
Záhadný temný „zub“ b hem zatm ní M síce v srpnu 2008 
 
B hem áste ného zatm ní M síce 16. srpna 2008 bylo v pr b hu maximální fáze 
možné pozorovat jak vizuáln  tak fotograficky zajímav  ztvarovaný temný útvar, který 
se spolu s plným zemským stínem sunul p es jižní ást úpl kového M síce. Útvar 
p ipomínal svým tvarem „lidský špi ák“ z profilu a jeho tvar se nikterak výrazn  
nem nil ani p i jeho p echodu p es výrazn jší a kontrastn jší útvary na jižní m sí ní 
polokouli. O co tedy šlo? 
 

 
 
Snímek Alberta Engerta zachycující temný „zub“ pod jihovýchodními m

ě
sí č ními mo ř i. 

Zdroj: www.spaceweather.com. 
 
B hem zatm ní M síce zemský stín p irozen  tmavne k jeho st edu. Tmavnutí je 
však lineární a kopíruje oblouk okolo st edu zemského stínu. Na fotografiích, avšak  
i o ima, je možné p ípad od p ípadu spat it, že r zn  tmavá místa na M síci pak 
r zn  ztmavují i zesv tlují lokální oblasti zemského stínu. Odborn  se tato vlastnost 
nazývá albedo, neboli odrazivost, a souvisí p edevším se složením povrchu dané 
oblasti na M síci ( i obecn  na jakémkoli t lesa ve vesmíru). Tmavá místa (m sí ní 
mo e) na M síci tvo í ztuhlá láva, zatímco sv tlá pevnina se skládá p edevším 
z lesklých k emi itan . V p ípad  áste ného m sí ního zatm ní v srpnu roku 2008, 
kdy se b hem maximální fáze v zemském stínu nacházelo tém  81 % pr m ru 
m sí ního kotou e, však M síc netmavnul k jeho st edu typicky lineárn , ale 
z jihovýchodní poloviny do stínu zasahoval kontrastn  tmavý nahn dlý sloup, který 
se nedal uspokojiv  vysv tlit rozlišným albedem útvar  na jižní m sí ní polokouli. 
 



Na sloup nebylo nijak valn  upozorn no, nebo  nebyl až tak patrný p i pozorování 
pouhýma o ima (nezakrytá ást M síce pom rn  jasn  zá ila, severní okraj stínu byl 
typicky rudý a etnost tmavých m sí ních „mo í“ v jihovýchodní ásti kotou e dala 
oku vjem splynutí tmavnoucího stínu k jeho st edu i se zmín ným útvarem). Na 
digitálních fotografiích, které mají pro zm nu veliký kontrast, bylo zase p irozené 
tento jev p isoudit pr chodem jižních (tmavých) m sí ních „mo í“ tou tmavší ástí 
zemského stínu. Já jsem však m l št stí úkaz pozorovat reflektorem o pr m ru 
0,25m (f 5) a krátce po maximální fázi se temný útvar „odsunul“ z oblastí jižních 
m sí ních mo í a p echázel naopak p es sv tlé periferie kráteru Tycho. A p esto tam 
byl. P ibližn  po 20 minutách po maximální fázi úkazu za al ustupovat z m sí ního 
kotou e a p ibližn  ve 23:45 letního st edoevropského asu zmizel úpln . Jeho tvar  
i orientace se však nem nily. 
 

 
 

Tmavý sloup na periferiích mezi tmavými m
ě
sí č ními mo ř i. Foto: Mustafa Erol. 

 
Nejpravd podobn jší odpov  na otázku, co tento úkaz mohlo zp sobit, p išla až ke 
konci srpna roku 2008. Nad územím R jsme byli sv dky podivn  rudých západ   
i východ  Slunce (p edevším západ v sobotu 30. srpna byl ješt  za p ítomnosti 
Slunce nad obzorem obohacen o podivné b lomodré jemné „cirry“ asi 15° nad 
obzorem). Tyto unikátní soumraky m l za „vinu“ prach z aljašské sopky Kasatochi. 
Když jsem pak vzáp tí zjistil, že erupce této sopky nastala mezi 7 a 8. srpnem roku 
2008 (tedy 9 dní p ed zatm ním) a uv domil jsem si, že na M síc se b hem zatm ní 



promítala severní ást zemské atmosféry (a konkrétn  její profil nad Aljaškou  
a Arktidou), bylo vcelku pochopitelné, že jsem si tyto dva jevy dal do souvislostí. 
 

