
Přehled polárních září pozorovaných z území České republiky (http://ukazy.astro.cz/polar.php) 
 

Výňatek z knihy "Paměti sedláka Josefa Dlaska" vydané v r. 1941 Melantrichem. Rukopis 
Pamětí sedláka Josefa Dlaska je v museu města Turnova. Je částí rukopisné sbírky 
Dlaskovy, nadepsané „Pamětnosti“. Záznamy o polárních zářích a podobných jevech1 
vypsala Petra Grulichová: 
 

 

 

1831 

… Pak dne 7. ledna večer od šesti až do devíti, od jedenácti až do půlnoci bylo tak tuze 

červeno na půlnoční straně, jako by města a vesnice ne[j]víc hořely. Brzy sloupy ohnivý 

na obloze [byly], však ale, kde se zamračovalo, nebylo nic viděti, nebo to jen skrze mrakový 

placi, kde byly okna prázný, viděti bylo. Však od měsíce to nebylo, nebo měsíc teprva 

vycházel ve 2 hodiny a 10 minut s půlnoci. Byl tuze na staře a tak se hrozně s toho lidé 

zděsili. Hádali vojnu nebo mor s toho býti. 

 

… Toho roku dne 25. a 26. září každý večer a 27. ráno hrozná zář červená na východu asi 

od pěti do šesti hodin byla. Však s toho žádný vítr nepošel, jen deštivo, mha bylo 3 týdne… 

 

 

1836 

… 4. října byla v 9 hodin večer v kraji boleslavským světlice.  

18. října zase v 9 hodin večer byla světlice… 

 

 

1837 

… Dne 5. ledna o půl pátý hodině odpoledne bylo viděti v Lublani a po vůkolí tamním [na] 

obloze jasnou ohnivou kouli.  

Dne 18. února bylo viděti v Praze a jinde [v] okolí v Čechách v noci a obloze znamenitou 

severní světlici, jako by město hořelo… 

 

 

1837 

… Dne 29. března a 30. [byla] světlic v noci ve 12 hodin. Bylo hvězdnato, ale na půlnoční 

straně se [objevila] taková záře červená jako krev, tak jako když město zdálené hoří, a brzo 

níž a zase vejš k východu jako vokopiště sena. Ale hvězdy skrze to dobře svítily. To bylo 

až do 1 hodiny.  

Na den 30. března měsíc byl ve staře, vycházel ve tři hodiny po půl noci.  

Zase v tejdni dne 5. dubna byla zase taková jasnost ve čtvrtek večer v 9 hodin večer zase na 

tom místě a trvalo to asi od 9ti do 10ti hodin.  
 

 

                                                      
1
 Další záznamy pozorování komet a nebeských úkazů (viz http://ukazy.astro.cz/gal/Dlask-ukazy.pdf) 
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