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Měsíc — vzpomínka na dobu dávno minulou
Dovolte mi zavzpomínat si na dobu před 10 lety, kdy jsem se přestěhoval ze sídliště Polabiny v Pardubicích do Hradce Králové, na Benešovu
třídu (přesněji na její severní konec, kde jsou domy s okny na sever a na
jih). Najednou jsem zjistil, že z jižního balkónu je moc pěkný rozhled, že
nestíní okolní paneláky a že horizont je nádherně nízko.
Ve stejné době se mi také poštěstilo sehnat malý astronomický dalekohled AD 800 s ručně poháněnou paralaktickou montáží; stalo se tak na
inzerát v Říši hvězd od jednoho astronoma amatéra z Bystrého u Poličky.
(Vím, že to není bůhvíjaký stroj, ale později se stejně osvědčil jako pointer
při pokusech o fotografování oblohy teleobjektivem 4/200.) Jedním z prvních objektů, který jsem sledoval jako novopečený majitel „dalekohleduÿ,
byl náš nejbližší soused, mám teď na mysli přirozenou družici Země, to jest
náš Měsíc.
Tehdy měl člověk ještě spoustu volného času a mohl se více věnovat
takovým příjemným činnostem, jako je pozorování Měsíce, kreslení jeho
krásných zákoutí, na pevnině i na moři. Právě kresby z let 1993 – 1994,
které jsem náhodou objevil na začátku roku letošního v dávno zapomenuté
krabici, nás budou provázet dalším povídáním o Měsíci.
U každé kresby je nejprve uvedeno číslo útvaru na mapce, jeho jméno,
datum pozorování, a přibližný čas (SEČ). V tab. 1 jsou připomenuty osobnosti, po nichž jsou útvary pojmenovány. Pozorovací podmínky a osvětlení
charakterizuje hodnota colongitudo, tj. selenografická délka ranního terminátoru kladně počítaná na východ, a librace — selenografická šířka b
a délka l bodu, který má Zemi právě v zenitu (šířka je kladná na sever,
délka na západ). Na obrázcích je sever dole a východ vpravo, vždy se
jedná o světové strany z pohledu pozemského pozorovatele. Číselné a další
podrobnější údaje o měsíčních útvarech čerpám převážně z [1].
Kresba na titulní straně zachycuje okolí kráteru Bullialdus, v oblasti Mare Nubium
na jižní polokouli Měsíce. Podrobnější popis dále v textu.
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Očima jsou na měsíčním disku rozpoznatelné světlé a tmavé skvrny,
které dodnes nazýváme pevniny a moře. Zakladatelem jejich názvosloví
(nomenklatury) je Giovanni Baptista Riccioli, profesor filozofie, teologie
a astronomie v Bologni, který v roce 1651 vydal mapu Měsíce. Moře na
ní pojmenoval podle předpokládaných vlivů Měsíce na počasí (věřilo se,
že když Měsíc přibývá, bude hezky, a když ubývá, bude zataženo a sychravo), krátery dostaly jména podle astronomů, matematiků, geometrů,
přírodovědců a filozofů (v historickém sledu od severu k jihu) a např. pohoří měla jména odpovídajících pozemských útvarů. Česká a latinská jména
moří na přivrácené straně Měsíce shrnuje přiložená tab. 2.
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Obr. 1 — Složený snímek Měsíce ze sondy Luna 2. Jsou vyznačena
čísla měsíčních útvarů, jež popisuji v článku.
Původ měsíčních moří a pohoří musíme hledat v dávné minulosti,
v éře tzv. „velkého bombardováníÿ, kdy ve sluneční soustavě obíhalo velké
množství menších těles, která se často srážela s planetami a jejich měsíci.
Toto období skončilo asi před 4 miliardami roků, když na Měsíc dopadlo
několik obrovských impaktů, jež vyhloubily mořské pánve jako např. Mare
Imbrium. Pánve se mezi 3,8 až 3,1 miliardami let zaplnily stovky metrů
tlustou vrstvou bazaltových láv. Na okrajích moří pak zůstaly patrné valy,
které dnes nazýváme pohoří.
Nejtypičtějšími útvary na Měsíci jsou však bezpochyby krátery. Jen
na přivrácené straně nalezneme 300 000 kráterů větších než 1 km. Většina
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takovýchto útvarů má impaktní původ , tzn. že vnikly dopadem cizího kosmického tělesa na povrch Měsíce. Obecně platí, že při impaktu vznikne
kráter s přibližně desetinásobným průměrem, než mělo původní těleso.
Největší krátery s průměry 60 až 300 km se nazývají valové roviny.
Jejich val je velmi členitý, mnohdy překrytý menšími mladšími krátery. Na
dně valové roviny nalezneme malé krátery, pahorky, brázdy; dno přitom
sleduje zakřivení měsíčního kulového tělesa. Vždy se jedná o velmi ploché
útvary, např. při průměru valové roviny 150 km dosahuje převýšení hřebene
valu nad okolním terénem jen 2 500 m.

