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Mesiac  –  encyklopedické heslo 

 

Mesiac – vesmírne teleso, ktoré obieha okolo Zeme. Je jej jediným prirodzeným satelitom. 

Má pribliţne 81 krát menšiu hmotnosť a 4 krát menší priemer ako Zem. 
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Mesiac  – čo si má zapamätať žiak 

 

Mesiac – vesmírne teleso, ktoré obieha okolo Zeme. Je jej jediným prirodzeným satelitom. 

Má pribliţne 81 krát menšiu hmotnosť a 4 krát menší priemer ako Zem. 

Mesiac je oveľa menší ako Zem. Priemerná hodnota mesačného polomeru je 1737,4 

km, čo je zhruba 27% polomeru Zeme. Mesiac má tieţ oveľa menšiu hmotnosť ako Zem – 

pribliţne 7,4x10
19 

ton. Zem je zhruba 81 krát hmotnejšia. Pretoţe má Mesiac menšiu 

hmotnosť ako Zem, gravitačné zrýchlenie je na jeho povrchu 6x menšie, ako na povrchu 

Zeme. Astronauti na Mesiaci sa preto cítia byť 6 krát ľahší ako na Zemi. Telesá padajú na 

Mesiaci 6 krát pomalšie ako na Zemi.  

 O pôvode Mesiaca existuje niekoľko teórií. Najpravdepodobnejšou je tzv. teória 

veľkého impaktu, podľa ktorej sa Mesiac utvoril z materiálu vyvrhnutého pri veľkej explózii 

po zráţke menšieho telesa (veľkosti Marsu) so Zemou pred asi 4,5 miliardami rokov, teda ešte 

v čase jej formovania.   

Doba rotácie Mesiaca okolo Zeme vzhľadom ku hviezdam je 27 dní 7 hodín 43 minút 

a 11,5 sekundy (táto perióda sa nazýva siderický mesiac) a za tento istý čas sa Mesiac otočí 

okolo svojej osi. Takáto rotácia sa nazýva viazaná a spôsobuje, ţe vidíme stále tú istú stranu 

Mesiaca. Keďţe sa Mesiac pohybuje spolu so Zemou okolo Slnka, Mesiac potrebuje navyše 

ďalšie 2 dni, aby uzavrel obeh okolo Zeme. Počas 29 dní 12 hodín 44 minút a 2,8 sekundy 

(synodický mesiac) prejde Mesiac všetkými svojimi fázami.  

Štyri mesačné fázy sú: 1 – nov, 2 – prvá štvrť, 3 – spln, 4 – posledná štvrť. V nove je 

Mesiac na svojej dráhe okolo Zeme medzi Slnkom a Zemou. Slnko plne osvecuje jeho od 

Zeme odvrátenú stranu, a preto je zo Zeme nepozorovateľný. Noc po nove sa na oblohe 

objaví „nový― Mesiac, uzulinký kosáčik – Mesiac má Slnkom oţiarený východný okraj. 

Pozorovateľný je krátko po západe Slnka. S postupom času je Slnkom osvetlená stále väčšia 

a väčšia časť. Hranica svetla a tieňa na Mesiaci, nazývaná terminátor, sa posúva k jeho 

západnému okraju. Prvou štvrťou nazývame fázu, v ktorej je Mesiac  z polovice osvetlený 

Slnkom, nastáva zhruba po 7 dňoch po nove. Po ďalších 7 dňoch nastáva spln. Počas 

nasledujúcich 14 dní prejde Mesiac cez poslednú štvrť znova do novu. Tesne pred novom je 

pozorovateľný na rannej oblohe ako tenký kosáčik v tvare písmena C na východnom obzore.  

 Mesiac je diferencované teleso, zloţené z 3 geochemicky rôznorodých častí – jadra 

(ţelezo, nikel síra), plášťa (pyroxény, olivíny) a kôry (horniny podobné ţule, ţivce, prvky 

vzácnych zemín). Mesačný povrch je pokrytý veľmi rozdrobeným materiálom, ktorý sa 

nazýva regolit. Táto vrstva sa vytvára pri dopade impaktov. Čím častejšie a mohutnejšie sú 

dopady iných telies na povrch Mesiaca, tým je povrch viac rozrušený a vrstva regolitu 

hrubšia. Mesiac má takú riedku a tenkú atmosféru, ţe môţe byť povaţovaná za zanedbateľnú 

– jej celková hmotnosť je menej ako 10 ton. 

 Na mesačnom povrchu sa vyskytujú rôznorodé útvary, prevaţne krátery, ale tieţ veľké 

otvorené plochy nazývané moria. Moria sa vyskytujú takmer výlučne na privrátenej strane a 

pokrývajú asi 15 percent mesačného povrchu. Vplyvom dopadu veľkých telies pred 3,92 aţ 

3,85 miliardami rokov vznikali na povrchu veľké impaktné panvy. Intenzívne zahrievanie 

mesačného vnútra spôsobilo, ţe na povrch vyvrelo veľké mnoţstvo tmavej vulkanickej 

horniny – čadičovej lávy – vznikli mesačné moria.  

 Mesiac a Zem na seba navzájom pôsobia svojou gravitáciou. Pozorovateľným 

prejavom tohto pôsobenia je príliv a odliv, teda pravidelné zdvíhanie a pokles hladiny 

oceánov, alebo inak povedané vydúvanie sa morskej hladiny v dôsledku pôsobenia slapových 

síl (pozri heslo slapy v našom heslári). 
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Mesiac  – čo má k dispozícii učiteľ 

 

Mesiac – vesmírne teleso, ktoré obieha okolo Zeme. Je jej jediným prirodzeným satelitom. 

