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�áste�né zatm�ní M�síce 
16. srpna 2008 ve�er 

Po �áste�ném zatm�ní (správn� zákrytu) Slunce, které bude možné 
sledovat ze st�ední Evropy 1. srpna letošního roku, si pozorovatelé budou 
mít možnost užít další podobný úkaz – �áste�né zatm�ní M�síce.  

Z dvojice letošních m�sí�ních zatm�ní (první – 
úplné nastalo 21. 2. 2008) bude toto „jen“ �áste�né, 
ale b�hem maximální fáze zemský stín „pohltí“ 
tém�� 81 % povrchu M�síce a úkaz bude 
pozorovatelný v p�íjemném �ase na ve�erní obloze. 
Bude-li tedy po�así p�át, m�žeme se s jistotou 
p�ipravit na pozoruhodnou letní podívanou a 
bezesporu p�íjemné zpest�ení letních prázdnin. 

Princip úkazu je z�ejmý - b�hem zatm�ní 
M�síce dochází k tomu, že se náš vesmírný soused 
dostane v �ase úpl�ku (tedy v dob�, kdy je na 
opa�né stran� od Zem� než Slunce) do zemského 
stínu, který ve vzdálenosti M�síce dosahuje p�i 
pohledu ze Zem� p�ibližn� pr�m�ru 1,5°. 
Vzhledem k tomu, že rovina ob�žné dráhy M�síce je sklon�na oproti ekliptice o p�ibližn� 
5° a M�síc má na obloze pr�m�r pouze p�l obloukového stupn�, p�i v�tšin� úpl�k� 
zemský stín mine. Pokud ovšem nastane situace, kdy se M�síc ocitá poblíž pr�se�íku své 
dráhy s rovinou ekliptiky a zárove� je ve fázi úpl�ku, dojde k zatm�ní M�síce. Záleží pak 
na tom, jak je spln�ní uvedených podmínek p�esné a podle toho nastává bu� úplné, 
�áste�n� p�ípadn� polostínové zatm�ní. Tyto úkazy lze velice p�esn� propo�ítávat a 
p�edpovídat. Periodu saros, která trvá 18 let 11 (nebo 10) dní 7 hodin a 43 minut a po níž 
se zatm�ní opakují znali již Chaldejci p�ed více než dv�ma tisíci lety. Co však p�edvídat 
nelze, je jejich vzhled. M�sí�ní zatm�ní nás pokaždé p�ekvapí odlišným zabarvením . 

Jak už bylo �e�eno, bude se tentokrát jednat pouze o �áste�né zatm�ní, p�i kterých se 
v�tšinou výrazných barevných zm�n nedo�káme nebo� jsou p�ehlušeny jasem Sluncem 
stále ozá�eného povrchu. V tomto konkrétním p�ípad� však p�eci jen ur�itá nad�je je. 
�áste�né zatm�ní je totiž pom�rn� „velké“. M�li bychom proto o�ima (p�ípadn� malým 
dalekohledem) spat�it i typické narudlé �i naoranžov�lé zabarvení zemského stínu 
promítnutého na m�sí�ním povrch.  

 



Zbarvení a jeho konkrétní vzhled má na sv�domí okamžitý stav zemské atmosféry, 
která slune�ní sv�tlo rozptyluje. Protože nejvíce pohlcuje krátkovlnnou (modrou) �ást 
spektra slune�ního sv�tla, M�síc p�i zatm�ní dostává zvláštní narudlou barvu. Vlastnosti 
zemské atmosféry bývají p�i každém m�sí�ním zatm�ní trochu jiné, a proto i zabarvení 
M�síce není nem�nné. Nejvíce jej ovliv�uje množství aerosol� a prachových �ástic 
rozptýlených  vysoko v zemském ovzduší, které se uvol�ují p�i sope�ných erupcích, ale 
také jako d�sledek zne�iš�ování atmosféry v souvislosti s pr�myslovou výrobou lidstva. 

