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- zemětřesení v Japonsku
- dovolená ve vesmíru 
- KDO JE KDO 
- co je na tomto snímku? 
- aktuální měření z Úpice
- videobonus: kde přistane        
Perseverance? 

 
+ superbonus – soutěž

prodloužena o týden 



Tento týden na obloze Tento týden na obloze 

16. února - Slunce dnes vyšlo  devět minut po sedmé hodině, 
zapadá deset minut před půl šestou. 

Prochází znamením Vodnáře, 18. února vstupuje do znamení Ryb. 
Astronomická noc začíná  krátce po sedmé hodině večer.

16. února  – Měsíc vyšel v 9 hodin 17 minut, zapadne ve 22  
hodin 30 minut.  

V tomto týdnu se pohybuje v souhvězdích Ryb, Berana a Býka. 

Na večerní obloze svítí až do půlnoci planeta Mars.

Promítá se do souhvězdí Berana, je nápadný svojí načervenalou 
barvou. V polovině týdne je od nás daleko 205 milionů kilometrů. 

NÁŠ TIP: 
Í Měsíc bude v pátek 19. února v první čtvrti, spatříme ho 
hned zvečera. Využijte tuto příležitost a zkuste si Měsíc 
vyfotit podle návodu z minulých virtuálních kroužků. 
Í Z planet je v první polovině noci pozorovatelný jen Mars, 
dalekohledem můžete sledovat také planetu Uran, který 
zapadá až po jedenácté večer. Mapku najdete na následující 
straně. K pozorování stačí menší dalekohled, pozorování 
ale bude trochu rušit Měsíc.

Měsíc je 19. února v první čtvrti. 
Pokud se na něj podíváte ve 
středu 17. února a budete si 
dalekohledem prohlížet jeho 
krátery, zkuste se podívat také na 
planetu Uran. Ke konjunkci obou 
těles dojde ve 20 hodin večer.



PLANETA URAN V ROCE 2021 
Planeta se po celý rok pohybuje v souhvězdí 
Berana, je na hranici viditelnosti pouhým okem, 
k pozorování je ale vhodné použít menší 
dalekohled. V únoru zapadá až před půlnocí, 
výška planety však bude postupně klesat, od 
dubna do druhé poloviny června už nebude 
vidět. 

  
ZDROJ: Hvězdářská ročenka 2021 adat. Je vysoká přes 120 
metrů a v průměru má devět metrů.
KREDIT: SPACE-X 
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   PŘELETY JASNÝCH DRUŽIC – 10.2. 

PŘELETY JASNÝCH DRUŽIC – 17.2.



Viděli jste to 
také? Drak nebo
Mrak? :)  
 



   
Nad úpickou hvězdárnou se  v pondělí 1. února kolem čtvrt na čtyři odpoledne objevil na 
obloze zajímavý meteorologický úkaz. Drak to asi nebyl, spíš zvláštní mrak anebo 
kondenzační pás způsobený třeba přeletem letadla? Zkuste si tipnout, příště se k tomuto 
tématu ještě vrátíme.

FOTO: Hvězdárna v Úpici







KOSMONAUTICKÁKOSMONAUTICKÁ
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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI: 18. 

ÚNORA VEČER MÁ NA MARSU 
PŘISTÁT AMERICKÝ MODUL 

PERSEVERANCE

Í 16.2.2021 – z kosmodromu 
Cape Canaveral odstartovala 

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

kvůli technickým problémům 
nedokázal přistál 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.
Í 10.2.2021 – čínská sonda 

Tianwen-1 byla navedena na 
oběžnou dráhu kolem Marsu

  Í 9.2.2021 – sonda Spojených 
arabských emirátů Al Amal byla 

navedena na oběžnou dráhu 
kolem Marsu 

      

Kosmická loď Spac

eX a raketa Super Heavy (souhrnně označovaná jako 
Starship) představují plně opakovaně použitelný 
dopravní systém navržený k přepravě posádky i nákladu 
na oběžnou dráhu Země, Měsíc, Mars a dále. Hvězdná 
loď bude nejvýkonnějším nosným raketou na světě, 
která byla kdy vyvinuta, se schopností nést na oběžnou 
dráhu Země víceoběžnic, 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. 
Nneúspěšně. Sonda se do větší hloubky nedostala, a tak 
NASA celý experiment ukončila. 

