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Tento týden na obloze Tento týden na obloze 

●

Pozorujte Leonidy  
Maximum meteorického roje Leonid (je pojmenován  
podle radiantu v souhvězdí Lva, tedy místa, odkud na 
obloze meteory zdánlivě vylétají), nastává právě dnes, 17. 
listopadu. Kolem tohoto data můžete na nebi pozorovat 
zvýšený výskyt „padajících hvězd“. Meteory jsou velmi 
rychlé, za hodinu bychom jich mohli napočítat 5 až 10.

Vyfoťte si Měsíc
Měsíc se blíží k první čtvrti, která nastane o víkendu, v 
neděli ve tři čtvrtě na šest ráno. V době kolem první čtvrti 
je Měsíc v ideální poloze k pozorování, je vidět již zvečera. 
Jedna polovina měsíčního disku je osvětlená, druhá 
tmavá. A právě na hranici obou částí, které se říká 
terminátor, můžete pozorovat spoustu zajímavých 
povrchových útvarů. Pokud máte doma menší 
dalekohled, určitě ho použijte.



Nejjasnější kometa současné 
oblohy, označená C/2020 M3 
(ATLAS), byla objevena 27. června 
loňského roku v rámci projektu 
včasného varování před asteroidy. 
Dalekohledy tohoto projektu jsou 
umístěné na dvou havajských 
ostrovech, zhruba 200 kilometrů 
daleko od sebe. ATLAS  je v 
současné době nejjasnější kometou 
naší oblohy. Okem ji sice nespatříte, 
ale pokud máte menší hvězdářský 
dalekohled, třeba silnější triedr, 
podívejte se ráno směrem k 
souhvězdí Oriona – viz mapka vlevo; 
kometa se nachází v jeho severní 
části. Vypadá jako zřetelný mlhavý 
obláček, k pozorování si ale musíte 
vybrat místo, kde neruší pouliční 
osvětlení.

 

Jeden z dvojice 
dalekohledů projektu 
ATLAS, umístěný na 
ostrově Mauna Loa. 
Kredit: University of 

Hawai.

Pozorujte jasnou kometu ATLAS 



Snímek komety ATLAS nad Orionovým 
pásem, pořízený 14. listopadu. Autor 
Charles Bracken.

Image Credit & Copyright: 
Charles Bracken, APOD

MAPA KOMETY C/2020 M3 (ATLAS). V TOMTO TÝDNU SE  POHYBUJE  V 
SOUHVĚZDÍ ORIONU, V DALŠÍCH DNECH SE PŘESUNE DO BÝKA. 

Pozorujte jasnou 
kometu ATLAS 



CO NOVÉHO V ASTRONOMIICO NOVÉHO V ASTRONOMII  

Viděli jste bolid?Viděli jste bolid? 

Průlety bolidů nad naším územím, 
tedy velmi jasných meteorů svým 
jasem převyšují Venuši, byste za rok 
mohli napočítat na prstech jedné ruky. 
A navíc pozorování některých z nich 
může zmařit nepříznivé počasí. Tak 
tomu bylo i při posledním průletu 
kosmického tělesa zemskou 
atmosférou v neděli 8. listopadu 
krátce před čtvrt na sedm večer. Na 
většině území východních Čech bylo 
zataženo nízkou inverzní oblačností. 
Ale na některých místech, kde se 
mlha rozpustila, se podařilo bolid 
vyfotografovat kamerami 
celooblohové sítě. Tu provozuje 
Astronomický ústav v Ondřejově. 
Jeden takový záběr vidíte vpravo; byl 
pořízen kamerou umístěnou ve 
Frýdlantu v Čechách. Někteří 
svědkové, kteří přelet pozorovali na 
vlastní oči, popisují i zvukové efekty – 
temné dunění a rány, které pád 
doprovázely asi minutu po průletu.

