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Úvod 

 

Prakticky bychom mohli tu uvést děj na pravou míru o se tu jedna. Měsíc je těleso 

z našeho povrchu kulaté, ale není to úplná pravda… Kvůli meteoritům, co způsobily 

krátery na měsíci je tedy, dalo by se říct, že je měsíc hrbolatý. Každý z nás, alespoň 

jednou kvůli měsíci neusnul. Proč na nás takhle působí, co se týče Země? Jak se to 

přesně tehdy před 4,5 miliardami lety stalo? Jak to celé vzniklo a co to způsobilo? 

Tyhle otázky jsme si určitě někdy položili, alespoň jednou, každý z nás. Tohle téma je 

dost rozsáhle, máme tolik informací, ale nikdy bych neřekla, že tu většinu sem 

nedám. 
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Historie 

 

Vznik 

Měsíc vznikl při gigantickém střetu předchůdce naší planety s tělesem asi desetkrát 

méně hmotným než Země. Podle modelů z konce minulého století se při této události 

naše Země střetla se svým dvojčetem, které obíhalo po velmi podobné dráze kolem 

Slunce. Během srážky však došlo k totální destrukci této planety a o většinu jejího 

materiálu se obohatila Země. Naše planeta se při srážce zachovala jako černá 

vdova, která svého dočasného partnera zcela zahubila. Zaniklá planeta dokonce 

dostala i jméno z řecké mytologie – Theia, podle matky Měsíce. Střet „Prazemě“ s její 

menší sestrou připomínal nepovedený tah. Theia se k Prazemi nejprve přiblížila z 

boku. Téměř tečná srážka rozžhavila materiál obou těles v místě střetu na teplotu 

přes deset tisíc stupňů Celsia a vystřelila jej na oběžnou dráhu kolem Prazemě. 

Zpomalený zbytek Theii se však už ze spárů gravitačního působení Země 

nevyprostil, zabořil se do její kůry a tím také zanikl. Kolem Země se z trosek této 

kolize vytvořil obrovský prstenec rozžhaveného materiálu, z něhož v průběhu 

několika tisíc let vznikl náš Měsíc. 
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Vývoj  

Od svého vzniku Měsíc prošel mnoha podstatnými změnami, které zcela zásadním 

způsobem změnily tvářnost jeho povrchu. Tyto jednotlivé fáze přeměny povrchu 

Měsíce můžeme rozdělit na čtyři základní období: 
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V prvním období došlo k prvotnímu bombardování tělesy, která zůstala v okolí 

Země a Měsíce po formování Sluneční soustavy. Toto všeobecné bombardování 

probíhalo v době, kdy stáří Měsíce činilo pouhých 200 až 300 miliónů let. Němými 

svědky tohoto období jsou měsíční pevniny, zejména na odvrácené polokouli. 

 

Ve druhém období byla již většina těles vymetena z dosahu Země. V této době však 

Měsíc zažil vůbec nejtěžší bombardování ve své historii. V období 400 až 800 

miliónů let vytvořila série impaktů na jeho povrchu obrovské pánve, které se staly 

základem měsíčních moří. 

Dopadající projektily musely mít grandiózní průměry, které činily alespoň 200 

kilometrů! Zatímco menší krátery z období primárního bombardování jsou na 

měsíčním povrchu rozloženy víceméně rovnoměrně a náhodně, jsou měsíční pánve 

soustředěny naopak v rovině poblíž měsíčního rovníku. 

Toto nahromadění s velkou pravděpodobností dokazuje, že muselo jít o členy 

gravitačního systému Země-Měsíc, i když se nedá zcela vyloučit možnost, že tato 

tělesa byla na oběžné dráze kolem Slunce. Na druhou stranu je možný i případ, že 

tato tělesa byla satelity samotného Měsíce. 
 

Třetí období se odehrálo v rozmezí 400 až 700 miliónů let po vzniku mořských 

bazénů (800 - 1 500 mil. let po vzniku Měsíce), kdy byly mořské pánve vyplněny 

lávou, tenkou vrstvou čedičového magmatu, která místy dosahuje tloušťky pouhých 

několika set metrů. Nejmladší vzorek magmatických čedičů, který byl dosud z Měsíce 

dovezen, neměl zcela jistě více jak 3,16 miliardy let, což dokazuje, že vyvřelá láva 

byla uložena v podpovrchových vrstvách Měsíce a na povrch se dostala až velmi 

dlouho po vzniku mořských pánví. 
 

