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Astronomický sloupek pro říjen 2016 
 

Náš pravidelný sloupek si dovolíme začít dobrou zprávou, neboť těch není nikdy dost. 
Dobrou zprávou je, že letní čas (SELČ – středoevropský letní čas) bude končit dne 30. 10. 
2016, tedy v noci ze soboty 29. 10. na neděli 30. 10. 2016. Neděle 30. 10. 2016 bude o 
hodinu delší, protože ve tři hodiny ráno se čas posune zpět na dvě hodiny, čímž se 
dostaneme na náš starý dobrý známý středoevropský čas (nesprávně označovaný jako 
„zimní“ - SEČ).  

Neodpustíme si však statistickou vsuvku a konstatování, že následující období platnosti 
středoevropského času bude kratší (jen 154 dní) v porovnání s obdobím platnosti letního, 
tedy východoevropského času (celých 211 dní). Letní středoevropský (neboli 
východoevropský) čas,  u nás začne platit opět od neděle 26. 3. 2017, jak je uvedeno 
v příslušném usnesení vlády ČR. 

Proč informaci o konci platnosti letního času uvádíme jako „dobrou zprávu“? Protože pro 
astronomická pozorování je středoevropský čas výhodnější. Soumrak a tma vhodná pro 
pozorování budou najednou až překvapivě mnohem dříve než jsme byli dosud zvyklí. Slunce 
bude koncem října zapadat už před 18. hodinou, kdy nastane soumrak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dne 30. 10. bude v konjunkci Venuše se Saturnem (Venuše 3° jižně, tedy v překladu ve 
vzdálenosti cca 6 kotoučků Měsíce). Úkaz se odehraje pod naším obzorem, ale přiblížení 
planet budeme moci pozorovat na večerní obloze, viz obrázek. Uvedené planety budou 
v souhvězdí Štíra těsně u nejasnější hvězdy souhvězdí, Antares. Vlevo pak je vidět na konci 
souhvězdí Střelce. 
 
 
Na říjnové ranní obloze bude v první polovině měsíce nad východním obzorem 
pozorovatelný Merkur a ve druhé polovině měsíce ho zde vystřídá planeta Jupiter. Při 
běžném pohledu je možné si zaměnit planetu Jupiter s Planetou Venuší  nebot víme, že 
Venuše je Jitřenka když je vidět ráno. Jenže on je to Jupiter. Večerní oblohu bude zdobit nad 
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jihozápadním obzorem Mars a nízko nad západním obzorem Venuše se Saturnem. A právě 
Venuše při své pouti oblohou jak se vzdaluje od Slunce začíná být dobře pozorovatelná, 
máme zde Večernici jak má být. 
 
 
Pozorování pouhým okem a jasné počasí je velmi vhodné pro pozorování těchto 
úkazů: 
 

Ø V úterý 11. 10. v 11 hodin nastane těsná konjunkce Merkuru s Jupiterem, Merkur 
bude 0,8° severně. Obě planety spatříme na ranní obloze nad východním obzorem a 
jasnost Merkuru bude dosahovat docela slušných −1,1 magnitudy. 
 

Ø V říjnu dojde ke dvěma konjunkcím Měsíce. Dne 19. 10. v 9 hodin to bude těsná 
konjunkce s Aldebaranem (Měsíc 0,3° severně) a 28. 10. ve 12 hodin s planetou 
Jupiter (Měsíc 0,6° severně). Konjunkce se odehrají za dne, ale přibližování těles 
bude možné spatřit ráno před konjunkcí. 

 


