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Zatmenie Mesiaca – encyklopedické heslo 

 

Prírodný úkaz, ktorý nastáva vtedy, keď Mesiac pri svojom pohybe okolo Zeme 

prechádza časťou jej polotieňa alebo tieňa. 
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Zatmenie Mesiaca – čo by mal vedieť študent 

 

Prírodný úkaz, ktorý nastáva vtedy, keď Mesiac pri svojom pohybe okolo Zeme 

prechádza časťou jej polotieňa alebo tieňa. 

     Zatmenie Mesiaca môže nastať len vtedy, keď sa Slnko, Zem a Mesiac nachádzajú 

takmer na jednej priamke so Zemou v strede, teda keď sa Mesiac nachádza v blízkosti 

výstupného alebo zostupného uzla svojej dráhy a súčasne sa nachádza v splne. Ročne 

dochádza minimálne k dvom zatmeniam Mesiaca.  

     Pri osvetlení Slnkom vznikajú za Zemou dve rozdielne oblasti: polotieň a tieň. V tieni 

nie je priame slnečné žiarenie. V polotieni je slnečné osvetlenie len čiastočne blokované 

Zemou. Podľa toho, v ktorej časti  sa Mesiac nachádza, mesačné zatmenie rozdeľujeme 

na: polotieňové – Mesiac prechádza len polotieňom, pri ktorom sa zníži jas mesačného 

kotúča zanedbateľne; čiastočné zatmenie Mesiaca – časť mesačného disku sa nachádza 

v tieni a zvyšok v polotieni; úplné zatmenie Mesiaca – celý Mesiac sa nachádza v tieni 

Zeme. Pri tomto zatmení Mesiac veľmi stmavne, ale je vďaka rozptylu slnečného žiarenia 

v atmosfére Zeme stále viditeľný. Veľmi zriedkavým prípadom je úplné polotieňové 

zatmenie Mesiaca, počas ktorého Mesiac zostáva stále v polotieni. Kým úplné zatmenia 

Slnka na Zemi sú viditeľné len z úzkeho pásu a maximálne 7 minút, pri zatmeniach 

Mesiaca je to odlišné: sú viditeľné z tej časti zemského povrchu, v ktorej v daný čas 

zatmenia je Mesiac nad horizontom; Mesiac v tieni Zeme sa pohybuje rýchlosťou okolo 1 

km s
-1

, takže v nej môže zotrvať maximálne 107 minút. Celkový čas medzi prvým 

a posledným kontaktom Mesiaca s tieňom Zeme môže trvať až 6 hodín. 

 

             

Obrázok 1: Schéma vzniku zatmenia Mesiaca. 
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Zatmenie Mesiaca – materiál pre učiteľa 

 

Prírodný úkaz, ktorý nastáva vtedy, keď Mesiac pri svojom pohybe okolo Zeme 

prechádza časťou jej polotieňa alebo tieňa. 

     Zatmenie Mesiaca môže nastať len vtedy, keď sa Slnko, Zem a Mesiac nachádzajú 

takmer na jednej priamke, so Zemou v strede. Mohlo by sa zdať, že zatmenie nastane pri 

každom splne, ktorý sa opakuje približne každých 29,5 dňa. V skutočnosti tomu tak nie 

je, pretože dráha Mesiaca s rovinou ekliptiky zviera uhol 5,1 stupňa, dôsledkom čoho 

Mesiac prejde popod alebo ponad tieň Zeme. Podmienkou pre vznik zatmenia Mesiaca je,  

aby Mesiac od uzla svoje dráhy nebol vo vzdialenosti väčšej ako 16,2°. Schematická 

ukážka pohybu Mesiaca okolo Zeme je na obr. 2. 

 

           

Obrázok 2: Schematické znázornenie pohybu Mesiaca voči rovine ekliptiky. Mesiac je čierna plôška. Čísla 

2, 3, 5 a 6 predstavujú čiastočné zatmenie Slnka, číslo 4 úplné zatmenie Slnka. Čísla 9, 10, 12 a 13 

reprezentujú polotieňové zatmenie Mesiaca, číslo 11, úplné zatmenie Mesiaca.  

     Zatmenie nastáva, ak Mesiac pri svojom pohybe okolo Zeme vstúpi do polotieňa 

Zeme. Príklad vstupu Mesiaca do polotieňa Zeme a jeho postup smerom do úplného tieňa 

je na obr. 3. Spočiatku sa nepozoruje nijaké stmavnutie mesačného povrchu, pretože 

slnečné svetlo v polotieni je len  málo zoslabené. Pri zmenšujúcej sa vzdialenosti od tieňa 

Zeme začne okraj Mesiaca, ktorý je bližšie k tieňu, postupne tmavnúť. Úplné zatmenie 

Mesiaca nastáva pri jeho vstupe na svojej dráhe okolo Zeme do tieňa Zeme. Pri vstupe 

Mesiaca do tieňa Zeme, jeho jasnosť značne poklesne, čo si všimne aj bežný smrteľník 