Clavius [2. I. 1993, 18:00 SEČ, col. 23◦, b = −5,3◦, l = −5,6◦ ] Nejvýraznější valovou rovinou je na jižní polokouli Clavius, val má polygonální
obrys, průměr 225 km. Uvnitř Clavia je zajímavá řada postupně se zmenšujících kráterů Rutherfurd – Clavius D – C – N – J – JA, na které lze
otestovat rozlišovací schopnost dalekohledu.
1

2
Gassendi [4. I. 1993, 21:30 SEČ,
col. 49◦, b = −2,8◦, l = −6,5◦ ] Kráter
Gassendi je další nápadnou valovou rovinou s průměrem 110 km. Na jihu se
val snižuje pod 200 m, na východě a západě vystupuje však 2 500 m nad dno;
val je přerušen mladším kráterem Gassendi A (33 km/3 600 m). Nachází se
na severním okraji Mare Humorum. Na
dně valové roviny jsou viditelné pahorky
a centrální hory, většími dalekohledy i
složitá soustava brázd Rimae Gassendi.
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Dalším, snad nejhezčím typem kráterů jsou kruhová pohoří o průměru
od 20 do 100 km. Jejich tvar je pravidelný, kruhový, s ostrým okrajem.
Svahy uvnitř kráteru mívají větší sklon (20◦ až 30◦ ) než vnější (5◦ až 15◦ );
dno je zpravidla níže než okolní terén. Tzv. Schröterovo pravidlo nám říká,
že objem valu nad úrovní okolí je roven objemu kráterové prohlubně.
Copernicus [ 2. I. 1993, 17:00 SEČ, col. 23◦,
b = −5,4◦, l = −5,5◦ ] Toto kruhové pohoří má
průměr 93 km a hloubku 3 760 m. Koperník je
zachycen v době západu Slunce, kdy se jeho dno
již topí ve tmě a východní val jasně září na terminátoru. Přitom jsou dobře patrné terasy, jež
vznikají postupnými sesuvy materiálu na svazích
valu. Před několika hodinami bylo ještě patrné
1 200 m vysoké centrální pohoří. Za úplňku je
kráter výrazným centrem jasných paprsků, které
sahají až do vzdálenosti 800 km. Jedná se o jeden z nejmladších velkých kráterů, vzniknul totiž
impaktem asi před 800 mil. lety.
3

Přejděme nyní k obyčejným kráterům, kruhovým prohlubeninám s průměry 5 až 60 km. Val takového útvaru je kruhový, má relativně ostrý okraj
a marně byste zde hledali terasovité struktury či centrální vrcholky, jako
v případě kruhových pohoří. Poměr hloubky ku průměru se pohybuje od
1 : 5 do 1 : 10.

