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Ve středu 15. června nastane 

úplné zatmění Měsíce 
Ve středu 15. června večer nastane úplné zatmění 

Měsíce. V Česku bude vidět téměř  celý průběh úkazu. 

Zdálo by se, že problém bude s velice pozdním 

soumrakem, kdy Slunce je na své roční dráze blízko 

obratníku Raka a zapadne až ve 21:17 SELČ. Přitom 

Měsíc začne vstupovat do stínu Země už ve 20:23 a 

polostínu se dotkne dokonce již o téměř celou hodinu 

dříve (19:24). Tyto časy nás ovšem bohužel nemusí 

trápit, neboť Měsíc se nad východní obzor vyhoupne až v 

čase 21:05. V té době již bude jeho kotouč z větší části 

pokryt zemským stínem. První kontakt tedy ze střední 

Evropy neuvidíme. Začátek úplného zatmění ve 21:22 

však už stihneme byť s určitými problémy. Měsíc v tom 

čase bude totiž jen necelé 2° nad jihovýchodním obzorem 

(Az=127°). Mimořádně dlouhá fáze úplného zatmění bude vrcholit krátce před čtvrt 

na jedenáct a skončí tři minuty po 23. hodině, po hodině a čtyřiceti jedné minutě 

úplného zatmění. To již Měsíc bude přeci jen výš nad horizontem a bude se stále více 

posouvat nad jih (h=11°; Az=151°). Nejpohodlněji z celého úkazu bude sledovatelná 

jeho závěrečná část – částečná fáze zatmění - při níž bude Měsíc vystupovat ze stínu 

Země. Ta skončí pouhé tři minuty po půlnoci. 

Veškeré časové údaje uvedené v předchozím textu jsou pro jednoduchost udávány 

v SELČ a jsou vztaženy k souřadnicím Hvězdárny v Rokycanech. To znamená, že 

časy průběhu zatmění jsou správné obecně, ale uváděné okamžiky západu Slunce, 

respektive východu a pozic Měsíce se při sledování z jiných míst mohou mírně lišit. 

Směrem na východ k nim bude docházet až o několik minut dříve a větší muže být i 

výška Měsíce nad obzorem. 

http://hvr.cz/


Pokud byste si chtěli zatmění užít ještě lépe, myšleno skutečně v celém jeho 

průběhu, musíte se vypravit na jihovýchod na Arabský poloostrov, do východní 

Afriky nebo na západ Indie. Viditelnost zatmění je nejlépe patrná z následujícího 

obrázku. 

 

Další možností je počkat si na následující úplné zatmění Měsíce, které nastane 28. 

září 2015 před svítáním. Sice nebude tak dlouhé, trvání úplné fáze bude jen hodina a 

dvanáct minut, ale nabídne nám nerušený pohled na první polovinu úkazu. 

Co tedy v případě jasné oblohy můžeme očekávat? Měsíc pravděpodobně 

z oblohy zcela nezmizí ani v čase maximální fáze zatmění. Pouze potemní a o jeho 

zbarvení se můžeme pouze dohadovat. Díky zemské atmosféře, která láme sluneční 

paprsky, především pak červenou část světelného spektra do středu zemského stínu, 

bývá zastíněný Měsíc většinou narudlý. Tentokrát se však můžeme dočkat až jeho 

tmavě hnědé barvy, kterou ukazuje jen v případech, jestliže prochází blízko středu 

zemského stínu, jako je tomu tentokrát. Barvu Měsíce významně, případ od případu, 

ovlivňuje i množství prachových částic 

přítomných ve vysoké zemské atmosféře, 

které pocházející ze sopečných erupcí. 

Nápadný je i namodralý nádech okraje 

zemského stínu promítaného na Měsíc 

v průběhu částečných fází úkazu. Za ten je 

zodpovědná ozonová vrstva atmosféry 

Země. Takže se budeme muset nechat 

překvapit, jaký konkrétní vzhled a jakou 

hru barev si pro nás Měsíc při svém 

červnovém zatmění připraví. Jak by mohl 

jeho vzhled vypadat v čase kolem středu 

úkazu, někdy kolem 22:13 SELC, je 

zachyceno na připojeném obrázku. 

Nedivte se však, pokud skutečnost bude 

zcela jiná. 



