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ÚÚvodvod

Druhé nejjasnější těleso na obloze
Jediná přirozená družice Země a náš
nejbližší vesmírný soused
Občas nazýván Luna – latinský výraz pro 
Měsíc
V literatuře se můžeme setkat s grafickým 
symbolem „couvajícího srpku“
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VysvVysvěětlentleníí nněěkterých pojmkterých pojmůů

Perihelium (přísluní či perihel) - nejbližší
místo ke Slunci, jímž prochází těleso, které
se kolem Slunce pohybuje po kuželosečce.
Afélium, ( odsluní či afel ) je nejvzdálenější
místo od Slunce ( ohniska dráhy) jímž
prochází těleso, které se kolem Slunce 
pohybuje po elipse. Ostatní kuželosečky 
afélium nemají.
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Perigeum – bod v němž se těleso při své
oběžné dráze kolem Země nachází nejblíže 
k Zemi.
Apogeum – bod v němž se těleso při své
oběžné dráze kolem Země nachází nejdále 
od Země
siderický měsíc - jeden oběh kolem Země
(o 360° k určité referenční hvězdě)
synodický měsíc - doba mezi dvěma 
stejnými fázemi
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drakonický měsíc - doba mezi dvěma průchody 
uzlovým bodem
anomalistický měsíc - doba, která uplyne mezi 
dvěma průchody toutéž částí přímky apsid ( např. 
průchod apogeem )
přímka apsid - bod dráhy v němž se těleso 
nachází buď nejblíže, nebo nejdále od ohniska 
dráhy (těžiště). 
nejvzdálenější bod - apoapsida ( apofokus ) 
nejbližší bod -periapsida ( perifokus ) 
Podobný význam mají pojmy apocentrum a 
pericentrum
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metonický cyklus - tatáž fáze na stejném 
místě vzhledem ke vzdáleným hvězdám
nutace - periodické kolísání zemské osy, 
které se překládá přes precesní pohyb. 
Příčinou jsou periodické změny 
gravitačních účinků Měsíce na rotující
zemský elipsoid.
albedo - je míra odrazivosti světla na 
povrchu tělesa ( udávána v procentech )
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ObOběžěžnnáá drdrááha a jejha a jejíí parametryparametry

minimální vzdálenost 356 410 km

střední vzdálenost 384 400 km

maximální vzdálenost 406 697 km

obvod oběžné dráhy 2 413 402 km ( 0,0026 AU )

perihelium 363 104 km

afelium 405 696 km
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excentricita 0,0549003

průměrná orbitální
rychlost 1 km/s

úniková rychlost 2,38 km/s

synodická perioda 29 d 12 h 44 m 2,8 s

siderická perioda 27 d 7 h 43 m 11,5 s

drakonická perioda 27 d 5 h 5 m 35,8 s

tropická perioda 27 d 7h 43 m 4,7 s

anomalistická perioda 27 d 13 h 18 m 33,1 s
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metonický cyklus cca 19 let