Poslední, čtvrté, období trvá až dodnes a na měsíční tváři se nijak výrazněji 

nepodepsalo. I v tomto období sice vznikaly krátery, jako je například kráter Tycho, a 

některé menší krátery jako je, ale frekvence těchto dopadů byla jen nepatrná a 

měsíční spánek byl narušován jen sporadicky. 

 

 

 

Geologie Měsíce  

 

Složení  
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Mezi chemické prvky, o nichž je známo, že se nachází na měsíčním povrchu v 

regolitu patří kyslík (40 %), křemík (20 %), železo (12 %), vápník (8,5 %), hořčík (4,8 

%), hliník (7,3 %) a titan (4,5 %). Zdá se, že uhlík (C) a dusík (N) jsou přítomny jen v 

množstvích uložených díky slunečnímu větru. Data z neutronového spektroskopu 

sondy Lunar Prospector naznačují ještě přítomnost vodíku (H) soustředěného na 

pólech. 
 

Vnitřní stavba 

Současné modely vnitřní stavby Měsíce byly odvozeny z údajů seismometrů (je 

přístroj, který měří a pořizuje zápis velikosti, síly vln) zanechaných během programu 

Apolla a z měření změn gravitačního pole při oběhu kosmických sond a lodí kolem 

Měsíce. Hmotnost Měsíce dostačuje k tomu, aby se vyloučila existence nějakých 

větších dutin uvnitř Měsíce. Jeho nízká hustota (~3344 kg.m−3) ukazuje na malý 

obsah kovových prvků. 
 

Měsíční jádro 

Měsíc má pravděpodobně železné jádro, které má poloměr menší než 350 km. 

Neexistence vlastního magnetického pole kolem Měsíce ukazuje, že jádro by mělo 

být celé pevné. Studie librací Měsíce (malých odchylek od jeho rotace) naopak 

ukazují, že jádro je ještě tekuté. Velikost poloměru měsíčního jádra dosahuje asi 

čtvrtinového poloměru Měsíce, na rozdíl od většiny terestrických (je planeta, která je 

složena především z křemičitanových hornin) planet a měsíců, které mají železná 

jádra dosahující asi polovičního poloměru, než je poloměr celého tělesa. 
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Měsíční plášť 

Rozbor hornin dopravených během programu Apollo vede k hypotéze, že velká část 

Měsíce byla jednou roztavena. Současné modely ukazují, že k roztavení muselo dojít 

krátce po vytvoření Měsíce a vzniklý magmatický oceán dosahoval hloubky asi 500 

km. Toto číslo ale není s jistotou známo, několik studií uvádí právě 500 km či více. 

Jak se magmatický oceán ochlazoval docházelo k postupné krystalizaci. První 

minerály, které se vytvořily v tomto oceánu byly železnaté a hořčíkové křemičitany 

olivín a pyroxen (jsou skupinou minerálů). Protože tyto minerály měly větší hustotu 

než roztavený materiál kolem nich, klesly ke dnu a vytvořily měsíční plášť.  
 

Měsíční kůra 

Kůra Měsíce je průměrně asi 50 km silná (s odchylkou ±15 km). Na odvrácené straně 

Měsíce by měla být kůra silnější. Zatímco v době misí Apollo byla určena tloušťka 

kůry v těchto místech asi na 60 km, nedávné přehodnocení naměřených údajů 

ukazuje na menší hodnotu mezi asi 30 a 45 km. Hustota kůry není všude stejná, 

bazalty tvořící měsíční moře mají větší hustotu než horniny tvořící měsíční pohoří. To 

vede k existenci anomálií gravitačního pole. Nad místy se zvýšenou hustotou 

nazývanými „mascony“ je silnější gravitační pole, než je nad pohořími. Nejvíce 

zastoupenými prvky v měsíční kůře jsou uran, thorium, draslík, křemík, hořčík, 

železo, titan, vápník a hliník. 
 

Útvary na Měsíčním povrchu 

Měsíční povrch je pokryt impaktními krátery, sopečnými vyvřelinami, několika 

sopkami, vyvýšeninami, lávovými proudy a depresemi naplněnými magmatem. 
 

