ BÁJO Česká Skalice 23.2.2021

 

   

VIRTUAL



Hvězdářský milionář Hvězdářský milionář 

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do páteční půlnoci (26.2.2021) 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) Který den v únoru nastává měsíční 
úplněk? 

•A) 12.2.     
•B) 16.2.  

•C) 21.2.  
•D) 27.2.    

Správná odpověď: ?     



 2) Marsův měsíc Deimos objevil 
hvězdář 

• A) Clyde Tombaugh   

• B) William Herschel   

• C) Asaph Hall   

• D) Galileo Galilei   

Správná odpověď: ?     



 3) V jaké vzdálenosti obíhá Země 
kolem Slunce? 

•A) 150 milionů km 
B) 386 tisíc km 

•C) 108 milionů km 
•D) 50700 km

Správná odpověď: ?     



  VIDEOBONUS   
 Zkopíruj spodní adresu do internetového 

prohlížeče (anebo na ni klikni) a podívej se na 
úžasné záběry, které zachycují poslední fázi 
sestupu a následného přistání robota 
Perseverance na povrch planety Mars.  

 
AUTOR, KREDIT: NASA / JPL 
Uznání videa: NASA/JPL-Caltech, Mars 2020 Mission Team

 

https://www.youtube.com/watch?v=4czjS9h4Fpg 

    

https://www.youtube.com/watch?v=4czjS9h4Fpg
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