perigeum 364 397 km

apogeum 406 731 km

perioda regrese uzlů ( nutace ) 18,6 let

perioda rotace spojnice apsid 8,85 let

ekliptický rok 346,6 dnů

průměrný sklon orbity k 
ekliptice 5° 9´

průměrný sklon měsíčního 
rovníku k ekliptice 1° 32´
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Měsíc vykoná kompletní oběh asi jednou za 
kalendářní měsíc
Každou hodinu se posune vzhledem ke 
hvězdám o vzdálenost zhruba 0,5° ( což je 
zhruba velikost jeho úhlového průměru na 
obloze )
Od většiny satelitů se liší tím, že jeho orbita 
je blízká rovině ekliptiky a nikoli rovině
zemského rovníku
Měsíc je v synchronní rotaci se Zemí – je k 
Zemi přivrácen stále stejnou stranou
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Odvrácenou stranu nelze z větší části vůbec 
ze Země pozorovat – pouze malé části 
blízko okraje disku vlivem librace
Synchronní rotace je důsledkem točivého 
momentu jež zpomaloval rotaci Měsíce v 
jeho rané historii až došlo k rezonanci 
oběhu a rotace
Rozdíl mezi synodickou a siderickou 
periodou je způsoben faktem, že v průběhu 
oběhu urazí Země a tudíž i Měsíc určitou 
vzdálenost na orbitě kolem Slunce
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Odvrácená ( temná ) strana Měsíce však 
není bez světla – dopadá na ní téměř stejné
množství světla jako na přivrácenou část –
pouze je odříznuta od radiové komunikace 
se Zemí
Odvrácená strana je charakteristická absencí
moří ( tmavých oblastí s nízkým albedem )
Úhlový průměr Měsíce na obloze je zhruba 
31,5´
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PPřřivrivráácencenáá stranastrana
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9090°° zzáápadnpadněě
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9090°° východnvýchodněě
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OdvrOdvráácencenáá stranastrana
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topografie Mtopografie Měěssíícece
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Země a Měsíc obíhají kolem společného 
barycentra jež leží 4700 km od zemského 
středu ( ve ¾ poloměru Země )
Jelikož se barycentrum nachází pod 
povrchem, lze zemský pohyb popsat obecně
jako „kolébání“
Země a Měsíc tvoří prakticky dvojplanetu –
jsou těsněji spjaty se Sluncem než jeden s 
druhým
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Při pohledu na severní pól rotují obě tělesa 
proti směru hodinových ručiček – stejným 
způsobem obíhá Měsíc Zemi a Země Slunce
Body ve kterých Měsíc protíná ekliptiku se 
nazývají lunární uzly
Severní (vzestupný) je tam, kde Měsíc 
přechází k severu ekliptiky a jižní
(sestupný), kde přechází k jihu
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PPůůvod Mvod Měěssíícece

Původ našeho souputníka je předmětem 
mnoha dohad.
Existuje velké množství teorií jež vysvětlují
jeho původ – na následujících stranách 
jmenujme 4 nejvýznamnější
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1, teorie spole1, teorie společčnnéé akreceakrece

Země a Měsíc vznikly podle této teorie 
zhruba ve stejnou dobu z místního oblaku 
hmoty
Teorie má však mnoho slabin a nedokáže 
například vysvětlit nedostatek železa na 
Měsíci
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2, teorie velk2, teorie velkéého impaktuho impaktu

Měsíc se podle této teorie vytvořil po 
dopadu tělesa velikosti Marsu na Zemi při 
kterém došlo k vyvržení velkého množství
hmoty a z té se pak zformoval na oběžné
dráze Měsíc
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3, teorie odtr3, teorie odtržženeníí

Země podle této teorie zpočátku velice 
rychle rotovala a díky tomu došlo k odtržení
velkého množství hmoty z níž se na oběžné
dráze zformoval Měsíc
Tato teorie je poměrně nepravděpodobná, 
protože vyžaduje velkou počáteční rychlost 
rotace
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4, teorie zachycen4, teorie zachyceníí

Měsíc se podle této teorie zformoval na 
jiném místě sluneční soustavy a byl Zemí až
dodatečně zachycen při blízkém průletu
Tato teorie je opět velice nepravděpodobná, 
protože nedokáže vysvětlit relativně stejné
složení obou těles
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V současnosti se předpokládá, že z 
původního oblaku hmoty se oddělila část 
hmoty a z ní se zformovalo několik menších 
těles. Ta vzájemnými srážkami dala 
vzniknout dnešnímu Měsíci.
Velice podobné chemické složení obou těles 
totiž značně zužuje možnosti jak mohl 
Měsíc vzniknout
Slapové síly deformovaly Měsíc do tvaru 
elipsoidu s jeho hlavní osou nasměrovanou 
k Zemi
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ZZáákladnkladníí fyzikfyzikáálnlníí parametry parametry 
MMěěssíícece

rovníkový průměr 3 476,2 km

polární průměr 3 472,0 km

zploštění 0,0012

hmotnost 0,0123 hmotnosti Země

průměrná hustota 3,344 g/cm3
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rovníková gravitace 1,622 m/s2 = 0,1654 g

rychlost rotace 16,635 km/h

albedo 0,12

magnituda - 12,74

povrchové teploty

minimální - 233 °C ( 40K )

průměrná - 23 °C ( 250K )

maximální + 123 °C ( 396 K )
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slosložženeníí povrchových vrstevpovrchových vrstev