Má pribliţne 81 krát menšiu hmotnosť a 4 krát menší priemer ako Zem. 

Mesiac je prirodzeným satelitom Zeme. Slovo satelit má veľa významov (vo 

všeobecnosti znamená: súputník, sprievodca, stráţca). V astronómii je pouţívané vo význame 

druţica, mesiac. Vo vesmíre rozlišujeme druţice umelé – telesá vynesené do vesmíru 

človekom a druţice prirodzené –  telesá, ktoré obiehajú okolo iného telesa – nazývaného 

primárne, ktorým je väčšinou planéta, alebo to môţe byť aj menšie teleso (napríklad 

asteroid). Presnejšie povedané, nielen druţica obieha okolo primárneho telesa, ale obe telesá 

obiehajú okolo spoločného ťaţiska sústavy. V Slnečnej sústave má kaţdá planéta okrem 

Merkúra a Venuše aspoň jeden satelit. Najviac mesiacov má Jupiter, najmenej Zem – jeden – 

Mesiac. 

 Svoje satelity nemajú len planéty, ale tieţ planétky – napr. Ida a jej mesiac Daktyl 

a trpasličie planéty – napr. Pluto má 3 mesiace: Cháron, Nyx a Hydru; Eris má jeden mesiac 

Dysnomiu. Náš Mesiac je piatym najväčším mesiacom v Slnečnej sústave. Sústavu Zem - 

Mesiac by sme mohli nazvať tieţ aj dvojplanétou, pretoţe Zem má iba 81-krát väčšiu 

hmotnosť a štyri krát väčší priemer ako Mesiac. Mesiac je po Slnku druhým najjasnejším 

telesom na oblohe. Všetko jeho svetlo je odrazené a pochádza hlavne od Slnka, v malej miere 

ho osvetľuje aj samotná Zem – od jej povrchu odrazeným slnečným svetlom. Na Mesiaci nie 

je ţiaden ţivot. V porovnaní zo Zemou sa počas miliónov rokov zmenil len málo.  

 
 
 

 
 

Obrázok 1: Mesiac - privrátená (vľavo) a odvrátená strana. 

 
1. Pôvod Mesiaca 

 

O pôvode Mesiaca existuje niekoľko teórií. Vo všeobecnosti sa vznik predpokladá pred 4,5 

miliardami rokov, teda asi 30-50 miliónov po vzniku samotnej Slnečnej sústavy.  

 

1.1. Spoločná akrécia  

 

Je to teoreticky najjednoduchší spôsob, akým sa mohol Mesiac vytvoriť. Spoločná akrécia by 

znamenala, ţe sa Mesiac pozlepoval z planetezimál z okolia rodiacej sa Zeme 
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v primordiálnom akréčnom disku. Nedostatkom tejto teórie je predovšetkým rozdielna hustota 

Zeme a Mesiaca, ich rozdielne zloţenie (napr. Mesiac neobsahuje ţelezo) a tieţ fakt, ţe 

systém Zem – Mesiac má väčší uhlový moment v porovnaní s ostatnými planétami. 

 

1.2. Zachytenie Mesiaca 

 

Teória pochádza od H. Gersternkorna, z roku 1955. Podľa nej Mesiac obiehal v Slnečnej 

sústave ako veľký asteroid, alebo iné teleso pôvodne niekde inde a aţ neskôr bol zachytený 

gravitáciou Zeme. Táto teória je dosť nepravdepodobná (ako je nepravdepodobný sám jav 

zachytenia, aj to, ţe by Zem mala väčšiu vrstvu hustej atmosféry, v ktorej by prechádzajúce 

teleso stratilo potrebné mnoţstvo kinetickej energie).  

 

1.3. Odtrhnutie Mesiaca 

 

Táto teória predpokladá, ţe sa Mesiac odtrhol ako kus z rýchlo rotujúcej Zeme. Podľa 

pôvodnej teórie k odtrhnutiu materiálu došlo z miesta súčasného Tichého oceánu. Vtedy však 

ešte nikto netušil, ţe oceánske panvy sú veľmi mladé. Navyše, Zem nikdy nerotovala 

dostatočne rýchlo, aby sa odstredivou silou mohla odtrhnúť jej časť. V prospech teórie hovorí 

v podstate len hustota Mesiaca podobná vrchným vrstvám Zeme. Ak by bol Mesiac odtrhnutý, 

mal by rotovať v rovine zemského rovníka.  

 

1.4. Teória veľkého impaktu 

 

Táto teória o pôvode Mesiaca sa zrodila v roku 1974. Na základe simulácií vývoja systému 

Mesiac – Zem, navrhli hneď dva nezávislé tímy (William Hartmann, Donald Davis a Alastair 

Cameron, William Ward) v podstate rovnakú teóriu zráţky Zeme s menšou planetizimálou 

(zárodkom planéty), ešte v čase jej formovania, teda pred asi 4,5 miliardami rokov. Na 

základe pribúdajúcich dôkazov a poznatkov sa táto teória stáva stále viac uznávanou 

a pravdepodobnou. Zráţka zmenila sklon rotačnej osi Zeme a urýchlila jej rotáciu. Pri 

pretavení Mesiac zároveň stratil prchavé látky a obohatil sa o plášť impaktoru, zatiaľ čo Zem 

o jeho jadro. To by vysvetľovalo nízku hustotu Mesiaca.   

