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Zatmenie Slnka – encyklopedické heslo 

 

Prírodný úkaz, počas ktorého sa Mesiac pri svojom pohybe okolo Zeme dostane medzi 

Slnko a Zem a jeho tieň zasiahne povrch Zeme. Z pohľadu zo Zeme Mesiac čiastočne 

alebo úplne zakryje Slnko. 
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Zatmenie Slnka – čo by mal vedieť študent 

 

Prírodný úkaz, počas ktorého sa Mesiac pri svojom pohybe okolo Zeme dostane medzi 

Slnko a Zem a jeho tieň zasiahne povrch Zeme. Z pohľadu zo Zeme Mesiac čiastočne 

alebo úplne zakryje Slnko. 

     K takémuto úkazu môţe dôjsť iba vtedy, ak je Mesiac v nove a súčasne v blízkosti 

uzla svojej dráhy. Ak Mesiac Slnko zakryje iba čiastočne, hovoríme o čiastočnom 

zatmení Slnka. Ak je však celý slnečný disk zakrytý Mesiacom a  tieň Mesiaca dopadá na 

povrch Zeme, nastáva úplne zatmenie Slnka. Pri úplnom zatmení Slnka sa v danom 

mieste ochladí a rapídne sa zníţi osvetlenie krajiny, takţe za bieleho dňa sa dajú 

pozorovať aj najjasnejšie hviezdy a okolo tmavého mesačného disku bledomodré svetlo – 

koróna, najvrchnejšia zloţka slnečnej atmosféry. Niekedy sa stane, ţe zdanlivý uhlový 

priemer Mesiaca je menší ako zdanlivý uhlový priemer Slnka a v takom prípade sa 

pozoruje prstencové zatmenie Slnka – okolo tmavého mesačného disku ţiari fotosféra 

Slnka. V priebehu jedného roka môţu nastať minimálne 2, maximálne 5 zatmení, ale iba 

jedno úplné zatmenie. Úplné zatmenia Slnka sa vyskytujú zriedkavo – 74 aţ 75 zatmení 

za 100 rokov. Šírka mesačného tieňa na povrchu Zeme je v priemere 120 km a jeho dĺţka 

okolo 15 tisíc km. V dôsledku rotácie Zeme, pohybu Mesiaca okolo Zeme a Zeme okolo 

Slnka, sa mesačný tieň po povrchu Zeme pohybuje od západu smerom na východ 

rýchlosťou okolo 1-2 km s
-1 

. Dráha tieňa Mesiaca po povrchu Zeme sa nazýva „pás 

totality“. Rovnaké zatmenia sa opakujú v perióde Saros, ktorá trvá 18 rokov a 10-11 dní, 

pričom mesačný tieň sa posunie o 120° smerom na západ.  

     V dávnej minulosti, keď ľudia nepoznali podstatu vzniku úplného zatmenia Slnka, 

vznikali mylné predstavy o katastrofách, ktoré zatmenia ľuďom prinášajú. V súčasnosti 

sa úplné zatmenia vyuţívajú na štúdium koróny a sú aj exkluzívnym artiklom pre 

cestovné kancelárie na organizovanie zájazdov do pásu totality. 

 

 

Obrázok 1: Schéma vzniku zatmenia Slnka. 
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Zatmenie Slnka – materiál pre učiteľa 

 

Prírodný úkaz, počas ktorého sa Mesiac pri svojom pohybe okolo Zeme dostane medzi 

Slnko a Zem a jeho tieň zasiahne povrch Zeme. Z pohľadu zo Zeme Mesiac čiastočne 

alebo úplne zakryje Slnko. 