Měsíční vysočiny 

Vlastnost měsíčního povrchu, která jej odlišuje nejvíce od povrchů ostatních těles 

sluneční soustavy, např. od podobného povrchu Merkuru, je kontrast mezi jeho 

světlými a tmavými zónami. Světlejší oblasti jsou měsíční vysočiny a tmavé oblasti 

jsou měsíční moře. Vysočiny jsou tvořeny anortozity (je druh hlubinné vyvřeliny) a 

jsou mnohem starší než tmavý materiál měsíčních moří. Z tohoto důvodu jsou více 

pokryty krátery. 
 

Měsíční moře 

Měsíční moře jsou sníženiny na Měsíci, které jsou vyplněny bazaltovou lávou. Často 

se shodují s „nížinami“, i když např. pánev South Pole-Aitken (je největší impaktní (je 

prohlubeň) kráter nacházející se na Měsíci) není zcela pokryta měsíčním mořem. 

Tato láva, která má nízké albedo, a proto se jeví jako tmavá, pokrývá celou třetinu 

přivrácené strany Měsíce. Naopak pouze několik málo procent odvrácené strany bylo 

pokryto touto lávou. 
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Lávové tunely 

Lávové tunely (je geologické označení pro podpovrchový útvar, vytvořený ztuhlou 

lávou) vznikají z lávových kanálů (je geologické označení pro povrchový či 

podpovrchový útvar, kterým proudí žhavá láva či magma), u kterých se z utuhlé lávy 

vytvořil strop. Lávové tunely je možné potenciálně využít pro umístění budoucí 

měsíční základny. Neporušený lávový tunel by tak tvořil přirozené stínění před 

nehostinným prostředím měsíčního povrchu, extrémními změnami teplot, dopady 

meteoritů, pronikavým zářením a energetickým částicím. 
 

Hřebeny 

Hřebeny představují deformaci povrchu a tvoří dlouhé hřebeny napříč částmi moří. 

Některé z těchto hřebenů mohou prozrazovat krátery zalité lávou nebo jiné skryté 

útvary 

 

Propadliny 

Propadliny jsou útvary nejčastěji vzniklé propadem materiálu mezi dvěma 

souběžnými normálními tektonickými zlomy. Největší propadliny se nachází uvnitř 

měsíčních moří blízko okrajů velkých dopadových pánví. 

 

Impaktní krátery 

Tvorba impaktních kráterů je v současné době jeden z nejdůležitějších geologických 

procesů na Měsíci. Krátery vznikají při srážce asteroidu nebo komety s povrchem 

Měsíce (rychlost nárazu je u Měsíce asi 17 km za sekundu). Kinetická energie (je 

jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso) uvolněná při 

dopadu těleso i místo dopadu zahřeje a částečně vypaří a vytvoří rázovou vlnu (je 

plocha nespojitosti fyzikálních veličin popisujících stav prostředí), která se šíří pryč od 

místa dotyku. Ta je následována vlnou zředění, která je odpovědná za to, že je 

materiál měsíčního povrchu i dopadajícího tělesa je vyvržen ven z kráteru. Nakonec 

dojde k elastickému vypružení dna vzniklého kráteru nahoru a může se vytvořit 

centrální vrchol. 
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Měsíční povrch  

Reagolit 

Regolit je označení vrstvy nezpevněného, různorodého horninového materiálu, který 

pokrývá celistvé podloží. Povrch Měsíce, je miliardy let vystavován působení dopadů 

malých asteroidů a komet. V průběhu času tyto dopady rozdrtily a „překopaly“ 

měsíční povrch a vytvořily jemnou vrstvu označovanou jako „regolit“. Tloušťka 

regolitu kolísá od 2 metrů u mladší moří, až do 20 metrů u nejstarších povrchů 

měsíčních vysočin. Regolit je převážně složen z okolních materiálů, ale také 

obsahuje stopy materiálů vyvržených při vzniku větších vzdálenějších kráterů. 

Používá se také termín „megaregolit“, který popisuje silně roztříštěné skalní podloží 

pokryté normálním regolitem. 
 

Měsíční horniny a nerosty 

Měsíční horniny jsou ve velké části ze stejných minerálů jako běžné horniny 

nalezené na Zemi, jako je např. olivín, pyroxen a bazický plagioklas (anortozit). V 

některých oblastech měsíčních moří je hojný minerál ilmenit. Celkově však bylo na 

Měsíci nalezeno mnohem méně minerálů (asi kolem stovky), než je na Zemi. 