Podmínky pro pozorování tohoto zatm�ní M�síce budou velmi p�íznivé pro obyvatele 
Evropy, Afriky, p�evážné �ásti Asie (vyjma východn�ji položených stát�) a alespo� 
polovinu úkazu budou moci pozorovat zájemci o tento úkaz z jižní Ameriky. Od nás je 
úkaz pozorovatelný v celém pr�b�hu a za�íná hned zve�era. M�síc vychází v sobotu 16. 
srpna ve�er okolo 20:05 SEL�. To je sice ješt� krátce p�ed západem Slunce, které ale 
bude na opa�né stran� oblohy a rychle se schová pod obzor. O 20 minut pozd�ji, ve 
20:25, za�íná okem ješt� nepozorovatelná polostínová fáze. Kolem deváté už obloha 
ztmavne natolik, že na ní spat�íme nejen úpl�kový M�síc, ale nízko nad jižním obzorem i 
jasnou planetu Jupiter a za�nou se objevovat i první nejjasn�jší hv�zdy. Okolo 21:15 si 
prvn� m�žete všimnut, že s M�sícem „je n�co v nepo�ádku“. U jihovýchodního okraje 
(vlevo dole) bude jeho svit mírn� slabší. Na vin� bude postupující polostínové zatm�ní. 
To nejzajímav�jší ovšem p�ijde až ve 21:36, kdy za�íná �áste�ná fáze zatm�ní. Od 
tohoto okamžiku m�žeme pozorovat, jak se M�síc pomalu no�í do zemského stínu a 
zárove� i slábne jas oblohy zp�sobený jinak jasným úpl�kem. V malém dalekohledu 
dokonce najdete ve hv�zdném pozadí okolo M�síce i planetu Neptun (p�ibližn� 0,5° 
severozápadním sm�rem, 7,8 mag), od které se náš souputník na obloze pomalu vzdaluje. 
M�síc bude pr�b�žn� s ubíhajícím �asem stoupat nad obzor, ale zárove� jej zemský stín 
bude víc a víc deformovat. P�ed jedenáctou hodinou by za p�íznivých podmínek m�la na 
obloze vystoupit i jinak p�i úpl�ku zcela nepozorovatelná Mlé�ná dráha a i p�i pohledu 
nezbrojenýma o�ima si všimnete asi 2° jižn� od M�síce jasné hv�zdy Deneb Algedi ze 
souhv�zdí Kozoroha (3. mag).  

Maximální fáze zatm�ní nastává ve 23:10 SEL�. Z M�síce, nacházejícího se asi 
21° nad JJV obzorem, zbývá jen úzký srpek nato�ený vzh�ru (viz p�ipojený 
obrázek) a zbytek m�sí�ního kotou�e má kontrastní narudlou, nebo naoranžov�lou 
barvu. I když zbývajících 19 % disku je stále ozá�eno slune�ním svitem, p�ibližn� 
polovinu z této plochy tvo�í tmavá m�sí�ní mo�e. Ke sledování zatm�ní M�síce, jako k 
jednomu z mála úkaz� na obloze, nepot�ebujete v�bec žádný dalekohled, nebo p�ípadn� 
jen triedr �i teleskop s malý zv�tšením. 

Po maximální fázi se M�síc ze zemského stínu za�ne op�t plynule vyno�ovat. Po více 
než p�ldruhé hodin� se úkaz pomalu bude chýlit ke konci. V ned�li 17. srpna v 0:44 
kon�í �áste�ná fáze. Ješt� o n�kolik minut déle bude i o�ima patrná fáze polostínová. Ta 
oficiáln� kon�í v 1:55, �ímž se i „papírov�“ uzav�e celé srpnové zatm�ní. 

 
P�i zatm�ní M�síce se m�žete nejen kochat nádherou nevšedního úkazu, ale i se 

pokusit i o získání r�zných zajímavých dat. Lze nap�íklad m��it �asy zákryt� hv�zd 
M�sícem �i stanovovat prost�ednictvím m��ení �as� kontakt� jednotlivých kráter� se 
stínem jeho zv�tšení. 