 

 Ako vzniká zatmenie Slnka 

Ako vieme, Mesiac obieha okolo našej Zeme raz za 29,53 dňa (synodický obeh) 

a Zem obieha okolo Slnka raz za 365,25 dňa. Ak by sa dráha Mesiaca nachádzala 

v rovine ekliptiky, potom by k zatmeniu Slnka dochádzalo pri kaţdom nove, teda vţdy, 

keď sa Mesiac nachádza medzi Slnkom a Zemou. Ţiaľ tomu tak nie je, keďţe rovina 

dráhy Mesiaca zviera s rovinou ekliptiky uhol 5,2 stupňa. A tak k zatmeniam dochádza 

v prípade, ak je Mesiac v nove a súčasne v jednom zo svojich uzlov: výstupnom, ak 

vystupuje nad ekliptiku, alebo zostupnom, ak zostupuje pod ekliptiku. Interval vo výskyte 

zatmení je okolo 177-178 dní. Zbeţným odhadom sa dá zistiť, ţe v jednom roku môţe 

byť maximálne päť zatmení (napr. v rokoch 1935 a 2206), minimálne dve. Štyri zatmenia 

nastali (nastanú) v rokoch 1982, 2000, 2011 a 2029. Spravidla sa ročne pozorujú 2-3 

zatmenia. Ak v jednom roku nastane aţ 5 zatmení (posledný prípad bol v roku 1935, 

najbliţší bude v roku 2206), iba jedno z nich môţe byť úplné. Ostatné sú čiastočné, alebo 

prstencové. Pritom ale neplatí, ţe kaţdé čiastočné zatmenie sa zmení na úplné, kým opak 

pravdou je. Kaţdé úplné zatmenie Slnka prechádza fázami, kedy je čiastočným 

zatmením. 

 

 

Obrázok 2: Priebeh úplného zatmenia Slnka. 

 

K čiastočnému zatmeniu Slnka – Slnko je iba čiastočne zakryté Mesiacom – 

dochádza vtedy, ak je vzdialenosť Mesiaca od uzla menšia ako 18,4°.  Pre úplné zatmenia 

Slnka je táto podmienka oveľa tvrdšia. Mesiac musí byť od uzla vzdialený menej ako 6°. 

To má za následok, ţe za 100 rokov nastane 74 alebo 75 úplných zatmení Slnka, pričom 

maximálna doba trvania úplného zatmenia Slnka na jednom mieste na Zemi môţe byť 7 

minút a 31 sekúnd. Takéto dlhé zatmenie sa vyskytne asi raz za 3 500 rokov (od 7. do 22. 

storočia takýto prípad nenastane). Úplné zatmenia Slnka bývajú spravidla kratšie. Ak 

úplné zatmenie Slnka trvá o čosi viac ako 7 minút, hovoríme, ţe je to dlhé zatmenie. 

V tomto smere bolo výnimočné 20. storočie, pretoţe sa v ňom pozorovali 3 úplné 

zatmenia Slnka s trvaním viac ako 7 minút. Bolo to v rokoch 1936, 1952 a 1973. Pri 

poslednom takomto dlhom úplnom zatmení Slnka bola aj expedícia Astronomického 

ústavu SAV a slnečnú korónu pozorovala v El Meki, malej dedinke, bohatej na cínovú 

rudu, asi 100 km severne od Agadezu v africkom štáte Niger. 
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Obrázok 3: Čiastočné zatmenie Slnka. 

 

Počas čiastočného zatmenia Slnka sa Mesiac postupne viac a viac dostáva pred 

Slnko, aţ ho v istom okamihu celé prekryje a nastane úplné zatmenie Slnka. Pri úplnom 

zatmení Slnka Mesiac celým svojím kotúčom na danom zemepisnom mieste zakrýva 

Slnko, a tak na zemský povrch vrhá svoj tieň. Podobne ako naša postava, ak na ňu 

dopadá slnečné svetlo, vrhá tieň v smere od Slnka. Vzhľadom na pomery vzdialenosti 

medzi Zemou a Slnkom a Zemou a Mesiacom, môţe Zem zasiahnuť úplný mesačný tieň 

(úplné zatmenie), alebo polotieň Mesiaca (čiastočné zatmenie). Šírka mesačného tieňa na 

zemskom povrchu je v priemere asi 120 kilometrov, ale často je menšia. V prípade 

úplných zatmení Slnka v okolí pólov Zeme môţe byť šírka mesačného tieňa extrémne 

široká, aţ 800 kilometrov. Ak je zdanlivá uhlová veľkosť Mesiaca menšia ako je zdanlivá 

uhlová veľkosť Slnka (v skutočnosti je Mesiac 400-krát menší ako Slnko, ale na strane 

druhej je zasa k Zemi asi 400-krát bliţšie, a tak sú ich zdanlivé uhlové veľkosti takmer 

rovnaké a menia sa len v dôsledku excentricity dráh Mesiaca okolo Zeme a Zeme okolo 