Příčinou je nepřítomnost vody na Měsíci, která by umožnila vznik dalších minerálů. 

Byly však nalezeny i takové minerály, které se na Zemi nevyskytují. 
 

Strany Měsíce 

 

Povrch Měsíce lze rozdělit na dvě odlišné oblasti-na povrch strany Měsíce přivrácené 

k Zemi a povrch strany odvrácené 

Přivrácená strana Měsíce 

Přivrácená strana strany Měsíce je pokryta rozsáhlými oblastmi, které se při pohledu 

ze Země zdají být tmavé. Tyto oblasti se nazývají měsíční moře (mare) a pokrývají 

31 % přivrácené strany Měsíce. Světlejší části obklopující měsíční moře jsou měsíční 

vysočiny a měsíční pohoří. Přivrácená strana Měsíce je měsíční hemisféra 

(polokoule), která je trvale obrácena směrem k Zemi. Opačná polokoule se nazývá 

odvrácená strana Měsíce. Měsíc obrací k Zemi stále stejnou polokouli, protože doba 

rotace Měsíce kolem své osy je stejná jako doba oběhu Měsíce kolem Země. Tento 

stav se nazývá vázaná rotace. Díky osvětlení Sluncem se mění velikost viditelné 

části, dochází tzv. ke střídání měsíčních fází. 
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Odvrácená strana Měsíce 

Odvrácená strana Měsíce je měsíční hemisféra (polokoule), která je trvale odvrácena 

směrem od Země. Opačná polokoule se nazývá přivrácená strana Měsíce. Měsíc 

obrací k Zemi vlivem vázané rotace stále stejnou polokouli. Přesto můžeme díky vlivu 

librace (je v astronomii označení pro velmi pomalou oscilaci satelitu) pozorovat ze 

Země 9 % povrchu odvrácené strany Měsíce. Odvrácená strana Měsíce, kterou 

mohli lidé díky sondě Luna 3 spatřit až v roce 1959, naopak nemá téměř žádné 

tmavé plochy (měsíční moře zde zahrnují pouze 2 % povrchu). Kromě měsíčních 

moří a pohoří je celý Měsíc pokryt množstvím impaktních kráterů. Nepřítomnost 

atmosféry, většího množství vody, vlivu počasí a geologických změn v současné 

době zajišťuje, že většina z povrchových útvarů zůstane prakticky navždy 

zachována. 
 

Atmosféra na Měsíci 

Měsíc nemá atmosféru ani magnetické pole (respektive má nepatrné magnetické 

pole a extrémně řídkou „atmosféru“), protože nemá železné jádro (nebo je toto jádro 

velice malé). Nedávno byla na Měsíci objevena voda ve formě ledu, který se 

vyskytuje na dně kráterů v polárních oblastech. Kyslík se na Měsíci normálně 

nevyskytuje, případní obyvatelé Měsíce by ho však mohli získat z oxidů (např. z 

oxidů titanu). Magnetické pole Měsíce je zhruba 100x slabší než na Zemi. Celá 

měsíční „atmosféra“ váží dohromady asi 10 tun.  
 

 

Pohyb  

Měsíc vykonává tři základní pohyby: 
 

   1)Soustava Země – Měsíc obíhá okolo Slunce. 
 

   2)Měsíc rotuje kolem své osy. 
 

   3)Společně se Zemí rotuje kolem společného těžiště 
 

   Měsíc má tzv. vázanou rotaci. To znamená, že doba jeho rotace kolem své osy a 

doba, za kterou oběhne Zemi, je stejná! Díky tomu je k nám Měsíc přikloněn stále 

stejnou stranou, zatímco odvrácenou stranu nemůžeme vidět. 
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siderický měsíc  

 27.3 dne. Za tuto dobu se Měsíc otočí okolo své osy přesně o 360°. Za stejnou dobu 

urazí Měsíc i 360° kolem Země. 
 

synodický měsíc  

29.5 dne. Je to doba, která uplyne mezi dvěma úplňky. Během synodického měsíce 

se vystřídají všechny měsíční fáze (nov, první čtvrť, úplněk, třetí čtvrť). Za tu dobu se 

Měsíc otočí okolo Země (a zároveň i okolo své osy) o cca 389°. Za tu dobu se totiž 

Země posune na své dráze kolem Slunce zhruba o oněch 29° a Měsíc tudíž musí 

urazit o 29° více, aby byl opět ve stejné fázi. 

