
Nejvynervovan jší zatm ní M síce 28. íjna 2004 
 

Motto úkazu: „Lepší vid t za šílených podmínek, nežli nevid t v bec..“ 
 
P ed velikou asovou pomlkou je tohle m sí ní zatm ní úpln  poslední. A navíc 

ze ty , které jsme te  mohli vid t, je ze všech nejdelší… 
Bylo p edem domluveno, že se zase dáme na výlet k chat  Marka Bálského do 

í ek v Orlických horách. Jenže poslední po ádný úkaz tohoto „dvouletí výjime ných 
úkaz “ už po así nesneslo p át. Tak to zhatilo. Na Markovu chatu se jízda zrušila.  
A já nemám kde pozorovat – jsem vštípený mezi dva bloky vysokých barák   

P epadl m  smutek. Venku prší, b lavé mraky se ženou rychle na sever a nikdo 
už nikam jinam vyjet nechce. Jakoby každý ztratil poslední kapku víry. Vašek Knoll 
z stává doma, Martinovi Lehkému to je skoro jedno, protože cht l stejn  jen fotit a já 
už mám jen jedinou šanci – Renatu K ivkovou. Tak ji volám, ale ani té se nechce 
kup íkladu na Se . A p itom je tam te  tak krásn  i p es to po así. Renata prý bude 
mít zapnutý mobilní telefon a kdyby bylo najednou hezky, tak a  ji zavolám. P epadá 
m  o to v tší smutek. Zabalený batoh z stává ležet na posteli. A úpl kový M síc už 
asi vyšel nad obzor… 

Je po ád st eda, koukám se na n jakou romanci v televizi a to poslední, co bych 
te  šel d lat, je spaní. Koukám na hodinky a blíží se p lnoc. Bezmocn  hledím 
z okna ven, jestli by se tam neukázala n jaká malinká skulinka mezi mraky pro Petra 
Horálka. Pohlížím co nejvýše až k hran  st echy baráku. A tu p ichází šok – to místo 
mezi mraky je mnohem sv tlejší a jasn  modré. Hurá! M síc prosvítá! Okamžit  
vylézám z pokoje. Všichni spí. Vstupuji po tm  do obýváku, kde bdí m j otec  
a otá ím nejd íve žaluziemi. To nesta í – M síc je p íliš vysoko. Otevírám balkón…je 
tam! 

B žím tedy do kuchyn  kde nám stojí televize s teletextem. Radostí mi buší srdce. 
Sice do í ek nepojedu a neuvidím kometu Machholz p i totálním setm ní, ale 
samotný úkaz ano. Tedy doufám. Musí to vyjít. 

Na teletextu b ží aktuální po así.. Další dv  hodiny p ebíhám od balkónu k televizi 
a pak k sob  do pokoje, kde mi straší telefon. P i každé aktualizaci stránek si v hlav  
vytvá ím mapu obla nosti. Tak p eci jen není ten internet nejbezprost edn jší. Brno, 
P erov a jihovýchodní echy – všude tam je polojasno. A st echa prot jšího baráku 
se st íb it  leskne. 

Volám zbrkle Renat  a lí ím ji svoje rozli né pocity. Prý stejn  nespala, protože jí 
už d ív volal Vašek. Chudák ženská. Nakonec se stane ob tí nejv tšího kalibru práv  
ona. A  prý po kám, že se to ješt  m že zm nit. Ale ne. Já za ínám v it. V it, že to 
vyjde. 

Je p ed t etí hodinou, tak vzrušen  popadám batoh s tolika nepot ebnými v cmi  
a mizím z bytu. Takové radosti najednou. Jen kdyby…no dob e. Nem žu p eci chtít 
úpln  všechno. Do p ti minut postávám u auta Renaty a M síc už jemn  a ídce 
tmavne. Ob as p es n j p echází kupa rychlých oblak  a on sám je zahalen rouškou 
b lavého mlí ka vysokých cirrostrat . Ale to mi nevadí. Navíc jsou vid t i n jaké 
hv zdy! Výborn ! 

ekám asi tak tvrt hodinky a zatím vedle m  posedává banda p ekupník  
elektroniky. eká na obchoduchtivé taxiká e. Vsadím se, že to n kde ukradli, ale 
rad ji se do ni eho máchat nebudu. Koneckonc  i m  se ptali, jestli n co z toho 
nechci. Namísto odpov di jsem jim ukázal M síc a že za patnáct minut za ne 
zatm ní. Koukali na m  jak na sn hovou vlo ku v horké polévce. Á – na kole p ijíždí 



Renata. Bydlí už totiž jinde a to auto pat í jejím rodi m. Krátce ve svém byt  hledá 
klí e a já hledím k M síci vedle lampy. Na jeho levém horním okraji se razantn  
stmívá… 

Renata má klí e, p ekupníci a taxiká i zmizeli. Zatm ní za íná! Sp šn  
nastupujem do auta a škodovka nechce startovat. Tak co je?…Už to jde. Vyjíždíme 
do Lázní Bohdane  s vírou, že se tam potkáme s Vaškem. M síc ob as zmizí 
v erných spárech oblaka, avšak hned se znovu vykulí. Už je tvrtinou ve stínu a my 
v p lce cesty. „Lázn  Bohdane “ visí na ceduli a Renata neví, kudy ke h bitovu. Je to 
jedno z nejkrásn jších míst, jednou jsem tam sledoval kometu Ikeya – Zhang a nikdy 
na to nezapomenu. Projíždíme no ním m stem, tedy jeho okrajem a je to hezké. 
V dáli se ty í kužel sv telného echa zne išt ných Pardubic a vp edu vlevo vysoko 
nad obzorem kle í uzounký M síc v mracích. Renata odbo uje na jakousi podzimní 
cestu lesem a trochu nám vyhrožuje mlha. Našt stí to ani za e  nestojí. Vyjíždíme 
z lesíka, všude je probarvené listí a státní svátek. Zastavujeme. Vlevo je te  pole  
a nízký les, vpravo domy. Jen rodinné. Jsme daleko od nejbližší oslnivé lampy. A a  
po ád hrozí mraky, n kdy skoro ke spadnutí expedice, m  v hloubi h eje ten pocit, že 
z jihu k nám jde pr trž. Renata zprvu nev í, ale je to její „boj“. 