Slnka), potom nastáva prstencové zatmenie Slnka. Vtedy nám okolo tmavého mesačného 

kotúča ţiari maličká časť fotosféry Slnka. Aj taká malá plôška ţiarivého Slnka preţiari 

slnečnú korónu, ktorej svetlo je asi miliónkrát slabšie ako svetlo z povrchu Slnka – 

fotosféry. Pri prstencovom zatmení Slnka nie je preto moţné pozorovať slnečnú korónu, 

podobne ako ani pri čiastočnom zatmení Slnka.  
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Obrázok 4: Prstencové zatmenie Slnka. 

 

     Keďţe Zem sa pohybuje okolo Slnka a Mesiac okolo Zeme, mesačný tieň sa po 

povrchu Zeme pohybuje smerom od západu na východ rýchlosťou niekoľko km za 

sekundu. Dráha mesačného tieňa po zemskom povrchu sa nazýva „pás totality“, a môţe 

dosiahnuť dĺţku aţ 15 tisíc kilometrov. Ale ani takáto úctyhodná dĺţka mesačného tieňa 

vzhľadom na jeho šírku neznamená, ţe sú úplné zatmenia Slnka na tom istom mieste 

zemského povrchu častým javom. Štatisticky to vychádza tak, ţe na to isté miesto 

zemského povrchu pripadne jedno úplné zatmenie Slnka raz za 360 rokov. Napríklad, 

posledné úplné zatmenie Slnka z terajšieho územia Slovenska sa pozorovalo 8. júla 1842 

a to budúce sa bude pozorovať aţ 7. októbra 2135. Pritom, mesačným tieňom pokryté 

územia pri oboch spomínaných úplných zatmeniach Slnka sa nebudú prekrývať. To 

znamená, ţe aj pri malej rozlohe Slovenska nebude viditeľné z tých istých miest. 

 

 

 

Obrázok 5: Úplné zatmenie Slnka – jedinečný prípad pre pozorovanie bielej koróny okolo tmavého 

mesačného disku. Biela koróna zo 16.2.1980. 
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Obrázok 6: Tieň Mesiaca na zemskom povrchu pozorovaný z orbitálnej stanice MIR. 

 

     Z teórie pohybu Mesiaca okolo Zeme a Zeme okolo Slnka vyplýva, ţe to isté zatmenie 

(uzol, vzdialenosť od Zeme a čas pozorovania) sa opakuje pribliţne po 18 rokoch a 10 

(11) dňoch alebo 6585 dňoch 7 h  42 min (6585,32 dňa). Tejto perióde sa hovorí Saros. 

Po tomto časovom intervale sa Slnko, Zem, Mesiac a uzly mesačnej dráhy dostanú do 

pribliţne rovnakej polohy v priestore, čo znamená, ţe sa Mesiac vráti do tej istej fázy 

a k tomu istému uzlu na svojej dráhe. Táto „súhra“ je výsledkom troch parametrov: 

 Periodicity mesačných fáz (synodický mesiac) – 29,5306 dní (29d 12h 44m) x 

223 = 6585,32 dní 

 Prechodu Mesiaca tým istým uzlom (drakonický mesiac) – 27,2122 dňa (27d 05h 

06m)x 242 = 6565,62 dní 

 A návratu Slnka k rovnakému mesačnému uzlu (drakonický rok): 346,62 dní(27d 

13h 19m) x 19 = 6575,78 dní. 