 

 Měsíc se od Země neustále pomalu vzdaluje – ve skutečnosti tedy neobíhá po 

elipse, nýbrž spíše po spirále. V průměru se vzdálí od Země asi o 4 metry každých 

100 let. Je možné, že někdy v budoucnosti Měsíc od Země uletí. 

   Střední vzdálenost Země – Měsíc je přesně 384399 km. Perigeum („přízemí“, 

nejkratší vzdálenost Země – Měsíc): 363295 km, apogeum („odzemí“, největší 

vzdálenost od Země): 405503 km. Průměrná hustota Měsíce je 3.35 g/cm3 (60 % 

hustoty Země). 

    

 

 

Vliv Měsíce na Zemi 

 

 

Počasí  

Měsíc sice pozemské počasí přímo neovlivňuje, ale v některých případech nám 

umožňuje lépe si všímat jeho změn. Právě díky měsíčnímu světlu si například 

můžeme všimnout, že v noci se většina kupovité oblačnosti, která je typická pro 

parné letní dny, rychle rozpouští. Za slunného počasí totiž kupovitá oblačnost roste 

díky vzestupným proudům. Při nočním ochlazení ale převládají proudy sestupné, 

kupovitá oblaka začnou klesat, ohřívat se a tím i rozplývat. Odtud také pochází 

francouzské pořekadlo „Měsíc v úplňku mraky požírá“. 
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Na lidský spánek  

Za prokazatelný vliv úplňku na člověka lze považovat jeho oslnivý svit, který se vám 

občas může vkrást až do postele a probudit vás. Kolikrát jste se však v noci probudili 

a Měsíc zrovna nesvítil? Pokud však bude svítit, určitě si tuto událost zapamatujete. 

Psychologové tomu říkají selektivní paměť – pamatujeme si raději to, co zapadá do 

vašeho názoru. Vliv měsíčního úplňku na náš spánek je z tohoto důvodu často silně 

přeceňován. Některé lékařské studie ovšem nevylučují, že na kvalitu lidského 

spánku, má vliv i samotný lunární cyklus, který způsobuje, že mozková činnost 

indikující kvalitu hlubokého spánku, se za úplňku snižuje až o třicet procent. Lidem za 

úplňku tak průměrně trvá usnout o 5 minut později a poté spí o 20 minut méně než za 

novoluní. 
 

Příliv a odliv 

Měsíc působí na naši planetu obrovskou silou a každý den, se nám snaží dvakrát 

denně „ukrást“ moře. Někde s ním hne jen o pár centimetrů, jinde odhalí pobřeží v 

délce stovek metrů. Dnes víme, že příliv a odliv nastává vlivem gravitační síly Slunce 

a Měsíce. Největší je na místě, které je k Měsíci nejblíže, a naopak nejslabší na 

nejvzdálenějším bodě. Množství vody, o kterou hladina vody stoupne při přílivu, se 

rovná množství vody, o niž ve stejnou dobu hladina klesne v jiné části při odlivu. 

Kdyby byla Země k Měsíci natočena stále stejnou stranou, k přílivu a odlivu by 

nedocházelo. Moře pod Měsícem a na protilehlé straně Země by bylo pořád asi o půl 

metru výše než moře po stranách osy Měsíc – Země. 
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Fáze Měsíce  

 

Fáze Měsíce vznikají díky tomu, že se mění vzájemná poloha Slunce, Země a 

Měsíce a my pak vidíme různě velkou část osvětlené měsíční polokoule. 
 

1. Nov (stáří 0 dní). 

 Cyklus měsíčních proměn začíná novem nebo také novoluním, kdy se Měsíc 

nachází mezi námi a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule v té době míří od 

Země, takže při pohledu z naší planety je Měsíc neviditelný. Jednak se 

díváme na jeho temnou neosvětlenou polovinu, jednak se zdržuje na denní 

obloze blízko Slunce. 
 