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

19. února 1986, tedy před 35 lety,  odstartoval z 
kosmodromu Bajkonur první modul stanice Mir. K modulu 
se postupně připojily dva Kvanty, modul Kristall a později 
ještě Spektr, Priroda a stykovací DM. Mir byla první 
opravdu dlouhodobě obývaná stanice. Jejími předchůdci 
byly Saljuty. K Miru v devadesátých letech létaly i 
raketoplány. Stanice zanikla navedením do atmosféry v 
březnu 2001 

VÝROČÍ VÝROČÍ 



PERSEVERANCE 
PŘISTÁVÁ !
Vědecké sondy Al Amal, kterou 
vypustili Spojené arabské 
ermiráty a Tianwen-1 (tu 
vypustila Čína) už obíhají na 
dráze kolem Marsu. Třetí 
výzkumná sonda, americký 
průzkumný robot Perseverance, 
má už ve čtvrtek 18. února večer 
přistát na povrchu Marsu.  
Americký stroj nebude – na 
rozdíl od výše zmíněných 
satelitů - parkovat na oběžné 
dráze Marsu, ale přímo z 
přeletové trajektorie provede 
mimořádně složitý přistávací 
manévr. Ten bude trvat sedm 
minut, můžete se na něj podívat 
v přímém přenosu na stránkách 
televize NASA. 
PĚT ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ PŘISTÁVACÍ ČÁSTI SONDY 
PERSEVERANCE. DOLE TEPELNÝ ŠTÍT, NAD NÍM 
SAMOTNÝ ROBOT, KTERÝ BUDE ZKOUMAT POVRCH 
MARSU. 



Šestikolové vozítko Perseverance, helikoptéra Ingenuity. O těchto dvou tělesech ještě hodně uslyšíme.    
                                                                                                                          KREDIT:  NASA



18.2: SEDM MINUT HRŮZY U MARSU18.2: SEDM MINUT HRŮZY U MARSU
Po sondách Al Amal (Spojené arabské emiráty) a Tianwen-1 (Čína), které se na 
oběžné dráze kolem Rudé planety usadily minulý týden, se chystá u Marsu ve 
čtvrtek 18. února 2021 další velká podívaná. Tou bude přílet a přistání velkého 
amerického průzkumného robota Perseverance. Americký stroj nebude parkovat 
na oběžné dráze Marsu, ale přímo z přeletové trajektorie provede mimořádně 
složitý přistávací manévr. Ten bude trvat sedm minut a pro náročnost je často 
nazýván „Sedm minut hrůzy“!

VYTRVALOST SE PŘEDSTAVUJE
Raketa Atlas-V vynesla šestikolové vozítko Perseverance (Vytrvalost) o velikosti 

středního osobního automobilu a vážící 1025 kg z floridského kosmodromu na Mysu 
Canaveral ve čtvrtek 30. července 2020. Přistání na Marsu je plánováno ve čtvrtek 18. 
února 2021 ve 21:55 našeho času v oblasti marsovského kráteru Jezero, který byl podle 
vědců dříve opravdu jezerem plným možná sladké vody. Zde bude stroj, který si s 
sebou veze i malý dvourotorový průzkumný vrtulník Ingenuity (Vynalézavost), pátrat po 
stopách případného dávného života a sbírat vzorky, které by měly být některou z 
pozdějších misí dopraveny zpátky na Zemi.