 

Světelný efekt způsobilo kosmické těleso 
o hmotnosti 20 kilogramů, které začalo 
svítit ve výšce 88 kilometrů nad zemským 
povrchem a pohybovalo se rychlostí asi 16 
kilometrů za sekundu.  Maximální jasnost, 
která odpovídala jasnosti Měsíce v úplňku, 
bolid dosáhl  ve výšce 33 km. Pohasl 20 
kilometrů vysoko nad jižní oblastí 
Jizerských hor. Zbytky tělesa dopadly na 
Zemi, největší úlomek, který váží asi 750 
gramů, spadl pravděpodobně poblíž obce 
Desná na Tanvaldsku, v okrese Jablonec 
nad Nisou. Zatím nebyl nalezen.



Chcete najít meteorit? 

Dopadová mapka zbytků kosmického tělesa, které přeletělo v neděli 8. listopadu večer nad oblastí Jizerských 
hor a dopadlo poblíž obce Desná. Na mapce jsou uvedeny předpokládané hmotnosti dopadnuvších meteoritů.
                                                                                                                     AUTOR: Astronomický ústav AV ČR Ondřejov



HISTORIE SKORO DETEKTIVNÍ
CAUSA: meteorit Hradec

 Před více než čtyřmi lety, 17. května 2016, proletěl 
nad severovýchodem Čech jasný meteor - bolid. 
Podle detailních propočtů dráhy tělesa, získaných 
ze snímků tří celooblohových komor kde nebylo 
zataženo, sestavili hvězdáři z Ondřejova 
dopadovou mapku, kam by meteority měly 
spadnout. A začalo pátrání po kosmickém vetřelci, 
kterého se zúčastnili i pracovníci úpické 
hvězdárny. A jak pátrání dopadlo? Nenašlo se nic, 
případ byl uzavřen.

 Jenže…. 22. března následujícího roku se astronomům přihlásil 
pan Miroslav Maršík, který meteorit nalezl už 30. července 2016 
na čerstvě podmítnutém poli. Meteorit hvězdářům k detailnímu 
prozkoumání hned po nálezu neodevzdal, což byla asi chyba. 
Jenže co, mít doma kámen z vesmíru je úžasná trofej! Ale 
nakonec celá kauza bolidu Hradec dopadla dobře. Z meteoritu byl 
odříznut kousek o hmotnosti 22 gramů, který prošel vědeckou 
analýzou. A ta odhalila, že se jednalo se o kamenný meteorit třídy 
LL5. Druhý kus byl vrácen nálezci.

Meteorit Hradec (pod tímto názvem je uveden v databázi 
Mezinárodní meteoritické organizace) je unikátní tím, že je teprve 
pátým meteoritem v Česku a třicátým na světě, u kterého 
astronomové díky přístrojovému měření přesně znají dráhu průletu 
atmosférou a jeho předchozí cestu sluneční soustavou.

 

FOTO: Pavel Spurný, Astronomický ústav AVČR 



Astronomie jednoduchými prostředky:
Vyfotografujte přelet ISS 
Potřebujete digitální fotoaparát, který je vybaven funkcí B (Bulb). Ta umožňuje dlouhé expozice, 
uzávěrka fotoaparátu je otevřená, pokud je stisknutá spouušť.  Pokud váš fotoaparát tuto funkci 
umožňuje, máte vyhráno. Vyberte si bezoblačný večer a zjištěte, kdy, odkud, kam a v jaké výšce nad 
obzorem Mezinárodní vesmírná stanice poletí: přehled na tento týden najdete na následujících 
stránkách. Potom už stačí jen vybrat si místo kde neruší pouliční osvětlení s dobrým výhledem na 
celou oblohu.  Až ISS spatříte nízko nad obzorem, položte fotoaparát na pevnou podložku. Například 
židli, plochý kámen anebo třeba i pařez. Na foťáku nastavte zoom na nejmenší ohnisko a  stiskněte 
spoušť v uvedeném režimu. A držte ji tak dlouho, než stanice zmizí z oblohy, tedy vstoupí do 
zemského stínu. Pokud jste použili objektiv s velkou světelností, na záběru uvidíte i nejjasnější 
hvězdy a také výraznou čáru – světelnou stopu, kterou způsobila během své cesty oblohou právě 
Mezinárodní vesmírná stanice. Pošlete nám své “úlovky“, ty nejlepší odměníme drobnou cenou.