Proclus [ 22. VII. 1994, 23:40 SEČ, col. 87◦, b = −6,2◦, l = 4,8◦ ]
Samotný polygonální kráter Proclus s průměrem 28 km je sice malý, ale
jedná se o centrum nesymetrické soustavy jasných paprsků, které nalezneme
4
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východně od Mare Crisium. Jako nejjasnější se jevil val kráteru, jasné
skvrny vpravo od kráteru jsou vyznačeny tečkováním. Východně od kráteru
je tmavší planina Palus Somni (český překlad je Bažina spánku).
Cassini [30. I. 1993, 20:00 SEČ, col. 5◦, b = −4,4◦, l = −6,4◦ ]
Kráter Cassini (57 km/1 240 m) je charakteristickým představitelem zatopených kráterů. Uvnitř můžeme pozorovat ještě dva menší krátery Cassini
A (17 km/2 830 m) a B.
Krátery menší než 5 km, tzv. kráterové jamky, jsou již pozorovatelné
jen velkými dalekohledy. Mějme však na paměti, že měsíční povrch hustě
pokrývá obrovské množství kráterů ještě menších, ze Země nepozorovatelných. Při dopadech malých těles na Měsíc, jež není chráněn žádnou atmosférou, se jeho povrch drolí a dnes, za tři miliardy let, je pokryt asi
dvacetimetrovou vrstvou sypké měsíční půdy neboli regolitu.
Dalšími útvary, které lze spatřit na povrchu Měsíce, jsou např. zlomy,
hory, mořské hřbety, brázdy, dómy, soustavy paprsků či řetízky kráterů.
Jejich původ je různý — impaktní, vulkanický i tektonický. Některé z nich
si podrobněji popíšeme a ukážeme na následujících obrázcích.
5

Rupes Recta [31. I. 1993, 20:30 SEČ, col. 17◦, b = −3,1◦, l =
−7,2 ]
Přímý zlom, dříve zvaný Přímá stěna nebo Val Beta, je nej6

◦
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známějším zlomem na Měsíci. Je dlouhý 110 km, vysoký 240 až 300 m,
zdánlivá šířka dosahuje 2,5 km – není to tedy žádný strmý sráz, ale svah
se sklonem asi 7◦ (1 : 9). Při vycházejícím Slunci (po první čtvrti, viz
tento obrázek) vrhá nápadný stín, před západem Slunce svah naopak jasně
září. Zlom se nachází na západním okraji Mare Nubium. Mezi další útvary zachycené na obrázku patří krátery Alpetragius (dole, s výrazným
středovým masivem, 40 km/3 900 m), Arzachel (velký kráter vlevo dole,
97 km/3 610 m), Thebit (nalevo od zlomu, 57 km/3 270 m) a valová rovina
Purbach (118 km/2 980 m).

Mons Piton [30. I. 1993, 19:00 SEČ, col. 4◦, b = −4,5◦, l = −6,5◦ ]
Osamělý horský masiv vystupující více než 2 000 m nad úroveň Mare Imbrium. Průměr základny (25 km) je asi jedenáctinásobkem jeho výšky.
V blízkosti hory se nachází malé krátery Kirch a Piazzi Smyth.
7

Dorsum Heim [ 29. VI. 1993, 22:30 SEČ, col. 47◦,
b = +1,3◦, l = +4,1◦ ] Heimův mořský hřbet dlouhý
130 km najdeme v Mare Imbrium, jižně od Sinus Iridum.
Menší krátery na obrázku se jmenují Heis, D a Caroline
Herschel, C, V.
8

Brázdy jsou po kráterech nejběžnější útvary, známe
jich tisíce. Jsou to rýhy široké maximálně 5 km a dlouhé
stovky kilometrů. Tyto pukliny v měsíční kůře zaváté
prachem mohly vzniknout pnutím povrchových vrstev tělesa Měsíce. Pozoruhodné jsou zejména velmi úzké klikaté
(sinusovité) brázdy, jež jsou zřejmě pozůstatkem lávových
kanálů z období, kdy se zaplňovaly mořské pánve.
Poblíž terminátoru, jen za velmi šikmého osvětlení, lze spatřit mořské
hřbety, jsou totiž vysoké pouze desítky metrů. Jejich vznik je spojen buď
s místním stlačením mořského materiálu, anebo jde o původní nerovnosti
povrchu překryté lávou.
–6–

