
Prstencové zatmění Slunce představuje 
nádherný přírodní úkaz, při kterém slu-
neční fotosféra vytvoří kolem tmavého mě-
síčního disku ohnivý prstenec. Vzhledem 
k měnící se vzdálenosti Měsíce od Země 
může prstenec dosahovat různé šířky a jed-
notlivá zatmění se liší délkou prstencové 
fáze. Kužel stínu Měsíce (umbra) se ne-
dopadne na zemský povrch, ale do určité 
výšky na Zemí, pak se k zemskému po-
vrchu postupně rozevře a ohraničí oblast 
prstencového zatmění Slunce (antumbra). 
Antumbra postupuje po Zemi a vytváří pás 
prstencového zatmění Slunce (pás „annu-prstencového zatmění Slunce (pás „annu-prstencového zatmění Slunce (
larity“). V ostatních územích zasažených 
polostínem (penumbrapolostínem (penumbrapolostínem ( ) je viditelné pouze 
částečné zatmění Slunce. Prstencová fáze 
většinou trvá 4–7 minut, nejvíce může 
dosáhnout asi 12,5 minuty. Šířka pásu „an-
nularity“ bývá obvykle kolem 200 km, za-
tímco délka pásu dosahuje několik tisíc 

tmění Slunce nastanou 10. 5. 2013 (Austrálie) 
a 1. 9. 2016 (Afrika) [4].

Z hlediska světového času začalo prsten-
cové zatmění Slunce 2012 dne 20. 5. a končilo 
21. 5. Podle místních časů to ale bylo naopak, 
pás prstencové fáze vznikl dne 21. 5. v Číně, 
pak pokračoval do Japonska a zamířil proti 
datové hranici přes Tichý oceán do USA. Dne 
20. 5., asi mezi 17–19 hodinou místního času, 
procházel pás prstencové fáze postupně státy: 
California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, 
New Mexico a končil v Texasu.

Příprava na tuto cestu začala na podzim 
roku 2010, impulsem byl neúspěch při úpl-
ném zatměním Slunce v Polynésii. Původně 
se uvažovalo o Japonsku, ale byla zvolena 
lokalita s příznivějším počasím v USA, 
oblast Nevada–Arizona. Již dvě předchozí 
výpravy za prstencovým zatměním Slunce 
v letech 2005 (Tunisko) a 2006 (Francouzská 
Guayana) byly úspěšné. Středozápad USA 
dával velmi dobrou šanci na další úspěch. Na 
rozdíl od předchozích dvou cest, kdy pozo-
rovací místo bylo voleno na ose prstencové 
fáze, tak aby byl vidět symetrický prstenec 

Rovina oběžné dráhy Měsíce kolem Země svírá s rovinou oběžné dráhy Země kolem Slunce 
(ekliptika) úhel asi 5°. Když je Měsíc v novu a zároveň se nachází blízko ekliptiky, může 
částečně nebo zcela zakrýt Slunce. Pokud jsou všechna tři tělesa v jedné přímce a stín vržený 
Měsícem zasáhne Zemi, dojde na tomto místě k úplnému zatmění Slunce. K prstencovému 
zatmění dochází tehdy, když je Měsíc dál od Země, takže jeho stín nedopadne až na zemský 
povrch. Zdánlivý (též úhlový) průměr Měsíce na obloze je v tomto případě menší než Slunce 
a Měsíc nezakryje na obloze celý sluneční disk [1, 2].
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kilometrů, což umožňuje vybrat si místo 
pozorování z různých hledisek. Především 
je důležitá bezpečnost v daném území, ale 
také prognóza počasí, protože oblačnost 
často zcela překazí pozorování. [2, 3].

Prstencové zatmění Slunce nemá takový 
fyzikální význam jako úplné, jelikož foto-
sféra přezáří vnější vrstvu sluneční atmo-
sféry – korónu. Přesto jde o velmi zajímavý 
a krásný úkaz, za kterým se vyplatí cestovat. 
Ve spojení s poznávacím doprovodným pro-
gramem je možné navštívit různá zajímavá 
místa na Zemi. 

Od roku 2010 bylo možné spatřit dvě 
prstencová zatmění Slunce. K prvnímu došlo 
15. 1. 2010 (Afrika, Indie, Myanmar – dříve 
Barma, Čína) a ke druhému 20. 5. 2012 
(Čína, Japonsko, USA). Původně byla v mém 
plánu obě zatmění, ale zejména z finančních 
důvodů bylo později rozhodnuto pouze pro 
rok 2012. Další dvě podobná prstencová za-
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kolem Měsíce, byl nyní v plánu okraj pásu 
„annularity“, kde by měly být více viditelné 
okrajové jevy při dotyku měsíčního a slu-
nečního disku. Cílem bylo sledovat jakési 
převalení měsíčního disku kolem slunečního 
okraje a fotografovat tento úkaz.