Výsledkom je, ţe rovnaké zatmenie sa pozoruje o 18 rokov a 10 dní neskôr, pričom 

mesačný tieň na povrchu Zeme sa posunie o 120° smerom k západu. Po troch periódach 

Sarosa (54 rokov a 34 dní) sa mesačný tieň vracia pribliţne na to isté miesto na Zemi. 

Periódu Saros, na základe výskytu mesačných zatmení,  údajne poznali uţ Chaldejci v 6. 

storočí pred našim letopočtom a Babylončania. 

 

Obrázok 7: Polohy pásov totality v sérii saros č. 120 v rokoch 1925 – 2033.  
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Povedzme si ešte, ţe priesečníky rovín dráhy mesiaca a ekliptiky (uzly) nie sú 

stále, ale v dôsledku precesie mesačnej dráhy (spôsobenej vplyvom Slnka na sklonenú 

mesačnú dráhu, ktorú sa usiluje Slnko narovnať) sa ročne posúvajú asi o 19 stupňov 

smerom proti pohybu Mesiaca a Slnka. Následkom toho sa zatmenia Slnka 

v nasledujúcom roku pozorujú asi o 14 dní skôr. Medzi jednotlivými zatmeniami je 

pritom časový rozdiel asi 177-178 dní. Časovému obdobiu, kedy sa zatmenia Slnka dajú 

pozorovať, sa hovorí „okno“. V čase medzi „oknami“ sa zatmenia nepozorujú.   

Prehľad zatmení Slnka v rokoch 2005-2035

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mesiac

R
o
k

úplné

čiastočné

 

Obrázok 8: Výskyt úplných a čiastočných zatmení Slnka v rokoch 2005-2035. 

 

     Zatmení, ktoré sa opakujú za pribliţne rovnakých priestorových a časových 

podmienok, je veľa. Pre ich výskyt sa zaviedol pojem séria saros, v ktorej sa vyskytujú 

zatmenia rôzneho typu: úplné, čiastočné, prstencové a hybridné (z niektorého miesta 

zemského povrchu je dané zatmenie úplné, z iného len prstencové, napríklad zatmenie 8. 

apríla 2005). Séria saros pre zatmenie Slnka  za „rovnakých podmienok“ začína, keď nov 

nastane od uzla východne vo vzdialenosti asi 18,4 stupňa. Ak sa prvé zatmenie vyskytne 

pri zostupom uzle,  mesačný tieň bude prechádzať asi 3500 km pod Zemou, a čiastočné 

zatmenie bude viditeľné len z oblasti juţného pólu. Pri nasledujúcom zatmení, teda o 18 

rokov neskôr, mesačný tieň bude prechádzať asi o 300 km bliţšie k Zemi ako čiastočné 

zatmenie bude mať väčšiu magnitúdu (veľkosť – Slnko bude viac zakryté). Asi po 10 

alebo 11 sarosoch (okolo 200 rokov),  prvé úplné alebo prstencové (zvykne sa pouţívať 

aj „centrálne“ zatmenie) sa vyskytne v okolí juţného pólu. V priebehu ďalších 950 rokov 

centrálne zatmenie nastáva kaţdých 18,031 rokov (perióda Saros), pričom sa poloha 

zatmenia v priemere posúva o 300 km severnejšie. V polovičke periódy sa pozorujú 

najdlhšie zatmenia a vyskytujú sa v okolí rovníka. Posledné centrálne zatmenie danej 

série končí v okolí severného pólu. Potom nastane pribliţne 10 čiastočných zatmení 

Slnka, kaţdé nasledujúce vţdy s menšou časťou zakrytého Slnka, aţ úplne skončí. Séria 

saros tak po trvaní pribliţne 1200 rokov alebo viac skončí na opačnom póle. V dôsledku 
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eliptických dráh Mesiaca a Zeme, presné trvanie série ako aj počet zatmení v nej, nie je 

konštantný. 

 

Tabuľka 1: Prehľad úplných zatmení Slnka v rokoch 2008-2052, maximálna dĺţka 

trvania a pribliţné miesto výskytu pásu totality na povrchu Zeme. 

 

   

  Maximálna   

Dátum dĺžka  Pás totality 

  (min.)   