2.  Dorůstající srpek (stáří 0 až 7,4 dní). 

 Zásluhou oběhu kolem Země se náš souputník neustále pohybuje od západu 

směrem k východu (vlivem zemské rotace se však pohybuje od východu k 

západu). Po novu proto začíná Měsíc „stárnout“. Na obloze se vzdaluje od 

Slunce a zároveň vidíme stále větší část jeho osvětlené polokoule. Za pár dní 

po novu se objevuje večer nad západním obzorem v podobě úzkého srpku. 
 

3. První čtvrt (stáří 7,4 dní). 

 Měsíc má tvar písmene „D “, bude zapadat kolem půlnoci a za večerního 

soumraku ho najdeme nad jižním obzorem. Období první čtvrti je nejvhodnější 

pro pozorování Měsíce dalekohledem, neboť v tuto dobu prochází hranice 

mezi světlem a stínem středem přivrácené strany měsíčního disku, kde 

všechny útvary vidíme přímo „z nadhledu“. 
 

4. Dorůstající měsíc (stáří 7,4 až 14,8 dní). 

 Po první čtvrti Měsíc vychází stále později, takže ho za večerního soumraku 

naleznete v jihovýchodní části oblohy. V tuto dobu se Měsíc stává 

nepřehlédnutelnou dominantou nočního nebe a hvězdářům, kteří pozorují 

slabé objekty vzdáleného vesmíru nastávají krušné chvíle. 
 

5.  Úplněk (stáří 14,8 dní). 

 Zhruba čtrnáct dní po novu se dostane do fáze úplňku Úplňkový Měsíc 

zpravidla vychází hned po západu Slunce a zalévá okolní krajinu svým svitem. 

Říkáme, že Měsíc je v opozici se Sluncem. Čili stojí na obloze přímo naproti 

naší denní hvězdě. Právě období úplňku se těší mnohem větší pozornosti než 

jiné fáze našeho souseda. Měsíc začíná po úplňku „couvat“. 
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6. Couvající měsíc (stáří 14,8 až 22,1 dní). 

 Po úplňku se hranice světla a stínu objeví u pravého okraje měsíčního 

kotouče, tma zvítězí nad světlem a Měsíc začne „ubývat“. Měsíc v této době 

vychází stále později a vládne především druhé polovině noci 
 

7. Poslední čtvrt (stáří 22,1 dní). 

 Měsíc vychází až kolem půlnoci a zapadá po východu Slunce. Jakmile získá 

podobu půlměsíce ve tvaru písmene C, nastane fáze zvaná poslední čtvrt. 

Měsíc bude vycházet až kolem půlnoci a k západnímu obzoru se začne 

sklánět za denního světla, někdy kolem poledne. 

 

 

8. Ubývající srpek (stáří 22,1 až 29,5 dní). 

 Zhruba 25 dní po novu zůstane z půlměsíce jen úzký srpek zdobící před 

svítáním východní obzor. Den po dni bude vycházet stále později a brzy zmizí 

v záři vycházejícího Slunce. Nastane nov a cyklus pravidelných proměn 

měsíčních fází je opět na začátku. 
 

Zatmění Měsíce 

 

   Rovina oběhu Měsíce kolem Země svírá s ekliptikou úhel 5° a protíná ji ve dvou 

bodech. Proto nenastává zatmění Slunce či Měsíce při každém novu či úplňku. 

 

1) Úplné zatmění Měsíce  

– celý Měsíc vstoupí do úplného stínu. Přesto Měsíc nezmizí z oblohy úplně, je 

ovšem velmi tmavý („krvavý“). Část slunečních paprsků se totiž ohýbá v zemské 

atmosféře (refrakce) a nepatrně osvětlí Měsíc. 

 

   2) Částečné zatmění Měsíce 

 – nastává tehdy, když úplný stín zastíní jen část měsíčního kotouče. 

 

   3) Polostínové zatmění Měsíce  

– během něj je Měsíc stále přímo osvětlován Sluncem, ne však celým slunečním 

diskem. Jasnost Měsíce na obloze nepatrně poklesne, tato změna však není lidským 

okem zaznamenatelná. 
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Program Apollo 

 

Mise 

Program Apollo byl vesmírný program uskutečněný v letech 1961–1972 s cílem 

dopravit prvního člověka na Měsíc. Tento program byl realizovaný NASA (Národní 

úřad pro letectví a kosmonautiku). Tohoto cíle bylo poprvé dosaženo v roce 1969, 

kdy N. Armstrong vstoupil na povrch Měsíce. 