Perseverance vyrobilo Výzkumné a vývojové centrum NASA Jet Propulsion 
Laboratory v kalifornské Pasadeně. Má podobný design jako úspěšná sonda Curiosity, 
která na povrchu Marsu pracuje již od roku 2012. Energii bude stroji dodávat moderní 
radioizotopový termoelektrický generátor o hmotnosti 45 kilogramů, využívající rozkladu 
4,8 kilogramu oxidu plutonia a dvě lithium-iontové dobíjecí baterie.

ZDROJ: TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ČAS,           ZDROJ: TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ČAS,           
autor Milan Halousek                                autor Milan Halousek                                



Stroj nese, kromě vrtulníku Ingenuity, sedm vědeckých přístrojů určených pro výzkum 
povrchových i podpovrchových struktur planety a jejich chemickou analýzu, měření 
teploty, rychlosti a směru větru, velikosti a tvaru prachových částic, ověření technologií 
produkce kyslíku z atmosférického oxidu uhličitého, pořizování panoramatických snímků 
a hledání organických sloučenin. Trvání mise roveru Perseverance je plánováno na 
jeden marsovský rok, který je zhruba dvojnásobně dlouhý oproti roku pozemskému.  Na 
konstrukci roveru jsou připevněny tři malé křemíkové čipy, do nichž jsou vypálena 
jména 10 932 295 lidí z celého světa, kteří se zúčastnili kampaně „Send Your Name to 
Mars“ organizované NASA, a také malý štítek se symbolem Aeskulapovy hole, 
označením lékařského stavu, jako pocta boji lékařů s pandemií COVID-19 během roku. 

SEDM MINUT HRŮZY
Přistání na Marsu provede sonda Perseverance přímo z přeletové trajektorie, bez 

zaparkování na oběžné dráze. Tato poslední fáze šest a půl měsíce trvající cesty mezi 
planetami Země a Mars je často nazývána „Sedm minut hrůzy“, protože právě tak 
dlouho trvá vlastní přistávací sekvence.

Nejkrizovější část celé mise začne při rychlosti 5,9 km/s vstupem do horních vrstev 
atmosféry Marsu. V tomto okamžiku vyšle sonda inženýrům na Zemi zprávu o tom, že 
byl zaznamenán kontakt s atmosférou planety. Tento signál doletí do řídícího střediska 
NASA ale až za dlouhých 12 minut, ve chvíli, kdy už bude Perseverance pět minut na 
povrchu Marsu. Jestli je v pořádku, se lidé na vzdálené Zemi dozví právě až po dalších 
sedmi minutách napjatého očekávání. Pokud se sonda v určený čas neozve, bude to 
znamením, že přistání asi nedopadlo dobře…

Po vstupu do horních vrstev atmosféry Marsu se tepelný štít, chránící hlavní sondu, 
rozžhaví až na 2100 °C. Po dostatečném aerodynamickém zbrzdění, trvajícím zhruba 4 
 



minuty, kdy sonda ztratí až 90 % své rychlosti, dojde ve výšce přibližně 11 kilometrů nad 
povrchem k otevření padáku a odhození již nepotřebného tepelného štítu. Pod ním se 
aktivují přistávací radar a kamera, které budou řídit poslední fázi cesty. Za další 2 minuty 
se z přeletového pouzdra uvolní speciální konstrukce tzv. „Nebeského jeřábu“ (Sky 
crane) s osmi raketovými motory, na jehož spodní části je připevněn rover Perseverance. 
V poslední minutě letu potom tento létající jeřáb položí opatrně sondu, s již rozvinutými 
podvozkovými koly, a spuštěnou na dlouhých nylonových lanech, do plánovaného místa 
přistání a sám odletí do bezpečné vzdálenosti, kde se neřízeně zřítí na povrch. Rover je 
po dosednutí a aktivování systémů téměř okamžitě schopen činnosti. A jeho prvním 
úkolem bude odeslat na Zemi zprávu o tom, že je bezpečně všemi šesti koly na povrchu 
planety.