1. august 2008 2,45 Severná Kanada, Grónsko, Severný Ľadový oceán, Rusko, Mongolsko, Čína 

22. júl 2009 6,65 India, Nepál, Bhutan, Barma, Čína, Tichý oceán 

11. júl 2010 5,33 Južná časť Tichého oceánu, východný Island, Čile, Argentína   

13. november 2012 4,03 Severná Austrália, Južná časť Tichého oceánu 

3. november 2013 1,67 Atlantický oceán, Gabun, Kongo, Zair, Uganda, Keňa 

20. marec 2015 2,78 Severná časť Atlantického oceánu, Faerské ostrovy, Severný Ľadový oceán, Švédsko 

9. marec 2016 4,17 Indonézia (Sumatra, Borneo, Sulawesi, Halmahera), Tichý oceán 

21. august 2017 2,67 Tichý oceán, USA (Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Kentaky, Tennessee,   

    Severná  a Južná Karolína), Atlantický oceán 

2. júl 2019 4,55 Južná časť Tichého oceánu, Čile, Argentína   

14. december 2020 2,17 Tichý oceán, Čile, Argentína, Južná časť Atlantického oceánu 

4. december 2021 1,92 Antarktída 

20. apríl 2023 1,27 Tichý oceán, Čile, Argentína, južná časť Atlantického oceánu 

8. apríl 2024 4,47 Tichý oceán, Mexiko, USA (Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kentaky, Illinois, Indiana, Ohájo,   

    Pennsylvánia, New York, Vermont, New Hampshire, Maine), Južná Kanada, Atlantický oceán 

12. august 2026 2,32 Grónsko, Island, Španielsko 

2. august 2027 6,38 Atlantický oceán, Maroko, Španielsko, Alžírsko, Líbya, Egypt, Saudská Arábia, Jemen, Somálsko 

22. júl 2028 5,17 Južná časť Indického oceánu, Austrália, Nový Zéland, Tichý oceán 

25. november 2030 3,73 Juhovýchodná Afrika, Botswana, Južná Afrika, Južná časť Indického oceánu, Juhovýchodná Austrália 

14. november 2031 1,13 Stredná časť Tichého oceánu,  

30. marec 2033 2,62 Aljaška, Severný Ľadový oceán 

20. marec 2034 4,17 Atlantický oceán, Nigéria, Kamerun, Čad, Sudán, Egypt, Saudská Arábia, Irán, Afganistan, Pakistan, 

    India, Čína 

2. september 2035 2,90 Čína, Kórea, Japonsko, Tichý oceán 

13. júl 2037 3,98 Austrália, Nový Zéland, Južná časť Tichého oceánu 

25-26. december 2038 2,30 Indický oceán, Východná a južná Austrália, Nový Zéland, Tichý oceán  

15. december 2039 1,85 Antarktída 

30. apríl 2041 1,85 Južná časť Atlantického oceánu, Angola, Kongo, Uganda, Keňa, Somálsko 

20. apríl 2042 4,85 Indonézia, Malajzia, Filipíny, Tichý oceán,  

23. august 2044 2,08 Grónsko, Kanada, USA (Montana, Severná Dakota) 

12. august 2045 6,01 USA (Kalifornia, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia, 

    Florida), Haiti, Dominikánska republika, Venezuela, Guyana, Suriname, Francúzka Guyana, Brazília 

2. august 2046 4,85 Východná Brazília, Atlantický oceán, Namíbia, Botswana, Južná Afrika, južná časť Indického oceánu   

5. december 2048 3,47 Južná časť Tichého oceánu, Čile, Argentína, južná časť Atlantického oceánu, Namíbia, Botswana 

25. november 2049 0,63 Indický oceán, Indonézia 

20. máj 2050 0,37 Južná časť Tichého oceánu 

30. marec 2052 4,13 Tichý oceán, Mexiko, USA (Louisiana, Alabama, Florida, Georgia, Južná Karolína), Atlantický oceán 
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Obrázok 9: Poloha pásov totality (modrá farba) a polohy výskytov prstencových zatmení Slnka (červená 

farba) v rokoch 2001 - 2020. 