Kyslík 43% Chrom 0,2%
Křemík 21% Draslík 0,1%
Hliník 10% Mangan 0,1%
Vápník 9% Síra 0,1%
Železo 9% Fosfor 500 ppm
Hořčík 5% Uhlík 100 ppm
Titan 2% Dusík 100 ppm
Nikl 0,6% Vodík 50 ppm

Sodík 0,3% Hélium 20 ppm
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PovrchPovrch

Měsíc je pokryt desítkami tisíc kráterů o 
průměru větším než 1 kilometr. Většina je 
stará stovky miliónů nebo miliardy let; 
nepřítomnost atmosféry, počasí a nových 
geologických procesů zajišťuje, že většina z 
nich zůstane prakticky navždy zachována.
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Na povrchu nalezneme dva základní terénní
útvary – velmi staré vysočiny ( hojně posety 
krátery ) a relativně mladší a hladší moře
Moře tvoří asi 16 % povrchu – jedná se o 
obrovské impaktní krátery zaplněné lávou
Většina povrchu moří je pokryta regolitem
– směs jemného prachu a úlomků hornin 
vzniklých impaktovými procesy
Moře se až na jednu výjimku ( Moskevské
moře ) nacházejí na přivrácené straně
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Vysočiny jsou světlejší plochy - podstatně
více členitější – hustě posety krátery, valy, 
valovými rovinami, pohořími a horninami
Povrch moří se zvolna svažuje od okrajů
směrem do středu – uprostřed moří jsou 
nejníže položená místa na Měsíci  
(převýšení 1,5 – 3,5 km )
Rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným 
místem na povrchu je 12 km
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V oblastech měsíčních moří je kůra silná
maximálně 5 km a gravitace je nižší
V oblastech měsíčních pohoří dosahuje 
tloušťka kůry až 50 km a gravitace je tu 
vyšší – důsledkem jsou gravitační anomálie
Porovnáním gravitační a topologické mapy 
jež se sobě velice podobají došli vědci k 
závěru že na Měsíci existují síly které
deformují jeho kůru a tímto způsobem 
vznikají kruhová moře – pravděpodobnější
teorie než vznik moří dopadem obřích 
meteoritů
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Měsíc je v současnosti chladné těleso –
teplota v jeho nitru není větší než 2000 °C
Měsíční strukturu nelze členit tak jako u 
Země na kůru, plášť a jádro – Měsíc je pod 
povrchem rozdělen na mohutné bloky s 
trhlinami a zlomy jdoucími až do jeho 
centra
Charakteristiky povrchových vrstev jsou 
jiné než na Zemi ačkoli mají podobné
chemické složení
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Lunotřesení mají na Měsíci mnohem delší
dobu záchvěvů – až desítky minut, na Zemi 
jsou to obvykle 1 až 2 minuty – důvodem je 
značná nestejnorodost rozvrstvení hornin v 
povrchové vrstvě
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krkrááterytery

Kruhové útvary vzniklé sopečnou činností
nebo dopadem meteoritu ( průměr od 
desetin milimetru až po stovky km )
Krátery přesně kruhových útvarů vznikly 
dopadem meteoritu, ale většina ostatních 
kráterů vznikla při dopadu vyvržené hmoty
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Jednoduché krátery jsou do průměru 
zhruba deseti kilometrů. Mají velmi 
jednoduchý mísovitý tvar a dobře 
definované okrajové valy. Hloubka těchto 
kráterů dosahuje kolem 20 procent jejich 
průměru.
Na následujícím snímku je kráter Moltke 
(průměr: 7 km).
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Přechodový tvar mezi jednoduchými a 
komplexními krátery najdeme u struktur s 
průměrem řádově několika desítek 
kilometrů. Mají méně dovnitř vyklenutá dna 
a často lze u nich pozorovat sesuvy z 
vnitřních stěn valů.
Na následujícím snímku je typický 
představitel této skupiny - kráter Bessel s 
průměrem 16 km a hloubkou 2 km.
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Komplexní krátery jejichž průměr 
dosahuje 30 až 40 kilometrů mají centrální
pahorky a terasovité stupňování vnitřních 
valů. 
Na následujícím snímku je jeden z 
nejznámějších a bezesporu nejmladších 
představitelů této skupiny - kráter Tycho s 
průměrem 85 km a hloubkou bezmála 5 km.
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Prstencové krátery s centrálním vrcholem 
s rozměry od 200 do 300 kilometrů mají
samostatný centrální vrchol rozčleněn na 
oblouky kopců. V mnohých případech mají
tyto krátery i mnohonásobné koncentrické
valy. 
Přímo ukázkovým příkladem je kráter 
Compton na odvrácené straně s průměrem 
185 km.
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valové roviny – velké krátery s rovným 
dnem
středový vrcholek – vyvýšenina uprostřed 
některých kráterů vzniklá po dopadu 
meteoritu
paprsky – světlejší pruhy rozbíhající se od 
některých kráterů – hmota vyvržená z 
kráteru po dopadu meteoritu