Pot�ebné informace naleznete v následujících tabulkách:  

ZÁKRYTY jasn�jších hv�zd M�sícem v pr�b�hu zatm�ní 
 day  time     P   star  Sp  mag    % elon Sun  Moon   CA   PA  VA  WA 
  d   h  m  s       No        v    ill     Alt Alt Az   o    o   o   o 

 16  20 15 35  R  164613 F8  9.6   56E 179     16 136 -19N 274 302 292 
 16  20 26 25  D  164626 K3  8.7   42E 179     17 138  69N 357  23  15 
 16  20 37 14  D  164628 G1  8.9   31E 180     19 141  69N 352  17  10 
 16  20 42 48  R  164622 G5  9.5   26E 180     19 142 -28N 251 275 269 
 16  20 59 27  R  164626 K3  8.7   16E 180     21 146  37S 304 326 323 
 16  21  4  0  R  164628 G1  8.9   15E 180     21 147  46S 309 330 327 
 16  21 23 57  D  164649 K0  9.8   17E 180     23 152  39N  24  43  42 
 16  22 28  5  R  164649 K0  9.8   85E 180     26 168  81S 271 279 289  

KONTAKTY vybraných útvar� se stínem 
   UT                         UT 
   vstup  útvar              výstup útvar  

19:43  Grimaldi      21:28 Aristarchus 
19:47  Billy         21:35 Timocharis 
19:54  Campanus      21:39 Pytheas 
19:59  Tycho         21:43 Grimaldi 
20:03  Kepler        21:43 Kepler 
20:11  Aristarchus   21:49 Copernicus 
20:14  Copernicus    21:53 Billy 
20:22  Pytheas       21:57 Manilius 
20:32  Dionysius     21:58 Menelaus 
20:34  Timocharis    22:01 Plinius 
20:35  Manilius      22:07 Proclus 
20:38  Goclenius     22:09 Campanus 
20:41  Menelaus      22:11 Dionysius 
20:44  Langrenus     22:18 Taruntius 
20:45  Plinius       22:22 Tycho 
20:49  Taruntius     22:30 Goclenius 
20:57  Proclus       22:33 Langrenus 

Na následující zajímavé zatm�ní, které nás na našem územím �eká, si bude nutno 
po�kat až do 31. prosince 2009. P�jde op�t o �áste�né zatm�ní a podívaná ur�it� nebude 
tak zajímavá. Do stínu Zem� se pono�í pouhých 8 % m�sí�ního úpl�ku. Vylepšit tento 
úkaz bude možné pouze následným p�lno�ním oh�ostrojem, který vypukne za pouhé dv� 
hodiny po maximální fázi úkazu. 

Další úplné zatm�ní M�síce spat�íme z našeho území až v roce 2011. O to v�tší št�stí 
na po�así vám proto p�eji v polovin� letošního srpna. 
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M�síc nejen dvou zatm�ní 
Tak trochu ve stínu dvou zatm�ní b�hem jednoho m�síce, o kterých si m�žete 

p�e�íst v samostatných �láncích v tomto zpravodaji, z�stává další, ne p�íliš �astý 
úkaz – dva novy M�síce b�hem jednoho kalendá�ního.  

Obloha nám tento jev nenabízí p�íliš �asto, pr�m�rn� jednou za dva roky. Vzácn�, 
jednou za devatenáct let, máme možnost vid�t úkaz dokonce dvakrát v pr�b�hu jednoho 
kalendá�ního roku. Naposledy nastal 2x nov b�hem jednoho m�síce v prosinci 2005 a 
další p�íležitost budeme mít zanedlouho, v prosinci 2009. A dvakrát b�hem jednoho 
kalendá�ního roku? Na to si musíme po�kat do roku 2014. 

                     
  A otázka pro vás. Existuje m�síc, b�hem kterého nemohou za žádných okolností 

nastat dva novy, když je všeobecn� známo, že jeden siderický m�síc trvá 27,32 dne?  
M.Rottenborn 

 

Vatvu 2008 
Tak se mi doma zase za�aly objevovat plastové pytle s prázdnými 

nesešlápnutými PET lahvemi a to je p�edzv�st, že se blíží podzim a s ním letošní 
V�da a technika v ulicích.  

