
Zatmenie Mesiaca očami členov astronomického krúžku  

 

Po takmer jarnom zatmení Slnka, ktoré sme úspešne sledovali v piatok 20. marca, nás čakala 

ďalšia významná udalosť podobného charakteru. Päť dní po jesennej rovnodennosti si totiž 

príroda naplánovala úplné zatmenie Mesiaca. Už týždeň pred 28. septembrom sme 

netrpezlivo prehliadali webové stránky s predpoveďami počasia a dúfali, že bude jasno.  

Nádeje sa naplnili a  keď nám v pondelok ráno pred 2:00 hod. SELČ zazvonil budík, ani sme 

veľmi neprotestovali. Naším cieľom bolo fotograficky zaznamenať priebeh úkazu a pokúsiť 

sa určiť časy vstupu resp. výstupu niektorých kráterov z tieňa Zeme. Takéto pozorovanie 

umožňuje určiť skutočnú veľkosť tieňa, ktorá môže byť ovplyvnená napr. koncentráciou 

prachu v stratosfére našej planéty. Polotieňová fáza zatmenia začala o 2:12 SELČ a prejavila 

sa spočiatku nevýrazným tmavnutím ľavého horného okraja mesačného disku. Ako vidno na 

snímkach, tesne pred 3:00 už bol pokles jasu evidentný a od 3:07 začal zemský tieň ukrajovať 

čoraz väčšiu časť kotúčika našej prirodzenej družice. O 4:11 skončilo čiastočné a nastalo 

úplné zatmenie. Mesiac však vďaka zemskej atmosfére úplne nezmizol z oblohy, bol však 

značne slabší a jeho farba sa z bielej zmenila na červenohnedú s popolavým nádychom. 

Sprievodným javom bolo stmavnutie oblohy v okolí Mesiaca a „rozsvietenie“ slabších hviezd, 

ktoré mesačný spln doteraz prežiaril. Spravili sme posledné zábery a čakali na druhú polovicu 

úkazu. Počas nej sme ešte zaznamenali 5 kontaktov kráterov s tieňom a po 6:30 sme naše 

aktivity definitívne ukončili. Výsledky našej práce stručne zhŕňa nasledujúca tabuľka 

a fotokoláže. 

 

Tabuľka: Kontakty kráterov s tieňom Zeme 

 

Kráter č. Názov D/R 
Pred. 

(SELČ) 
Obs. 

(SELČ) 

16 Aristarchus D 3:15 3:14:47 

14 Copernicus D 3:26 3:26:02 

1 Plato D 3:30 3:30:26 

2 Aristoteles D 3:38 3:38:38 

9 Tycho D 3:43 3:44:50 

5 Plinius D 3:46 3:45:51 

9 Tycho R 5:38 5:38:50 

13 Kepler R 5:43 5:43:20 

16 Aristarchus R 5:45 5:45:20 

14 Copernicus R 5:51 5:51:35 

1 Plato R 6:04 6:05:07 

     

     Stanica: Hvezdáreň Sobotište, SR 
  Prístroj: R 150/750, Zv. 30x 

   Pozorovatelia: Jana Švrčková (2. B) a Miriam Srogončíková (1. A) 
(D/R – vstup /výstup krátera z tieňa; Pred./Obs, –  čas kontaktu predpovedaný resp. pozorovaný) 

 

     Fotokoláže prezentujú priebeh polotieňovej (1) a čiastočnej (2) fázy úkazu. Posledná z nich 

(3) ukazuje rozdiel jasu v jednotlivých častiach disku mesiaca na začiatku úplného zatmenia, 

uprostred je HDR obrázok, ktorý vystihuje vnímanie úplného zatmenia naším zrakom. Časy 

sú uvedené v UT (SELČ = UT + 2 h). 
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