Na osamělé hory v měsíčních mořích se musíme dívat jako a na zbytky
valů kráterů, které byly takřka úplně lávou zality. Vystupující vrcholky
dosahují výšky tisíců metrů, základna může mít průměr desítek kilometrů.
Měsíční dómy, kruhové kopce s typickým průměrem 15 km a výškou
jen 100 m, jsou pravděpodobně sopky, z nichž vytékala řídká láva. Na
vrcholku dómu bývá někdy pozorovatelná malá jamka.
Pokud bychom na Měsíci hledali místo nejzáhadnější, nejspíš bychom
zvolili okolí kráteru Aristarchus. Právě zde bylo pozorováno nejvíce krátkodobých úkazů (anglicky LTE – lunar transient events), jako jsou zamlžení,
dočasné barevné změny, zjasnění či zmizení povrchových útvarů.
Zatím existují stovky publikovaných zpráv o LTE, objektivní pozorování jsou však velmi obtížná. Vysvětlení příčin takových jevů není zcela
jisté, ale nejpravděpodobnější možností jsou úniky plynu z nitra Měsíce,
které mohou zvířit prach na povrchu a způsobit např. místní zákal.

Aristarchus [ 2. VII. 1993, 0:10 SEČ, col. 61◦, b = −0,5◦, l = +4,6◦ ]
Vyjímečně jasný kráter Aristarchus (40 km/3 000 m) je dobře viditelný i na
noční straně Měsíce v popelavém světle. Ve srovnání s ostatními krátery se
jedná o mladý útvar, vznikl asi před 450 milióny let. Směrem na východ od
Aristarcha najdeme zatopený kráter Herodotus (25 km), od něho na sever
vybíhá největší sinusovité údolí na Měsíci — Vallis Schröteri.1 Dno údolí je
ploché a vine se jím velmi úzká klikatá brázda, nepozorovatelná ze Země.
9

Nakonec představíme malebnou krajinu na východě Mare Nubium.
Nejnápadnějším kráterem v této oblasti je určitě Bullialdus, skrývá se tu
1

V anglické literatuře se užívá názvu Cobrahead (Hlava kobry).
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i jedna z měsíčních kuriozit. Obrázek ve větším provedení najdete i na
obálce Povětroně.
Bullialdus [1. II. 1993, 18:00 SEČ, col. 28◦, b = −1,9◦, l = −7,5◦ ]
Nádherný kráter Bullialdus (61 km/3 510 m) má výrazné terasovité valy
a středovou horu. Pěkným útvarem je též mělké údolí označované písmenem W, které se od kráteru táhne doprava dolu. Asi v polovině je údolí
překlenuto 10 km širokým valem, který vypadá jako most. Na obrázku
najdeme také několik zatopených kráterů — shora (tj. od jihu) je to Kies
(44 km/380 m), Lubiniezky (44 km/770 m), E a ve tmě se ještě skrývá
Agatharchides (49 km/1 180 m).
10

Říká se, že určité místo měsíčního povrchu se znovu poštěstí pozorovat
při stejném osvětlení teprve za několik let. Na Měsíci jsou však stovky
dalších zajímavých míst a útvarů viditelných malými i velkými dalekohledy,
které možná doposud unikaly vaší pozornosti.
Miroslav Brož
[1] Rükl, A.: Atlas Měsíce. Aventinum, Praha, 1991
[2] Kopal, Z.: Vesmírní sousedé naší planety. Academia, Praha, 1984
[3] Hajduk, A., Štohl, J.: Encyklopédia astronómie. Obzor, Bratislava,
1987
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[4] Gabzdyl, P.: Měsíc v dalekohledu. Sdružení hvězdáren a planetárií,
Amatérská prohlídka oblohy, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, Brno, 1997
1. Christoph Klau (1537–1612) — německý matematik a astronom.
2. Pierre Gassendi (1592–1655) — francouzský teolog, matematik a astronom.
Jako první pozoroval přechod Merkuru přes Slunce v roce 1631, předpovězený Keplerem.
3. Mikuláš Koperník (1473–1543) — slavný polský astronom, který ve svém
díle De Revolutionibus prosazoval heliocentrickou soustavu.
4. Proklos Diadochos (410–485 n. l.) — aténský filozof.
5. Giovanni Domenico Cassini (1625–1712) — francouzský astronom italského
původu; objevil čtyři měsíčky Saturnu a Cassiniho dělení v prstenci. Jeho
syn Jacques Cassini (1677–1756) byl po něm ředitelem observatoře v Paříži.
7. Piton je název jednoho z vrcholů v tenerifském masivu. Gottfried Kirch
(1639–1710) byl německý astronom, který objevil velkou kometu z roku
1680. Charles Piazzi Smyth (1819–1900), britský královský astronom, je
autorem mystiky čísel kolem Cheopsovy pyramidy.
8. Albert Heim (1849–1937) — švýcarský geofyzik.
9. Aristarchos ze Samu (asi 310–230 př. n. l.) — řecký astronom, který jako
první učil, že Země obíhá okolo Slunce a otáčí se kolem své osy. Hérodotos
z Halikarnássu (asi 485–425 př. n. l.) — řecký historik, zvaný též Otec historie. Johann H. Schröter (1745–1816) byl německý selénograf, pozorovatel, autor díla Selenotopographische Fragmente.
10. Ismaël Bulliau, (1605–1694) — francouzský astronom, historik a teolog.

