Tisková zpráva: 9. července 2019

ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE 16. 7. 2019
V úterý 16. července se ve večerních hodinách můžeme těšit na další z řady překrásných nebeských divadel,
kdy Měsíc vstoupí do zemského stínu - nastane částečné zatmění Měsíce.

Předpokládaný průběh zatmění v maximální fázi. Zdroj: Stellarium
Nadcházející úterý, 16. července 2019, dojde ve večerních hodinách k částečnému zatmění Měsíce, jež bude
pozorovatelné i z našeho území. Přestože v jeho průběhu bude Měsíc jen poměrně nevysoko nad obzorem a
Slunce zapadá nedlouho před začátkem částečné fáze, můžeme se těšit na další z úchvatných nebeských
představení.
K zatmění Měsíce dochází tehdy, když se do jedné linie srovná Slunce, Země a Měsíc, který vstoupí do
zemského stínu. Buď úplně, pak mluvíme o úplném zatmění, nebo jen částečně, a pak mluvíme o zatmění
částečném. Tak tomu bude i v případě letošního července.
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To, že Měsíc vstoupí do zemského stínu, je ovšem situace, která vzniká výrazně méně často, než by se na první
pohled mohlo zdát. Rovina oběhu Měsíce je oproti rovině zemské dráhy skloněna přibližně o 5 °, a tak se Měsíc
"trefí" jen občas. Úkaz se navíc může odehrávat pod naším obzorem, takže zdaleka ne všechna zatmění jsou pro
dané místo pozorovatelná.
Prvních změn si na našem nejbližším kosmickém sousedovi budeme moci všimnout nedlouho před začátkem
částečné fáze, jež začíná ve 22:02 SELČ. To je také okamžik, kdy Měsíc naplno rozehraje své pomyslné nebeské
divadlo a začne vstupovat do zemského stínu, kterým bude následující 3 hodiny pozvolna procházet.
Zemský stín není úplně temný. Díky rozptylu a lomu světla v zemské atmosféře do něj vniká hodně slunečního
světla, hlavně červeného. V naší atmosféře se totiž nejlépe rozptyluje barva modrá, takže pokračující světlo je o
modrou barvu ochuzeno a převládá v něm barva červená, která pak způsobuje zabarvení zastíněné části Měsíce
do oranžového až hnědého nádechu.
Maximální fáze, kdy bude měsíc zakryt přibližně z 65 %, nastane ve 23:31 SELČ. Konec částečného zatmění
pak nastává přesně 1 hodinu po půlnoci SELČ. Definitivní konec nebeského divadla je naplánován na 02:18 SELČ,
kdy Měsíc vystoupí i ze zemského polostínu.
Nezbytnou podmínkou k pozorování tohoto fotogenického úkazu je příznivé počasí.
JAK ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA, TAK HVĚZDÁRNA V ĎÁBLICÍCH BUDOU MIMOŘÁDNĚ OTEVŘENY V
NOCI Z ÚTERÝ NA STŘEDU AŽ DO 1:00 SELČ, TEDY TAK, ABY SI MOHLI ZÁJEMCI VYCHUTNAT CELÝ PRŮBĚH
ČÁSTEČNÉHO ZATMĚNÍ.

Průběh zatmění 16. července 2019
Fáze

Datum

SELČ
h min

Vstup Měsíce do polostínu

16 . 7.

20 44

Východ Měsíce

16. 7.

20 57

Začátek částečného zatmění

16. 7.

22 02

Střed zatmění

16. 7.

23 31

Konec částečného zatmění

16. 7.

01 00

Výstup Měsíce z polostínu

17. 7.

02 18
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PLANETUM
Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice a Planetárium Praha – tři subjekty, které jsou součástí jediné platformy
jménem Planetum, která nabízí chytrou vesmírnou zábavu – sledování planet, hvězd, Slunce, Měsíce a vesmírných
objektů, návštěvu výstav, komentovaných prohlídek a filmů, interakci s vesmírem prostřednictvím různých 4D
simulátorů, na kterých se návštěvníci mohou plně vžít do kůže astronauta či astronoma.
Planetum je místo nikdy nekončící zvědavosti. Místo, kde se vám ze Země otevírá vesmír.
Kopule pražského planetária s průměrem 23,5 metru je největší promítací plochou v ČR a patří k největším
planetáriím na světě. Projekci oblohy a unikátní prostorové zobrazení vesmíru lze sledovat v digitálním planetáriu
v rozlišení 8 K za každého počasí. Filmy pro děti i dospělé jsou proto neobyčejným zážitkem.
Tím nejzajímavějším, co nabízí hvězdárny, jsou bezpochyby veřejná pozorování denní i noční oblohy velkými
dalekohledy, která probíhají za jasného počasí po celý rok. Na Štefánikově hvězdárně si můžete taky sáhnout na
meteority či zažít interaktivní fyzikální show.
Když jde o vesmír, není tu nikdo lepší!