A co bude možné při úplném zatmění Měsíce tentokrát pozorovat? Možností 

budeme mít hned několik. 

Klasickou astronomickou prací při zatměních 

Měsíce je určování časů vstupů a výstupů 

výrazných útvaru na povrchu Měsíce do a ze stínu 

Země. Za tímto účelem byla vybrána rovná stovka 

dobře pozorovatelných objektu, většinou menších 

kráteru, jejichž kontakty s okrajem stínu se měří. 

V našem konkrétním případě bohužel vstupy do 

stínu nebudeme mít příležitost pozorovat. Naopak 

časy výstupu už bude možné měřit bez problémů 

relativně vysoko nad obzorem.  

V připojené tabulce 

jsou k dispozici teoretické 

časy výstupů některých 

nejvýraznějších kráteru ze zemského stínu. Právě porovnání 

těchto teoretických okamžiků se skutečně naměřenými 

hodnotami nám dá možnost zjistit něco o stavu atmosféry 

Země, která je za okraj zemského stínu zodpovědná. 

Při zatměních Měsíce a především v čase jeho úplné fáze 

dostávají mimořádnou  příležitost ke sledování zákrytů 

slabých hvězd pozorovatelé zákrytů. Za běžné situace je nutno 

si s ohledem na jas osvětlené části Měsíce vybírat jen vstupy a 

výstupy jasnějších hvězd a to navíc výhradně jen u 

neosvětleného okraje. V okamžicích, kdy bude celý Měsíc v 

zemském stínu, objeví se v jeho bezprostřední blízkosti i jinak 

zcela nedostupné málo jasné stálice.  

V připojené tabulce jsou spočteny teoretické okamžiky vstupů (D) a výstupů (R) 

hvězd jasnějších než 11. mag v čase úplného zatmění nebo krátce po jeho skončení 

(poslední dva řádky). Data jsou počítána pro souřadnice Hvězdárny v Rokycanech a 

od jiných vzdálených míst v České republice se mohou lišit až o několik minut. 

   time  P star     mag  %   elon  Sun  Moon   CA  PA  VA  AA   A    B 

 h  m  s   No        v  ill        Alt Alt  Az  o   o   o   o  m/o  m/o 

20  5 25 R X143050 10.9  0E  179   -7   6 139 51U 318 346 314 +0.5 +0.3 

20 21 53 D X143268 10.4  0E  179   -8   8 142 53U  39  65  35 +1.6 +2.2 

20 31 10 D X143336 10.8  0E  179   -9   8 144 62U  63  87  59 +1.3 +1.5 

20 33 18 D X 42652 10.5  0E  179  -10   8 145 52U 136 161 133 +0.7 +0.3 

20 36 41 R X143124 10.9  0E  179  -10   9 146 11U 263 286 259 +1.2 +1.2 

20 40 30 D  185583  9.4  0E  179  -10   9 146 73U  78 102  75 +1.3 +1.2 

20 51 46 R X221791 10.4  0E  179  -11  10 149 34U 295 317 292 +1.1 +0.6 

20 56 46 D X143345 10.7  0E  179  -12  10 150 65U 169 190 165 -0.4 -2.7 

20 57 16 D X143370 10.6  0E  179  -12  11 149 83U  19  41  16 +2.3 +3.3 

20 59  7 D X221950 10.5  0E  179  -12  11 150 95U  88 109  85 +1.3 +1.0 

21  2 32 D  185598  9.7  0E  179       11 150 99U  66  86  62 +1.4 +1.3 

21  5  7 D X221936 10.8  1E  179       11 151 98U  40  61  37 +1.7 +1.8 

21  5 54 R X143268 10.4  2E  179       12 151 62U 323 343 319 +0.9 -0.1 



Trochu subjektivní je pak hodnocení jasu Měsíce v době maximální fáze zatmění. 

To provádíme pomocí tzv. Danjonovy stupnice v rozmezí od nuly do čtyř. Zkušení 

pozorovatelé zatmění Měsíce používají pro vyjádření ztemnění disku i desetinná 

místa. 