48

ppáánvenve

Jedná se o rozsáhlé propadliny s několika 
obvodovými valy a radiálními prasklinami
Impaktní pánve mají v průměru přes 300 
kilometrů. U menších struktur jsou 
zpravidla valy pouze zdvojené s řadou 
izolovaných kopců (tvoří vnitřní části valů). 
Na následujícím snímku je pánev 
Schrödinger (průměr 320 km) na odvrácené
straně.
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Multiprstencové pánve - největší impaktní
struktury - mají mnohonásobné valy. Jejich 
hloubka je vůči jejich průměru 
zanedbatelná. Na přivrácené straně jsou tyto 
velké pánve vyplněny utuhlým magmatem a 
tvoří známá měsíční moře. Lépe zachovalé
pánve proto najdeme na odvrácené straně -
Mare Orientale s průměrem téměř 1 000 km
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brbráázdyzdy

patří mezi nejobtížněji pozorovatelné
útvary.  Asi padesát největších je sice dobře 
vidět i v menších dalekohledech, ale 
převážná většina se hodí spíše pro zkušené
pozorovatele vybavené výkonnějšími 
přístroji. Brázdy najdeme jak v mořích, tak i 
na pevninách. Mívají vzhled trhlin nebo
širokých rýh a v blízkosti terminátoru 
působí dojmem bezedných propastí. 
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Ty méně nápadné úzké brázdy jsou 
viditelné jen za výjimečně příznivých 
pozorovacích podmínek, jako tenoučké
ostré nitky. Většina brázd má šířku kolem 
dvou kilometrů, takže nejlépe jsou zřetelné
v době, kdy je Slunce asi 12° nad místním 
horizontem. Geologická minulost a původ 
brázd jsou velmi rozmanité
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Sinusové brázdy - název této skupiny 
brázd pochází od jejich meandrovitých 
tvarů. Jedná se s největší pravděpodobností
o propadlé lávové tunely, kterými v dobách 
vulkanické aktivity Měsíce protékalo žhavé
magma. Mezi nejznámější představitele této 
skupiny patří Vallis Schröteri v neobvyklé
oblasti kráteru Aristarchus
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Přímé brázdy označované jako Vallis -
údolí. Jedná se s největší pravděpodobností
o důsledky pohybů na zlomech v měsíční
kůře. Musíme však mít na paměti, že na 
Měsíci neprobíhá desková tektonika, jako 
na Zemi. Sítě zlomů zde způsobují velké
impakty. Výborným příkladem je Vallis 
Alpes, která míří radiálně od centra 
Imbrium basin
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Obloukovité brázdy - jedná se o brázdy, 
které se vyskytují převážně v podobě
oblouků na vnitřních okrajích lávou 
vyplněných pánví. Utuhlá láva rozpukává
vlivem vlastní váhy a vytváří sítě těchto 
brázd (grabbeny). 
Na snímku je Rimae Hippalus na 
východním okraji Mare Humorum.
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momořřskskéé hhřřbetybety