V přímém přenosu je možné shlédnout celé přistání v on-line programu 
Hvězdárny a planetária Brno „Přímý přenos z Marsu“ 
(https://youtu.be/iJe7_OmRfxQ), i s komentářem odborníků na kosmonautiku Ing. 
Tomáše Přibyla z Technického muzea v Brně a Dušana Majera, šéfredaktora 
portálu Kosmonautix.cz.

MISE NA MARS NIKDY NEBYLY SNADNÉ
Aktuálně na povrchu Marsu pracují dvě americké výzkumné sondy. Rover Curiosity 
(Mars Science Laboratory) zkoumá od roku 2012 podmínky pro vznik života a analyzuje 
atmosféru planety. A stacionární sonda InSight provádí od roku 2018 průzkum vnitřní 
struktury Marsu a jeho seismické aktivity. Pokud se úspěšně podaří ve čtvrtek 18. 2. 
2021 přistát sondě Perseverance, bude tak třetím funkčním americkým strojem na 
povrchu. A v polovině května by se k nim měla přidat přistávací část čínské sondy 
Tianwen-1. Čína by se tak stala teprve druhým státem, který by úspěšně přistál na 
Marsu.



Na oběžné dráze planety v tomto okamžiku pracuje celkem 8 sond. Tři americké – 
Mars Oddysey od roku 2001 (průzkum složení povrchu, zkoumání výskytu vody a 
průzkum polárních čepiček, retranslační stanice pro povrchové sondy), Mars 
Reconnaissance Orbiter od roku 2006 (snímkování povrchu s vysokým rozlišením pro 
detailní plánování dalších výprav) a sonda Maven od roku 2014 (výzkum ionosféry a 
vlivu slunečního větru na atmosféru). Dále dvě sondy Evropské kosmické agentury ESA - 
Mars Express od roku 2003 (výzkum planety z oběžné dráhy) a Trace Gas Orbiter od 
roku 2016 (průzkum atmosféry ve spolupráci s Ruskem) a indická sonda Mangalján (od 
roku 2014, průzkum atmosféry Marsu). A také dva stroje, které na oběžnou dráhu Marsu 
přibyly teprve minulý týden – sonda Al Amal Spojených arabských emirátů (průzkum 
změn denních a sezónních cyklů atmosféry a prachových bouří v různých oblastech 
planety) a čínská sonda Tianwen-1 (hledání důkazů o současném a minulém životě, 
tvorba povrchových map). Spojené arabské emiráty jsou pátou, a Čína šestou zemí, 
které se podařilo dopravit sondu na oběžnou dráhu Marsu – po Sovětském svazu/Rusku, 
USA, Evropě (ESA) a Indii.

PRVNÍ POKUSY
Od roku 1960, kdy výzkum planety Mars pomocí automatických sond započal, 

selhala více než polovina všech pokusů o dobytí Rudé planety.
Jako první se o průzkum Marsu pokusil tehdejší Sovětský svaz. V rámci programů Mars 
a Zond vypustil v letech 1960-1965 neúspěšně celkem 9 sond.
Spojené státy od roku 1964 v programu Mariner vyslaly k Marsu šest sond. Mariner-4 byl 
v roce 1965 jako první částečně úspěšný a při průletu získal a odeslal 22 snímků Marsu. 
Mariner-9 se v roce 1971 stal prvním pozemským satelitem, pracujícím na oběžné dráze 
jiné planety.

Sovětská sonda Mars-3 v roce 1971 jako první měkce přistála na povrchu, odkud 
vysílala 20 sekund signál, ale neúplně odeslaný obrázek se nepodařilo dešifrovat. Mars- 



5 se v roce 1973 stal umělou družicí Marsu, odkud poslal několik obrázků. Mezitím ale 
došlo k řadě ztrát dalších sovětských i amerických sond.