Tab. 1 — Jména osobností, po kterých jsou pojmenovány popisované krátery a další útvary.

Mare Anguis

Moře hada

Mare Marginis

Moře okraje

Mare Australe
Mare Cognitum
Mare Crisium
Mare Fecunditatis
Mare Frigoris
M. Humboldtianum
Mare Humorum
Mare Imbrium

Moře jižní
Moře poznané
Moře nepokojů
Moře hojnosti
Moře chladu
M. Humboldtovo
Moře vláhy
Moře dešťů

Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare

Moře
Moře
Moře
Moře
Moře
Moře
Moře
Moře

Mare Insularum

Moře ostrovů

Mare Vaporum

Nectaris
Nubium
Orientale
Serenitatis
Smythii
Spumans
Tranquillitatis
Undarum

nektaru
oblaků
východní
jasu
Smythovo
zpěněné
Klidu
vln

Moře par

Tab. 2 — Latinské a české názvy moří na přivrácené straně Měsíce.
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Co pozorovat na Měsíci? Librace
V řadě publikací se čtenář doví, že povrch Měsíce je ze Země natolik
dobře prozkoumán, že astronom – amatér s „amatérským dalekohledemÿ
(takřka nikde není specifikováno, jaké rozlišení má autor namysli) nemůže
nic nového objevit, ani k poznání měsíčního povrchu přispět. To platí už
pro starší knihy z doby před nástupem družic.
Pravda je taková, že žádné pozorování uskutečnitelné amatérem nevede samo o sobě k zásadnímu objevu v astronomii — tedy ani takové, které
literatura za užitečné zpravidla pokládá.

Obr. 1 — Měsíc čtyři dny po úplňku 2. 6. 1991 (tj. lunace 847),
pozorováno již za přímého slunečního světla, [VLEVO] je pohled
pouhým okem, od 6 h 40 min SEČ, [VPRAVO] kresba pomocí
triedru 10×50 bez stojanu, 6 h 11 min až 6 h 40 min SEČ.
V době, kdy jsem se pozorováním Měsíce (spíše by bylo dobré říci
kreslením pro radost) zabýval, tvrdilo se, že má smysl pozorovat librační
oblasti Měsíce, které jsou známé méně přesně. Pozorování libračních oblastí
může po zpracování rozšířit naše vědomosti o reliéfu okraje Měsíce, a tak
zpřesnit i předpovědi zákrytů hvězd Měsícem, které se dnes měří na setiny
až tisíciny sekundy. Kdo sleduje rozvoj kosmonautiky, ví o sondě Lunar Prospector, která z nízké oběžné dráhy kolem Měsíce zmapovala celý
povrch, takže jestli byli amatéři na Zemi předtím v roli paběrkovatelů, dnes
jsou na tom ještě jednou tak špatně (z hlediska užitečnosti pro selenografii).
Librační oblasti
Latinské slovo „libraÿ znamená „váhyÿ. Dříve byly váhy jen miskové
a ve stavu blízko vyvážení se (pokud je někdo neustálil) chovaly jako mechanický oscilátor — kolébaly se. Librace Měsíce je odvozená právě od
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tohoto kolébání, Měsíc se z hlediska pozemského pozorovatele velice pomalu „kolébáÿ. Jeho rotace je vázaná, natáčí tedy k Zemi stále stejnou
stranu, ovšem ne zcela přesně. Je to způsobeno celkem třemi jevy, podle
nichž druhy librace pojmenováváme.