Vypadají jako vystouplé "žíly na ruce", mají
neostré a jemné stínování a mohou snadno 
připomínat mořské vlny.  
Protože jsou hřbety  velmi nízké a dosahují
výšky jen několika desítek metrů, jsou 
dobře vidět jen blízko terminátoru.
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jakmile se Slunce dostane výše, stávají se 
obtížně rozeznatelné a veškerý jejich půvab 
rychle mizí. Dnes existuje alespoň šest 
teorií, které se snaží vysvětlit jejich vznik.
Nejpravděpodobněji se jedná o útvary 
vzniklé místním stlačením bazaltové výplně
moří nebo o nerovnosti pohřbené pod 
příkrovem lávy. Mezi zvláštní případy této 
skupiny útvarů patří tzv. duchové krátery.
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pohopohořříí

Jsou dobře pozorovatelné v období kolem 
první nebo poslední čtvrti, dokonce i bez 
dalekohledu. Pohoří, která však na povrchu 
Měsíce můžeme vidět, mají naprosto 
odlišný charakter, než obdivovaná pohoří
pozemská.  Oproti pozemským vrchům, 
vznikají měsíční kopce při gigantických 
impaktech.
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Vidíme je tudíž jako lemy obrovských 
pánví zpravidla vyplněných utuhlým 
magmatem. 
Nejvelkolepější soustavou takových pohoří
se pyšní Moře dešťů. To je ověnčeno 
pohořími Apenin (Montes Apenninus), Alp 
(Montes Alpes) a Kavkazu (Montes 
Caucasus). Na následujícím 
panoramatickém snímku je pohled na část 
pohoří Apenin, kde přistála posádka Apolla 
15.
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ppřříítomnost vody na povrchutomnost vody na povrchu

V průběhu času byl Měsíc vytrvale 
bombardován kometami a meteority. 
Mnoho z těchto objektů je bohatých na 
vodu. Sluneční energie ji následně disociuje 
(rozštěpí) na její základní prvky vodík a 
kyslík, které okamžitě unikají do vesmíru. 
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Navzdory tomu existuje hypotéza, že na 
Měsíci mohou zůstávat významné zbytky 
vody buďto na povrchu nebo uvězněny v 
kůře. Výsledky mise Clementine naznačují, 
že malé zmrzlé kapsy ledu (zbytky po 
dopadu na vodu bohatých komet) mohou 
být nerozmraženy uchovány uvnitř měsíční
kůry. Přestože se o kapsách uvažuje jako o 
malých, celkové předpokládané množství
vody je dost významné — 1 km3.



68

Údaje ze sondy Clementine však neměly 
úplně jasnou interpretaci. Skutečné
potvrzení existence ledu bylo učiněno až
sondou Lunar Prospektor
Led se nachází asi 0,5 m pod povrchem v 
podobě ledových krystalků přimíšených do 
regolitu v koncentracích až 1 %
Led se nachází v oblastech kolem pólů v 
oblastech o rozloze tisíců km2 
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MagnetickMagnetickéé polepole

Oproti Zemi má Měsíc velmi slabé magnetické
pole. Zatímco část měsíčního magnetismu je 
považována za jeho vlastní (jako pásmo měsíční
kůry zvané Rima Sirsalis), je možné, že kolize s 
jinými nebeskými tělesy jeho magnetické
vlastnosti posílila. To, zda těleso sluneční
soustavy bez atmosféry jako Měsíc může získat 
magnetismus díky dopadům komet a asteroidů, je 
vskutku dlouhotrvající vědeckou otázkou. 
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Magnetická měření mohou poskytnout také
informace o velikosti a elektrické vodivosti 
měsíčního jádra — tyto výsledky by 
vědcům pomohly lépe porozumět původu 
Měsíce. Například, pokud by se ukázalo, že 
jádro obsahuje více magnetických prvků
(jako je železo) než Země, ubralo by to 
teorii velkého impaktu na věrohodnosti (i 
když jsou zde alternativní vysvětlení, podle 
kterých by měsíční kůra měla také
obsahovat méně železa).
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AtmosfAtmosféérara

