
(ne)boli sme svedkami čiastočného zatmenia Mesiaca 

 
V pondelok 7. augusta sme pri východe Mesiaca mohli byť 

svedkami jeho čiastočného zatmenia. Tým, ktorí upreli oči na 

oblohu sa mohlo zdať, že nebeský spolupútnik Zeme má akoby 

odhryznuté zo svojej spodnej časti. Tá sa v skutočnosti dostala do 

zemského tieňa.  Mesiac v pondelok vyšiel o 20.01 hodine 

stredoeurópskeho letného času. V tom čase už bol ponorený do 

zemského tieňa a úkaz mohol byť čoraz výraznejší po západe 

Slnka na tmavnúcej súmrakovej oblohe.                                                  ilustračné foto       

Pri maximálnej fáze zatmenia o 20.20 h bol Mesiac ponorený do tieňa Zeme štvrtinou svojho 

zdanlivého uhlového priemeru. Keďže úkaz nastal nízko nad obzorom, mohol byť  mimoriadne 

fotogenický. Koniec čiastočného zatmenia nastal o 21.18 hodine, kedy už bolo Slnko 11 stupňov pod 

obzorom.  Určite ste si všimli, že vždy používam výrazy „mohli ste byť ...“, „mohol byť...“. Príčinou 

tatýchto vyjadrení boli oblaky, ktoré toto „nebeské divadlo“, v hlavnej úlohe s Mesiacom, neumožnili 

pozorovať. Akoby sa Mesiac „hanbil“ za svoje zatmenie a „schovával“ sa pred nami za oblakmi. Škoda! 

Niekedy však oblaky znemožnia vidieť či už zatmenie Slnka alebo aj zatmenie Mesiaca. 

Zatmenie Mesiaca vzniká pri mesačnom splne, keď prechádza zemským tieňom. V tom čase je na 

opačnej strane oblohy ako Slnko. Zatmenie však nenastáva pri každom splne, nakoľko dráha Mesiaca 

je voči rovine zemskej dráhy sklonená o 5,2 stupňa a priemer zemského tieňa vo vzdialenosti Mesiaca 

je len 1,5 stupňa. 

Vo väčšine prípadov teda Mesiac zemský tieň minie a my pozorujeme len spln, keď má tvar krásneho 

žiarivého kotúča. Ročne tak môžu nastať maximálne tri zatmenia Mesiaca. Tohto roku pritom bolo na 

Slovensku pozorovateľné len polotieňové zatmenie Mesiaca 11. februára a tento úkaz bol aj vtedy len 

málo výrazný. Nasledujúce zatmenie bude už úplné, nastane až 27. júla 2018 a bude najdlhším úplným 

zatmením Mesiaca v tomto storočí. Treba len dúfať, že vtedy už bude bezoblačná obloha. 

            Čerpané z údajov 
Slovenského zväzu  

astronómov. 

 
Na niekoľko minút sme 
síce Mesiac vidieť mohli, 
avšak tú časť (dolnú), 
ktorá mala byť v zatmení, 
zakrývali oblaky. Neskôr 
už kvôli oblakom nebolo 
vidieť z Mesiaca nič.                                                                                                                               
Foto: jsz 