 

 Apollo 1 

Ze strachu ze sovětského prvenství dobytí Měsíce byl v prvopočátcích program 

Apollo uspěchaný. Když dne 27. ledna 1967 posádka Apolla 1 usedla do velitelského 

modulu na vrcholu rakety Saturn IB ke cvičnému startu, byla si vědoma faktu, že 

velitelský modul obsahuje řadu konstrukčních nedostatků. 

 

Apollo 4 

Apollo 4 (AS-501) byl první bezpilotní testovací let rakety Saturn V, která byla 

využívaná v americkém měsíčním programu Apollo a vynesla prvního člověka na 

Měsíc. Tento let byl prvním po tragédii na palubě Apollo 1, která znamenala zvrat v 

měsíčním programu. Po tragédii bylo nutné kompletně přebudovat velitelský modul. 

Celá mise trvala necelých devět hodin a ukončena byla přistáním velitelského 

modulu do vod Tichého oceánu. Saturn V pracoval bezproblémově a dle NASA bylo 

dosaženo všech vytyčených cílů. 
 

Apollo 6 

Druhý bezpilotní test rakety Saturn V se odehrál 4. dubna 1968 v rámci mise Apollo 

6. Cílem bylo otestovat schopnost Saturnu V dopravit kosmickou loď na trans-lunární 

dráhu. Dalším cílem bylo zopakování návratu velitelského modulu na Zemi druhou 

kosmickou rychlostí, která odpovídá rychlosti dosažené kosmickou lodí při návratu z 

Měsíce (test tepelného štítu).     
 



20 
 

Apollo 11 

 M. Collinsem, který chtěl pro první přistání člověka na Měsíci zvolit symbol 

charakterizující mír. Dominantou v letovém znaku je orel bělohlavý, symbol 

Spojených států amerických, který drží ve svých pařátech olivovou ratolest (symbol 

míru). Olivová ratolest měla být původně umístěna v zobáku orla, nicméně 

představitelé NASA byli názoru, že takovéto vyobrazení je příliš bojovné. V pozadí je 

vidět planeta Země, ze které se astronauti vydali na Měsíc a také místo, kam se 

bezpečně vrátí. Černá barva pozadí letového emblému představuje obrovský 

neznámý prostor. Při horním okraji insignie je zvěčněn název mise. Chybí ale jména 

astronautů, kteří se rozhodli svá jména na insignii neuvést. Symbol tak reprezentuje 

každého, kdo spolupracoval na měsíčním programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr posádky 

Celkem 66 uchazečů se přihlásilo do astronautického výcviku v rámci programu 

Apollo. Po náročném výcviku zbylo 49 astronautů, kteří chtěli podniknout cestu na 

Měsíc. Bylo naplánováno 9 misí k Měsíci a několik dalších výprav určených k 

vybudování orbitální stanice v rámci programu Apollo Applications. Počet míst k 

letům do vesmíru byl ale limitován zkušenostmi astronautů. Žádný astronaut se 

nemohl vypravit k Měsíci bez předešlých zkušeností s vesmírným letem. 
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Cesta na Měsíc 

Start prvních lidí k Měsíci si nenechaly ujít milióny lidí, kteří ve středu 16. července 

1969 navštívili okolí Kennedyho Misu na Floridě a další desítky miliónů lidí po celém 

světě sledovaly start na svých televizních obrazovkách. Startu se ale paradoxně 

nezúčastnil prezident Nixon, který se urazil po oznámení ředitele NASA, když v den 

startu nebude možné se s posádkou sejít, jelikož se nacházeli v karanténě. 

Monumentální raketa Saturn V s hmotností přes 2 700 tun se tyčila do výšky více jak 

110 metrů nad zemí. Síle rakety odpovídala také bezpečná zóna stanovená NASA 

na hodnotu 5 km. V případě výbuchu by výsledná exploze odpovídala výbuchu malé 

jaderné hlavice o síle 110 TNT. 
 

Návrat na Zemi 

Posádka Eaglu se setkala s Columbií a všichni tři astronauti byli opět spolu na jedné 

lodi. O pět hodin později už Columbia bez Eaglu mířila směrem na Zemi.  