První významnější úspěch získaly USA v programu Viking, když obě sondy tohoto 
programu úspěšně přistály v roce 1976 na povrchu Marsu, kde pracovaly šest (Viking-
1), resp. čtyři roky (Viking-2) a odeslaly dohromady 55 000 snímků.
Sovětský svaz vypustil v roce 1988 dvě sondy programu Fobos, určené k výzkumu 
měsíce Marsu Phobos. S jednou sondou bylo ztraceno spojení již cestou a s druhou po 
odeslání jen několika snímků.

USA vypustily v roce 1992 sondu Mars Observer, ale tři dny před vstupem na 
oběžnou dráhu planety byl se sondou ztracen rádiový kontakt. Rusko vypustilo v roce 
1996 sondu Mars96, která byla ale ztracena hned po startu, kdy nedošlo ani k navedení 
na oběžnou dráhu Země.

Americká sonda Mars Global Surveyor byla vypuštěna v roce 1996 a z oběžné 
dráhy Marsu úspěšně až do listopadu 2006 mapovala povrch planety s rozlišením 15 
metrů, později 0,5 metru.

PRVNÍ VOZÍTKO NA POVRCHU PLANETY
První rover se dostal na Mars v roce 1997 – americká povrchová sonda Mars 

Pathfinder si s sebou přivezla i malý rover Sojouner, který téměř 3 měsíce zkoumal 
složení kamenů v okolí sondy.

Americká sonda Mars Climate Orbiter byla zničena v roce 1999 při příletu k Marsu, 
když se vinou špatné spolupráce pozemního personálu (jedna část odborníků počítala 
v imperiálních jednotkách, druhá v jednotkách SI) sonda dostala do hustších vrstev 
atmosféry a shořela.

Další americká sonda Mars Polar Lander se v témže roce vinou technické závady 
zřítila na povrch Marsu, včetně dvou malých nárazových sond DeepSpace-2..
 



Úspěšně byla na oběžnou dráhu Marsu navedena v roce 2001 americká sonda Mars 
Oddysey 2001, kde pracuje dodnes. Naopak neúspěšně se o zachycení na dráze u Marsu 
pokusila v roce 2003 japonská sonda Nozomi, která tak pouze proletěla kolem.
První sondou Evropské kosmické agentury ESA u Marsu byl na konci roku 2003 Mars 
Express, určený ke studiu planety z oběžné dráhy. Součástí mise byl také přistávací 
modul Beagle 2, který však při přistání selhal a nebylo s ním navázáno spojení.

VELKÉ AMERICKÉ LABORATOŘE
Dva identické rovery mise Mars Exploration Rover, Opportunity a Spirit, přistály na 

povrchu Marsu v lednu 2004. Spirit úspěšně fungoval do května 2011 a ujel více než 7,7 
km. Rover Opportunity do února 2019, kdy se s ním již nepodařilo navázat spojení, ujel po 
povrchu Marsu přes 45 km (funkční byl rekordních 5352 solů, tedy 5498 pozemských dnů, 
15 pozemských let).

Americký Mars Reconnaissance Orbiter se k Marsu dostal v březnu 2006 a je 
doposud funkční. A povrchová sonda Phoenix přistála v květnu 2008, krátkou, ale 
úspěšnou činnost ukončila v srpnu 2008.

První čínský pokus o výzkum Marsu, sonda Yinghuo-1, startovala v listopadu 2011 
společně s ruskou družicí Phobos-Grunt. Kvůli závadě nedošlo k odletu z oběžné dráhy 
Země a čínská sonda zanikla v lednu 2012 v zemské atmosféře.

Americký rover Curiosity (Mars Science Laboratory) úspěšně přistál na Marsu v srpnu 
2012, kde do dnešních dnů ujel vzdálenost 24,4 km.

První indická sonda Mangalján pracuje u Marsu od září 2014. A taktéž od září 2014 
provádí výzkum horních vrstev atmosféry Marsu americká sonda Maven. 



