
Začátek: krátce po 9.30
Největší fáze – střed: 
10.45 – zmizí až 75 % Slunce
Konec: kolem 12.00

Připravte se na částečné zatmění Slunce
V dopoledních pátečních hodinách 20. března 2015 se nad územím České republiky odehraje velmi výrazné částečné zatmění 
Slunce. Měsíc při něm zakryje asi tři čtvrtiny průměru slunečního disku. Při zatmění bude možné vyhledat na nebi i plane-
tu Venuši. Zatmění bude největší nad naším územím až do roku 2026 a zároveň poslední u nás viditelné v tomto desetiletí. 
Mnoho českých hvězdáren a astronomických spolků připravuje mimořádná pozorování úkazu. 20. března také nastane jarní 
rovnodennost, a to ve 23 hodin 44 minut, začne astronomické jaro. 

Úplné zatmění
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Pokud Slunce není zcela zakryté Měsícem, hrozí poškození 
zraku. Je proto třeba dodržovat několik zásad pro ochranu 
oční sítnice.

Při pohledu z České republiky budou zakryty přibližně tři 
čtvrtiny Slunce. Pokud bychom byli v jiných částech naší 
planety, viděli bychom zatmění úplně jinak. Například v Brazílii 
bude noc, v Egyptě nebo severní Číně měsíc „ukousne“ jen 
nepatrnou část slunečního disku. 

Úplné zatmění uvidí na Faerských ostrovech, Špicberkách 
nebo v severním Atlantiku mezi Norskem 
a Grónskem. 

Jak se do Slunce nikdy nedívat:
přímo, dalekohledem bez ochranného fi ltru, přes 
barevnou fólii, začazeným sklíčkem, slunečními 
brýlemi

Oči je možné chránit:
speciální fólií, svářečským fi ltrem stupně 13 
a vyšším, brýlemi či fi ltry pořízenými ve hvězdár-
nách, osvíceným rentgenovým snímkem, vyvolaným 
osvíceným negativem, magnetickým kotoučem 
z diskety
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Jak je pozorovat?

Kde bude vidět

Časový průběh

Typy

o v severním Atlantiku mezi Norrskskemem nebo
rónskem.a Gr

Nejbližší zatmění viditelná v Evropě

Datum Čas SEČ Velikost (%) Typ

10. 6. 2021 11.38 16,9 Prstencové 
25. 10. 2022 11.17 42,1 Částečné 
29. 3. 2025 12.18 19,1 Částečné 
12. 8. 2026 19.11 88,5 Úplné 
2. 8. 2027 10.15 51,6 Úplné 

12. 6. 2029 3.53 13,3 Částečné 
1. 6. 2030 6.17 71,0 Prstencové 

20. 3. 2034 11.39 13,5 Úplné 
21. 8. 2036 19.06 70,4 Částečné 

ZDROJE: WIKIPEDIA.ORG, ASTRO.CZ

Slunce zmizí z oblohy, 
kolem něj začne být 
vidět koróna. Pozorova-
tel se nachází přímo 
v zákrytu v úplném stínu.

pozorovatel

ÚPLNÉ

Měsíc zakryje jen část 
slunečního disku. 
Pozorovatel je mimo 
osu zákrytu v polostínu.

pozorovatel

ČÁSTEČNÉ
Měsíc je uprostřed slunečního 
disku, ale nezakryje ho celý. 
Pozorovatel je přímo v zákrytu, 
ale Měsíc je tak daleko, že úplný 
stín na Zemi nedopadá.

pozorovatel

PRSTENCOVÉ
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Při zatmění Slunce vstoupí 
Měsíc mezi Zemi a Slunce, 
takže jej zčásti nebo úplně 
zakryje.

Pro pozorovatele na Zemi je Měsíc 
v okamžiku zatmění v novu, tedy ve 
fázi, kdy je přikloněn k Zemi pouze 
neosvětlenou stranou.

Oblast, kam Měsíc nevpustí 
žádný sluneční paprsek, se 
nazývá stín. Při částečném 
překrytí se jedná o polostín.

Uvedené časové údaje se mohou 
na různých místech České republiky 
lišit maximálně o několik 
minut.

Oblast, kde bude vidět 
úplné zatmění.

Oblast, kde bude vidět 
částečné zatmění.

Oblast, kde bude vidět částečné 
zatmění pouze při východu nebo 
západu Slunce.

Oblast, odkud nebude možné 
zatmění pozorovat.


