
Beskydská oblast tmavé oblohy (BOTO) byla založena dne 4. 3. 2013 na Gruni  

rámci oslav 40. výročí založení CHKO Beskydy. Oblast byla vyhlášená formou 

memoranda, které podepsalo 5 zakládajících organizací a také za podpory 12 obcí, 

kde se oblast rozkládá. 

V Beskydech se také nachází sakrální památky, ať už to jsou kostely, kapličky, 

nebo kříže. V dnešní době bývá zvykem tyto památky osvětlovat. V Beskydech jich 

však najdete většinu neosvětlené. Není to škoda? Není, jen tak vynikne vztah víry 

a nebe, posuďte sami! 

www.astro.cz sas.astro.sk www.izera-darksky.eu 

http://www.boto.cz 
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Základní informace: 
 

  Zakládající organizace: 

 Česká astronomická společnost 

 Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV 

 Správa CHKO Beskydy 

 Správa CHKO Kysuce 

 Lesy České republiky s.p. 
 

  Poloha: 

 Česko-Slovenský přeshraniční park nacházející  

 se na území CHKO Beskydy a CHKO Kysuce 
 

  Rozloha:  

 308 km2 z toho 222,3 km2 v ČR, 85,7 km2 v SR 
 

  Jas noční oblohy: 

 21,2 – 21,3 MSA, Bortle stupeň 3 – 4, MHV 6,5 
 

  Web:  www.boto.cz 

Beskydy lákají návštěvníky svou unikátní přírodou, 

klidem, krajinou, ale i sportovním vyžitím a obecně 

rekreací. Kdo ale zůstane do večera má šanci vidět 

i to, co se už jinde moc nevidí – nebe poseté 

hvězdami! Tmu však nevyhledávají jen 

astronomové – nemalá část živočichů žije nočním 

životem. Jmenujme jen ty nejznámější, jako jsou 

netopýři, sovy, velké šelmy, které v Beskydech žijí, 

nebo také hmyz. Není od věci zmínit, že na světě je 

přes 600 druhů zvířat, hub a mikroorganismů, kteří 

v noci světélkují. Konkrétně v Beskydech pak 

můžeme najít světlušky, žížaly a houby václavky. 

A právě za účelem informování veřejnosti o těchto 

jedinečných věcech, a také ochraně nočního 

prostředí vznikla Beskydská oblast tmavé oblohy. 

Beskydská oblast – jediná, kde najdete meteorit s rodokmenem!!! 

Ano, nadpis neklame – opravdu BOTO je jedinou oblastí tmavé oblohy, která může 

regulérně deklarovat, že na jejím území stále můžete najít volně ležící meteority s 

rodokmenem! Jejich původ je v meteoritu Morávka, který do oblasti dopadl 

v roce 2000. Pro nepřístupný terén se však jeho velká většina nenašla a tak pokud 

budete mít štěstí, i dnes můžete v oblasti Bílého kříže najít až 10 kg těžké 

meteority. Nečekejte však, že najdete kameny s černou kůrou, jak bývá typické. 

Vlivem počasí by dnes už byly spíše rezavé. 

Mléčná dráha v BOTO 

Kužel zodiakálního světla. Zvířetníkové světlo na Gruni v Beskydech. 

Jasný bod je planeta Venuše.  
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Dopadová elipsa a místa dopadu meteoritu Morávka 
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