Jaké bylo úplné zatmění Slunce
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Pokud to chcete slyšet jedním slovem, pak nejvýstižnější je bezesporu – DRAMATICKÉ. Počasí si
s pozorovateli, kteří vyjeli do daleké východní Asie, zahrávalo do poslední chvíle. Někdo měl štěstí, že se mu
obloha na poslední chvíli vyjasnila, jiní jsou smutní z toho, že několik okamžiků před úplným zatměním
přišly mraky nebo rovnou v čase úkazu zmokli.
Naše dlouho předem vybrané stanoviště jsme drželi a to bez ohledu na
nepříznivou dlouhodobou (týdenní) předpověď, která byla k dispozici ještě
před naším odletem do Číny tak i v posledních hodinách před úkazem, kdy se
k nám dostávala řada pesimistických a většinou i rozporuplných informací.
Podařilo se překonat i technicko organizační problémy působené
pečlivostí domácích organizátorů, kteří pro výjezd autobusu k hornímu jezeru
přečerpávací stanice vodní elektrárny vyžadovali nejen zakoupení poměrně
drahých vstupenek, ale především akreditaci pro vjezd autobusu. Již den
předem nám bylo přiděleno pozorovací místo na východní části okružní
silnice kolem „nebeského jezera“, jak Číňané horní nádrž nazývají.
Ráno v den úkazu obloha nevěštila vůbec nic dobrého. Hustý opar ale
stále ještě dával šanci optimistům věřit, že nad ním nejsou mraky, ale modrá
obloha. Naše šance se ještě zvýšily, když autobus začal šplhat od policejních
zátarasů u dolního jezera nespočetnými serpentinami do výšky téměř jednoho
kilometru. Několikrát se totiž objevil mlhou prosvítající kotouček rychle
stoupajícího slunečního disku.
Od velkého parkoviště
se k vlastnímu jezeru
v době našeho příjezdu už
vinul hustý nekonečný had astronomů obtěžkaných nejroztodivnějšími
přístroji. Vmísili jsme se do této živé řeky a pochodovali k našemu
pozorovacímu místu nalézajícímu se téměř přesně na opačné straně jezera.
Do vyhrazeného prostoru jsme se dostali přibližně půl hodiny před
začátkem částečné fáze. Okamžitě jsme začali rozkládat své přístroje a
v naší aktivitě nás popoháněla stále se lepšící meteorologická situace.
Na ochoz za zábradlí jsme postavili stativ nad celooblohovou komorou
a kameru pro přímý pohled ve směru odchodu stínu. Bez problémů se
rozběhla i paralaktická montáž určená pro instalaci 300mm objektivu pro
fotografování bílé koróny. Ještě jednodušší bylo postavit azimutální stativ
s rybím okem. O kousek dál Vlaďka Lukešová napínala za pomoci dalších ochotných spolupracovníků na betonovou stěnu
obepínající jezero prostěradlo, na němž jsme chtěli nafilmovat „letící stíny“. Záhy přišla i informace od Oty Kéhara, že i
kamera pro detailní pohled na Slunce je připravena k chodu.
Všechno bylo připraveno a nezbývalo nic jiného než čekat na verdikt
neovlivnitelného počasí. Stále více bylo všem jasné, že výsledek celé expedice
bude tentokrát závislý na neodhadnutelném štěstí. Na nebi se totiž velice
rychle střídaly neproniknutelné mraky s řídkým průhledným oparem a kusy
modré oblohy. Jaká část z toho připadne na tu důležitou oblast, kam se právě
promítá Slunce, se ani několik minut před T2 nedalo s jistotou odpovědět.
Nakonec jsme měli štěstí v neštěstí. Jak už bylo řečeno v záhlaví, mnoho
českých skupin na jiných
místech nevidělo vůbec nic.
Podstatně menší počet měl
to štěstí, že počasí umožnilo
získat zpracovatelné snímky
vzácného úkazu. Naše skupina se nacházela někde uprostřed. Dovolím si
tvrdit, že jsme prakticky celé, téměř šest minut trvající, úplné zatmění Slunce
viděli. Problém byl v tom, že se nám po celou tuto dobu přes disk a korónu
hnala řídká, svou hustotou velice různorodá oblačnost. To samozřejmě zcela
znehodnotilo veškeré snímky a videozáznamy z pohledu následného
zpracování s ohledem na strukturu koróny. Z celého snažení nám bohužel
zbyly pouze zajímavé ilustrační fotografie dokreslující (byť jen ve velice
omezené míře) nádheru nepopsatelného nebeského představení. Pro

pozorovatele, který se nesnažil o získání
fotografií pro odborné zpracování a pouze
si
chtěl
užít
pocit
naprosto
neopakovatelného
okamžiku,
bylo
zatmění a počasí, které je provázelo,
bezchybné.
Zdá se tedy, že nejzajímavější
výsledky lze očekávat z celooblohové
komory, která pracovala hodinu před až
hodinu po maximální fázi, která nám
nejlépe ukáže, jak nevyzpytatelně si
s námi tentokrát počasí pohrávalo.
Když jsem poprvé prohlížel získanou
sérii fotografií koróny o dva dny později
ve vlaku mezi Šanghají a Xianem na
obrazovce malého notebooku, byly
snímky obdivovány nejen námi ale
především domorodými spolucestujícími, kteří zatmění prožili většinou za deště v setmělých ulicích Šanghaje. Ale už tento
pohled jednoznačně potvrdil to, co jsme tušili – o zpracování nemá prakticky smysl se pokoušet.
Poslední nadějí, která ještě stále žije, by mohly být snímky pořízené druhou naší skupinou, skládající se především
z pracovníku Hvězdárny a planetária Plzeň, kteří v rámci svých meteorologických měření zůstali o několik kilometrů od nás
v blízkosti hotelu, v němž jsme byli ubytováni a shodou okolností snad měli v závěru totality nad sebou jednu z malých
jasných děr v oblačnosti. Zda alespoň nějaké jejich snímky budou vhodné pro získání představy o aktuální struktuře koróny se
teprve ukáže.

2