Obr. 2 — Okolí kráteru Moretus den před poslední čtvrtí, pozorováno 8. 9. 1993, 3 h 18 min – 4 h 48 min SEČ při zvětšení
80×, monocentrickým okulárem.

Obr. 3 — Kráter Grimaldi na terminátoru. Pozorováno 5. 8. 1994,
den před úplňkem, refraktorem 80/1200.
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Obr. 4 — Měsíc pět dní po novu, 10. 1. 1992 19 h 23 min –
21 h 17 min. Použitý přístroj Keplerův dalekohled 80 mm/1,2 m,
zvětšení 48×, montáž křížová azimutální. Pozorovací podmínky
byly velmi dobré, velmi dobře byl také viditelný popelavý svit,
ale nešlo na něm rozlišit žádné podrobnosti. Průměr původní
kresby byl 20 cm, orientace východ vlevo, sever nahoře (stranově
převrácená). Čistý pozorovací čas dosáhl rekordních 94 minut.
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Během této doby se zřetelně posunulo rozhraní světla a stínu a
vynořily se nové detaily. Okolo 20 h 30 min jsem pozoroval zákryt
a výstup hvězdy.
Librace v šířce: osa rotace Měsíce není kolmá k rovině jeho oběhu
kolem Země. Měsíc proto přibližně polovinu oběhu přivrací k Zemi severní
polokouli, druhou polovinu polokouli jižní. Podobně jako Země ke Slunci.
Na Měsíci to ovšem nezpůsobuje změny ročních dob, ale cca 12× rychlejší
přivracení střídavě severních a střídavě jižních polárních oblastí k Zemi.
Librace v délce: dráha Měsíce kolem Země je nekruhová. Tak nekruhová, že kdyby někdo nakreslil Zemi s dráhou Měsíce kolem a nechal ji bez
popisu, většinu lidí by asi napadlo, že je to Slunce s některou z planetek.
V důsledku toho je také značně proměnná rychlost s jakou Měsíc kolem
Země obíhá. Rotace Měsíce, třebaže je vázaná, nemůže být v důsledku
nepředstavitelně obrovského momentu setrvačnosti Měsíce vázaná naprosto
bezvýhradně. Je-li Měsíc blízko Země (v perigeu, též přízemí), předbíhá
oběh Měsíce rotaci a my můžeme nahlédnout poněkud za jeho západní
okraj. Je-li Měsíc daleko od Země (v apogeu, též odzemí), je oběh Měsíce
pomalejší a po přechodnou dobu je rotace poněkud „napředÿ a my můžeme
vidět za východní okraj.
Paralaktická librace je způsobena blízkostí Měsíce. Měsíc je v průměru
od Země ve vzdálenosti 30 průměrů Země, tedy na první pohled dosti
daleko. Ale přeci jen tak blízko, že není lhostejné, z kterého místa na Zemi
se na Měsíc díváme. Podle toho odkud Měsíc pozorujeme se nám poněkud
jiná polovina Měsíce jeví jako momentálně přivrácená. Naši polohu na
Zemi z tohoto hlediska určuje především rotace Země — to zda nám Měsíc
vychází nebo zrovna zapadá. Paralaktická librace má jen vedlejší význam.
Všechny tyto librace dovolují pozemskému pozorovateli spatřit 61%
měsíčního povrchu (ne pochopitelně najednou). Bez přispění paralaktické
librace by tato hodnota činila 59%.
Podrobné mapy libračních oblastí uvádí Atlas Měsíce A. Rükla.

Obr. 5 — Terminátorová a současně librační oblast na jižním pólu
Měsíce, úplněk 30. 9. 1993, 21 h 13 min – 22 h 3 min. Pozorováno
při zvětšení 120×.
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Obr. 6 — Kráter Clavius při různém osvětlení a libraci. [VLEVO]
je pozorování z 26. 8. 1993 (9 dní po novu) ze stanoviště Zhořec
– Tábor, [VPRAVO] pak z 27. 9. 1993 (5 dní po první čtvrti), 19 h
47 min – 21 h 25 min.
Vladimír Kocour ml.

