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Téma na zá�í a �íjen 2014 : 
 

Cesta od st�edu Slune�ní soustavy až na její okraj 
 
 Náš cíl  má n�kolik „pohled�“ :  

    Pohled do „Vesmíru“- dalekohledem pozorovat M�síc a naše planety      
slune�ní soustavy 

               Pohled „vzh�ru“ – zkoumat „Mraky“ – oblaka  v atmosfé�e 
               Pohled na krajinu 
               Pohled pod povrch (do hlouby )naší Zem�  
Úkolem  je prozkoumat a poznat naše nejbližší „vesmírné“ okolí, pozorováním  

t�les na obloze  a sledováním zákonitostí d�j� a p�em�n p�ímo na Zemi. 
 
Obsah :  1. Úvod do tématu 
               2. Exkurze do terénu – pozorování oblak� 
               3. Exkurze -  lom Tel�ského údolí 
               4. Exkurze – hráz Vodního díla Jirkov 
               5. Exkurze – hn�douhelný d�l �SLA – Ji�etín u Mostu 
               6. „Výzkumné st�edisko“ – u�ebna PC s internetem  
               7. Hv�zdárna Hn�vín Most 
               8. Naše práce – Slune�ní soustava 
               9. Zajímavosti  
             10. Záv�r  
             11. Zdroje 
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         Navštívené lokality  
 
 

 
 
GPS :  Vodní dílo Jirkov  N 50°30.57338´ 
  Zámek Jeze�í  N 50°33.24785´ 
  Tel�ská skála  N 50°30.03978´ 
  Hv�zdárna Hn�vín N 50°31.22952´ 
 
 
 
1. Úvod do tématu 
 
   Nekone�ný Vesmír je pro nás  nekone�nou záhadou, zahalenou nekone�ným 
množstvím taj� a vy��ených otázek……. Na n�které z nich budeme op�t hledat 
odpov�di a vysv�tlení…. 
 
„ ……..jsme jen nepatrnou kapkou v mo�i pro nás nekone�ného Vesmíru. Naši 
slune�ní soustavu tvo�í družina devíti planet, z nichž je v�tšina doprovázena 
m�síci, které okolo nich obíhají. Hv�zdná slune�ní energie ovliv�uje obklopující  
prostor planet.  
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      Obrázky vyhledali Eliška  a Aleš                            Pohled do „ srdce“ naší Zem� 
 
 

Sto padesát milión� kilometr� od Slunce krouží malá planeta, která se nepodobá 
žádné jiné. Oceány jí dávají krásnou modrou barvu od níž se odrážejí  
bílé mraky. Je to naše Zem�. Živá planeta, jediná planeta, která umož�uje  
život a je naším domovem. Celý tento „sv�t“ vznikl najednou, asi p�ed p�ti 
miliardami let z mra�na plyn� a prachu. Nahlédnout do tajuplných krás nádherného 
Vesmíru nám umož�ují dokonalé dalekohledy a p�ístroje, které tyto obrazy 
zaznamenají…“ 
 

2. Exkurze do terénu – pozorování oblak�  
 
   Naše první exkurze sm��ovala do okolí našeho bydlišt� a Podkrušnohorského 
zooparku. Krom� zm�n kolem nás – živé i neživí p�írody jsme zam��ily naše 
zraky vzh�ru. Pozorovali jsme mraky „oblaka“ a dokumentovali objevenou 
krásu na obloze. Následn� byl náš úkol zjistit jejich význam, vlastnosti, názvy …. 
 

   Pozorování oblak� v pr�b�hu m�síce zá�í 
 

         
                P�íprava na pozorování mrak�                    Stratocumulus 4-slohová kupa,  
                                                                                          do 2 km-nízké oblaky 
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                Stratocumulus -slohová kupa,                      Stratocumulus -slohová kupa,                                          

do 2 km-nízké oblaky                                     do 2 km-nízké oblaky 
 
 

           
                   Stratocumulus -slohová kupa,                    Stratokumulus -slohová kupa,                                                           

do 2 km-nízké oblaky                                do 2 km-nízké oblaky 
 
 
 

         
                 Stratocumulus -slohová kupa,                       Cirrostratus - �asová kupa        
                     do 2 km-nízké oblaky                                5-13 km vysoké oblaky 
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                   Cirrostratus -�asová kupa,                           Cirrostratus -�asová kupa,  
                     5-13 km vysoké oblaky                               5-13 km vysoké oblaky 
 
 
P�i pohledu do vzdušného obalu naší Zem� – do atmosféry, se nám otev�el obrovský 
prostor zajímavých obraz�, které se �asto p�ed našimi zraky m�nily.  
 