 
 

Podivn
ě
 rudý západ Slunce, u obzoru prach sopky Kasatochi. Foto: Tom Soetaert. 

 
Sopka b hem svého výbuchu vyvrhla do zemské atmosféry 1,5 milión  tun oxidu 
si i itého, což už sta í k tomu, aby se profil oblaku (tehdy jen pár dní po erupci) mohl 
n jakým výrazným zp sobem zasadit do vzhledu m sí ního zatm ní. Oxid si i itý 
totiž velmi siln  pohlcuje slune ní zá ení, které je jinak v okrajových periferiích 
zemské atmosféry rozkládáno na spektrum, p i emž jeho dlouhovlnná ást 
(oranžová, ervená, hn dá) pak putuje b hem zatm ní M síce na m sí ní povrch  
a zp sobuje tak jeho typicky narudlé zabarvení. Kdybychom p i zatm ní stáli na 
M síci, spat ili bychom okolo Zem  jasný naoranžov lý prstýnek naší atmosféry  
(v p ípad  srpnového zatm ní by ten prstýnek byl nejjasn jší „naho e“). V okamžiku 
výskytu sope ného oblaku v atmosfé e by se pak ást prstýnku zcela ztratila, nebo 
by dostala jen slabý hn dý nádech. 
 
To, že jsou sopky „sudi kami“ zatm ní, dokazují v historii dva nejzmi ovan jší 
p ípady. V roce 1884 nastalo úplné zatm ní M síce, b hem kterého si lidé už 
v pr b hu polostínové fáze všimli zvláštního nazelenalého zabarvení. B hem 
áste né fáze se pak na M síc promítl pom rn  kontrastní pyramidovitý profil a p i 

úplné fázi M síc zcela zmizel z oblohy. Sudi kou tohoto zatm ní byla sopka 
Krakatau (na ostrov  Anak v Sundském pr livu) v srpnu roku 1883. S m sí ními 
zatm ními si ale ješt  zajímav ji „pohrála“ filipínská sopka Pinatubo, která na 
po átku roku 1991 vyvrhla do zemské atmosféry p ibližn  20 milión  tun oxidu 
si i itého (tedy asi 13-krát více, než sopka Kasatochi). B hem zatm ní o tém  dva 
roky pozd ji (9. prosince 1992) M síc zcela zmizel z oblohy a byl pozorovatelný až 



malými dalekohledy. Ani dva a p l roku po erupci se zatm ní M síce (4. ervna 
1993) nevyhnulo vlivu sope ného prachu rozprost eného defakto po celé zemské 
polokouli. M síc ze p i zatm ní nejd íve ztratil z oblohy, avšak po první p lce úkazu 
se jeho jihovýchodní ást za ala zjevovat ve své typické narudlé barv , zatímco celý 
západní okraj kotou e byl stále t žko pozorovatelný. Temné a sv tlé oblasti 
zemského stínu na m sí ním kotou i jasn  kopírovaly sope ný oblak rozprost ený  
v t ch perifériích zemské atmosféry, kterými slune ní sv tlo (ne)procházelo k M síci. 
 

 
 
Erupce a prach sopky Pinatubo vysoko v zemské atmosfé ř e. Zdroj: Climate4you.com 
 
Další zatm ní M síce od nás pozorovatelné bude polostínové 6. srpna 2009 
v asných ranních hodinách. M síc se ale do zemského polostínu pono í jen 
z poloviny (ovšem do profilu severní zemské polokoule). P ípadný vliv sope ného 
prachu sopky Kasatochi by tedy mohl být patrný fotograficky (avšak množství prachu 
z této sopky není až tak valné, aby se opakoval úkaz z roku 1884). Pon kud lepší by 
pak mohlo být áste né zatm ní 31. prosince 2009, kdy M síc op t prochází 
severním profilem zemského stínu (sope ný prach se ale do té doby už rozprost e 
nad celou severní polokouli a velmi z ídne). Nejbližší úplné zatm ní pak nastane  
21. prosince 2010, od nás je ale tém  nepozorovatelné. 
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