Danjonova stupnice: 

0. Velmi tmavé zatmění, Měsíc je stěží viditelný, obzvlášť ve středu totality. 

1. Tmavé zatmění šedé až hnědé barvy, detaily na disku jsou stěží viditelné. 

2. Tmavě rudé nebo rezavé zat. s tmavou oblastí v centru stínu a světlejšími okraji. 

3. Cihlově červené zatmění s jasně žlutými okraji. 

4. Oranžové nebo bronzové, velmi jasné zatmění s namodralými okraji. 

Zjistit jasnost zatmělého Měsíce není nic jednoduchého, protože jeho úhlový 

průměr je mnohem větší než průměr hvězd a planet, se kterými bychom mohli jeho 

jas srovnat. Můžeme si však pomoci pohledem do vánoční banky nebo skrze lupu, 

kdy vidíme Měsíc jen jako malý jasný bod. Měsíc lze úspěšně "zmenšit" i pomocí 

obráceného triedru či divadelního kukátka. 

Velice širokou škálu možností 

nám poskytuje fotografování 

úkazu. V každém případě je však 

nezbytné si uvědomit, že při 

zatmění máme k dispozici 

podstatně méně světla než při 

normálním fotografování Měsíce. 

Proto musíme používat delší 

expoziční doby a volit vyšší 

přednastavenou citlivost ISO. Delší 

expozice pak zákonitě vyžadují 

stabilní montáž s pohonem. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivá zatmění se od sebe velmi liší jak svým zabarvením 

tak jasem, nelze předem určit, jaké clony a expoziční doby bude třeba případ od 

případu užít. Hrubým vodítkem muže být tabulka uveřejněná na www stránkách 

zkušeného pozorovatele F. Espenaka. 

Expoziční doby (v sekundách) pro fotografování zatmělého Měsíce: 

        částečná fáze zatmění      úplné zatmění 

ISO     f/5,6     f/8      f/11       f/2,8   f/8   f/11 

100     1/60      1/30     1/15         2      15     30 

200     1/125     1/60     1/30         1       8     15 

400     1/250     1/125    1/60         1/2     4      8 

800     1/500     1/250    1/125        1/4     2      4 
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Ornitologická vycházka 
V sobotu 14. 5. 2011 jsme ve spolupráci s Nepomuckým ornitologickým 

spolkem (NOS) uspořádali pro naše členy ornitologickou vycházku v okolí obce 

Vrčeň u Nepomuka.  

Sraz s naším průvodcem Václavem 

Kovářem, který si pro nás připravil velice 

zajímavý program, jsme měli v 8 hodin 

na návsi této obce. Po krátkém úvodu 

jsme skrz zahradnictví sešli k místní 

říčce, kde už od brzkého rána byly 

nataženy ornitologické sítě. Už když jsme 

scházeli, tak jsme věděli, že se několik 

prvních ptáčků chytilo. Aby se dlouho 

netrápili, náš průvodce nelenil, okamžitě 

nasadil vysoké holínky, aby suchou nohou překonal nepříliš hlubokou řeku a vymotal 

ptáky ze sítí.  

Ti jsou okamžitě ukládáni do 

připravených látkových pytlíků, aby se 

minimalizoval stres, než budou 

okroužkováni. Mezi prvními druhy, které 

se nakonec během tohoto dne podařilo 

chytit a okroužkovat, byly pěnkava 

obecná a rehek zahradní. Jakmile je 

ptáček okroužkován a vše zapsáno do 

evidence, je okamžitě propuštěn na 

svobodu. Během povídání o ornitologii 

jsme se také dozvěděli, jak v době hnízdění poznat samečka od samičky. Stačí, když 

odchycenému ptáčkovi rozfoukneme peří na bříšku, samičky totiž mají v době 

hnízdění tzv. hnízdní nažinu, aby se jim lépe zahřívala vajíčka (výjimku tvoří některé 



druhy, kdy na vejcích sedí sameček). Peří je totiž dokonalý izolant a tak by zahřívání 

nebylo tak účinné. Když jsme si prohlíželi hnízdní budky vytvořené pro ledňáčky 

v březích místní řeky, tak se do sítí chytil také konipas bílý, velice krásný ptáček 

známý také jako třasořitka. Poté jsme se přesunuli ke stěně stodoly, kde jsme 

okroužkovali ještě neopeřená ptáčata rehka zahradního.  