Cesta byla připravována ve spolupráci s CK 
Adventura, která měla na starosti celkové za-
bezpečení výpravy a doprovodný cestopisný 
program. Délka expedice byla naplánována 
na 11 dní (17. 5.–27. 5.) včetně dvou ví-
kendů, tak aby bylo možné čerpat co nejméně 
dovolené. Celkem nás cestovalo do USA pět 
osob, průvodce od CK na nás měl čekat na 
letišti v Las Vegas. V podstatě celý první den 
byl vyplněn leteckým přesunem z Prahy přes 
New York do Las Vegas. Na letišti v New 
Yorku se vytvořila fronta, takže bylo nutné 
vyreklamovat rychlejší odbavení na přestup na 
letadlo do Las Vegas. Jak jsem předpokládal, 
jistý problém nastal na rentgenu, jelikož jsem 
umístil zapůjčený zrcadlový astronomický 
dalekohled do příručního batohu speciálně 
upraveného pro fototechniku. Teleskop budil 
u kontrolorů nedůvěru, zejména zrcadlo se 
jim zdálo velmi podezřelé. Z dalekohledu pak 
stírali prach a snímali otisky prstů. Nakonec 
jsme ale stihli přestup celkem dobře. V Las 
Vegas jsme přistáli ve večerních hodinách 
místního času, na letišti nás přivítal průvodce, 
který byl i řidičem výpravy. Ubytování jsme 
měli zajištěné v hotelu Stratosphere, vedle je 
stejnojmenná věž, z které je nádherný výhled 
na noční Las Vegas. Samotné město žilo svým 
normálním nočním životem plným hracích 
automatů, gamblerů a kasin. Nikde nebyla 
zmínka o tom, že by mělo nastat zatmění 
Slunce.

Další den jsme navštívili známý Grand 
Canyon s řekou Colorado. Jednotlivé výhledy 
na skalnaté přírodní útvary jsou velmi zají-
mavé. Řeka Colorado teče hluboko v kaňonu 
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a je vidět jen z některých míst. Řeku lze 
lépe spatřit z výšky při letu vrtulníkem nad 
kaňonem, ale cena je poměrně vysoká, asi 
250 USD. 

Původně se uvažovalo o pozorovacím 
místě i v oblasti Grand Canyon, ale Slunce 
zde mělo již poměrně malou výšku nad ob-
zorem a výhled na jihozápad byl částečně 
zakryt terénem lemujícím samotné údolí. Na 
druhou stranu by mohlo být zajímavé pozo-
rovat měnící se světlo v Grand Canyonu při 
prstencové fázi. 

V den zatmění 20. 5. panovalo v celé vyti-
pované oblasti Nevada–Arizona jasné počasí. 

Také vzhledem k programu bylo výhodnější 
pozorovat prstencové zatmění Slunce více 
na severozápad, takže byla zvolena lokalita 
asi 80 km severovýchodně od Las Vegas, 
v blízkosti městečka Overton. Podařilo se 
najít vhodné místo na jedné opuštěné farmě 
s dobrým výhledem na jihozápadní i západní 
obzor. Při čekání na první kontakt se stále nic 
nedělo, Slunce zůstávalo celé, někteří kole-
gové posměšně pokřikovali, že se zatmění 
nekoná, že bude až příští rok apod. Podíval 

Upravený snímek prstencové fáze bez filtru, při 

dotyku měsíčního a slunečního disku je patrná 

načervenalá chromosféra
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Pozorování a fotografování (pomocí digitální 

zrcadlovky a teleskopu 1035/9,4 s filtrem) za-

tmění Slunce v Overtonu v Nevadě. Obrázek 

vpravo ukazuje okolní krajinu krátce po prs-

tencové fázi zatmění.

Prstencová zatmění Slunce 2010–2020 [4]

Datum Prstencová 
fáze (UT)

Max. prs-
tenc. fáze

Velikost*
zatmění

Viditelnost na pevnině (kontinent, stát) 

15. 01. 2010 07:07:39 11 m 08 s 0,919 Afrika, Indie, Myanmar, Čína

20. 05. 2012 23:23:53 05 m 46 s 0,944 Čína, Japonsko, západ USA

10. 05. 2013 00:26:20 06 m 03 s 0,954 Austrálie, Šalamounovy ostr.

