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Byli jsme u toho!

Do‰lo k vzácnému úkazu – úplnému zat-
mûní Mûsíce, jeÏ bylo moÏné sledovat ve
v‰ech jeho fázích po celou jeho dobu, tedy
asi kolem ãtyfi hodin. Tento jev je v takovém
rozsahu viditeln˘ jen velmi zfiídla a jednou
za nûkolik desítek let. Proto stojí za to
ukrást pár hodin spánku a osobnû jej zhléd-
nout.

Amatérsk˘ pozorovatel Ing. Pavel
Kopeck˘, Ph. D. téÏ nelitoval probdûlé noci
a vyrazil se na vyjímeãn˘ úkaz podívat as-
tronomick˘m dalekohledem. V Boskovicích
je totiÏ malá hvûzdárna skrytá za typick˘m
ozubením místní Základní umûlecké ‰koly
jíÏ má tento  odborník a uãitel místního
gymnázia dlouhá léta ve své péãi. Jinak tato
pozorovatelna spadá pod Kulturní zafiízení
mûsta.

I já jsem se vydal ztichl˘m noãním mûs-
tem, abych na vlastní oãi vidûl toto skvûlé
divadlo. Cestu z domova ozafioval velk˘
Mûsíc, pouliãní lampy tvofiily stra‰idelné
stíny, v dálce se obãas ozvalo ‰tûkání psa.
Málokdy má ãlovûk moÏnost vidût svoje
mûsto pohrouÏené do spánku v tuto pozdní
noãní hodinu.

âím víc jsme se blíÏili ke ‰kole, tím více
se obloha zaãala pokr˘vat mraky, jeÏ nevûs-
tily nic dobrého. I pfies to jsme opatrnû 
odsunuli stfiechu a ãekali, zda se na nás 
usmûje ‰tûstí. Usmálo se, tak jsme vidûli 

postupující zemsk˘ stín pfies mûsíãní ko-
touã. Ne nadlouho, jakmile mûlo pfiijít vyvr-
cholení, kdy se cel˘ Mûsíc mûl schovat do
stínu Zemû a zãervenat, schoval se, ale za
husté mraky. A to na dost dlouho. Ing. Pavel
Kopeck˘ sebûhl dolÛ do tepla k poãítaãi 
zjistit situaci. Po chvíli se vrátil a prohlásil 
vítûzoslavnû: „Za pÛl hodiny se obloha vy-
ãistí, musíme vydrÏet.” Já jsem tomu moc
nevûfiil, ale mlãky jsem souhlasil. Je to pfie-
ce odborník, tak má pravdu a bohaté zku‰e-
nosti. Dobu ãekání jsme vyuÏili na krátkou
slovní reportáÏ pro BTV – Boskovickou te-
levizi. A pak to pfii‰lo. Ing. Pavel Kopeck˘
nelhal. Sice ne za pÛl hodiny, ale tak za ce-
lou se obloha pomalu a nesmûle poãala od
severov˘chodu otvírat, na v˘chodû se roz-
záfiila Venu‰e intenzivním svûtlem.
Pomaliãku a jakoby nejistû zaãalo svítat.
Ochladilo se je‰tû víc, ale toho jsme si ne-
v‰ímali. Hltali jsme nev‰ední pfiírodní úkaz,
zpoãátku se Mûsíci zpoza mrakÛ moc ne-
chtûlo, ale nakonec se ukázal nízko nad ob-
zorem vlevo od vûÏe Radnice v celé své
kráse. SnaÏili jsme se alespoÀ nûco zachytit
objektivy sv˘ch fotoaparátÛ a kamer, do ti-
cha bylo sly‰et jen slabé bzuãení pohonu
dalekohledu. I tam jsme se obãas podívali,
Mûsíc se v okuláru zdál aÏ neskuteãnû blíz-
ko. Na pfiechodu svûtla a stínu bylo moÏno
rozeznat pohofií, krátery a dal‰í nerovnosti

Témûfi mrazivá podzimní noc z 27. na 28. záfií 2015. Obyãejná, ja-
ko mnohé dal‰í. Ale pfiece jen byla nûãím vyjímeãná. Na dobu od
tfií hodin ráno ãekali pfiedev‰ím astronomové a mnoho amatérsk˘ch
pozorovatelÛ na mal˘ch hvûzdárnách po celé na‰í vlasti.

mûsíãní krajiny. Byla to jedním slovem nád-
hera, jaká se nevidí moc ãasto. I té ãervené
barvy na nûm je‰tû trochu zbylo, tak jsme si
uÏili i to.

Ing. Pavel Kopeck˘, Ph. D. upfiesnil:
„Úkaz byl pozorovateln˘ z celého území
âR. Byl zpÛsoben tím, Ïe mûsíc byl v úplÀ-
ku a jeho postavení se Zemí a Sluncem by-
lo v jedné pfiímce. V‰echna tfii tûlesa byla
v zákrytu. âervená barva mûsíce pfii úplném
zatmûní je zpÛsobena lomem svûtla v zem-
ské atmosféfie, kdy jeho ãervená sloÏka se 
oh˘bá nejvíce. Naposledy byl jev u nás 
pozorovateln˘ v roce 2011, dal‰í bude 27.
ãervence 2018. Cel˘ prÛbûh zatmûní bude

viditeln˘ aÏ v roce 2029. Tentokrát byl mû-
síc téÏ neobvykle velk˘, ‰lo o takzvan˘ 
superúplnûk. Mûsíc byl cca hodinu pfied zat-
mûním na své dráze nejblíÏe zemi cca 357
000 kilometrÛ, tento úplnûk byl nejvût‰í
v roce 2015.” 

Svítání bylo stále intenzivnûj‰í, v‰ak jiÏ
byla pokroãilá doba kolem pÛl sedmé.
Rychle pofiídit je‰tû pár snímkÛ Radnice
s Mûsícem a zatáhnout stfiechu. Po probdûlé
noci jsme se stále je‰tû ztichl˘mi ulicemi
(byl pfiece státní svátek) vydali pomalu
k domovu. „Nakonec to ãekání pfiece jen
nebylo marné,” shodli jsme se.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il
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BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. a 2. 12. 2015 a 13. 1. 2016. 