Na zajímavé povídání v obci Vrčeň, 

navázala krátká procházka po místních 

biotopech. Viděli jsme například skorce 

vodního, slyšeli jsme strakapouda, pěnici 

černohlavou a učili se rozeznávat jejich 

hlasy. Ale největším zážitkem, a to 

nejenom pro nás a naše malé účastníky, 

byla návštěva místního pískového lomu, 

kde jsme měli neuvěřitelné štěstí a mohli 

zblízka pozorovat velmi vzácná mláďata 

kulíka říčního. Zážitek to byl opravdu 

parádní a dokonce i náš průvodce byl 

tímto pohledem nadšený. 

Při zpáteční cestě jsme ještě 

zkontrolovali natažené sítě, a zase jsme 

měli štěstí, opět se nám v nich zachytilo 

několik ptáčků. Z mého pohledu asi 

nejzajímavějším úlovkem byl brhlík 

lesní, který má krásnou tmavou 

škrabošku a vyznačuje se dokonalou 

šplhací technikou po stromech. Mezi 

další úlovky patřil vrabec polní a vlaštovka obecná. Naopak naším největším 

úlovkem, který uvízl a zůstal uvězněn v síti, byl drozd kvíčala. Během dne se do sítí 

chytili i kachna a holub, těm se však podařilo ze sítí bez problémů vymanit.  

Po sbalení veškerého náčiní už 

zbývala jenom návštěva místního 

vlakového nadšence, který na půdě svého 

domu vybudoval obrovské vlakové 

kolejiště, které bylo přeplněno vláčky, 

autíčky a postavičkami na perónech. No 

prostě ráj pro děti.  

Co napsat závěrem. Myslím si, že 

akce byla velmi vydařená a určitě se líbila 

nejenom dětem, ale i všem dospělým a 

věřím, že se za rok určitě setkáme znovu. 

Na to, jak vypadají mláďata kulíka říčního nebo na fotoreportáž z celého dne, se 

můžete podívat na stránkách západočeské pobočky (www.astro.zcu.cz), kde jsme pro 

vás připravili zajímavou fotogralerii, kterou jsme nakonec rozdělili do dvou článků, 

abychom se mohli podělit o všechny fotky.    

J. Jíra 



S kladívkem po Berounsku 
Geologicky zajímavá oblast Berounska se stala cílem vycházky za 

zajímavostmi neživé přírody. Každý z patnácti účastníků exkurze si domů odvezl 

alespoň nějakou zkamenělinu, ale postupně… 

V sobotu 30. dubna se naše skupina 

sešla a třemi auty dostala nejprve k 

velkolomu Čertovy schody, kde je těžen 

vápenec. Zde těžený materiál 

představuje snad vůbec nejkvalitnější 

vápenec světa (jeho chemická čistota se 

blíží 100%). Na okraji lomu jsme si, 

kochajíc se úžasným výhledem, 

poslechli výklad od našeho průvodce 

Mgr. Štěpána Raka z Muzea Českého 

krasu v Berouně. Dozvěděli jsme se 

třeba, jak se tu vápenec vzal, že šavlozubý tygr byla spíš líná kočka než predátor, 

nebo že těžba v tomto lomu může pokračovat ještě víc než pět desítek let. 

Druhou zastávkou byl vápenný lom Na Plešivci. Tentokrát jsme se ale dostali 

dovnitř. Tento lom je již totiž dlouho uzavřený a spíše než vápenec se tu “těží” 

zkameněliny. K nalezení tu byly různé druhy mlžů, plžů, mechovek, části lilijic  

a trilobitů.  

Na třetím stanovišti (Barrandovy jámy – foto 

vlevo) jsme také potřebovali kladívka. Zkameněliny 

tentokrát nebyly ve vápenci, ale jiné usazené 

hornině - břidlici. Trilobiti se zde vyskytovali  

v hojné míře především proto, že zdejší moře bylo 

ohříváno magmatem, místy se i vylévajícím na 

povrch. Barrandovy jámy jsou vyhlášené naleziště 

dokonce i mezi těmi, kteří sbírání fosílií 

neprovozují jen pro zábavu. Tak kvalitní otisky 

trilobitů, ale i graptolitů nebo lilijic, se zde dají nalézt. 

Svatý Jan pod skalou - tato malebná vesnice je známá především skálou  

s nádhernou vyhlídkou. O něco méně známé jsou kostel, pramen a travertinová 

jeskyně poutníka svatého Ivana. A skutečně málo známé je naleziště zkamenělin 

nedaleko kostela. Nálezy z tohoto místa nebyly špatné, ale kvalitu nejlepších úlovků  

z předchozích stanovišť nepředčily.  