 

3. Exkurze -  lom Tel�ského údolí – Tel�ská skála 
 
    Další cesta za poznáním nás zavedla do lom� Tel�ského údolí. Je to 
nevy�erpatelný zdroj poznávání.Op�t jsme si nasbírali „p�sobivé“ kousky 
hornin a ve škole je podrobn�ji zkoumali. 

     P�ipomn�li jsme si tak, jejich vznik, vlastnosti a vývojové etapy, které jejich 
vzniku a p�em�nám p�edcházely…. 

     V našem regionu p�evládají – ruly,svor, nacházíme zbarvené k�emeny i 
pískovce.  

 
 

                  
           Lom v Tel�ském údolí                    Aleš si našel „kamínek“              Jindrovo „balvan“             

(dobrodružství ve skalách )                         ( k�emen )                                   ( rula ) 
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            N�kdo ztratil uhlí ����                          Ur�ování hornin                     Zkoumání vzork� hornin                     
 
 

         
                Ur�ené horniny                            Krystaly k�emene,                     Mikroskopování 

       živec a slída 
 
 
 
4. Exkurze – hráz Vodního díla Jirkov 

 

   Krásný pohled do údolí našeho kraje nám nabídla hráz Vodního díla Jirkov. 
Vodní dílo je „zasazeno“ v horní �ásti Tel�ského údolí a sev�eno okolními 
skalami. Na vodní hladin� se odrážela obloha s drobnými oblá�ky, jako v zrcadle. 
Pozorovali jsme ráz místní rozmanité krajiny…. Pohled do údolí byl 
úchvatný.  
Krom� vzork� hornin, zjišt�ní krás zdejší p�írody si odnášíme i nezapomenutelné 
zážitky …..( z lesa i závod� z b�hu � ). Tu�ní slimáci �erní i hn�dí, chlupaté 
zelené i hn�dé housenky, zakuklené larvy i pavouci nám poznávání p�írody 
rozší�ili. Náš cíl byl zdolat Jirkovskou p�ehradu......, „uf“ to byl kopec �. 
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                            Mapa    Informace o Vodním díle Jirkov 
 

                
                    Už jsme na hrázi                                   Mladí p�írodov�dci 
 

          
                 Na hrázi                     Pohled z hráze do údolí       Jindrovo slepenec             
       
 

5. Exkurze – hn�douhelný d�l �SLA – Ji�etín u Mostu 
 

Ráz tém�� „M�sí�ní“ krajiny, nám nabízí pohled do povrchového uhelného 
dolu �SLA, který je rozložen mezi Chomutovem a Mostem. D�lní �innost a 
zp�sobené zm�ny v krajin� jsme pozorovali cestou na vrchol k zámku 
Jeze�í.  Škoda, že nám mlha zakrývala výhled na d�l, který byl našim hlavním 
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cílem geologické výpravy. Ale i tak jsme si nasbírali zajímavé kousky hornin, 
které zkoumáme na kroužku a dokonce Natálka našla kostru hlavy srny. 
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6. „Výzkumné st�edisko“ – u�ebna PC s internetem a u�ebna s pom�ckami  
 

   V našem geologickém  klubu jsme zjiš�ovali  informace o Slunci, planetách a 
hlavn� aktuální téma - o našem " satelitu " M�síci. Jak je to s jeho pohybem ? 
Ovliv�uje naší Zemi ? Kdy ho vidíme nebo také ne, �i jeho "kousek" a pro� ? Jak 
asi vznikl ? Blíží se 25.10., kdy pojedeme pozorovat Saturn. Co o n�m víme ? …. 
 