Minulou sobotu, tedy 
13. února, došlo krátce 

po patnácté hodině 
našeho času k silnému 

zemětřesení u 
východního pobřeží 
japonského ostrova 

Honšú. Otřes s 
magnitudem 7,1 nastal v 

hloubce 60 kilometrů. 
Zemětřesení způsobilo 
značné hmotné škody, 

milion lidí bylo bez 
proudu.

SILNÉ ZEMĚTŘESENÍ V JAPONSKU SILNÉ ZEMĚTŘESENÍ V JAPONSKU 

Tahle zaznamenal sobotní silné zemětřesení v Japonsku seismograf, umístěný na hvězdárně v Úpici.



DOVOLENÁ NA OBĚŽNÉ DRÁZE
Kteří lidé si zaplatili ze svých prostředků kosmické lety do vesmíru na palubu 
Mezinárodní kosmické stanice? Uvádíme jejich přehled. Bylo jich celkem sedm. 
Takových výprav do vesmíru se zúčastnila i jedna žena,  jeden z „turistů“ si zaplatil 
dovolenou ve vesmíru dokonce dvakrát. Tady je jejich seznam. V závorce uvádíme 
interval jejich pobytu v kosmu.
1 Dennis Tito (USA), 28.4.-6.5.2001, první vesmírný turista. Za letenku do vesmíru 
zaplatil 20 milionů dolarů. 2 Stejnou částku musel uhradit kosmický turista číslo 2, Mark 
Shuttleworth z Jihoafrické republiky, první astronaut JAR (25.4.-5.5.2002). 3 Třetím byl 
Američan Gregory Olsen (1.-11.10.2005). 4 Po něm letěla do vesmíru první žena, 
Anousheh Ansariová (18.-29.9.2006). Se svým manželem žije v městě Plano v 
americkém státě Texas, má ale  iránskou národnost a byla to první muslimka ve vesmíru. 
Na ISS prováděla i některé vědecké experimenty, zabývala se třeba působením 
beztížného stavu na růst rostlin. 5 V pořadí dalším účastníkem kosmické turistiky byl 
americký miliardář maďarského původu Charles Simonyi, který se do vesmíru podíval 
dokonce dvakrát (7.-21. dubna 2007, 26.3.-8.4.2009) a stal se tak druhým maďarským 
astronautem. Tím prvým byl Bertalan Farkas, který letěl do vesmíru v rámci programu 
Interkosmos už v roce 1980, podobně jako pár let před ním náš první kosmonaut 
Vladimír Remek. 6 Simonyiho následoval šestý turista Richard Garriot, úspěšný 
podnikatel a autor mnoha počítačových her. Žije v USA, narodil se v Anglii. V roce  2008 
se k patnácté návštěvní expedici vydal na týden do vesmíru (12.-24.10.2008). Kdo byl 
zatím posledním astronautem, který si z vlastních prostředků zaplatil kosmický turistický 
let? Zakladatel proslulého „slunečního“ cirkusu - Cirque du Soleil“ Guy Laliberté. O něm 
se dočtete v rubrice KDO JE KDO.  Snímky kosmických turistů najdete na další stránce.

 

Seznam vesmírných turistů
Jméno Expedice
(Lodě/stanice) Datum Poznámka
USA Dennis Tito 1. návštěvní expedice na ISS
(Sojuz TM-32/ISS/Sojuz TM-31) 28. dubna – 6. května 2001 první vesmírný turista
Jihoafric 
(Sojuz TMA-9/ISS/Sojuz TMA-8) 18. – 29. září 2006 první vesmírná turistka;
původně náhradnice Daisuke Enomota
USA Charles Simonyi 12. návštěvní expedice na ISS
(Sojuz TMA-10/ISS/Sojuz TMA-9) 7. – 21. dubna 2007 –
16. návštěvní expedice na ISS
(Sojuz TMA-14/Sojuz TMA-13) 26. března – 8. dubna 2009 náhradnicí byla Esther 
Dysonová
USA Richard Garriott 15. návštěvní expedice na ISS
(Sojuz TMA-13/ISS/Sojuz TMA-12) 12. – 24. října 2008 náhradníkem byl Nik Halik
Kanada Guy Laliberté 17. návštěvní expedice na ISS
(Sojuz TMA-16/ISS/Sojuz TMA-14) 30. září – 11. října 2009 náhradnicí byla Barbara 
Barrettová
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FOTO: NASA / SPACE.COM / WIKIPEDIA (CC)