 Predstava o tejto udalosti je nasledovná: Obrovské teleso – veľkosti Marsu 

(označované ako Theia) sa rýchlosťou cez 40 000 km/h prirútilo k Zemi z boku a najprv sa 

o ňu len „obtrelo―. Pri tom sa urýchlila rotácia Zeme a zmenil sa sklon jej rotačnej osi. Pri 

tomto stretnutí sa však uţ impaktor dostal pod gravitačný vplyv Zeme, a nemohol uţ uniknúť 

preč. Obletel Zem, a pri ďalšom priblíţení sa definitívne zaboril do jej kôry. Kinetická energia 

telesa sa premenila na energiu gigantickej explózie. Primitívna atmosféra planéty sa vyparila 

a povrch sa ohrial na teplotu 10 000 °C. Okolo Zeme sa vytvoril disk horúcich pár 

a roztavených hornín. Ten sa sformoval do oblaku, z ktorého sa behom relatívne krátkej doby 

(desiatky 1000 rokov) vytvoril Mesiac.  

 Problémom je vysoký uhlový moment, ktorý by impaktor potreboval, aby sa dostal cez 

Rocheov limit Zeme. Bol by totiţ väčší neţ je dnešný uhlový moment celej sústavy Zem – 

Mesiac. Tieţ je otázkou, prečo vznikol len 1 mesiac...  

 

2. Mesiac v číslach 

 

Mesiac je oveľa menší ako Zem. Priemerná hodnota mesačného polomeru je 1737,4 km, čo je 

zhruba 27% polomeru Zeme.  Mesiac má tieţ oveľa menšiu hmotnosť ako Zem – pribliţne 

7,4x10
19 

ton. Zem je zhruba 81 krát hmotnejšia. Priemerná hustota Mesiaca je 3340 kg m
-3

, čo 

je len 60% hustoty Zeme. Pretoţe má Mesiac menšiu hmotnosť ako Zem, gravitačné 
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zrýchlenie je na jeho povrchu 6x menšie, ako na povrchu Zeme. Astronauti na Mesiaci sa 

preto cítia byť 6 krát ľahší ako na Zemi. Telesá padajú na Mesiaci 6 krát pomalšie ako na 

Zemi.  

 

Tabuľka 1 - základné charakteristiky Mesiaca a Zeme. 

 

 
Mesiac  Zem  

polomer rovníkový (km) 1 738  6 378  

polomer polárny (km) 1 735 6 356 

povrch (10
6
 km

2
) 37,96 510 

hmotnosť (10
24

 kg) 0,07349 5,9736 

stredná hustota (kg/m
3
) 3 340 5 520 

objem (10
10

 km
3
) 2,1973 108,321 

tiaţové zrýchlenie (m/s
2
)  1,62 9,78 

úniková rýchlosť (km/s)  2,38 11,2 

priemerné albedo  0,12 0,367 

 

2.1. Geometria dráhy 

 

Tvrdenie, ţe Mesiac obieha okolo Zeme nie je úplne pravdivé. Správnejšia je formulácia: 

Mesiac a Zem obiehajú okolo spoločného ťaţiska – barycentra. Trajektória Mesiaca 

v priestore vzhľadom k Slnku nie je uzavretá krivka, ako by sa mohlo zdať, napokon ako 

kaţdá trajektória akéhokoľvek vesmírneho telesa vzhľadom na neinerciálnu vzťaţnú sústavu. 

Doba rotácie Mesiaca okolo Zeme vzhľadom ku hviezdam je 27 dní 7 hodín 43 minút a 11,5 

sekundy (táto perióda sa nazýva siderický mesiac) a za tento istý čas sa Mesiac otočí okolo 

svojej osi. Takáto rotácia sa nazýva viazaná a spôsobuje, ţe vidíme stále tú istú stranu 

Mesiaca. Keďţe sa Mesiac pohybuje spolu so Zemou okolo Slnka, Mesiac potrebuje navyše 

ďalšie 2 dni, aby uzavrel obeh okolo Zeme. Počas 29 dní 12 hodín 44 minút a 2,8 sekundy 

(synodický mesiac) prejde Mesiac všetkými svojimi fázami (viď. ďalšia kapitola).  

 

Tabuľka 2 – vzdialenosti, periódy a dráha Mesiaca. 

 

stredná vzdialenosť od Zeme  384 401 km 

najmenšia vzdialenosť od Zeme  (v perigeu) 356 410 km 

najväčšia vzdialenosť od Zeme  (v apogeu) 406 697 km 

vzďaľovanie Mesiaca od Zeme 3,8 cm / 1 rok 

excentricita dráhy Mesiaca okolo Zeme 0,0549 

siderický mesiac (vzhľadom k hviezdam)                        27d 7h 43min 11,5s  

synodický mesiac (od novu do novu)    29d 12h 44min 2,8s 
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anomalistický mesiac (od perigea k perigeu) 27d 13h 18min 33,1s 

drakonický mesiac (medzi prechodmi výstupným 

uzlom) 
27d 05h 05min 35,8s 

stredná uhlová rýchlosť pohybu Mesiaca po oblohe 33′/ h 

stredná obeţná rýchlosť  1,023 km.s
-1

 

perióda stáčania uzlovej priamky (Saros) 18,61 roku  

perióda stáčania perigea 8,85 roku 

stredný uhlový priemer Mesiaca na oblohe 31´05,2― 

najmenší uhlový priemer Mesiaca na oblohe (v apogeu) 29´23,2― 

najväčší uhlový priemer Mesiaca na oblohe (v perigeu) 33´28,8― 

sklon dráhy  5° 8´ 43,4― 

 

 

 

2.2. Mesačné fázy  

 

Je dobre známe, ţe Mesiac sa pozorovateľom na Zemi ukazuje noc čo noc v inom tvare. 