(obr. 4, vľavo). V dôsledku lomu svetla v atmosfére Zeme hranica tieňa na mesačnom 

povrchu nie je ostrá. Mesiac môže pri svojom pohybe okolo Zeme rýchlosťou okolo 1 km 

s
-1 

zostať v jej tieni maximálne 107 minút. Je do dané tým, že vrchol kužeľa tieňa Zeme, 

geometricky ohraničeného vonkajšími dotyčnicami Slnka (obr. 1), siaha do vzdialenosti 

215 polomerov Zeme. Mesiac však okolo Zeme obieha len vo vzdialenosti okolo 60 

polomerov Zeme. V strednej vzdialenosti Mesiaca od Zeme, okolo 380 tisíc km, je 

priemer kužeľa zemského tieňa okolo 9300 km, čo je takmer trikrát viac, ako je priemer 

Mesiaca. Takéto podmienky majú za následok, že zatmenie Mesiaca sa dá pozorovať 

z tých miest zemského povrchu, kde je v čase zatmenia Mesiac nad obzorom. 
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Obrázok 3: Priebeh zatmenia Mesiaca pri jeho postupe smerom do tieňa Zeme.  Pri vstupe Mesiaca do 

tieňa Zeme (úplné zatmenie Mesiaca) sa svetelné pomery zmenia. Intenzita odrazeného mesačného svetla 

klesne asi 1000 krát. V počiatočných fázach po vstupe do polotieňa Zeme (prvý riadok zhora) nie je 

badateľný takmer nijaký svetelný pokles, v ďalšej fáze už áno.   

 

     Úplné zatmenie Mesiaca je vtedy, ak je celý Mesiac v tieni Zeme (obr. 4,  vpravo). 

Rozptyl a lom svetla v zemskej atmosfére spôsobuje, že Mesiac počas svojho pobytu 

v tieni nie je dokonale čierny, ale čiastočne osvetlený. Farba osvetlenia je oranžová až 

načervenalá. Je to dôsledok toho, že modrá časť slnečného žiarenia je rozptýlená a 

absorbovaná atmosférou Zeme, kým svetlo v červenej oblasti spektra nie.  

 

 

Obrázok 4: Čiastočné zatmenie Mesiaca 
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Obrázok 5: Úplné zatmenie Mesiaca. 

 

Tmavosť každého úplného zatmenia Mesiaca je rôzna, pretože závisí od stavu atmosféry 

Zeme. Veľmi tmavé zatmenia bývajú napríklad po výbuchoch veľkých sopiek, keď je 

atmosféra Zeme „znečistená“ popolčekom zo sopky alebo ak sa pozoruje nízko nad 

horizontom. Na tmavosti a farbe mesačného disku sa výrazným spôsobom podieľa 

v poslednej dobe aj človek, tvorbou smogovej vrstvy. 

Relatívnu tmavosť zatmení hodnotí Danjonova škála:  

 L=0 - Veľmi tmavé zatmenie, Mesiac takmer nevidno. 

 L=1 - Tmavé zatmenie šedej, alebo hnedej farby, detaily sú ťažko rozlíšiteľné. 

 L=2 - Temne červené sfarbenie tieňa, hlavne v strede. Pri okrajoch pomerne 

svetlé. 

 L=3 - Jasne červený tieň, pri okraji prechádza farba do žltej. 

 L=4 - Veľmi svetlý, až ružový tieň. Okrajové oblasti majú modrastý nádych. 

 

     Čiastočné zatmenie Mesiaca môže trvať najviac 3 hodiny 49 minút, úplné zatmenie 

maximálne 1 hodinu 44 minút a polotieňové  5 hodín 57 minút. Zatmenia Mesiaca sa 

obyčajne pozorujú vizuálne a v poslednej dobe slúžia tiež na testovanie teórií rozptylu 

svetla na čiastočkách rôzneho pôvodu a zloženia v zemskej atmosfére.  

    Vzhľadom k tomu, že zatmenie Mesiaca, podobne ako zatmenie Slnka nastáva vtedy, 

keď sú Mesiac a Slnko zoradené na priamke v blízkosti uzla dráhy Mesiaca, aj frekvencia 

zatmení Mesiaca sa opakuje s periódou Saros (18 rokov a 11(10) dní). V tomto období 

nastane 28 zatmení Mesiaca, z ktorých je asi polovica úplných. Ročne dochádza 

minimálne k dvom zatmeniam Mesiaca, maximálne k piatim, čo je veľmi zriedkavý 

prípad. V 21. storočí sa vyskytne 6 rokov so 4 zatmeniami, najbližšie v roku 2009. 

Prehľad možno  nájsť na http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/LEcat/LE2001-2100.html. 

      

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/LEcat/LE2001-2100.html
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Zatmenia Mesiaca a Slnka sa vyskytujú vďaka vhodným pomerom vzdialenosti medzi 

Slnkom a Zemou, a Zemou a Mesiacom, a ich skutočnej veľkosti. Zdanlivá uhlová 

veľkosť Slnka a Mesiaca je rovnaká, hoci rozmerovo sú diametrálne odlišné.  

 

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/LEcat/LE2001-2100.html. 

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/LEcat/LE2001-2100.html

