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O čem se budeme bavit?

Obloha
 noční nebe, planety 
 zatmění Slunce a Měsíce
 zodiakální světlo

Události
 přistání na Měsíci
 Ultima Thule
 Hajabusa 2

Výročí
 10 let KEPLER
 50 let Apollo 11, CCD, La Silla …
 100 let MU, IAU …
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Meteorické roje

Komety 

v současnosti jen pro pozorování dalekohledy



Úplné zatmění Slunce
2. července 2019

Den se Sluncem 2.7.2019
brněnské planetárium 
živý přenos

Prstencové zatmění Slunce, 26. prosince 2019



Zatmění Měsíce



https://transit-finder.com/https://heavens-above.com

https://transit-finder.com/
https://heavens-above.com/


Zodiakální (zvířetníkové) světlo

Kdy? 
v období rovnodennosti (při jarní večer, při podzimní ráno)

Kde? 
místo bez světelného znečištění a bez většího množství prachu (daleko 
od měst a průmyslových zón)



Zodiakální světlo a Mléčná dráha, 25.2.2019, Minnesota, USA. Autor Bob King



Cíl: Měsíc

3. ledna 2019 

kráter Von Kármán
(průměr 180 km)

South Pole-Aitken Basin
(průměr 2 500 km, hloubka 13 km)



Snímky místa přistání z Lunar Reconnaissance Orbiter

Na oběžné dráze od r. 2009

Snímky měsíčního povrchu   
s vysokým rozlišením 
(50 cm/px)



lander

rover

Snímky místa přistání z Lunar Reconnaissance Orbiter



10000x1229 px

Chang’e-4 (Čchang-e 4)
a Yutu-2



Nejen Čína

Izrael – privátní firma SpaceIL
sonda Berešit (podle knihy Genesis) 
start 21.2., přistání 11.4. 2019

Indie - Chandrayaan 2 
start duben 2019 orbiter, lander, rover

Německo – privátní projekt PTScientist

ALINA – německý autonomní modul, přistání blízko místa přistání Apollo 
17 v oblasti Taurus-Littrow v r. 2020; dva rovery Audi



2014 MU69

Sonda New Horizons – průlet 1.1.2019
- vzdálenost 3,500 km
- rychlost 14 km/s
- nejvzdálenější objekt zkoumaný sondami – 6,6 miliard km

Ultima Thule
(„za hranicemi známého světa„)

První data => sněhulák

MU

https://s22380.pcdn.co/wp-content/uploads/2014-MU69-images-compared.jpg


Dnešní laický popis:  
větší část - nadýchaný 

lívanec, 
menší – vykousnutý ořech



Hajabusa 2

Cíl: prozkoumat asteroid Ryugu, přistát na něm a dopravit 
vzorky z něj zpět na Zemi.
Start 3.12.2014, přílet k Ryugu 27.6.2018, návrat vzorků 2020

Řada oddělitelných sond včetně dvou impaktorů, čtyř malých vznášedel na blízkou 
vzdálenost, tří malých povrchových skákadel a pohyblivého přístroje MASCOT



22.2.2019 – první odběr vzorků






Výročí 2019



7.3.2009 (3:49:57 UTC) start družice KEPLER 
ukončení mise 15.11.2018

Necelých 5 tisíc exoplanet a kandidátů!



50 let observatoře La Silla

Oficiální otevření 25.3.1969



http://www.asu.cas.cz/~dk154/telstatus.html

http://www.asu.cas.cz/%7Edk154/telstatus.html




50 let CCD
CCD, charge-coupled device (zařízení s vázanými náboji)

Bellovy laboratoře 1969 
Willard Sterling Boyle (1924-2011) a George Elwood Smith (*1930)

Řada ocenění včetně Nobelovy cena za fyziku (2009)

revoluce v astronomii



ABOVE AND BEYOND
Připomínka výročí v Brně - dočasná výstava, 
pouze v anglickém jazyce ve VIDA!
do konce března 2019

100 let Mezinárodní astronomické unie

28.7.1919 Brusel – 7 zakládajících národních 
členů – Belgie, Francie, Japonsko, Kanada, 
Řecko, USA, Velká Británie, brzy také Mexiko 
a Itálie

13 500 astronomů z více než 100 zemí
140 členů z ČR

Vrcholný orgán – valné shromáždění (30x, 
z toho 2x v Praze!)

Slavnostní setkání – Praha 
6.-7.4.2019 za účasti 
předsedkyně IAU 
Ewine van Dishoeck

Luboš Perek *26.7.1919



100 let Masarykovy univerzity

https://muni100.cz/historie-muni

9 fakult 
30 tisíc studentů 
na 1 akad. pracovníka 20 studentů

https://muni100.cz/historie-muni


Děkuji za pozornost!
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