


O čem dnes uslyšíte

Zatmění Slunce a Měsíce

Úkazy na nočním nebi 

- Blízká setkání třetího druhu, 

- Pán prstenů,

- Padající hvězdy,

- „Těsné“ průlety kolem Země, 

- Aurory 

Novinky o novách



prstencové

úplné

polostínové

úplné

Zatmění Slunce a Měsíce



Zatmění Měsíce
Měsíc v úplňku, ale kvůli sklonu roviny oběžné dráhy Měsíce vůči rovině oběžné dráhy 
Země o cca 5° nenastává při každém úplňku



Úplná zatmění Měsíce v letech do roku 2020 (viditelná z našeho území)

datum začátek 
část. z.

začátek 
úpl. z. maximum konec 

úpl. z.
konec 
část. z. viditelnost

2018-01-31 11:48 12:52 13:30 14:08 15:12 konec část. z.
2018-07-27 18:24 19:30 20:22 21:14 22:20 celý průběh
2019-01-21 03:33 04:41 05:12 05:43 06:51 celý průběh

Zatmění Měsíce 2017 z Brna

11. 2. 2017 – polostínové
7. 8. 2017 - částečné



Zatmění Slunce
Měsíc v novu, ale musí být na spojnici Země 
a Slunce (nenastává při každém novu)

v roce 2017 z ČR 
nepozorovatelná ani 
jako částečná

úplné zatmění Slunce se nedá 
popsat, to je nutné zažít!



Prstencové zatmění

2017





Velké americké zatmění 2017


















Blízká setkání třetího druhu
29.3.

10.4.

13.11.

narození Ježíše Krista



• nejlepší pohled od r. 2003
• maximální inklinace 17. 10. 
• Saturn v říjnu – krátce po západu 

Slunce nízko nad JZ obzorem

Pán prstenů



Perseidy – kolem 11.8. – každoroční zpestření letní oblohy

Tauridy – konec října začátek listopadu, 2P/Encke průlet 2017 => větší výskyt bolidů

Leonidy - 55P/Tempel-Tuttle (návrat v roce 1998) - výrazná maxima v letech 2001 
a 2002; obvykle jasné meteory/bolidy i mimo maxima
nejvýraznější déšť 1833 – desítky tisíc až sto tisíc meteorů za hodinu!
1966 – 2400-3000 meteorů za minutu!

Padající hvězdy aneb meteorické roje

2001 Modra, SR

1997 z kosmu

1833 



Geminidy - mateřským tělesem planetka (3200) Phaeton – bývalá(?) kometa; 
nejvýhodnější noci ze 13./14. a 14./15. prosince (mezi půlnocí a 3. hodinou 
ranní) - frekvence nad 100 meteorů/hod

Meteorické roje

2015 observatoř Xinglong, Čína



„Těsné“ průlety kolem Země

9. 1. - 2017 AG13, průměr 16-37 m, průlet v polovině vzdálenosti Země – Měsíc (LD), 
objev jen 2 dny před průletem (Čeljabinský meteorit - 20 metrů v průměru),

1.9. – asteroid Florence, průměr 4,5 km, dva měsíce (100-200 m), průlet 7 milionů km,  

12.10. - 2012 TC4, 15-30 m, 42 000 km (komunikační satelity do 35000 km),

19.10. - 2017 TD6 – 9.5-21 m, vzdálenost 0.5 LD



Aurora borealis

polární záře  
ve státě Washigton, 48° s.z.š. (17.7.)

nejmohutnější 1. - 2. 9. 1859
u rovníku!






Aurora borealis






http://www.aurora-service.eu/aurora-forecast/

Polární záře nad ČR

http://www.aurora-service.eu/aurora-forecast/


Nova

Supernova

Hypernova

?

kilonova

Novinky o novách 



1998 Li-Xin Li, Bohdan Paczyński – kilonova vzniká splynutím dvojice neutronových 
hvězd nebo neutronové hvězdy a černé díry

2013 – první zřejmá detekce kilonovy – ve spojení s krátkým zábleskem gama-
záření GRB 130603B

2017 - GW170817, GRB 170817A, SSS17a  (oficiálně zveřejněno 16.10.)



Gravitační vlny GW170817

LIGO

VIRGO

12∶41:04.4 UTC délka signálu 100 s



GRB 170817A

Swope Supernova Survey
2017a (SSS17a)



pozorování HST








a to ještě neskončil 
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