Polostínové zatmění Měsíce 25. 1. 1999
V minulém roce dne 25. 1. 1999 večer nastal jeden nepříliš vyjímečný
a zajímavý úkaz — jednalo se o polostínové zatmění Měsíce. Tento jev
nastává vždy, když Měsíc vstoupí do polostínu Země, nastává také před a
po částečném či úplném zatmění.
Řada lidí je toho názoru, že se tento úkaz nedá téměř pozorovat, pouze
fotograficky a to ještě s obtížemi. Tentokrát se však měl Měsíc schovat do
polostínu na 1,003 svého průměru, a proto jsme se s Martinem Lehkým
o takové pozorování pokusili.
Počasí během dne nám nebylo příliš nakloněno, ale k večeru si přece
jenom dalo trochu říct. Krátce po soumraku jsme se sešli v pozorovacím
domečku. Na obloze byly zbytky vysoké oblačnosti. Maximální fáze zatmění nastávala ještě v době, kdy byl Měsíc nízko nad obzorem, vyčkávali
jsme tedy, dokud Měsíc nevyjde výš.
Po chvíli netrpělivého čekání a sledování pohybu cirrů na nás skrze
mraky Měsíc vykoukl. Na první pohled bylo jasné, že má pravý horní
okraj ztemnělý. Bylo to patrné jak pouhým okem, tak i v dalekohledu
Somet Binar 25×100. Čím více ubíhal čas a Měsíc vystupoval z polostínu,
tím byl setmělý okraj jasnější.
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Obr. 7 — Fotografie polostínového zatmění Měsíce 31. ledna 1999,
refraktor 110/1650 + Praktica MTL50, film Kodak Gold 100 ASA.
[VLEVO] 17:05 UT, 1/30 s, [VPRAVO] 17:39 UT, 1/60 s.
Pomocí refraktoru 110/1650 se nám podařilo skrze cirry ulovit několik snímků. Bohužel Martin Lehký po vyvolání negativu zjistil, že mu
foťák nepřevíjel negativ, i když se tak tvářil, a měl všechny fáze na jednom políčku. Jediným výsledkem jsou tedy dva snímky, které jsem pořídil
pomocí svého fotoaparátu, a naše vizuální pozorování. Nakonec jsme byli
spokojeni alespoň s tím, co jsme viděli.
Josef Kujal

Zatmění Měsíce 21. ledna 2000
Bylo ráno 21. ledna něco před čtvrtou hodinou a já se snažil vyhrabat z postele. Vůbec se mi nechtělo vstávat, ale pak jsem si vzpomněl,
jak jsem na lednové společnosti nabádal, aby dnešní zatmění Měsíce nikdo
nepromeškal, a přece jenom jsem vstal.
Od večera na mě čekal připravený teleobjektiv s fotoaparátem na stativu stojící u schodiště. Mohutné hučení větru ozývající se ze ztemnělé
zahrady mě varovalo, abych nejdříve obhlédl situaci venku bez fotoaparátu.
A opravdu, při otevření vstupních dveří mně je poryv větru málem vytrhl
z ruky, ale přesto jsem pokračoval ve své cestě do západní části zahrady
za účelem přesvědčit se, zdali přece jenom není alespoň minimální možnost
spatřit Měsíc. Nade mnou se nízko a rychle valily těžké mraky osvícené
osvětlením z Hradce, bez sebemenší možnosti, že se v nich objeví trhliny.
Chvíli jsem v zahradě vyčkával, zdali se počasí přece jenom neumoudří.
Byl jsem si vědom, že v takovém větru stejně nebude možné fotografovat,
– 15 –

ale chtěl jsem se alespoň pouhým okem pokochat pohledem na postupně se
ztrácející Měsíc. Ve chvíli, kdy kolem mě proletěla již druhá ulomená velká
větev, mi došlo, že již nejde o zatmění Měsíce, ale mně o zdraví, a rychle
jsem se vrátil domů mezi pevné zdi.
Vše nakonec nedopadlo tak špatně, jak to brzy ráno vypadalo. Po
příchodu do práce, asi okolo půl sedmé, jsem z osmého patra bývalého
Stavoprojektu zpozoroval, že se ze severozápadu přece jenom blíží nějaké
trhliny v mracích. Za několik minut se opravdu ukázal srpek Měsíce. Bylo
to asi v 6:40 a Měsíc byl viditelný asi půl minuty. Nakonec jsem byl asi
jeden z mála, který z tohoto zatmění Měsíce v Hradci Králové aspoň něco
viděl.
Martin Cholasta

Kráter Wargentin
Jako malou upoutávku na zajímavý měsíční útvar berte následující
snímek, který vzniknul na hvězdárně v Hradci Králové 10. IV. 1998 ve
23:10:41 UT při použití refraktoru 200/3500 a CCD kamery PixCel255
(ST–5C), expoziční doba byla 0,01 s.