Měsíc má relativně nevýznamnou a řídkou
atmosféru. Jedním ze zdrojů této atmosféry 
je odplynování — uvolňování plynů, 
například radonu, který pochází hluboko z 
měsíčního nitra. Dalším důležitým zdrojem 
plynů je sluneční vítr, který je rychle 
zachycován měsíční gravitací.
Skládá se z He, Ne, H, Ar …..
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MMěěssííččnníí ffáázeze
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Měsíc v novu nevidíme – je na obloze příliš
blízko Slunci
Asi dva dny poté můžeme po západu Slunce 
úzký srpeček ( v místě západu Slunce ) –
Měsíc však ihned zapadá
Pozorovaný srpek se však místnímu 
pozorovateli natáčí podle zeměpisné šířky –
v našich zeměpisných šířkách vidíme 
vzpřímený srpek, na rovníku pak bude 
vypadat jako lodička
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Den po dni zapadá Měsíc vždy průměrně asi 
o 50 minut později ( dochází ale k velkým 
odchylkám )
Asi 7 dní po novu dosáhne Měsíc tvaru 
půlměsíce – nastává první čtvrť. Na severní
polokouli ji pozorujeme jako písmeno D, na 
jižní polokouli jako písmeno C. Měsíc 
vychází zhruba v poledne, po západu Slunce 
je nad jihem a zapadá zhruba o půlnoci
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Úplněk nastává asi 15 dní po novu – Měsíc 
je na obloze právě naproti Slunci. Měsíc při 
západu Slunce vychází na opačném bodu 
horizontu a ráno při východu Slunce zapadá
Po úplňku zapadá Měsíc stále později, takže 
přestává být viditelný na večerní obloze
Asi 22 dní po novu spatříme Měsíc opět ve 
tvaru půlměsíce ve tvaru písmene C ( na 
jižní polokouli D ) – poslední čtvrť –
vychází zhruba o půlnoci, při východu 
Slunce je nad jihem a zapadá zhruba v 
poledne 



76

Poté pozorujeme stále užší srpek, který je 
viditelný stále kratší dobu před východem 
Slunce – naposledy ho spatříme asi dva dny 
před novem za svítání blízko východu
Stáří Měsíce – časový interval, který 
uplynul od posledního novu
Terminátor – hranice mezi dnem a nocí na 
měsíčním povrchu – pohybuje se rychlostí
8km/hod a je velmi ostrá vlivem takřka 
chybějící atmosféry
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Měsíc se tedy zásluhou oběhu kolem Země
neustále posouvá od západu k východu –
každý den o určitou část
Rozdíl lze nalézt také ve výšce úplňku nad 
obzorem v závislosti na ročním období – v 
létě svítí relativně nízko, ale v zimě je na 
obloze dosti vysoko
Podstata tohoto jevu je docela jednoduchá. 
Měsíční dráha je vůči rovině zemského 
rovníku skloněna zhruba stejně, jako oběžná
rovina Země kolem Slunce. Měsíc se tedy 
po pozemské obloze pohybuje podobně jako 
Slunce po tzv. ekliptice.
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Víme, že v průběhu roku Slunce putuje mezi 
hvězdami od západu na východ. Jednou na nás 
svítí docela strmě (v létě) a jindy jen z nevelké
výšky nad obzorem (v zimě). Podobně se 
pohybuje i Měsíc, s tím rozdílem, že nám celé
představení předvede v průběhu jednoho lunárního 
cyklu. 
Oběžná rovina Měsíce je navíc vůči rovině
ekliptiky skloněna o úhel asi pět stupňů. Náš
soused se tedy může dostat právě o těchto pět 
stupňů nad nebo pod rovinu ekliptiky. 
To, ve které části své měsíční pouti se náš soused 
zrovna nachází, lze snadno vystopovat i z jeho 
fáze. Pokud je zrovna v úplňku, musí být přímo 
naproti Slunci. V létě tedy měsíční úplněk 
zastihneme zhruba tam, odkud na nás svítí
"chladné" zimní Slunce a naopak.
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Colongitudo – určuje selenografickou délku 
místa, kde vychází Slunce – ranní
terminátor. Počítá se od základního 
poledníku směrem k západu od 0 do 360 
stupňů jako průsečík selenografické délky 
ranního terminátoru s měsíčním rovníkem. 
První čtvrť tedy nastává při col. 0°, úplněk 
kolem col. 90°, col. 180° je kolem poslední
čtvrti a col. 270° nastává kolem novu.
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SlapovSlapovéé jevyjevy