Vybaluji a svorn  sestavuji ke stativu sv j fotoaparát z dob minulého režimu. Ten 
stativ pat í mému prvnímu dalekohledu, jehož tubus te  leží v chat  na Se i n kde 
mezi svetry a kalhotami. M sí ek se zmenšuje a už te  jsem vd ný Renat . Vašek 
se neozývá – vypnul si mobilní telefon. Jeho chyba, když to zaspí…Chvilku je jasno, 
jindy zataženo. A já fotím jak o život. Bavíme se p itom s Renatou o všem možném, 
podléháme tichu zám stského prost edí a kocháme se nejistým zatm ním. Zbývá 
ješt  pár ošidných minut. Jen málo. 

T sn . Už tak malý kousí ek, ale jdou další temná oblaka. Ach jo! Kdy už kone n  
dopluje ta „brn nská pr trž“? Ud lal bych te  cokoliv…Je to poslední zatm ní do 
roku 2007…Notak. Už za íná úplné. Tak se odkryj. Tak se odkryj! Prosím…Ano!! 
Skv le! Vyjas uje se! Popadám triedr, druhý p j uji Renat  a oba rázem tuhneme. 
Mraky mizí a na obloze z stává jen rozkošn  rudo – pomeran ový M síc. Kdybych 
byl na nebi, zahrál bych si s ním fotbal. M sí ní zatm ní m  vždycky polapí. Jen 
škoda, že tu není…to je jedno. A Vašek? Stále neodpovídá, asi spí. Jeho sm la. 
Tolik vysnívané zatm ní je tady a dá se nepochybn  íci, že je kouzelné. Kouzelné. 

 
Po p lce úkazu, kdy se M síc krajem dotkl nejtmavšího centra stínu, chce Renata 

dom . Musí prý spát. Tak ji prosím, aby m  zavezla na Nemošické pole (ani nevím, 
zda je to oficiální název). To je pole sídlící pro zm nu na jih od Pardubic, kam jsme 
ob as chodívali s d tmi z kroužku fotit krásy sv ta. Chci vid t zatm ní do úplného 
konce. Navíc te  mlha stoupla a M síc do ní marnotratn  vplouvá. Je však stále 
vid t. Jak tak vyjíždíme, všímám si barák . Proboha, vždy  to je Vaškovo auto! Cha! 
Tak my jsme p ijeli neznámo kam pozorovat, nem žem se na Vaška dovolat a p itom 
jsme byli sotva sto metr  od jeho bydlišt ! Tak to je úchylné… 

Renata se se mnou lou í a já vystupuji z vozu. Jsem u pole a luna snažilib  
prosvítá mlhu. Vysoko ní Saturn a nízko kdesi za lesem na východ  Venuše. Už 
zbývá skoro jen t etina úplného zatm ní. Šlapu tedy po mokrém a bahnitém poli  
a n kte í lidé vstávají, v dáli nastupují do autobusu. P esto je ješt  po ádná tma. 
Fotím poslední volné snímky a kochám se. Daleko p ede mnou je silnice a benzinová 
pumpa. Naho e zšedlý M síc a kdesi pod ním v mlze mlzoucí leží krásná Se . as 
jde dál. Snímky mizí, je jich po ád mí . Cht l bych být na Se i, ale co nad lám. 
Strašn  rád bych jednou vid l m sí ní zatm ní u p ehrady pod chatou. Tak snad mi 
vyjde b ezen 2007. T i dlouhé roky. 



Zatm ní kon í, je t i tvrt  na šest. Pln hrdosti a dík  k nep ítomné Renat  
K ivkové stojím sám v poli, skoro sám astronom. Nikde nikdo další. Pardubice jsou 
tak veliké a nikdo sem nejde pozorovat zatm ní M síce. Já to nechápu. Tak si 
pouštím hudbu do sluchátek a vzáp tí mi dochází ve fo áku film. Nemá smysl 
vybalovat další. Práce kon í, zatm ní pomalu též. 

Od jihu se p ihnaly mraky a na východ  za alo svítat. Venuše už taky prozá ila 
mlhu. Tak jsem se sbalil a pomalu šel. Jen ob as p ihlédl do pr trží, kde n l z p lky 
ozá ený M síc. Byl jak epice visící nad m stem. Došel jsem dom  a táta už byl 
vzh ru. Prý jsem ho probudil, jak jsem laškoval o p lnoci na balkón , a tak už 
nemohl spát. Prý zatm ní sledoval taky. Tak to bravo. A co Vašek? Byl na balkón  
svého domu a div se sv te, že nás s Renatou nevid l a neslyšel. Jen se kochal  
a kochal. Odnesl si z toho asi tolik krásy, co já. 

 
Ironie osudu v den zatm ní p inesla nad území Anglie mohutnou a podle 

televizních záb r  ni ivou bou i. Veškerá obla nost v severní, východní a západní 
Evrop  byla závislá na centru rotace, v n mž se nacházela práv  bou e. Naše území 
bylo na okraji tohoto obrovského systému a polovina republiky šanci vid t úkaz 
nezískala ani na okamžik. Já stál na pohraní. Skute n  št stí – tak se to dá popsat. 
  

Petr Horálek 
   


