
 

 

Měsíc: 

 vznik pravděpodobně při srážce velkého tělesa se Zemí, které odštěpilo část 

zemské hmoty, ze které se později vytvořil Měsíc 

 střední vzdálenost od Země – 384 tis. km, poloměr 4x menší než Země 

 Země a Měsíc obíhají okolo těžiště soustavy Země – Měsíc (barycentrum) 

 první lidé na Měsíci: 1969 – Armstrong a Aldrin (kosmická loď Apollo 11), 

celkem tu Američané v rámci programu Apollo přistáli 6x, naposledy v roce 1972 

(nyní se na první let na Měsíc připravují i Číňané) 

 Měsíc nemá atmosféru, na povrchu četné krátery, většinu měsíčního povrchu zaujímá 

regolit – jemný měsíční prach 

 měsíční moře – tmavší části měsíčního povrchu vytvořené výlevem lávy do velkých 

kráterů 

 v roce 1998 byla na Měsíci objevena voda ve formě ledu v polárních oblastech, která 

se tam dostala pravděpodobně při dopadech komet 

 vzhledem k Zemi Měsíc nerotuje, k Zemi je přivrácen pořád stejnou stranou, má 

vázanou rotaci, tj. doba oběhu Měsíce kolem Země = doba jednoho otočení Měsíce 

kolem osy 

 rovina oběžné dráhy Měsíce kolem Země svírá s ekliptikou úhel 5° 

 

Měsíční fáze: 

 důsledek oběhu Měsíce kolem Země – periodické střídání velikosti osvětlené části 

viditelné strany Měsíce 

 doba mezi dvěma stejnými fázemi Měsíce je synodický měsíc, trvá 29,5 dne (od 

úplňku do úplňku) 

 první čtvrť (tvar písmene D – „dorůstá“, Měsíc vychází kolem poledne) 

 úplněk (Měsíc vychází při západu Slunce) 

 poslední čtvrť (tvar písmene C – couvá, Měsíc vychází kolem půlnoci) 

 nov (osvětlenou část Měsíce nevidíme) 

 

Slapové jevy: 

 periodické deformace tvaru Země, vznik vlivem přitažlivosti Měsíce a Slunce, jejich 

projevem je dmutí moře (příliv a odliv) a zpomalování zemské rotace (zpomaluje 

se o 1,7 tisíciny sekundy za století) 

 je-li souhlasné působení Měsíce a Slunce (v novoluní a úplňku), nastává skočný 

příliv 

 v první a třetí čtvrti – hluchý příliv 

 k přílivu dochází jak na straně přivrácené k Měsíci (voda je zde nejvíce 

přitahována), tak i odvrácené (voda je přitahována méně než střed Země – převaha 

odstředivé síly) 

 doba mezi dvěma přílivy je přibližně 12,5 hod 

 dmutí na otevřeném oceánu je poměrně malé, výrazně se projevuje v zálivech 

 

Zatmění Měsíce: 

 Země se dostane mezi Měsíc a Slunce 

 při zatmění Měsíce musí být Měsíc v úplňku 

 Měsíc musí procházet ekliptikou nebo být poblíž ní 

 je vidět z celé polokoule Země 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zatmění Slunce: 

 Měsíc se dostane mezi Zemi a Slunce  

 může nastat pouze při novu 

 úplné, částečné, prstencové (je-li měsíční stín kratší než vzdálenost Země – Měsíc) 

 nastává častěji než zatmění Měsíce, ale je viditelné pouze na malém pásu zemského 

povrchu 

 

Částečná zatmění Slunce viditelná v Česku do roku 

2011 

Datum 
Střed zatmění 

(h:min ve středoevropském čase) 

1.8.2008 10:45 

4.1.2011 9:28 

Práce s atlasem 

 

Stejně jako na Zemi, také jednotlivé části Měsíce jsou pojmenovány. Zjisti názvy alespoň 

tří měsíčních (mapa Země ve vesmíru/Povrch Měsíce): 

a) moří  

b) kráterů  

 

Zakresli vzájemnou polohu Země, Měsíce a Slunce při (mapa Vesmír ze Země a Země 

z vesmíru/Zatmění Slunce a Měsíce): 

a) zatmění Měsíce 

b) zatmění Slunce 

Práce s internetem 

Zjisti následující údaje o Měsíci (http://mesic.astronomie.cz/cisla.htm): 

a) maximální vzdálenost Měsíce od Země  

b) minimální vzdálenost Měsíce od Země  

c) rozdíl mezi gravitací na Zemi a na Měsíci  

d) jaká by byla tvoje váha na Měsíci  

e) jak rychle se Měsíc vzdaluje od Země  

 

Pokud se o Měsíc budeš zajímat podrobněji, jistě se po čase setkáš s termíny Lunochod, 

librace a terminátor. Zjisti, co tyto termíny znamenají (http://cs.wikipedia.org). 

a) Lunochod  

b) librace  

c) terminátor  

Úplná a částečná zatmění Měsíce pozorovatelná v Česku do roku 2015 

Datum 

Střed zatmění 

(h:min ve středo- 

evropském čase) 

typ zatmění velikost* 

21.2.2008 4:26 úplné 1,11 

16.8.2008 22:10 částečné 0,81 

31.12.2009 20:23 částečné 0,08 

21.12.2010 9:16 částečné 0,26 

15.6.2011 21:12 úplné 1,71 

25.4.2013 21:07 částečné 0,02 

25.9.2015 3:47 úplné 1,28 

*velikost vyjadřuje, jaký násobek průměru měsíčního disku je nejvíce ponořen do 

zemského stínu 