Jak jsem psal již v Za�AS 06/2008 výbor pobo�ky rozhodl o letošní op�tovné 
ú�asti, která se samoz�ejm� neobejde bez pomoci �lenské základny. A protože jsme letos 
obdrželi jednu z historicky nejv�tších 
dotací od výkonného výboru �AS musíme 
se také  po�ádn� prezentovat. 

Vodní rakety budou samoz�ejm� 
st�žejní aktivitou na stánku pobo�ky a 
jejich tvorba k nám lo�ský rok p�itáhla 
malé i velké, zvlášt� když si je mohli hned 
za stánkem HaP Plze� zkusit odpálit. Na 
p�ilákání a vylepšení atmosféry budou 
p�ipraveny i trochu nebezpe�n�jší kousky 
jako t�eba octová raketa (zeptejte se 
hlavního odpalova�e jak dlouho „von�l“ 
octem), nebo lihová raketa (op�t bezpe�n� 
uchycená na saturn�). Pod dohledem 
zkušeného „rake�áka“ (Lumír Honzík) 
prob�hne b�hem dne n�kolik odpal� raket 
na tuhý pohon.  

Ve stánku pobo�ky, který bude op�t 
umíst�n p�ed budou Západo�eského 
muzea, najdete také  graf vysv�tlující 
posun v postavení Slunce mezi hv�zdami 
z pohledu astronomického a 
astrologického.  

V t�sném sousedství budou op�t 
expozice HaP Plze�, Hv�zdárny 
v Rokycanech a Katedry obecné fyziky 
Z�U.  

Pokud si chcete prohlédnout 
fotogalerii z akce navštivte server astro.cz, kde v sekci Fotogalerie naleznete položku 
V�da v ulicích, kde jsou umíst�ny fotografie z p�edchozích ro�ník� v Plzni a v Praze. 

Jestliže Vám nevyjde možnost aktivn� se ú�astnit, p�ij�te se alespo� podívat. Na 
shledání se za výbor pobo�ky t�ší 

M.�esal 



Zatm�ní Slunce 1. srpna 2008 
V p�edcházejících �íslech jste si mohli p�e�íst informace o p�íprav� 

expedice za úplným zatm�ním do Ruska.  Ve chvíli, kdy �tete tento zpravodaj, 
by se v Novosibirsku již m�la nacházet osmi�lenná expedice hv�zdáren v Plzni a 
Rokycanech a naší pobo�ky. 

I z našeho území budeme 
moci pozorovat p�ibližn� 24% 
slune�ní zákryt, a to v pozdních 
dopoledních hodinách. �ím 
budete na území �R severn�ji a 
východn�ji, tím v�tší zatm�ní 
spat�íte (velikost zatm�ní se však 
liší jen v �ádech desetin procenta). 

Na obrázku je znázorn�n 
slune�ní kotou� b�hem zatm�ní 
Slunce dne 1. srpna 2008. �asy 
platí pro místo, jehož sou�adnice 
jsou 50° severní ší�ky a 15° 
východní délky. Pro pozorovatele 

z �R však budou �asové i vzhledové rozdíly pr�b�hu zatm�ní minimální. V p�ipojené 
tabulce jsou údaje pro n�která v�tší m�sta (v SEL�): 

M�sto  Za�átek  St�ed  Konec  Velikost 
Ústí nad Labem  10:48:27  11:39:24  12:31:13  25.1% 
Karlovy Vary  10:48:31  11:37:41  12:27:48  23.0% 
Plze�  10:50:18  11:38:47  12:28:08  22.0% 
Praha  10:50:23  11:40:21  12:31:06  23.6% 
�eské Bud�jovice  10:53:35  11:40:58  12:29:04  20.4% 
Ostrava  10:54:46  11:47:02  12:39:42  25.6% 
Brno  10:54:54  11:44:39  12:34:58  22.7% 

Pro ty, kte�í neodcestovali do Ruska, p�ipravila pobo�ka (stejn� jako p�i 
zatm�ní v roce 2006) možnost pozorovat zatm�ní z naší domovské hv�zdárny 
v Rokycanech. K dispozici bude n�kolik dalekohled� a po�ítá se i s velkoplošnou 
projekcí p�ímého internetového p�enosu z pásu úplného zatm�ní. Nenechte si úkaz 
ujít! Další zatm�ní Slunce pozorovatelné z území �R nastane totiž až v úterý 4. ledna 
2011 (zákryt cca z 80%). 