Uzučký kosáčik v tvare písmena D sa postupne stáva plnším, dorastie na plný kotúč, a znova 

sa cez tvar písmena C postupne stráca, aţ ho pár dní nie je moţné pozorovať. Tvar Mesiaca sa 

mení zo dňa na deň, pretoţe ako Mesiac rotuje okolo Zeme, pozorovateľ vidí rôznu časť 

Mesiaca osvietenú Slnkom. Tieto rozličné mesačné tvary sú známe ako mesačné fázy. Všetky 

mesačné fázy sa vystriedajú v jednom cykle – lunácii, ktorá trvá 1 synodický mesiac, teda 29 

dní 12 hodín 44 minút a 2,8 sekundy.  

Štyri mesačné fázy sú: 1 – nov, 2 – prvá štvrť, 3 – spln, 4 – posledná štvrť. V nove je 

Mesiac na svojej dráhe okolo Zeme medzi Slnkom a Zemou. Slnko plne osvecuje jeho od 

Zeme odvrátenú stranu, a preto je zo Zeme nepozorovateľný (v prípade, ţe Mesiac prejde 

priamo popred slnečný disk, nastáva zatmenie Slnka). Noc po nove sa na oblohe objaví 

„nový― Mesiac, uzulinký kosáčik – Mesiac má Slnkom oţiarený východný okraj. 

Pozorovateľný je krátko po západe Slnka. S postupom času je Slnkom osvetlená stále väčšia 

a väčšia časť. Hranica svetla a tieňa na Mesiaci, nazývaná terminátor, sa posúva k jeho 

západnému okraju. Prvou štvrťou nazývame fázu, v ktorej je Mesiac z polovice osvetlený 

Slnkom, nastáva zhruba po 7 dňoch po nove. Po ďalších 7 dňoch nastáva spln. Ak je Mesiac 

v tejto fáze presne na spojnici Slnko – Zem, nastáva zatmenie Mesiaca. Počas nasledujúcich 

14 dní prejde Mesiac cez poslednú štvrť znova do novu. Tesne pred novom je pozorovateľný 

na rannej oblohe ako tenký kosáčik v tvare C na východnom obzore.  

Rovnako ako Slnko, aj Mesiac vychádza nad obzor na východe, a zapadá na západe. 

Ako Mesiac mení fázy, vychádza a zapadá v rôznom čase. Keď je v nove, vychádza  naraz so 

Slnkom a pohybuje sa po oblohe tesne pri Slnku. Kaţdý nasledujúci deň vychádza pribliţne 

o 50 minút neskôr.  
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Obrázok 2 - schéma vzniku mesačných fáz. 

 

2.3. Librácia 

 

Pri urýchlenom pohľade na Mesiac počas jednej lunácie si môţeme všimnúť, ţe sa Mesiac 

mierne kolíše, a občas nám ukáţe aj časť svojej odvrátenej pologule. Toto kolísanie sa nazýva 

librácia. Librácia nám umoţňuje postupne sledovať aţ 59% mesačného povrchu. Príčin 

zdanlivého kolísania sa Mesiaca je niekoľko, a teda rozlišujeme aj niekoľko zloţiek librácie: 

Librácia v selenografickej šírke – táto zloţka je relatívne malá a a jej príčinou je 

mierny sklon rotačnej osy Mesiaca k rovine jeho obehu okolo Zeme. Ide o podobný proces, 

ako je striedanie ročných období na Zemi. (Keďţe však sklon rotačnej osi Mesiaca je len 

veľmi malý, skutočné zmeny ročných období na Mesiaci nie sú pozorovateľné.) Natáča sa 

k nám striedavo buď juţný alebo severný pól.  

Librácia v selenografickej dĺţke – tento pohyb je dominantný a súvisí s excentricitou 

mesačnej dráhy okolo Zeme. Mesiac na svojej eliptickej počas 1 obehu okolo Zeme dráhe 

zrýchľuje a spomaľuje (druhý Keplerov zákon). Rotácia Mesiaca okolo vlastnej osi ostáva 

stála. Rotácia teda niekedy oproti obehu mešká, inokedy predbieha. Vďaka tomu môţeme 

vidieť takmer aţ 8° z východného alebo západného okraja odvrátenej strany.  

Poldenná librácia – súvisí s rotáciou samotnej Zeme. Pozorovateľ na Zemi sa vďaka 

zmene jeho polohy počas dňa (rotuje) pozerá na Mesiac z rôznych uhlov.  

 

2.4.  Mesiac v perigeu a apogeu 

 

Dráha Mesiaca, podobne ako aj dráha Zeme a ostatných telies v Slnečnej sústave, nie je 

kruhová, ale eliptická (excentricita = 0,0549). Vzdialenosť medzi stredom Zeme a stredom 

Mesiaca sa počas pohybu Mesiaca okolo Zeme mení: od najmenšej hodnoty v perigeu         

356 410 km aţ po najväčšiu v apogeu 406 697 km. So vzdialenosťou Mesiaca od Zeme 

samozrejme súvisí aj jeho uhlový priemer na oblohe. Keď sa Mesiac nachádza v perigeu, jeho 

uhlový priemer je 33´28,8", pričom v apogeu 29´23,2".  

 

2.5. Zatmenia 
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Pri pohybe Mesiaca okolo Zeme a pohybe Zeme okolo Slnka dochádza občas k situácii, keď 

sú tieto 3 telesá na jednej priamke – vtedy nastávajú zatmenia. Popis je uvedený v heslách 

„zatmenie Mesiaca― a „zatmenie Slnka― v našom heslári. 