Kromě zkamenělin jsme si všimli i hornin, které se ve vesnici vyskytují. Do 

hornin usazených na dně moře se zde totiž vylévala láva a tvořila bochníkovité 

útvary, označované jako polštářová láva.  

Hrozící počasí nakonec skutečně jen hrozilo. Každý si svojí zkamenělinu odnesl. 

Výklad byl nejen fundovaný, ale i zábavný. Oběd v Loděnici byla správná volba a ani 

desert ve Svatém Janu pod skalou nebyl chybou. Těšíme se na příště! 

M. Hron 



Do kosmu! S krtečkem. 
 Když jsem našemu šéfredaktorovi ve slabé chvilce slíbil, že napíšu krátký 

článek o krtečkovi, nevěděl jsem, o čem to bude. Přece jen krteček, náš 

pohádkový krteček od Zdeňka Milera, to je pro novináře v současné době na 

chvilku téma číslo jedna.  

A napsalo se opravdu hodně. Trochu téma utichlo, když byl start odložen, ale opět 

s blížícím se (doufejme posledním) termínem startu, bylo obnoveno. Jistě všichni víte, 

že je to poslední let raketoplánu Endeavour. V době, kdy čtete tento článek, měl by 

být již krteček v pořádku na Zemi a zařadit se mezi naše kosmonauty (máme zatím 

jen dva i s krtečkem, i když astronauti Lovell, Cernan a Blaha mají české předky). 

Ve spoustě oslavných článků jste určitě četli o tom, že česká hračka se díky Indire 

Feustel, manželce astronauta Andrewa Feustela, podívá do vesmíru jako druhá česká 

věc. První byly Nerudovy Písně kosmické a česká vlajka, které pak astronaut přivezl 

do České republiky. Paní Feustel má české předky a proto propaguje ČR a oba 

manželé se při minulé návštěvě byli podívat i v Plzni. 

Krteček to vůbec neměl, jako každý správný astronaut, s přípravou na let lehké. 

Musel projít soukromým výběrovým řízením, kdy se Andrew Feustel musel 

rozhodnout, co si sebou do vesmíru vezme. Do raketoplánu si totiž každý člen 

posádky smí vzít pouze 20 osobních věcí s hmotností do 0,7kg. Naštěstí v Čechách se 

žádné výběrové řízení nekonalo, i když jsem četl v pár článcích, proč zrovna krteček a 

jak se na něj přišlo. Další útrapy čekaly na krtečka v NASA, kde se ho pokusili 

zapálit, protože na palubu raketoplánu nesmí hořlavé věci. Naštěstí je 19 cm krteček 

vytvořen z mikroveluru a tak prošel bez problémů. Teď se krteček bude muset ještě 

vyrovnat se slávou, která je sice pomíjivá, ale v Čechách u dětí snad stálá. Bohužel 

jinak je tomu již v USA, kde jedny noviny dokonce napsaly „komoušský krteček letí 

do vesmíru“. Bohužel některé nálepky se těžko zbavují i obyčejné hračky. 

Celou misi provází v Čechách velká propagační akce, přece jen propojení oblíbené 

dětské postavičky a vesmíru je terno, které si žádný marketingový manager nenechá 

ujít. Pro studenty je připravena spousta přednášek a dokonce byla založena i 

facebookovská stránka (když ji má i krteček, tak si ji konečně pořizuje i ZpČAS). Po 

návratu z mise se krteček i s Andrew Feustelem podívá do České republiky takže se 

na něj můžete těšit. Zatím si můžete alespoň koupit u autorizovaného prodejce 

autorizovanou figurku krtečka, nebo se podívat na heavens-above.com , kde se 

raketoplán právě nachází (pokud už nepřistál). V tomto textu bylo použito 15x slovo 

krteček a nepoužit žádný obrázek krtečka aby pobočka nemusela platit autorská 

práva. 

M. Česal 

 

Na co byste neměli zapomenout 
 kromě zatmění Měsíce stojí na chudé červnové obloze za připomenutí snad jen 

přiblížení Saturna k hvězdě Porrima (γ Vir) kolem 9. června  