29. 04. 2014 06:04:32 — 0,987 Antarktida

01. 09. 2016 09:08:02 03 m 06 s 0,974 Afrika, Madagaskar

26. 02. 2017 14:54:32 00 m 44 s 0,992 Chile, Argentina, Afrika

26. 12. 2019 05:18:53 03 m 39 s 0,970 S. Arábie, Indie, Maledivy, Indonésie

21. 06. 2020 06:41:15 00 m 38 s 0,994 Afrika, jižní Asie, Čína

* poměr mezi zdánlivým průměrem Měsíce a Slunce při max. prstencové fázi (Slunce =1)
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jsem se na mapu časových pásem a vše se-
dělo, Nevadský čas byl mínus devět hodin 
od našeho letního. Pak jsem si uvědomil, 
že průvodce mluvil o stejném čase jako na 
Grand Canyon, ale tam by měl platit už jiný 
pásmový čas pro Arizonu. Nezbývalo, než po-
čkat hodinu. Skutečně za hodinu nastal první 
kontakt, takže platil čas Arizonský, mínus 
osm hodin. Pak se již Měsíc pevně zakousl 
do Slunce a vykrajoval z něj čím dál tím větší 
část. Bylo vidět, že průměr Měsíce je menší 
a nezakryje celý sluneční kotouč. Okolní kra-
jina dostávala poněkud jiný odstín, původní 
dožluta zabarvená písčitá půda se měnila na 
šedobílou. Také při prstencovém zatmění do-
chází k určitému poklesu teploty a intenzity 
osvětlení okolní krajiny, samozřejmě ne tak 
velkému jako při úplném zatmění. Prstencová 
fáze nastala v 18:36 místního času (21. 5. 
01:36 UT) a trvala necelou minutu. Byl vidět 
nesymetrický prstenec typický pro okraj pásu 
„annularity“. Vzhledem k nerovnostem mě-
síčního povrchu byly při dotyku okraje měsíč-
ního a slunečního disku viditelné přerušované 
svítící body, které se jevily jako malé perly. 
Nelze je ale příliš porovnávat s tzv. Bailyho 
perlami, které se objevují před a po úplné 
fázi a jsou mnohem zřetelnější. Před koncem 
prstencové fáze jsem sejmul filtr a zkusmo 
udělal několik snímků nejkratší možnou ex-
pozicí, kterou umožnil můj fotoaparát. Po 
prstencové fázi nastala opět částečná, inten-
zita osvětlení se mírně zvyšovala, ale nebylo 
to moc patrné. Slunce bylo sice čím dát tím 
méně vykrojené, ale současně klesala jeho 
výška nad obzorem.

Cíl expedice byl splněn, byly pořízeny foto-
grafie z celého průběhu částečné a prstencové 
fáze zatmění 2012. Rovněž vyšel i experi-

ment s focením prstencové 
fáze bez filtru. Snímky jsou 
sice přeexponované, ale na 
jednom se při dotyku slu-
nečního a měsíčního disku 
podařilo zachytit načerve-
nalou chromosféru. Průběh 
slunečního zatmění byl 
snímán poměrně kvalitní 
technikou. Již poněkolikáté 
se osvědčil digitální foto-
aparát Canon EOS 350D, 
tentokrát ve spojení s as-
tronomickým dalekohle-
dem TSC/Vixen 2605 
1035 mm / f 1035 mm / f 1035 mm / 9,4. Oba uve-
dené přístroje byly upev-
něny na paralaktické mon-

táži Vixen photo Guider GP2. Jako filtr byla 
použita sluneční folie Baader AstroSolar. Rád 
bych touto cestou znovu poděkoval Honzovi 
Zahajskému za zapůjčení paralaktické mon-
táže a astronomického dalekohledu, který 
v tomto případě nahrazoval teleobjektiv. 

Vzhledem ke svým zkušenostem s pozo-
rováním zatmění Slunce (od roku 1999), 
jsem také v této výpravě přijal roli poradce 
k tomuto jevu. Již před cestou jsem infor-
moval účastníky ohledně bezpečného pozo-
rování v tom smyslu, že prstencové zatmění 
je v podstatě speciální podoba částečného za-
tmění, takže je nutné pozorovat stále s pomocí 
ochranných pomůcek! Někteří zkušenější ko-
legové si sami opatřili pozorovací prostředky, 
jiným jsem je zapůjčil. Převažovaly speciální 
brýle na zatmění Slunce a svářečská skla od 

čísla 12 a výš. Velmi se mi při výpravách 
osvědčil triedr Zeiss 8 × 30 opatřený filtry ze 
sluneční folie AstroSolar, který jsem kolegům 
přenechal k pozorování úkazu.

Dále cesta vedla do Death valley (Údolí 
smrti), tento název opravdu sedí, je to sku-
tečně zajímavý pohled na oblast, kde nic 
není, v širokém údolí lemovaném horami je 
vyschlé solné jezero. Dále cesta pokračovala 
průsmykem Skalistých hor do Národního 
parku Yosemite s krásnými vodopády. 

Na závěr expedice byla v programu pro-
hlídka San Franciska, most Golden Gate, 
historická tramvaj a plavba pod uvedeným 
mostem a kolem pevnosti Alcatraz. 

Výpravou do USA byla splněna určitá 
etapa výjezdů za prstencovým zatměním 
Slunce s bilancí tři výjezdy, tři úspěchy. 
Fotografie prstencové fáze byly pořízeny 
a zpracovány pro různé potřeby. Pokud se 
týká příštích expedic za zatměním Slunce, 
budou převažovat ty za úplnou fází. Nejbližší 
úplné zatmění Slunce nastane v listopadu 
2012 a příprava expedice v současné době 
vrcholí.
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Složený snímek z fotografií částečné a prstencové fáze zatmění Slunce 2012, Overton, Nevada

Složený snímek z fotografií kolem prstencové fáze zatmění Slunce 
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