    
 

                            
 

                           
 
 

St�ídání fází M�síce vzniká v d�sledku ob�hu M�síce kolem Zem�. Protože M�síc 
nesvítí vlastním sv�tlem, ale pouze odráží slune�ní paprsky, vidíme vždy pouze 
osv�tlenou �ást jeho p�ivrácené polokoule. B�hem ob�hu se tato osv�tlená �ást 
m�ní a my tento nápadný úkaz vnímáme jako fáze M�síce. Fáze závisí na úhlu 
mezi Zemí a Sluncem a Zemí a M�sícem. 
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Na Saturnu nastává léto, když je naklon�n ke Slunci tak, že je Slunce v rovin� 
s prstenci Saturnu a paprsky dopadají na povrch pod menším úhlem než v zim�. 
Tato dv� ro�ní období se na Saturnu st�ídají asi jednou za 15 let.  
Na snímku m�žeme vid�t p�t snímk� Saturnu z období 1996 až 2001. Ovšem je 
nutno zmínit, že na povrchu se ro�ní období z�ejm� nijak neprojeví, což je 
zp�sobeno vlivem atmosféry a p�sobením nitra Saturnu. 
       

         
                                          Ro�ní období na Saturnu 
 

                         
                                            

• Saturn je v po�adí planet na šestém míst� a po Jupiteru druhá nejv�tší 
planeta slune�ní soustavy. Planeta byla pozorována již starov�kými 
astronomy a byla pojmenována po �ímském bohu Saturnovi, který byl 
obdobou �eckého boha Krona. Astronomický symbol pro Saturn je . 
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• Saturn pat�í mezi velké plynné obry, pro které je typické, že nemají pevný 
povrch, ale pouze hustou atmosféru, která postupn� p�echází do plášt�. 
Atmosféra je tvo�ena p�evážn� lehkými plyny, a to hlavn� vodíkem, který 
tvo�í 96,3 % jejího objemu. P�i pozorování Saturnu z dálky je planeta 
sv�tle žlutá, což zp�sobuje vrstva mrak� s nejasnými pásy r�zných 
barevných odstín�, které jsou p�ibližn� rovnob�žné s rovníkem planety. 
Teplota v horní obla�né vrstv� atmosféry dosahuje -140 °C. Objem planety 
je 764krát v�tší než objem Zem�, má však ze všech planet nejmenší 
hustotu, která dosahuje pouze 0,6873 g/cm3. Jedná se o jedinou planetu ve 
slune�ní soustav�, která má menší st�ední hustotu než voda. Saturn je 
znám svou mohutnou soustavou planetárních prstenc�, které jsou viditelné 
ze Zem� i malým dalekohledem. Vedle prstenc�, které se zna�í velkými 
písmeny latinské abecedy, obíhá kolem planety také po�etná rodina m�síc�, 
jichž je k roku 2009 potvrzeno 62. Nejv�tší z nich je Titan, který má jako 
jediný m�síc ve slune�ní soustav� hustou atmosféru. 

• Jeden ob�h okolo Slunce vykoná Saturn za 29,46 pozemského roku. Na 
no�ní obloze je snadno pozorovatelný pouhým okem jako nažloutlý 
neblikavý objekt, jasností srovnatelný s nejjasn�jšími hv�zdami. Od 
ekliptiky se nikdy nevzdálí na v�tší úhlovou vzdálenost než 2,5°. P�echod 
jedním znamením zv�rokruhu trvá více než 2 roky. 

 
7. Exkurze na hv�zdárnu  Hn�vín Most 

 

   Konjunkce M�síce se Saturnem byla naším dlouho plánovaným cílem 
k poznání �ásti naší Slune�ní soustavy a pohledu do „ Vesmíru “. Náš plán 
„objev� “ sliboval nevšední podívanou….  

Dne 25.10.2014 jsme se vypravili na hv�zdárnu, kde kolem 18 hodiny budeme 
pozorovat zatm�ní Saturnu M�sícem. Hv�zdárna se nachází v jedné malé hradní 
v�ži hradu Hn�vín. Zjistili jsme, jak vypadá „výzkumný prostor“ astronom� 
hv�zdá�� a prohlédli si dominantu „ kopule“ – hv�zdá�ský dalekohled.  