Kredit, autor: Jan Kondziolka, APO

 



21.11.

První výraznější 
průlet 

Mezinárodní 
vesmírné stanice 

v tomto týdnu. 
Na nebi se objeví 

v sobotu 22 minut 
po páté hodině 

večer, proletí jen 
nízko nad jižním 

obzorem. 



22.11.

Neděle 22. 
listopadu. Stanice 

poletí v době 
18:10 – 18.12. 

Těsně mine 
dvojici planet 

Jupiter – Saturn, 
poletí ve směru k 

Marsu. Do 
zemského stínu 

vstoupí nad jihem 
poblíž Měsíce.



23.11.
Pondělní jasný 

průlet, druhý 
nejjasnější v 

tomto období. ISS 
se těsně přiblíží k 

Měsíci, který se 
bude promítat do 

souhvězdí 
Vodnáře. Pokud 

budete tento 
přelet pozorovat 

z Úpice nebo 
blízkého okolí, 

uvidíte jak  
stanice přeletí 

přes měsíční 
kotouč! 

O 



24.11.

Krátký, ale jasný 
průlet, stanice 

dosáhne jasnosti -
3,5 mag. Objeví 

se nad západem v 
18 hodin 11 

minut, proletí 
souhvězdím Orla, 

„zhasne“ na 
hranici Labutě a 

Pegase. 



TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK: 
Kupte si raketoplán! Model je v měřítku 
1:400 a je celokovový. Můžete si ho 
objednat i po internetu ve větších 
internetových obchodech, cena se 
pohybuje kolem dvou set korun. Ale je to 
spíš dětská hračka než skutečný model. 



Dnešní večerní 
obloha (úterý 

17. listopadu o 
půl osmé)

- dominantou 
večerní oblohy je 
stále jasný Mars, 

který se pohybuje v 
souhvězdí Ryb, 

vysoko nad 
jihovýchodním 

horizontem. Nízko 
nad jihozápadem 

svítí dvojice dalších 
jasných planet, 

Jupiter a vlevo od 
něho Saturn, obě 
planety se k sobě 

přibližují, 
nejtěsnější 

konjunkce nastane 
21. prosince. 
Vysoko nad 

jihozápadem svítí 
výrazná souhvězdí 

Labutě, Lyry a Orla. 

O Mars 

hvězdokupa
    Plejády 



Zítřejší ranní 
obloha (středa 

18.11., půl šesté 
ráno):

Merkur nám už 
zmizel z ranní 

oblohy, 
nejjasnější těleso 

za svítání je 
Venuše. Dnes je 

od nás daleko 
205 milionů 

kilometrů. 
Promítá se do 

souhvězdí Panny, 
nejjasnější 

hvězda napravo 
od ní je stálice 

Spika. 

Sírius 

MerkurO 



KOSMONAUTICKÁKOSMONAUTICKÁ

KRONIKAKRONIKA  
  

 

  

 

 

ZDROJ, FOTO: www.nasa.gov 

STALO SE  -12.11.:
z čínského kosmodromu 

Xichang odstartovala čtyři 
hodiny po poledni našeho 

času raketa CZ-3B s čínskou 
telekomunikační družicí 

Tiantong-1. Start byl úspěšný, 
družice se dostala na 

plánovanou oběžnou dráhu.

Crew Dragon dovezl na 
ISS čtyři astronauty   

V pondělí 16. listopadu tři minuty před půl druhou 
ráno odstartovala z rampy 39 floridského 
kosmodromu na mysu Canaveral raketa Falcon-
9R s pilotovanou lodí Dragon Crew-1, 
pojmenovanou Resilience. První stupeň rakety 
přistál úspšně na prámu na moři. Loď se čtyřmi 
astronauty se dnes ráno, 17.11., připojila minutu 
po páté hodině k Mezinárodní vesmírné stanici. 
Posádku tvoří astronauté NASA Shannon 
Walkerová, Victor Glover a Michael Hopkins, 
čtvrtý člen posádky je Soiči Noguči z japonské 
kosmické agentury JAXA. Snímek celé posádky je 
na další stránce.

http://www.nasa.gov/


Posádka lodě Dragon Crew-1: Shanon Walkerová – Victor Glover – Michael Hopkins – Soiči Noguči. 
FOTO: Twitter NASA



Posádka lodě Dragon Crew-1 krátce před startem. K přepravě astronautů se používají automobily jedné 
nejmenované automobilky, kterou vlastní šéf SPACE-X Elon Musk. Škodovky to asi nebudou :)) 

 

FOTO: Twitter NASA



V pátek třináctého listopadu před půlnocí byla z rampy číslo 41 floridského kosmodromu na Mysu 
Canaveral úspěšně vypuštěna raketa Atlas 5 s tajným vojenským nákladem. Provozovatelem celé 
mise označené NROL-101  je americký Národní úřad vojenského kosmického zpravodajství (NR0). 
Údaje o oběžné dráze, hmotnosti nákladu ani jeho specifikace jsou tajné. Navedení družice na 
oběžnou dráhu kolem Země proběhlo úspěšně.

STALO SE: 



 

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



 
Nejvyšší japonská hora fudži při pohledu z vesmíruNejvyšší japonská hora fudži při pohledu z vesmíru
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FOTO: NASAFOTO: 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.



 

ZACHYTILA VAŠE CELOOBLOHOVÁ KOMORA  URČENÁ KE SLEDOVÁNÍ METEORŮ ZACHYTILA VAŠE CELOOBLOHOVÁ KOMORA  URČENÁ KE SLEDOVÁNÍ METEORŮ 
BOLID, JEHOŽ PŘELET BYL U NÁS ZAZNAMENÁN 8. LISTOPADU VPODVEČER? BOLID, JEHOŽ PŘELET BYL U NÁS ZAZNAMENÁN 8. LISTOPADU VPODVEČER? 

 

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

    

 

Ne, nezachytila, bohužel v době průletu bolidu 
bylo zataženo. Kamera ale fotografuje noční 
oblohu nepřetržitě, na jeden z „ůlovků“, meteor 
z roje Perseid, se můžete podívat. Na snímku je 
pěkně vidět i Mléčná dráha. 

JE PRAVDA, ŽE V MINULÝCH STOLETÍCH 
BYLO NA OBLOZE POJMENOVÁNO 
MNOHEM VÍC SOUHVĚZDÍ, KTERÁ UŽ 
ALE NEEXISTUJÍ A NA MAPÁCH 
NEJSOU? NAPŘÍKLAD KTERÁ TO BYLA? 
 Bylo jich opravdu hodně. Nejznámější ze zaniklých souhvězdí je nejspíš Zední kvadrant, o tom 

jsme ale psali minule. Z dalších zaniklých souhvězdí můžeme jmenovat například Balón (Globus 
Aerostaticus), inspirované balónem bratří Mongolfierů. Název tohoto souhvězdí navrhl v roce 1797 
francouzský astronom Joseph de Lalande (1732 - 1807), nacházelo se na hranici Kozoroha a Jižní 
ryby. Tento hvězdář měl jedno oblíbené zvíře, kočku, a tak se pokusil na mapy zanést i takové 
souhvězdí. Umístil je mezi Hydru a Vývěvu. Obě tato souhvězdí byla zobrazena také na mapách 
oblohy, které sestavil známý německý hvězdář Johann Bode (1747 – 1826).

mailto:virtualnikrouzek@seznam.cz


      Souhvězdí Kočky na obloze už nenajdete, ale ještě v 17. století se Kočka (latinsky Felis) mezi souhvězdí počítala. Ve svém jedinečném atlasu  
hvězdné oblohy Uranografia, který sestavil a vydal v roce 1601 německý astronom Johann Bode, byla zobrazena  takhle. Balón je vlevo.



Chcete být milionářem?Chcete být milionářem? 
SVČ BÁJO Česká Skalice 17.11.2020

 

   

VIRTUAL



Hvězdářský milionář Hvězdářský milionář 

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do páteční půlnoci (20.11.2020) na 
elektronickou adresu virtualnikrouzek@seznam.cz    
- do předmětu uveď heslo MILIONÁŘ
- nezapomeň uvést svoji poštovní adresu!
- pokud budou všechny odpovědi správné, pošleme ti poštou cenu!

Pravidla soutěžePravidla soutěže

VZOR



MILIONÁŘ : správné odpovědi na 
otázky minulého kola

•  1) Jaký průměr má planeta Merkur? 

A) 4870 km 

•  2) Největší souhvězdí se jmenuje 

C) Hydra 
•  3) Nejmenší souhvězdí, viditelné z našich 

zeměpisných šířek, se jmenuje 

C) Koníček 

Ze všech účastníků, kteří nám do stanovené uzávěrky odešlou na adresu 
virtualnikrouzek@seznam.cz správné odpovědi, vylosujeme jednoho účastníka, 
který obdrží dárek. Cenu posíláme následující týden poštou na uvedenou adresu.  
Zúčastněte se i vy dalšího kola!  

 
 

 

SOUHVĚZDÍ KONÍČKA 

mailto:virtualnikrouzek@seznam.cz


 1) Jak byla pojmenována loď Crew Dragon 1, 
která vynesla k ISS čtyři astronauty?

•A) Resilience 
•B) Curiosity

•C) Artemis 
•D) Cassini  

Správná odpověď: ?     



 2) Co označuje zkratka ISS? 

• A) Mezinárodní unii 
astronomů 

• B) Institut 
kosmických výzkumů 

• C) orbitální stanici 

• D) bezpečnostní a 
úklidovou agenturu 

Správná odpověď: ?     



 3) Ve kterém roce byla objevena 
planeta Neptun?  

•A) 1722 
•B) 1609 

•C) 1848 
•D) 1930  

Správná odpověď: ?     



 

ATLAS MRAKŮ  4/2 Stratocumulus ocapus virga 
FOTO: ARCHIV HVĚZDÁRNY  V ÚPICI 



    BONUS   
 Zkopíruj spodní adresu do internetového prohlížeče (anebo na ni 

klikni) a podívej se na video natočené na Mezinárodní kosmické 
stanici. Kamera, která umožnila natočení tohoto klipu snímá v 
rozlišení 8 K nese označení Helium 8K. Jejím výrobcem je společnost 
RED. Máte monitor, který umožňuje přehrávat klipy ve formátu 8K? 
Asi ne, ale to nevadí. Záznam uvidíte i na vašem monitoru, i když v 
nižším rozlišení. 

Zdroj a kredit: NASA 

 

 
https://youtu.be/7k2uKb9vCOI
 



  NA ZÁVĚR VIRTUÁLNÍHO KROUŽKU: DALŠÍ EXOTICKÝ NÁVŠTĚVNÍK HVĚZDÁRNY     
  je původem ze Spojených států amerických, zde je považován za škůdce dřevin, zejména borovic "douglasek". V České republice  byl prvně 
  zachycen v říjnu 2006. A jeho jméno? Vroubenka americká.                           ZDROJ: FACEBOOK HVĚZDÁRNY V ÚPICI
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