Gravitační síla, kterou Měsíc působí na 
Zemi, vytváří slapové změny hladiny 
oceánů, která stoupá a klesá ( příliv, odliv ) 
podle pohybu Měsíce kolem Země. Bez 
Měsíce by se určitě jejich rozsah velmi 
snížil, ale nezmizel by úplně. Měsíc totiž
tvoří pouze dvě třetiny slapového působení
na naši planetu. Zbytek způsobuje Slunce a 
méně i planety, zvláště Jupiter.
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Rozsah slapových vzdutí závisí na poloze
Měsíce a Slunce vůči Zemi (viz schéma). 
Pokud se Země, Slunce a Měsíc (v úplňku 
nebo novu) nacházejí na jedné přímce 
(syzygy), dochází k největším přílivům tzv. 
skokovým (spring tides). Jestliže se 
zmíněná tělesa nacházejí v pravém úhlu 
(první a poslední čtvrť), je příliv nejmenší
tzv. hluchý (neap tides). Protože perioda 
rotace Země vůči Měsíci je 24 hodin 50 
minut, bude rozdíl mezi přílivy 12 hodin 25 
minut.
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Slapové jevy jsou významným faktorem 
ovlivňujícím faunu a flóru 
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LibraceLibrace

Optická librace v délce - V souladu s 
druhým Keplerovým zákonem se Měsíc 
pohybuje v odzemí o něco pomaleji než v 
přízemí, ale rychlost jeho rotace zůstává
stejná. Rotace se tedy za oběhem trochu 
zpozdí nebo zrychlí a my můžeme 
nahlédnout za západní nebo za východní
okraj přivrácené strany.
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Librace v délce je nejvýraznější ze všech, 
přiklání k nám střídavě východní a západní
okrajové oblasti o 7° 54´. Je rozeznatelná i 
při pohledu bez dalekohledu, ale zmiňují se 
o ní až astronomové Giovanni Batttista 
Riccioli (1598 - 1671) a Johannes Hevelius 
(1611 - 1687).
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Optická librace v šířce - Měsíční osa 
rotace není kolmá na rovinu jeho oběhu 
kolem Země, ale svírá s ní úhel 6° 41´. 
Následkem toho se k nám střídavě natáčí
buď severní nebo jižní pól. Měsíc 
pozorujeme chvíli z mírného nadhledu a 
chvíli z podhledu. Toto vychylování
dosahuje 6° 50´.
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Optická librace paralaktická - Naše 
planeta je vůči blízkému Měsíci veliká a tak 
záleží, ze kterého místa na Zemi ho zrovna 
pozorujete. Rozdíl mezi tím, jestli vám v 
dané chvíli Měsíc zrovna vychází, nebo 
jestli jej máte rovnou nad hlavou, činí 0,9°
až 1°.
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fyzická librace - Kromě optických librací
známe také libraci fyzickou (skutečné
kývání Měsíce). Vzniká tím, že Měsíc nemá
dokonale kulový tvar, nýbrž je mírně
protažený ve směru k Zemi. V důsledku 
gravitačního působení Země a Slunce proto 
dochází ke kývavému pohybu Luny kolem 
spojnice Země-Měsíc. Tento pohyb je 
pomalý dosahuje hodnoty jen asi dvě
desetiny úhlové minuty, což je pro 
pozorovatele zcela zanedbatelné.



89

Celková část povrchu 
viditelná ze Země 59 %

Maximální optická
librace v délce 7° 54´

Maximální optická
librace v šířce 6° 50´

Maximální optická
librace paralaktická 1° 2´
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KalendKalendáářřnníí mměěssíícc

Měsíc je časová jednotka v mnoha 
kalendářích. V našem gregoriánském 
kalendáři má 28 až 31 dní. Původně byl 
odvozený od délky synodického měsíce, 
který trvá asi 29,5 dne. Protože ale rok není
synodickým měsícem beze zbytku dělitelný, 
muselo se přikročit k jeho úpravám. Rok má
tedy v gregoriánském kalendáři 12 měsíců.
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PoznPoznáámky na zmky na záávvěěrr

Měsíc odráží asi 1/10 světla
Po svém vzniku byl asi 20krát blíže Zemi 
než dnes a neustále se vzdaluje
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