Po�así nám moc nep�álo, nebo� obloha byla celá zahalená mraky . T�šili jsme se, 
že se podíváme hv�zdá�ským dalekohledem do nekone�ného vesmíru na planety - 
dnes na Saturn a M�síc. Saturn i planety s fantastickým Sluncem jsme vid�li ....., 
ale op�t jen na dokumentech v PC. Ale i tak stál výlet "zato". 

 Prohlédli jsme si hrad Hn�vín a jeho okolí. P�vodn� byl postaven ve 12.stol. 
rodem Hrabišic�. M�l d�ležitou strategickou polohu, byl n�kolikrát obléhán, i 
husity, ale nikdy dobyt. B�hem t�icetileté války ho lstí dobyli až Švédové. Za 
císa�e Ferdinanda v r. 1651 byl hrad zbo�en.  
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Byl tam také v�zn�n dvorní alchymista císa�e Rudolfa ll. magistr Edward Kelley, 
který zem�el po nezda�eném út�ku z hradního žalá�e. Pozd�ji, kdy m�sto bohatlo 
t�žbou uhlí, byl op�t hrad postaven......Z jeho hradeb je krásný pohled na m�sto 
Most a okolní krajiny, od Krušných hor až po St�edoho�í.... 

Nezapomn�li jsme se také rozhlédnout po zdejších geologických zajímavostech.  
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Hv�zdárna v Most� má kopuli o pr�m�ru 4,5 m a optimální kapacitu 14 dosp�lých 
návšt�vník�. Hv�zdárna je vybavena výkonným refraktorem typu Gustav Heyde (objektiv 
100/1500 mm), který pochází z po�átku 20. století s okuláry pro max. p�iblížení pozorovaných 
objekt� až 500x. Dalekohled je pohán�n p�vodním závažovým strojem, který umož�uje      
bez omezení pozorovat nastavené objekty hv�zdné oblohy, pohyb je automaticky vyrovnáván.  
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    Zatm�ní Saturnu M�sícem 
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Zatm�ní Saturnu M�sícem – s aktuálním datem a �asem 
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8. Naše práce – Slune�ní soustava 
 

Rozmanitou �innost v našem klubu jsme si ješt� obohatili i vlastní výrobou 
Slune�ní soustavy. Autorem nám�tu – Ondra Dosed�l, celé dílo zrealizoval. 
Sta�ilo sehnat krabici z tvrdého kartónu, mí�ky r�zné velikosti na vesmírná 
t�lesa, barvu na jejich v�rohodnost, týden trp�livé práce ….. a pak „zasadit“ 
p�ipravené planety na ob�žné dráhy kolem Slunce. Dílo se zda�ilo � i 
s legendou …… Tím jsme se rozlou�ili dvoum�sí�ním putováním vesmírem 
– Slune�ní soustavou. 
  
 

   
 
 

    
 
Ondra s Jindrou a Natálkou                               Náš geologický tým � 
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9. Zajímavosti 
Hned t�i p�írodní úkazy naráz  
 

     zachytil amatérský skotský fotograf  Maciej Winiarczyk - v jediném snímku 
�
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        Observato� zachytila zá�ící galaxii plnou �erných d�r 
Vesmírná observato� Chandra, která pracuje na ob�žné dráze Zem�, zachytila unikátní 
fotografii spirální galaxie Messier 51 (M51) zvanou též Whirpool. Galaxie se nachází 30 
milión� sv�telných let od naší planety. Astronomové upozornili, že na snímku jsou vid�t 
unikátní body silného rentgenového zá�ení, které ukazují na p�ítomnost neutronových hv�zd �i 
�erných d�r"�

                              
            
                                           Galaxie M51 je od Zem� vzdálená  30 milion� sv�telných let                                            
                    
 

V horní �ásti obrázku lze navíc pozorovat jinou galaxii, s níž M51 p�ichází do kontaktu. V�dci 
p�edpokládají, že práv� podobná „srážka“ galaxií je impulsem pro vznik nových hv�zd. 
Upozornili, že �erné díry �i neutronové hv�zdy se nacházejí v místech, kde pravd�podobn� 
vznikají hv�zdy nové. 
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Zpracovali : tým geologického klubu a Vlasta Žižková 
Chomutov : 31.10. 2014 
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