 

 

3. Stavba 

 

Mesiac je diferencované teleso, zloţené z 3 geochemicky rôznorodých častí - jadra, plášťa 

a kôry. Predpokladá sa, ţe táto štruktúra vznikla ako dôsledok frakčnej kryštalizácie magmy 

krátko po jej vzniku pred 4,5 miliardami rokov. Po veľkom impakte planetezimály do 

Protozeme (vznik systému Mesiac – Zem) a následnej reakrécii materiálu, bola povrchová 

časť (500 km) Mesiaca pravdepodobne tekutá, dokonca moţno bolo pretavené celé mesačné 

teleso. Tento tekutý materiál je nazývaný magmatický oceán. Počas chladnutia lávy došlo 

k hmotnostnému diferencovaniu telesa – plášť je tvorený najmä olivínmi a  pyroxénmi. Je 

bohatý na kremičitanové minerály, obsahuje málo kovov. Na povrch vyplávali ľahšie 

minerály – ţivce.  

Kôra Mesiaca pozostáva z hornín bohatých na vápnik a podobných granitu (ţule). 

Povrch Mesiaca je tvorený najme anortozitmi – svetlými horninami, v ktorých má hlavné 

zastúpenie minerál plagioklas (ţivec), a reprezentuje zloţenie pôvodnej mesačnej kôry. Medzi 

horniny mesačných pevnín patria tieţ tzv. horniny KREEP, pre ktoré je typický 

predovšetkým vysoký obsah draslíka (K), prvkov vzácnych zemín (Rare Earth Elements) 

a fosforu (P). Dôleţitým znakom hornín KREEP sú vysoké koncentrácie rádioaktívnych 

prvkov uránu a thória.  

Vrchný plášť je tuhý, pevný a stály. Rádioaktívny rozpad málo zastúpených zloţiek 

v mesačných horninách spôsobuje, ţe teplota s hĺbkou stúpa. Spodný plášť leţí zhruba 1000 

km pod kôrou, kde sa kamenný materiál čiastočne taví.  

Hustota Mesiaca (3346 kg m
-
³) je oveľa menšia ako priemerná hustota Zeme, ale má 

podobnú hodnotu, ako má zemský plášť. Je druhým najhustejším mesiacom v Slnečnej 

sústave; najhustejším je Jupiterov mesiac Io. Priemerná hustota Mesiaca naznačuje, ţe by 

mohol mať malé ţelezné jadro (obohatené malým mnoţstvom síry a niklu), s priemerom 

najviac 350 - 400 km. Je to len 20% objemu Mesiaca, čo je v kontraste s ostatnými 

terestrickými telesami, ktorých jadro tvorí zhruba 50% objemu. Na základe variácie rotácie 

Mesiaca sa odhaduje, ţe jadro je aspoň čiastočne tekuté.  

 

Tabuľka 3 - základné geologické údaje. 

 

celková plocha morí  16, 9 % povrchu 

celková plocha morí na privrátenej strane  
31,2 % privrátenej 

strany 

celková plocha morí na odvrátenej strane  
2, 6 % odvrátenej 

strany 

hrúbka mesačnej kôry – priemerná  68 km 

hrúbka mesačnej kôry – najmenšia (Mare Crisium) 0 km 

hrúbka mesačnej kôry – najväčšia (severne od 

kráteru Korolev na odvrátenej strane)  
107 km 

priemer mesačného jadra (neisté)  400  km  
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3.1. Mesačný povrch  

 

Mesačný povrch je pokrytý veľmi rozdrobeným materiálom, ktorý sa nazýva regolit. Táto 

vrstva sa vytvára pri impaktoch. Čím častejšie a mohutnejšie sú dopady iných telies na povrch 

Mesiaca, tým je povrch viac rozrušený a vrstva regolitu hrubšia. Preto je vrstva regolitu na 

starších povrchoch vo všeobecnosti hrubšia, ako na mladších (za dlhšie obdobie bol povrch 

vystavený väčšiemu počtu dopadov). Vrstva regolitu v mesačných moriach je odhadovaná na 

3—5 m, kým na pohoriach to môţe byť 10 aţ 20m. Pod vrstvou jemného regolitu sa nachádza 

rádovo desiatky kilometrov hrubá vrstva tzv. megaregolitu, tvorená rozdrobeným podloţím.  

 

 
 

Obrázok 3 - pohľad na mesačný povrch (misia Apollo 17). 

 

Na mesačnom povrchu je moţné nájsť zmes rôznych materiálov – minerálov 

a sopečných skiel. K rozmanitosti materiálu prispeli (a prispievajú) dopady asteroidov, ktoré 

prinášajú materiál z rôznych oblastí Slnečnej sústavy. Povrch mesačných kameňov môţe byť 

sklovitý (vo forme glazúry) kvôli vysokým teplotám pri impakte a následnému rýchlemu 

ochladeniu. Produktom mesačného vulkanizmu sú sklenené guľôčky, slzičky a rôzne útvary 

pripomínajúce činky. Ich pestré farebné spektrum siaha od zelenej cez vínovočervenú, 

oranţovú a tmavú. 
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Obrázok 4 - výrazné rozdiely v chemickom zloţení jednotlivých častí mesačného povrchu je 

moţné vidieť ako rôzne farebné odtiene. 