Den před přistáním, 23. července 1969, se uskutečnilo poslední televizní vysílání z 

paluby Apolla 11, které mělo charakter zamyšlení se nad tím, čeho lidstvo za velice 

krátký čas dokázalo dosáhnout a událostmi posledního týdne či posledního desetiletí. 
 

Astronauti Apolla 11 
 

1. Neil Armstrong 

 

Neil Alden Armstrong byl americký pilot, astronaut a univerzitní profesor. Byl prvním 

člověkem, který vstoupil na povrch Měsíce. Než se stal astronautem, sloužil jako pilot 

v námořnictvu Spojených států amerických 
 

2. Buzz Aldrin 

 

Buzz Aldrin, rozený Edwin Eugene Aldrin, Jr., plukovník USAF v. v., je bývalý 

americký vojenský pilot a astronaut. Stal se druhým člověkem, který vstoupil na 

povrch Měsíce. 
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Zajímavosti  

 

Velikost Měsíce 

Jen pro představu, jak je Měsíc veliký, použijeme přirovnání k Zemi. Váha Země se 

pohybuje kolem 600 bilionů tun. V porovnání se Zemí je Měsíc až 80krát lehčí. 

Průměr měsíce činí 3 476 km. 
 

Nejvyšší hora a největší měsíční kráter  

Nejvyšší hora zde měří 11 500 metrů. Největší měsíční kráter, který je viditelný ze 

Země, se nazývá Bailey. Jeho rozloha činí 26 000 čtverečních mil. 
 

Teplota na Měsíci 

Nejnižší teplota, na kterou můžeme na Měsíci narazit, se pohybuje kolem – 164 

stupňů Celsia. Nejvyšší teplota se zde pohybuje kolem + 117 stupňů Celsia. 
 

První mapy Měsíce 

První mapy Měsíce byly vytvořeny Thomasem Harriotem v roce 1609. 
 

Zrcadla na Měsíci 

Na Měsíc byla umístěna zrcadla. Umístili je sem astronauti, aby mohli pomocí odrazu 

laserových paprsků změřit přesnou vzdálenost ze Země na Měsíc. 
 

Mylné předpoklady 

Dříve byli vědci přesvědčeni, že Měsíc je uvnitř zcela vychladlý. Pozdější pokusy 

ovšem dokázaly, že hlubší vrstvy musejí být rozžhavené, protože teplo proudí 

směrem zevnitř ven. Měsíční jádro ovšem neprodukuje takové množství tepla, jako 

Země. 

 

Poloha Měsíce 
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Měsíc zaujímá ve vztahu k Zemi synchronní rotaci, což znamená, že pouze jedna 

strana Měsíce je neustále obrácená k Zemi. Je to ta strana, kterou vidíme, když se 

podíváme na oblohu. Druhá odvrácená strana není ze Země vidět. 
 

Oběh Měsíce 

Měsíc oběhne Zemi jednou za 29 dní. Každou hodinu se měsíc posune o pouhých 

0,5 °.  Bylo také dokázáno, že Měsíc se k Zemi nepřibližuje, ale oddaluje. A to zhruba 

o 4 centimetry za rok. 
 

První lidé na Měsíci 

V rámci programu Apollo přistál Neil Armstrong a Edwin Aldrin jako první lidé na 

Měsíci. Tím se také stali prvními lidmi, kteří stanuli na povrchu jiného vesmírného 

tělesa než na Zemi. Od to doby stanulo na povrchu měsíce 12 lidí. 
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Závěr 

Nejsou pochyby o tom, že Měsíc má dopad na nás! Jeho přitažlivá síla vzdouvá 

hladiny pozemských moří a působí jako účinný stabilizátor sklonu rotační osy Země. 

Víme i, že Měsíc vznikl při střetu dvou těles. Zachováme-li si, ale alespoň trochu 

chladnou hlavu a nenecháme se unést „lunární horečkou“, zjistíme, že vliv Měsíce je 

někdy silně přeceňován. 
 

Resume  

There is no doubt that the Moon has an impact on us! Its attractive force raises the 

surface of the Earth's seas and acts as an effective stabilizer of the slope of the 

Earth's axis of rotation. We know that the Moon arose in the collision of two bodies. If 

we keep ourselves, but at least a little cool head and do not let ourselves be carried 

away by "lunar fever," we find that the influence of the Moon is sometimes heavily 

overestimated. 
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