Kráter Wargentin je největší zástupce vzácně se vyskytujících kráterů,
vyplněných až k okraji tmavým mořským materiálem (lávou). Má průměr
84 km a na jeho zvýšeném dně jsou tušit četné mořské hřbety, též zvané
„žílyÿ. Nalezneme jej na jihovýchodním okraji měsíčního disku (při pohledu
ze Země), Slunce vychází 2–3 dny před úplňkem a zapadá tři dny před
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novem. Jméno dostal kráter podle švédského astronoma Pehra Vilhelma
Wargentina (1717–1783), který působil jako ředitel Stockholmské observatoře.
A ještě jeden kráter na závěr — severně od Wargentinu se nachází
mohutná valová rovina Shickard, jejíž průměr dosahuje 227 km. Dno je
částečně zatopeno, a proto jsou na něm viditelné tmavé skvrny. Kráter
je pojmenován podle Wilhelma Schickarda (1592–1635), německého matematika a astronoma, který se jako první pokusil určit dráhu meteoru ze
současných pozorování konaných z různých míst.
Miroslav Brož
[1] Rükl, A.: Atlas Měsíce. Aventinum, Praha, 1991

Měsíc rukou malíře
Nejdříve bych měl napsat něco o vzniku kreseb. Udělat takovýhle
obrázek dá dost práce.

Obr. 8 — [VLEVO] Obrázek celého Měsíce ve čtvrti. Tohle mi
trvalo asi dvě hodiny. Pozorováno na podzim 1992, refraktorem
60 mm při zvětšení 80×. Zajímavý detail je stín vržený středovým
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vrcholkem Alphonsovým. To je světelná situace, vyskytující se
toliko zcela výjimečně. [VPRAVO] Theophilus, Cyrillus, Catharina
dne 6. října 1993. Reflektor 11,5 cm, 72× zvětšení.

Obr. 9 — Krátery Azachel (1), Alphonsus (2) a Ptolemaeus (3)
dne 23. září 1993 reflektorem newton 11,5 cm, zvětšení 72×. Menší
označené krátery: Herschel (4), Albateginus (5) a Klein (6). Zajímavé jsou různé menší krátery a kráterovité útvary, které v tomto
světle vypadají velice výrazně. V opačné fázi Měsíce jsou ovšem
zpravidla zcela nepozorovatelné a vynořují se naopak zcela jiné,
podobně zřetelné.
– 18 –

V zásadě je třeba nejprve pořídit několik náčrtků přímo u dalekohledu.
Zpravidla to dělám tak, že nejprve se pokusím co nejrychleji zachytit světelnou situaci objektu, tedy polohu a rozhraní stínů. Mám už takříkajíc
„v okuÿ několik základních stupňů šedi, které značím různým počtem křížků. Tohoto způsobu používám především tam, kde se jedná o větší plochy.
Zakreslím tedy co nejvěrněji tvary stínů, nejhlubší čerň označím třemi
křížky atd. Tak vzniká první dílčí obrázek. Hned vzápětí pořizuji další
nákres a tentokráte se snažím co nejrychleji, ale hlavně co nejpřesněji
zachytit tvary. Poté se ještě v klidu vrátím k prvnímu obrázku a vyhotovuji jej ještě jednou, tentokráte si dám ovšem více času a snažím se již
o preciznější výsledek. Na základě těchto tří obrázků (pořízených tužkou
tvrdosti 0,5) pak namaluji výsledný obraz. Ten již maluji štětcem a tuší,
kterou ředím vodou, nepoužívám tedy bělobu, jde tedy vlastně o techniku
jakéhosi černobílého akvarelu.
To je tedy asi vše o technice kreseb, další komentář je u jednotlivých
obrázků.
Jan–Matěj Rak
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