 

3.2. Gravitačné pole 

 

Gravitačné zrýchlenie na rovníku Mesiaca je 1,622 m s
-2

 (čo je 0,1654 hodnoty gravitačného  

zrýchlenia na rovníku Zeme). Hlavnou charakteristikou mesačného gravitačného poľa je 

výskyt pozitívnych anomálií (v angličtine mascon – mass concetration)), súvisiacich 

s niektorými veľkými impaktnými panvami. Čiastočne je ich moţné vysvetliť prítomnosťou 

výtokov hustejšej bazaltickej lávy, ktorá vypĺňa moria, tieţ zdvihom rozhrania kôry a plášťa. 

Teória výskytu anomálií gravitačného poľa Mesiaca však nie je úplná a bez nejasností.  

 

3.3. Magnetické pole 

 

Mesiac má magnetické pole s intenzitou rádovo 100 nanotesla – čo je menej ako jedna stotina 

intenzity magnetického poľa Zeme (30-60 mikrotesla). Magnetické pole Mesiaca nie je (na 

rozdiel od zemského) bipolárne, aké by bolo generované geodynamom v jeho vnútri. Je 

generované hlavne v mesačnej kôre. Podľa jednej teórie mohlo byť magnetické pole Mesiaca 

vygenerované pôvodným geodynamom v ranných štádiách jeho existencie. Problémom v tejto 

teórii je však veľmi malé mesačné jadro. Druhou moţnosťou je, ţe na telese bez atmosféry je 

prechodné magnetické pole vytvárané počas veľkých dopadov.  

 

3.4. Atmosféra 

 

Mesiac má takú riedku a tenkú atmosféru, ţe môţe byť povaţovaná za zanedbateľnú – jej 

celková hmotnosť je menej ako 10 ton. Jedným zo zdrojov atmosférických plynov je 

rádioaktívny rozpad prvkov mesačného plášťa a kôry (napr. radón). Ďalším procesom, ktorým 

sa uvoľňujú plyny do atmosféry je „drvenie― mesačného povrchu mikrometeoritmi, iónmi 

slnečného vetra, elektrónmi a slnečným ţiarením. Tieto uvoľnené plyny môţu byť gravitáciou 

znova implantované do regolitu; môţu byť odnesené do priestoru tlakom slnečného ţiarenia; 

http://en.wikipedia.org/wiki/G-force
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alebo ak sú ionizované, môţu byť odvlečené magnetickým poľom slnečného vetra. 

V mesačnej atmosfére boli zaznamenané tieto prvky: sodík, (Na), draslík (K), radón–222 

(
222

Rn), polónium-210 (
210

Po), argón–40 (
40

Ar), hélium-4 (
4
He), kyslík (O2), metán (CH4), 

dusík (N2), oxid uhličitý (CO2).  

 

4. Voda ? 

 

Zaujímavou, a stále nevyriešenou otázkou je existencia vody na Mesiaci. Teoreticky mohla 

byť voda na Mesiac donesená kométami počas veľkého dlhotrvajúceho bombardovania pred 

niekoľkými miliardami rokov. Ak voda na Mesiaci bola, pôsobením slnečného ţiarenia sa 

molekuly H2O rozloţili na vodík a kyslík, ktoré vďaka nízkej gravitácii Mesiaca postupne 

unikli do okolitého vesmíru. Vďaka nepatrnému sklonu rotačnej osi Mesiaca voči rovine 

ekliptiky (len 1,5°), na dno niektorých hlbokých kráterov blízko mesačných pólov Slnko 

nikdy nezasvieti – sú v permanentnom tieni. (Región Juţný pól – Aitken Basin leţí hlboko 

pod úrovňou mesačného povrchu.) Molekuly vody, ktoré by sa nachádzali na týchto miestach, 

by teoreticky mohli zostať stabilné veľmi dlho.  

V roku 1994 vesmírna sonda Clementine preskúmala práve oblasť juţného mesačného 

pólu. Z počítačových simulácií vychádza, ţe by zhruba 14 000 km
2
 povrchu mohlo byť 

v ustavičnom tieni. V jednom experimente sonda vyslala rádiové signály do kráterov 

v permanentnom tieni. Zdalo sa, ţe odrazené signály, ktoré boli zaznamenané na Zemi, boli 

odrazené od ľadového povrchu. Tieto výsledky  misie Clementine sa zhodujú z teóriou, podľa 

ktorej by sa tesne pod povrchom mali nachádzať malé loţiská vody. Na druhej strane bol však 

pokus nájsť ľad na Mesiaci zo Zeme pomocou obrovského radaru Arecibo v Puerto Rico 

neúspešný. Radarové údaje zo sondy Clementine, ktoré boli pôvodne interpretované ako 

dôkaz prítomnosti vody, by mohli byť vysvetlené v súvislosti so skalami, ktoré boli vyvrhnuté 

z mladých impaktných kráterov. Rovnako dáta z neutrónového spektrometra na sonde Lunar 

Prospector (1998) poukazujú na prítomnosť vodíka vo vysokej koncentrácii vo vrchných 

vrstvách regolitu v blízkosti polárnych oblastí. Lunar Prospector skanoval mesačný povrch a 

pátral po mineráloch s bohatým zastúpením vodíka. V polárnych kráteroch bol detegovaný 

vodík. Mnohí vedci si myslia, ţe by to mohol byť vodík v molekulách H2O. Keď bola 

primárna misia Lunar Prospector ukončená, tím NASA sa rozhodol „zhodiť― sondu do 

blízkosti juţného mesačného pólu. Očakávalo sa, ţe sa pri dopade sondy na mesačný povrch 

podarí uvoľniť nejaké mnoţstvo vody. Mnoho vedeckých tímov sledovalo dopad, no obláčik 

uvoľnenej vody sa nikomu nepodarilo zaznamenať. Buď tam teda voda nebola, alebo jej malé 

mnoţstvo nebolo moţné na Zemi zaznamenať, alebo sa pozemské ďalekohľady nedívali tým 

správnym smerom. V kaţdom prípade však ţiadna voda pri dopade sondy Lunar Prospector 

na mesačný povrch zaznamenaná nebola. Otázka, koľko je vody na Mesiaci preto stále ostáva 

otvorená.  

Na jar v roku 2009 plánuje NASA poslať k Mesiacu sondu Reconnaissance Orbiter 

(LRO) vybavenú senzormi schopnými zaznamenať vodu 4 rôznymi metódami. Dúfajme, ţe 

po tejto misii bude otázka existencie vody na Mesiaci definitívne vyriešená. 

 

5. Útvary na Mesiaci 

 

Na mesačnom povrchu sa vyskytujú rôznorodé útvary, prevaţne krátery, ale tieţ veľké 

otvorené plochy nazývané moria. Moria sa vyskytujú takmer výlučne na privrátenej strane a 

pokrývajú asi 15 percent mesačného povrchu.  

Ako náhle zaujal Mesiac svoje miesto na obeţnej dráhe, vyvíjal sa veľmi podobne ako 

Zem. Jeho kôra, pôvodne roztavená, postupne tuhla a zostalo len ţeravé jadro (pred 3,92 

miliardami rokov). Zároveň bol Mesiac bombardovaný úlomkami, ktoré vznikali pri 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radon
http://en.wikipedia.org/wiki/Polonium-210
http://en.wikipedia.org/wiki/Argon
http://en.wikipedia.org/wiki/Helium-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Methane


 12 

formovaní Slnečnej sústavy. Vplyvom dopadu veľkých telies pred 3,92 aţ 3,85 miliardami 

rokov vznikali na povrchu veľké impaktné panvy. Intenzívne zahrievanie mesačného vnútra 

však spôsobilo, ţe na povrch vyvrelo veľké mnoţstvo tmavej vulkanickej horniny – čadičovej 

lávy. Vulkanická činnosť bola najintenzívnejšia v období pred 3,82 – 3,2 miliardami rokov. 

Zahrievanie mali na svedomí čiastočne dopady meteoroidov a čiastočne rádioaktívny rozpad 

mesačných hornín. Pred 3,3 miliardami rokov začal Mesiac chladnúť, sopečná aktivita ale 

ešte pokračovala asi 1,3 miliardy rokov. V nasledujúcom období (3,2 –1,2 mld rokov) došlo 

k vzniku v súčasnosti uţ mierne erodovaných kráterov – napr. kráter Erathostenes. Svetlé lúče 

týchto kráterov sú uţ zahladené kozmickou eróziou. Krátery vytvorené za posledných 1,2 

miliardy rokov sú málo erodované, s výraznými svetlými lúčmi – napr. kráter Koperník, 

Tycho, Aristarchus. V poslednom období došlo, a aj stále dochádza (i keď v neporovnateľne 

menšej intenzite) k tvorbe regolitu.  

Mesačné moria sa javia tmavšie neţ okolité pevniny vďaka vyššiemu obsahu ţeleza. 

Naopak mesačné pevniny sú svetlejšie kvôli vyššiemu obsahu oxidu hliníka.  

 

 
 

Obrázok 5 - More nektáru. 

 

Prečo nazývame veľké tmavé škvrny na Mesiaci moria, baţiny a zálivy, keď 

v skutočnosti tieto plochy nemajú s vodou nič spoločné? Názor, ţe na Mesiaci je voda 

vychádzal z beţných pozemských skúseností. Vodné plochy sa nám totiţ z diaľky javia 

tmavšie ako okolitá krajina. Na začiatku 17. storočia ešte stále prevládali špekulácie 

o existencií morí na Mesiaci. Objektívnym argumentom proti bolo, a to uţ aj v čase pred 

vynájdením ďalekohľadu, ţe sa v čase okolo splnu nepozoruje ţiaden odraz Slnka od 

prípadnej vodnej hladiny na Mesiaci. Názov „more― zaviedli prví mesační kartografi – M.F. 

van Langren (1600-1675), J. Hevelius (1576-1649) a G. Riccioli (1598-1671). Samotné mená 

morí zaviedol G. Riccioli, ktorý ich odvodil od predpokladaného vplyvu Mesiaca na počasie 

a duševný stav ľudí.  

Jednou z „mesačných záhad― je otázka, prečo je na privrátenej strane Mesiaca oveľa 

viac morí, ako na odvrátenej. Lepšie povedané, moria sa vyskytuj takmer výlučne na 

privrátenej strane. Najpravdepodobnejšie je to spôsobené vyššou koncentráciu rádio-

aktívnych prvkov produkujúcich teplo na strane privrátenej k Zemi, čo bolo zistené 
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z geochemických máp získaných spektrometrom pracujúcim v gama oblasti na sonde Lunar 

Prospector.  

 

5.1. Impaktný kráter  

 

Pri pohľade na Mesiac uţ malým ďalekohľadom  je moţné odhaliť na jeho povrchu obrovské 

mnoţstvo väčších či menších, väčšinou kruhových útvarov – kráterov. Slovo kráter pochádza 

z latinského crater – teda pohár, či misa. Pôvod týchto útvarov dlho nebol známy. Dnes 

vieme, ţe sú vytvárané pri dopade telies na povrch Mesiaca. Presný názov je impaktný kráter 

- čiţe kráter vzniknutý dopadom, impaktom. Impaktné krátery sa nachádzajú aj na iných 

telesách Slnečnej sústavy, nielen na Mesiaci. Na Zemskom povrchu bolo identifikovaných asi 

150 kráterov. To však neznamená, ţe na Zem nedopadlo najmä počas veľkého kozmického 

bombardovania pred 3 miliardami rokov omnoho viac telies. Na Zemi však vzniknuté krátery 

časom úspešne zahladila mohutná erózia (voda, vietor, klíma), vegetácia, a aj samotný človek. 

Na Mesiaci neprebieha erózia vplyvom vody ani atmosféry, a tzv. kozmické zvetrávanie 

(pôsobením kozmického ţiarenia, iónov, dopadmi mikrometeoritov) je oveľa pomalšie. Preto 

je moţné zreteľne vidieť aj krátery staré niekoľko miliónov rokov. Celkovo sa na Mesiaci 

nachádza okolo pol milióna kráterov s priemerom viac ako 1 kilometer.  

Krátery sa líšia svojim tvarom a veľkosťou. Spoločné znaky mávajú krátery pribliţne 

rovnakých rozmerov. Proces vzniku impaktného krátera moţno zhruba rozdeliť do troch fáz, 

aj keď sa pochopiteľne prelínajú. Kráter vzniká pri dopade kozmického telesa (meteoroidu, 

kometárneho jadra, asteroidu), ktorého rýchlosť môţe byť aţ niekoľko desiatok kilometrov za 

sekundu. Kráter nevytvára samotné dopadajúce teleso, ale obrovská explózia. Preto je tieţ 

kráter mnohonásobne väčší, neţ samotné teleso. 

 

 
 

Obrázok 6 - Kráter Tycho. 

 
Impaktný kráter sa formuje v troch fázach: 

 

A. Kontakt a stlačenie  

 

Pri dopade impaktora na teleso bez atmosféry sa celý proces začína pri prvom kontakte 

oboch telies. Dochádza k prudkému brzdeniu impaktora, a zároveň k urýchľovaniu väčšieho 

telesa. Obrovská kinetická energia (aj relatívne malého) dopadajúceho telesa sa pri stretnutí 
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s mesačným povrchom rýchle prenáša do podloţia prostredníctvom tzv. šokových vĺn. Vďaka 

obrovskej kinetickej energii je materiál oboch telies silne stláčaný a tavený.   

 

B. Vyhĺbenie kráteru 

 

Niekoľko sekúnd po dopade sa v mieste stretnutia vytvára dočasná kráterová dutina, 

roztavený a rozdrvený materiál je po balistických dráhach rozhodený do okolia. Materiál 

z miesta dopadu odteká preč.  

 

C. Záverečné formovanie kráteru 

 

Horniny na mieste dopadu sa ihneď po vytvorení dočasnej dutiny začínajú chovať 

plasticky a vyzdvihujú sa, vzniká centrálna vydutina. V prvých sekundách je dutina hlbšia 

a má strmšie svahy, v porovnaní s tým, čo pozorujeme neskôr. Steny kráteru sú totiţ 

nestabilné a pozdĺţ prehnutých zlomových plôch kĺţu obrovské bloky hornín smerom ku dnu 

kráteru. Na vnútorných stenách kráteru sa takto vytvárajú terasovité stupne. Zmenou toku síl – 

v kráteroch s priemerom väčším neţ 20 km - vzniká tieţ stredový vrchol.  

 

Obrovské krátery (s priemerom 200-300 km) majú stredový vrchol rozčlenený na 

niekoľko menších kopcov. Majú tieţ niekoľko sústredných okrajových valov. Najväčšie 

impaktné krátery sú označované ako impaktné panvy – napr. panva Orientale, Imbrium, 

Nectaris. 

Okolo niektorých relatívne mladých kráterov môţeme vidieť sieť svetlých lúčov. Sú to 

reťazce malých sekundárnych kráterov, ktoré vznikli dopadom vyvrhnutého materiálu 

z primárneho krátera. Sú tvorené svetlejším materiálom z „hlbín― v porovnaní s materiálom 

na samom povrchu Mesiaca. Lúče mladých kráterov sa javia svetlé tieţ preto, lebo mesačný 

povrch vplyvom kozmického zvetrávania  postupne tmavne.  

Tvar krátera a rozloţenie lúčov okolo neho závisí od uhla dopadu a rýchlosti 

impaktora. Ak teleso dopadá pod uhlom menším ako 45°, vzniká v sieti lúčov „diera―, pri 

veľmi malých uhloch (pod 10°) dokonca zvláštne „motýlikovité― rozloţenie lúčov.  

 

 
 

Obrázok 7 - kráter Deadalus. 
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6. Vzťahy Mesiaca a Zeme  

 

Mesiac a Zem na seba navzájom pôsobia svojou gravitáciou. Pozorovateľným prejavom tohto 

pôsobenia je príliv a odliv, teda pravidelné zdvíhanie a pokles hladiny oceánov, alebo inak 

povedané vydúvanie sa morskej hladiny v dôsledku pôsobenia slapových síl (Podrobne 

uvedené v hesle „slapy― v našom heslári).   

 

 

 

 

UŢITOČNÉ ODKAZY: 

http://www.nasa.gov/worldbook/moon_worldbook.html 

http://mesic.astronomie.cz/ 

http://www.lunarrepublic.com/atlas/index.shtml 

http://www.nineplanets.org/luna.html 

http://www.nasa.gov/worldbook/moon_worldbook.html
http://mesic.astronomie.cz/
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