�lánek je zpracován podle letáku, který p�ipravila redakce internetového portálu 
�eské astronomické spole�nosti a spolu s dalšími podrobnostmi jej najdete na 
www.astro.cz/zatmeni. 

M.Rottenborn 
 

Jižní Moravou (nejen po hv�zdárnách) 
 

Op�t po roce prob�hla za�átkem prázdnin tradi�ní akce Zp�AS nazvaná 
putování po (ne)astronomických zajímavostech. Do oblasti jižní Moravy jsme se 
vrátili po osmi letech. V pr�b�hu �ty� dní se naší �trnácti�lenné skupin� vt�snané do 
dvou aut poda�ilo navštívit celkem deset astronomických objekt� a �ty�i další, 
„neastronomické“ zajímavosti. 

První den, �tvrtek 3. �ervence, byl ve znamení p�ejezdu do oblasti jižní Moravy. 
Výjezd z Plzn� byl ze z�ejmých d�vod� pracovního dne dohodnut na 14. hodinu a 
jediným úkolem bylo dorazit v podve�er na hv�zdárnu Mikuláše Koperníka v Brn�. 

Po p�íjezdu nás hostitelé Pavel Gabzdyl a Zden�k Mikulášek provedli po hv�zdárn� 
a následn� nás doprovodili i do nedaleké restaurace na ve�e�i. Náležit� posiln�ni jsme se 
poté vrátili na hv�zdárnu, kde jsme zhlédli audiovizuální program planetária o 
v�rohodnosti p�istání lidí na M�síci a pak jsme zde p�espali. 

Pátek byl již zcela ve znamení putování po hv�zdárnách. Dopoledne jsme stihli 
navštívit hv�zdárny ve Vyškov�, Krom��íži a Holešov�. Bohužel všechny tyto objekty 
jsme m�li možnost vid�t pouze zven�í, protože nebyl domluven nikdo, kdo by nám je 
otev�el a provedl nás. V Krom��íži jsme krom hv�zdárny navštívili Kv�tnou zahradu 
Arcibiskupského zámku. Celkový dojem trochu kazilo pošmourné a mrholivé po�así, 
které našt�stí nevydrželo dlouho a b�hem odpoledne se p�kn� vy�asilo. Po ob�d� jsme 
navštívili zlínskou hv�zdárnu, která od naší minulé návšt�vy prošla �adou zm�n. Asi 
nejv�tší zm�nou bylo st�hování do nové budovy v areálu gymnázia. 

Dále následovala návšt�va hv�zdárny v Uherském Brod�, kde je p�ed dokon�ením 
nový p�lmetrový dalekohled Newtonovy konstrukce na paralaktické vidlicové montáži 
spole�n� s Maksutovou fotografickou komorou. P�vodní Zeiss�v Coudé refraktor byl již 
d�íve p�esunut do jiné pozorovatelny. 

Nave�er jsme po krátkém bloud�ní dorazili na hv�zdárnu ve Veselí nad Moravou, 
která se nám stala úto�išt�m po dv� noci. Hv�zdárna je vybavena Smith-Cassegrainovým 
dalekohledem o pr�m�ru 350 mm na vidlicové, elektronicky �ízené montáži od firmy 
Meade. Na hv�zdárn� je také nep�ehlédnutelná „solární zahrádka“, kde jsou vystaveny a 
testovány fotovoltaické slune�ní panely. 

V sobotu dopoledne jsme se kv�li svátku Cyrila a Metod�je nedostali na Letohrad. 
Ovšem zámek Buchlovice a jeho p�ilehlý park jsme navštívili bez obtíží. Následující 
zastávkou byla hv�zdárna Ždánice, která je v sou�asné dob� uzav�ena a nabízena 
k prodeji i s p�ilehlým hotelem. P�ed návratem do Veselí jsme ješt� navštívili zámek 
Valtice a jeho okolí. 