Kanadský podnikatel, filantrop, vášnivý hráč 
pokeru a zatím poslední kosmický turista se 
narodil 2. září 1959 v Kanadě. V roce 1984 založil 
světoznámý cirkus Cirque du Soleil („sluneční 
cirkus“), který měl před několika lety představení i 
v Praze.                                                                      

Do vesmíru Laliberté odstartoval 30. září 2009 
na palubě Sojuzu TMA-16 společně s ruským 
kosmonautem Maximem Surajevem a Američanem 
Jeffrey Williamsem, na Zemi se vrátil 11. října 2009 
v Sojuzu TMA-14 s Gennadijem Padalkou (Rusko) 
a Michaelem Barrattem (USA).                                    
       Ve vesmíru strávil celkem 10 dní, 21 
hodin a 17 minut. Stal se v pořadí 504. člověkem 
ve vesmíru.

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, dopravila 
12. března 2015 zpět na 
Zemi. 
 

FOTO: NASA / SPACE.COM / WIKIPEDIA (CC)  

Posádka Sojuzu: Wilmore, 
Samokuťajev, Serovová. 

KDO KDO 
JE JE 

KDOKDO 
 
                                  

Guy Laliberté 



V neděli 11.10.2009 se kosmonauté Padalka, Barrat a Laliberté přesunuli do kosmické lodi Sojuz TMA-
14, která se odpojila od ISS. Přistání v Kazachstánu úspěšně proběhlo týž den v 6 hodin 32 minut. 
Poznáte, který z kosmonautů je Guy Laliberté?                                                                  ZDROJ: ROSCOSMOS



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



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

Hvězdokupa Hyády v souhvězdí Býka, nejbližší otevřená hvězdokupa. Je od nás daleko 150 světelných 
let, její jasnost je 0,5 magnitudy.
                                                                                                              Uznání a copyright: Jose Mtanous  / 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 16.2.2021

 

   

VIRTUAL



Hvězdářský milionář Hvězdářský milionář 

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do páteční půlnoci (19.2.2021) 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 byl vypuštěn první 

modul sovětské orbitální stanice MIR? 

•A) 1986    
•B) 1970 

•C) 1889 
•D) 1990   

Správná odpověď: ?     



 2) Marsův měsíček Phobos byl 
objeven v roce 

• A) 1901   

• B) 1848  

• C) 1877  

• D) 1930  

Správná odpověď: ?     



 3) Jaký průměr má planeta Uran? 

•A) 139820 km
•B) 26000 km 

•C) 6378 km
•D) 50700 km

Správná odpověď: ?     



ATLAS MRAKŮ Altocumulus lenticularis

  
FOTO: HVĚZDÁRNA V ÚPICI 



Na snímku vpravo je jeden z 
astronautů, který navštívil Měsíc v 
rámci programu Apollo.  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!!

  



  VIDEOBONUS   
 Zkopíruj spodní adresu do internetového 

prohlížeče (anebo na ni klikni) a podívej se 
místo, kde 18. února přistane robot 
Perseverance. Záběry pořídila sonda Mars 
Express Evropské kosmické agentury.

 

 
AUTOR: ESA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4MeRkQ5n7G0&feature=emb_title
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4MeRkQ5n7G0&feature=emb_title
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