 

     Séria saros môţe trvať od 1226 do 1550 rokov a vyskytne sa v nej od 69 do 87 

zatmení, z ktorých 40-60 je centrálnych, t.z. úplných alebo prstencových. Napríklad, séria 

saros 126 (úplné zatmenie Slnka 1.8.2008 patrí do tejto série), začalo zatmením 

10.3.1179 a skončí zatmením 3. mája 2459. Nastane v nej 31 čiastočných zatmení, 

prstencových 28, úplných 10 (1882, 1900, 1918, 1936, 1954, 1972, 1990, 2008, 20026 

a 2044) a 3 hybridné, celkom 72 s dĺţkou série 1280,1 rokov. Keď jedna séria saros 

skončí, začne sa nová. 

     Zatmenia Slnka, ktoré sa vyskytnú pri výstupnom uzle majú číslo série saros nepárne. 

Kaţdé nasledujúce zatmenie série sa voči centru Zeme posunie juţným smerom. Na 

strane druhej, zatmenia Slnka, ktoré sa vyskytnú pri zostupnom uzle, majú číslo série 

saros párne. Kaţdé nasledujúce zatmenie sa voči centru Zeme posunie severným smerom. 

     Číslovanie zatmení pre sériu saros zaviedol holandský astronóm  G. van den Bergh vo 

svojej knihe  Periodicity and Variation of Solar (and Lunar) Eclipses (Tjeenk Willink, 

Haarlem, Holandsko, 1955). Číslom 1 označil dvojicu zatmení Slnka a Mesiaca, ktoré sa 

vyskytli počas druhého tisícročia pred našim letopočtom. Keďţe v jednom roku sa 

vyskytne minimálne 2 a maximálne 5 zatmení, patria do rôznych sérii sarosa s počtom 

okolo 40.  

     Na určenie poradia zatmenia v sérii saros sa pouţíva parameter gamma. Určuje 

minimálnu vzdialenosť (v polomeroch Zeme) osi tieňa od centra Zeme pre kaţdé 

zatmenie. Gamma je kladné alebo záporné podľa toho, či os tieňa prechádza severne 

alebo juţne od centra Zeme. Ak gamma v absolútnej hodnote dosahuje minimálnu 

hodnotu, séria saros vrcholí (je uprostred). So vzdiaľovaním sa od stredu série, gamma 

v absolútnej hodnote rastie.   
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     Počas  úplných zatmení Slnka sa svetelné pomery zmenia tak, ţe okolo tmavého 

mesačného kotúča sa dá pozorovať jemné, bledomodré svetlo – koróna, najvrchnejšia 

časť atmosféry Slnka. Za normálneho bieleho dňa to nie je moţné, lebo  intenzita koróny 

v blízkosti Slnka zaniká v rozptýlenom svetle dennej oblohy a pritom je intenzita koróny 

v blízkosti Slnka asi taká, ako je intenzita mesačného svetla v splne. To platí len pre 

vnútornú korónu (do vzdialenosti 2 polomerov Slnka), lebo jej intenzita s výškou nad 

Slnkom veľmi rýchle klesá. 

 

 

Obrázok 10: Biela koróna pri úplnom zatmení Slnka (3.11.1994). 

 

 

Obrázok 11: Vnútorná biela koróna počas úplného zatmenia Slnka 11.8.1999. 

 

     Úplné zatmenia Slnka sa vyuţívajú predovšetkým na štúdium bielej koróny, hlavne jej 

vnútornej časti, pretoţe táto časť koróny sa vo viditeľnej oblasti spektra nedá pozorovať 

ani pomocou koronografov z druţíc či kozmickej sondy SOHO. Okrem toho, v dlhodobej 

časovej škále sa výskyt zatmení dá pouţiť na zistenie mikrovariácií rotácie našej Zeme  – 

za posledných 2500 rokov sa deň predlţil o 42,5 milisekúnd; ako aj dátovania 

historických udalostí. 

 

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse 
  

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse

