
HVĚZDNÝ KALENDÁŘ
Co bude na noční obloze v nejbližší době zajímavého k focení? 
Tady je několik tipů od Petra Horálka.

METEORICKÝ ROJ GEMINID

Meteorický roj Geminid vrcholí 14. 
prosince. Meteory jsou pomalé a čas-
to poměrně jasné. Nejvyšší aktivitu lze 
očekávat v noci ze 13. na 14. prosince. 
Za ideálních podmínek (jasno, pozorování 
mimo města) lze v průběhu ranních hodin 
za svitu Měsíce spatřit na 200 jasnějších 

meteorů. Z měst prakticky nemá význam 
roj sledovat - zář světelného smogu pře- 
svítí většinu Geminid.

Odkud fotit: Severní polokoule plus 
pás cca do 25° pod rovníkem (hlavně 
sever zeměkoule)
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„PLANETÁRNÍ PŘEHLÍDKA“ PĚTI JASNÝCH 
PLANET SPOLU S MĚSÍCEM
Na konci prosince se nabídne vzácný 
výhled ke všem pěti jasným planetám 
Sluneční soustavy a Měsíci v jeden 
okamžik, a to mezi 27. a 31. prosincem 
2022. Planety Venuši a Merkur budeme 
ale muset vyhlížet ještě za jasného světla 
při soumraku. Saturn, Jupiter a Mars se 
pak budou na nebi nacházet dost vysoko 

na jejich pozorování i po soumraku.  
Měsíc bude v průběhu této několika-
-denní podívané pozvolna dorůstat.

Odkud nejlépe fotit: Celý svět  
vyjma jižního polárního kruhu

27-31
PROSINEC

2022



NAD ZÁPADNÍM 
A SEVEROZÁPADNÍM 
OBZOREM VÝBORNĚ 
VIDITELNÁ VENUŠE
Planeta Venuše je nejjasnějším objektem 
oblohy po Slunci a Měsíci, a tedy snadno 
pozorovatelná i ve městech. V celé první 
polovině roku 2023 bude krásně viditelná 
nevysoko nad západním-severozápadním 
obzorem jako výrazný objekt vždycky po 
západu Slunce a za soumraku (na jaře i do 
noci). Několikrát do roka u Venuše bude 
také na večerní obloze Měsíc, krásné kon-
junkce nastanou 22. února (spolu s jasným 
Jupiterem), 24. března, 23. dubna a 23. 
května. V té době uvidíme vždy Měsíc ve 
fázi úzkého srpku poblíž jasné Venuše a vždy 
to bude stát za krásnou fotografii i z města!

Odkud nejlépe fotit: Celý svět

VRCHOL 
METEORICKÉHO 
ROJE LYRIDYINID

Každoročně okolo 22. dubna vrcholí me-
teorický roj Lyridy. Roj nemá příliš vyso- 
kou aktivitu, obvykle okolo 18 meteorů 
v hodině (vzácně ale může krátkodobě 
vystoupat na 90 za hodinu). V roce 2023 
má ale ideální podmínky - vrcholí ve 3 
hodiny ráno 23. dubna, kdy navíc vůbec 
neruší Měsíc. Roj se vyplatí sledovat od 
druhé hodiny ranní do rozbřesku, a to 
daleko od měst (aspoň 50 kilometrů), 
ideálně v horách nebo na vyvýšených 
místech s dokonalým výhledem.

Odkud nejlépe fotit: Severní 
polokoule plus pás cca do 25° pod 
rovníkem (hlavně sever zeměkoule)

Autor fotografií: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě
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