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Virtuální schůzkaVirtuální schůzka

27. října 202027. října 2020
- týden na obloze

- dnešní obloha
- planeta Mars a jeho měsíce

- Sputnik 5 na zemi i v kosmu
- co nového v astronomii 

- aktuálně z Úpice

  

- novinky z kosmonautiky 
- zbraně ve vesmíru 
- soutěž virtuální milionář o ceny
- atlas mraků (1)
– na závěr čísla 

+ VIDEOBONUS 



Dnešní večerní 
obloha (úterý 
27. října ve 20 

hodin) 
- nad jihozápadm 

září dvojice 
jasných planet, 

výraznější z nich 
je Jupiter, vlevo 

svítí Saturn.  
Sledujte tuto 

dvoji i v příštích 
týdnech, planety 
se budou k sobě 

postupně 
přibližovat, 
nejtěsnější 
konjunkce 

nastane před 
Vánocemi. A 

nebude ledajaká, 
planety bude od 

sebe dělit 
vzdálenost menší 

než je pětina 
měsíčního 

kotouče.



Saturn a Jupiter se k sobě na obloze přibližují, netěsněji u sebe budou 21. prosince, kdy je bude od 
sebe dělit jen jedna desetina stupně! Takhle blízko byly u sebe naposledy v roce 1623, tedy tři roky 
po bitvě na Bílé hoře. Podobná situace se bude opakovat až za 60 let. 

15.12.

15.10.

15.11.



Dechberoucí snímek Jupitera (vpravo) se Saturnem pořídila v Alpách před 
třemi týdny italská astrofotografka Georgia Hofer.

Copyright a uznání: Georgia Hofer, APOD



Zítřejší ranní 
obloha (středa 

28.10, pět  
hodin ráno):

- dominantou 
ranní oblohy je 

nejjasnější z 
planet, Jitřenka 

Venuše. Najdeme 
ji nad východem, 

pod výrazným 
souhvězdím Lva. 

V tomto týdnu 
dosahuje jasnosti 

 -3,9 mag. Jasná 
hvězda, která 

svítí nad jihem 
vlevo pod 

Orionem, je 
nejjasnější stálice 

naší noční 
oblohy, Sírius.



Tento týden na obloze Tento týden na obloze 
●

NENECHTE SI UJÍT:
Měsíc se potká s Marsem 
Planeta Mars je stále jedním z nejjasnějších objektů na 
obloze. V polovině týdne se k němu přiblíží Měsíc, 
jejich nejtěsnější přiblížení uvidíte ve čtvrtek večer. 
Měsíc i Mars se budou pohybovat v nevýrazném 
souhvězdí Ryb.

Měsíční úplněk 
Nastává tuto sobotu. Pokud máte digitální fotoaparát s transfokátorem, 
zkuste Měsíc vyfotit, musíte  ale použít co největší zvětšení. Nezbytný je také 
pevný stativ, nebo alespoň fotoaparát opřete o nějaký pevný předmět, třeba 
strom. Udělejte co nejvíc záběrů. A třeba se vám z několika desítek pokusů 
podaří vybrat nějaký použitelný snímek. A pošlete nám ho, zveřejníme jej v 
nejbližším virtuálním kroužku.

Koukněte se za svítání na Jitřenku 
Jitřenka, tedy planeta Venuše, září na ranní obloze, nad východem. Je 
nejjasnější „hvězdou“ ranní oblohy, spatříte  ji i za ranního svítání když už 
ostatní hvězdy nejsou vidět. V tomto týdnu je od nás daleko 195 milionů 
kilometrů, promítá se do souhvězdí Panny. 



NĚKTERÉ BEZPILOTNÍ 
SONDY K MARSU

N MARS 1(SSSR) – 1962, první 
sonda vyslaná k Marsu, průlet 
190 tisíc km kolem planety

N MARINER 4 (USA) – 1964, 
snímky povrchu Marsu 

N MARS 2 (SSSR) – 1971, zásah 
Marsu 

N MARS 3 (SSSR) – 1971, první 
přistání na Marsu 

N MARINER 9 (USA) – 1971, 
detailní snímkování povrchu i 
měsíců, první satelit na dráze 
kolem jiné planety

N VIKING 1 a 2 (USA)  – 1975, 
přistání na Marsu, vědecké  
experimenty na povrchu

N MARS PATFINDER (USA) – 
1997, výzkumy povrchu, 
vozítko Sojourner 

n MARS EXPLORATION ROVER 
(USA), 2004, výzkum povrchu 
vozítky Spirit a Oportunity

n MARS CURIOSITY, start v 
listopadu 2011, doposud je v 
provozu 

MARS V ČÍSLECHMARS V ČÍSLECH
vzdálenost Marsu od Slunce – 228 milionů km

současná vzdálenost od Země – 65 milionů km 
doba oběhu kolem Slunce 1,88 let

průměrná oběžná rychlost – 24 km/s
doba rotace – 24 hodin 27 minut 

rychlost rotace na rovníku – asi 870 km/h
sklon rotační osy – 25° (asi jako Země)

střední hustota – 3930 kg na metr krychlový
hlavní složka atmosféry – oxid uhličitý (přes 95 %) 

nejvyšší hora – Olympus Mons 
(3x vyšší než Mt.Everest)

Počet měsíců: 2, objeveny v roce 1877
PHOBOS: velikost 27 x 22 x 20 km
poloměr oběžné dráhy – 9380 km
DEIMOS: velikost 15 x 12 x 10 km
poloměr oběžné dráhy  23460 km

 



Jednu z nejstarších map rudé planety zhotovil v roce 1877 
slavný italský hvězdář Giovanni Schiaparelli (1835-1910), 
který také pojmenoval nejvýraznější povrchové útvary. 



O více než 120 let později na tuto planetu zamířilo 
„oko“ (tedy 2,4 m zrcadlový dalekohled) Hubblova 
kosmického teleskopu, který obíhá kolem Země ve 
výšce 540 km, jednoho z nejvýkonnějších 
dalekohledů současné astronomie. Když porovnáte 
předchozí mapu a tento snímek, moc podobných 
utvarů na nich nenajdete.
                                                Kredit: NASA (www.nasa.gov)



kredit a zdroj: www.nasa.gov 

Marsovy měsíce Phobos, Deimos a jejich objevitel Asaph Hall.  

http://www.nasa.gov/


Tuto sobotu nastává 
měsíční úplněk,

Měsíc svítí na obloze celou noc. 
Prochází souhvězdím Berana, je 

od nás daleko 406  tisíc 
kilometrů.  



 Sonda OSIRIS-REx odebrala vzorek z asteroidu Bennu
Americká sonda 
OSIRIS-REx byla 
vypuštěna 8. září 

2016, od konce 
roku 2018 začala 

obíhat kolem 
planetky Bennu. 

Během mise 
prováděla spoustu 

vědeckých měření a 
stihla nafotit povrch 
asteroidu z dálky i z 

blízka. Vrcholem 
této kosmické 

expedice byl odběr 
vzorků z povrchu, 

který se uskutečnil 
v noci z pondělí na 
úterý minulý týden. 

Až do března 
příštího roku bude 

provádět další 
měření, aby v září 

2023 přistálo 
pouzdro z 

odebranými vzorky 
v  USA ve státu 

Utah.
UDÁLOST 

UDÁLOST 

TÝDNE
TÝDNE

    
  

 Y Y



Planetka (101955) 
Bennu byla objevena 
v rámci projektu 
LINEAR docela 
nedávno, 11. září 
1999.  Má průměr 
necelých 500 metrů a 
kolem Slunce 
oběhne jednou za 
440 dnů. Její jméno 
označuje 
mytologickou bytost 
starověkého Egypta 
– posvátného ptáka 
v podobě šedé 
volavky.

 kredit: NASA / Goddard/University of Arizona



 

Ruská vakcína proti 
koronaviru a vesmír
Co má společného název nové ruské vakcíny SPUTNIK 5 proti covidu 19 s vesmírem a kosmonautikou? 
Hodně. Experimentální vakcína proti koronaviru je pojmenovaná podle satelitu Sputnik, jedné z prvých 
sovětských družic určených k výzkumu vesmíru. Sputnik 1 byla vůbec první umělá družice Země, 
odstartovala 4. října 1957. O měsíc později ji následoval Sputnik 2 se psem Lajkou na palubě. Sputnik 3 
byla vědecká družice určená pro výzkum magnetosféry, následoval čtvrtý sputnik, prototyp rakety 
Vostok, která později vynesla prvního kosmonauta. Na palubě Sputniku 5, který odstartoval v srpnu 
1960 byli dva pejskové, Strelka a Bělka. Oba se úspěšně vrátili na Zemi. 



Družice Sputnik 1 odstartovala 4. října pomocí nosné rakety R-7. Měla tvar koule, vážila 84 kg a Zemi oběhla jednou za 96 minut.



Dobový tisk – MLADÁ FRONTA 



Dobový tisk – MLADÁ FRONTA 



Posádku 
kosmické lodi 
Sputnik 5 (v 
ruských 
katalozích družic 
je sonda 
označena Korabl 
– Sputnik 2) 
tvořili dva 
roztomilí 
pejskové, Strelka 
a Bělka. A také 40 
myší a 2 krysy. 
Všichni se vrátili 
v pořádku na 
Zemi.

 



●    VESMÍR  PŘED                 VESMÍR  PŘED                 
 SEDMDESÁTI  LETY SEDMDESÁTI  LETY  

NOVÉ URČENÍ HMOT NĚKTERÝCH PLANET

provedl E. Rabe z hvězdárny Cincinnati na základě nového 
zkoumání dráhy planetky Eros v době 1926 – 1945 a 1939 – 
1941. Obdržel tyto hodnoty planetárních hmot vzhledem k 
Slunci jako jednotce: Merkur ….. 1/6120000, Venuše ….. 
1/408645, Země + Měsíc ….. 1/328452, Mars ….. 1/3111000

ŘÍŠE HVĚZD, ROČNÍK 1949, ČÍSLO 6, STRANA 137 

NEJVZDÁLENĚJŠÍ SUPERNOVA 

Nejvzdálenější supernova byla nalezena v Galaxii IC 
4051, která je členem velkého houfu galaxií v souhvězdí 
Vlas Berenice. Byla zjištěna na snímku zhotoveném 
pětimetrovým reflektorem na Mount Palomaru a je ve 
vzdálenosti 50 milionů světelných let. Kdyby byla ve 
vzdálenosti Vegy zářila by tak jasně na nebi jako Měsíc v 
úplňku. Objev učinil Dr M. Humason, který 11. března 
nalezl jinou, avšak normální novu ve spirálové mlhovině 
M 81. Zhotovil její snímek 12 hodin před tím než dosáhla 
svého největšího jasu. Vzdálenost této novy je 2 a půl 
milionu světelných let.

ŘÍŠE HVĚZD, ROČNÍK 1950, ČÍSLO 10, STRANA 221

LISTUJEME STARŠÍMI 
ROČNÍKY 
ASTRONOMICKÉHO 
ČASOPISU ŘÍŠE 
HVĚZD



             

  

 

ZDROJ INFORMACÍ A OBRÁZKŮ: 
https://spacenews.com/

https://www.nasaspaceflight.com/
https://space.skyrocket.de

 

KRONIKAKRONIKA  
  

24.10.2020 - z kosmodromu Cape Canaveral 
odstartovala raketa Falcon-9R soukromé 
společnosti SPACE-X s 60 družicemi Starlink. 

22.10.2020 - kosmická loď Sojuz MS-16 s částí 
posádky Expedice 63 odletěla od ISS a přistála na 
Zemi (na spodním snímku).

14.10.2020 - z ruského kosmodromu Bajkonur 
odstartovala raketa Sojuz-2.1a s kosmickou lodí 
Sojuz MS-17, na palubě byla jedna americká 
astronautka a ruští kosmonauté. Za 3 hodiny letu 
se loď připojila k Mezinárodní vesmírné stanici 
ISS. O této tříčlenné posádce se více dočtete na 
další stránce.

11.10.2020 - z čínského kosmodromu Xichang 
odstartovala raketa CZ-3B/G3 s družicí Gaofen-13, 
určená k průzkumu Země.

6.10.2020 - z amerického kosmodromu na Mysu 
Canaveral  odstartovala raketa Falcon-9R 
soukromé společnosti SPACE-X s 60 družicemi 
Starlink.

5.10.2020 - nákladní zásobovací loď Cygnus NG-
14 se úspěšně připojila k ISS. Na stanici dovezla 
zásoby a novou toaletu. 

Původní pětičlenná posádka (nahoře) a její tři členové
po úspěšném přistání v Kazachstánu 22. října

https://www.nasaspaceflight.com/


 Ještě v polovině října tvořilo posádku ISS šest kosmonautů. Tři z nich (světle modré obleky, vpředu) se už ale vrátili na Zemi.



 

Nová posádka na iss  
USA - Kathleen Rubinsová, 
nar. 1978 (42 let). 
Původním povoláním 
mikrobioložka, do týmu 
NASA byla zařazena v 
červnu 2009. Ve vesmíru 
strávila na stanici ISS 115 
dnů a 2 hodiny.

RUSKO - Sergej Ryžikov, 46 
let. Ve vesmíru strávil 173 
dnů a 3 hodiny. Na ISS se 
zúčastnil mise 48. Členem 
týmu ruských kosmonautů 
je od roku 2006. Původní 
povolání: vojenský pilot 

RUSKO - Sergej Kuď-
Sverčkov je nejmladším 
členem posádky, je mu 37 
let. Kosmického letu se 
účastní poprvé, v týmu 
ruských kosmonautů je od 
roku 2010. 



 

Co jeCo je na na tomto  tomto 
snímku?snímku?



 

Co jeCo je na na tomto  tomto 
snímku?snímku?

Mlhovina, pojmenovaná příznač-
ně Mýdlová bublina (Soap Bubble 
Nebula, označení G75.5+1,7), byla 
objevena v roce 2008. Nachází se 
v souhvězdí Labutě. Nejspíš je to 
planetární mlhovina, tedy 
závěrečná fáze života Slunci 
podobné hvězdy.



  

Aktuálně – počasí  na hvězdárněAktuálně – počasí  na hvězdárně

 

Víkendový záznam meteorologických prvků, naměřených
stanicí ČHMÚ, která je umístěna na Hvězdárně v Úpici 

 



  

Aktuálně – víkendová seismická aktivitaAktuálně – víkendová seismická aktivita

 

Nedělní záznam seismické aktivity, pořízený seismografem umístěným 
na Hvězdárně 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.



Chcete být milionářem?Chcete být milionářem? 
SVČ BÁJO Česká Skalice 27.10.2020

 

   

VIRTUAL



Hvězdářský milionář Hvězdářský milionář 

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do páteční půlnoci (30.10.2020) 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



 1) Ve kterém roce přistála na Venuši sovětská 
meziplanetární sonda Veněra 10?

•A) 1969  
•B) 1982 

•C) 1975 
•D) 1989 

Správná odpověď: ?     



 2) Americký astronom Clyde Tombaugh objevil 
v roce 1930 kosmické těleso. Které? 

•A) Charon
•B) Neptun 

•C) Ceres
•D) Pluto

Správná odpověď: ?     



 3) Na palubě Mezinárodní vesmírné stanice je 
jediná žena-kosmonauatka. Jak se jmenuje?

•A) Kochová 
•B) McClainová 

•C) Rubinsová
•D) Serovová

Správná odpověď: ?     



 

JE PRAVDA, ŽE MĚLI SOVĚTŠTÍ JE PRAVDA, ŽE MĚLI SOVĚTŠTÍ 
KOSMONAUTÉ PŘI PRVNÍCH LETECH DO KOSMONAUTÉ PŘI PRVNÍCH LETECH DO 
VESMÍRU PISTOLE?VESMÍRU PISTOLE?

S nápadem, aby byli sovětší kosmonauté vybaveni 
pistolí, přišel legendární sovětský kosmonaut Alexej 
Leonov, první člověk, který vystoupil z paluby 
kosmické lodi Voschod 2 v březnu 1965 do volného 
kosmického prostoru. Let dvoučlenné posádky byl 
doprovázen řadou dramatických události, 
poškozený byl mimo jiné i systém automatického 
přistání. A tak se stalo, že kabina řízená kolegou 
Leonova Pavlem Běljajevem dopadla dva tisíce 
kilometrů daleko od plánovaného místo přistání do 
neobydlené sibiřské tajgy. Tehdy Leonova napadlo, 
že by bylo dobré kosmonauty vybavit jakýmsi 
„záchranným balíčkem pro přežití“,  jehož součástí 
by byla i svítilna, rádio s anténou, potřeby pro šití, 
nádoba na vodu, lekárnička a také tříhlavňová 
pistole, která po rozložení sloužila také jako lopatka  
a mačeta. 
Mimochodem – o letu Voschodu 2 byl natočen 
nádherný dvouhodinový celovečerní film!

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

mailto:virtualnikrouzek@seznam.cz


Kosmonautická pistole TP-82 měla tři hlavně, dvě měly ráži 12,5 milimetru a jedna 5,45 milimetru. 
Jednalo se o loveckou neautomatickou pistoli, která měla chránit kosmonauty zejména v případě 
přistání na odlehlých místech v nepřístupném terénu, třeba před divokou zvěří, vlky a medvědy.



 

ATLAS MRAKŮ  2/1 Altocumulus s přechodem do Stratocumulu, 
v údolí pak inversní Stratus. 
KREDIT: HVĚZDÁRNA V ÚPICI



    BONUS   
 Zkopíruj spodní adresu do internetového prohlížeče          

a podívej se, jak probíhal odběr hornin družicí OSIRIS-
REx, pořízený kamerou této sondy. 

Zdroj a kredit: NASA Goddard

 

https://youtu.be/xj0O-fLSV7c
 



                               NA ZÁVĚR KROUŽKU: CO MŮŽE ČEKAT ASTRONAUTY PO PŘISTÁNÍ NA MARSU?
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