V ned�li ráno jsme se rozlou�ili s hv�zdárnou ve Veselí a za�ali naší výpravu 
sm��ovat k záv�ru, tedy na západ �ech. Cestou jsme podle plánu zastavili ve m�st� 
T�ebí�, kde je jednak muzeum moravských Vltavín� a také hv�zdárna. Další a poslední 
zastávka byla v jiho�eském Kunžaku u bývalé obecní a nyní soukromé hv�zdárny, kterou 
jsme nestihli navštívit p�ed t�emi roky p�i putování po hv�zdárnách v Jižních �echách. 

 



Shrnuto podtrženo, putování se op�t vyda�ilo a doufejme že i v dalších letech bude 
pokra�ovat. 

O.Trnka 

 
Kv�tná zahrada Krom��íž 

 
hv�zdárna ve Zlín� 

 
„solární zahrádka“ Veselí nad Moravou 

 

 
hv�zdárna ve Ždánicích – nechcete koupit? 

 

 
hv�zdárna v Kunžaku 

 

Plejády pro silné nervy 
(… a extrémn� nízký obzor) 

V srpnu pokra�uje série zákryt� otev�ené hv�zdokupy M45 M�sícem. 
Tentokrát bude pozorování ztíženo nejen tím, že úkaz nastává po úpl�ku a 
„pozorovateln�jší“ budou výstupy hv�zd, ale i výškou M�síce nad obzorem.  

V noci 23./24. srpna 2008 vyjde M�síc pro pozorovatele ve 
st�ední Evrop� kolem p�l jedenácté st�edoevropského letního 
�asu. V tu dobu bude již „usazen“ mezi Ku�átky a bude nutno 
ihned za�ít pozorovat. Výstupy prvních jasných hv�zd za�nou 
krátce poté, v okamžiku, kdy bude M�síc pouhé 2° nad 
(ideálním) severovýchodním obzorem. Na p�ipojeném obrázku 
je zachycena situace p�ibližn� ve 22.45 SEL�. Je nutno p�edem 
pe�liv� vybrat stanovišt�, nebo� pozorování m�že zhatit i 

osam�lý strom kdesi na obzoru. V p�ipojené tabulce jsou uvedeny parametry úkaz� 
vybraných jasn�jších hv�zd (�asy jsou pro hv�zdárnu v Rokycanech). 

 
Day    Time   P  Star  Mag  Moon   CA  PA      
y m d  h m s            V  Alt Az   o   o        
080823 204707 R 539SB6 4.3  2  53  17N 330 Taygeta = 19 Tauri                    
080823 204932 R 537SB6 3.7  2  54  74S 242 Electra = 17 Tauri                    
080823 205039 R 536cB7 5.5  2  54  68N 280 Celaeno = 16 Tauri                    
080823 210107 r 543cA0 6.4  4  56   8N 339  
080823 210403 d 552SB7 2.9  4  56 -35S 132 Alcyone=eta Tauri                   
080823 211159 R 541cB8 3.9  5  58  65N 283 Maia = 20 Tauri                       
080823 212450 R        3.0  7  60  44S 212 Pleiade C   
080823 212955 R 549SA0 6.3  7  61  36S 203  
080823 212955 R 552SB7 2.9  7  61  29S 196 Alcyone=eta Tauri                   

 
Podrobn�jší p�edpov�� je možno získat u K.Halí�e na hv�zdárn� v Rokycanech. 

M.Rottenborn  
 

Jak to bylo p�ed m�sícem? 

V minulém �ísle jste m�li možnost si zasout�žit. Správná odpov�� byla, že v p�íštím 
roce uplyne 400 let od vynálezu dalekohledu. A souvislost s Jupiterem? Jedna z prvních 
v�cí, kterou G.Galilei s jeho pomocí vid�l, byly práv� �ty�i m�síce u Jupiteru.  

Otázka byla z�ejm� t�žká, protože nedorazila žádná odpov�� a tak v redakci zbyla 
cena pro vít�ze. M�žete ji získat nyní, pokud se ozvete do 10.srpna. V �lánku o dvou 
novech najdete otázku a v minulém �ísle kontakty, kam zaslat odpov��.  


