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Země seshora 

     a vesmír 

13 000 satelitů zavedlo 

 člověka do vesmíru 

Hudba & manuál 



Řeka lemovaná stromy, Národní park Kakadu, Austrálie 



• Grand Prismatic Spring, Parc national de Yellowstone 

Yellowstonský národní park 



• Coeur de corail, récif Hardy, Queensland, Australie 

Korálové srdce Queensland, Austrálie 



• River Pjorsa, Myrdalssandur, de l'Islande 

Řeka Pjorsa, Myrdalssandur, Island 



• Huile sur sable, de la Tunisie 

Ropné písky, Tunisko 



• La Cordillère des Andes, au sud de Ica, au Pérou 

Andy, jižní Ica, Peru 



• Lagunes, l'île Whitsunday, Australie 

Laguny, ostrov Whitsunday , Austrálie 



• Grande Barrière de Corail 

Velká korálová bariéra 



• Terre vue de la Station spatiale internationale 

Země z Mezinárodní vesmírné stanice 

Kopule ISS s jeho sedmi okny o 

průměru asi dva metry,  mají astronauti 

panoramatický výhled  na  životní 

prostředí naší země. 



Dagzê Co, vnitrozemské jezero v Tibetu,  



Delta nejvýchodnější sibiřské řeky LENY o celkové délce 

4500  kilometrů 



Některé části Evropy a Afriky jsou snadno rozpoznatelné v tomto 

snímku pořízeném v noci na ISS. Kredit: NASA 

Itálie a Sicílie, Káhira a údolí Nilu 



Noční obraz severního pobřeží Mexického zálivu, Mobile Bay a město 

Mobile, New Orleans a Houston jsou viditelné v  pohledu směrem na jih. 

 Kredit: NASA 



hraniční oblasti v měsíčním svitu z Francie a Itálie 



Existuje více než 9000 let, obrovská erupce vyvolala obrovský kráter na 

ostrově Onekotan, který se nachází mimo poloostrova Kamčatka (Rusko). 

Dnes je kráter naplněný vodou: jezero je velmi hluboké, Kaltsevoe kde se 

objevuje malá sopka. NASA 



Tento topografický rys není balón, ale fosilní aluviální jev, 

který se nachází v jižní provincii Xinjiang v Číně, je ve 

skutečnosti vodní útvar a kužele tvoří proudy. 



Tyto mraky jsou zelené a hnědé usazeniny, které se šíří v Severním moři u 

pobřeží francouzské, britské a belgické. Fotka byla pořízena z družice NASA. 



Struktura Richat.  Zde je obrázek ze satelitu struktury Richat, Mauritánie, 

vpravo poušť Sahara. Tento vzácný vědecký úkaz je vidět z vesmíru.  

+ 



Vulkán Fuji Japonsko 



Gibraltarský průliv © ESA 



Gibraltarský průliv  NASA 



 Vrchol Everestu 8848 m, foto z  ISS 



• Černé moře  NASA  



• Nad Evropu a Afriku přichází noc 



       Dvě nejlidnatější čínská města Peking a Šanghaj v noci.  



Benátky a okolí 30.prosince 2010 



    Athény  v noci 30. prosince 2010 



• Karáčí v noci  30. prosince 2010 



Noční pohled na Řím 31. prosince 2010 



Lisabon v noci  31. prosince 2010 



Londýn v předvečer Vánoc 2010 



Neapol a Vesuv, jedna ze tří aktivních sopek v Itálii, v předvečer Vánoc 2010 



Manila v noci: italský astronaut ESA Paolo Nespoli pořídil tento snímek 

dne 1. ledna 2011 z Mezinárodní vesmírné stanice 



Sicílie a Etna, pořízená astronautem ESA  Paolo Nespoli z Mezinárodní 

kosmické stanice 14. ledna 2011,  



   Astronaut NASA Douglas H. Wheelock 



+ 

Pohled z velké dálky na tuto krásnou noc Evropy.  Paříž, město světla. 

Trochu mlhy na západě Anglie a Londýna 



Nil a Egypt ve dne. Pohled na poušť Sahara. Nil protéká Egyptem na 

pyramidy v Gíze ke Káhiře a končí deltou. Rudé moře, poloostrov Sinai. 

Mrtvé moře, řeky Jordán jsou viditelné,  

Foto z vesmíru: NASA astronaut Wheelock 



Fotografie v noci se světly z Káhiry a Alexandrie, Egypt na pobřeží 

            Středozemního moře ze stanice ISS. Kredit: NASA 



Pokrok 39P "kosmická loď  pro tankování bez pilota na konečné fázi 

přiblížení na přistání. Ta byla naložena  jídlem a pohonnými hmotami, 

náhradními díly a materiálem potřebným pro naši orbitální základnu. 

Největší dárek právě ve dveřích ... sáčky s ovocem a zeleninou. Léčba  

po 3 měsících, kdy se jedlo pouze z tuby a plastových sáčků 

(15/09/2010)! Foto z vesmíru: NASA astronaut Wheelock. 



 Sicílie a Etna spala pod černou dekou a  nyní se  začíná probouzet. 

 Astronaut ESA Paolo Nespoli  neváhal a fotil z Mezinárodní kosmické 

stanice 14. ledna 2011, 09:40 SEČ 



Pro své mailové přátele 

upravil a z francouzštiny přeložil 

Robin  Franc 

1. Května 2011 


