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The Lunar 100    
Asi každý zájemce o astronomii zná francouzského lovce komet 

Charlese Messiera a jeho proslulý katalog. Messierova práce 
uskute�n�ná v 18. století vedla k soupisu 109 galaxií, kup a mlhovin a 
obsahuje nejv�tší, nejjasn�jší a vizuáln� nejzajímav�jší objekty 
vzdáleného vesmíru viditelné ze severní polokoule. Je velice 
pravd�podobné, že jste se setkali i s pojmem Messierovský maratón 
(pokud jste se n�jakého dokonce 
aktivn� neú�astnili) , což je zábava 
astronom� amatér�, p�i níž se snaží 
b�hem jediné noci spat�it kompletní 
sestavu M objekt�. 

Mnoho útvar� tohoto lunárního 
výb�r� je z�eteln� vid�t na 

úpl�kovém M�síci, zatímco jiné 
vyžadují detailn�jší pohled za 

r�zného osv�tlení, nebo p�íznivou 
libraci  

Ale no�ní obloha je neuv��iteln� pestrá a nabízí nám spoustu možností 
k pozorování i zábav�. Poj�me se z tohoto pohledu podívat na našeho nebeského 
souseda – M�síc. Pro mnohé astronomy amatéry je M�síc spíše nep�ítelem, který 
jim brání ve sledování tmavého no�ního nebe. Poj�me se však pokusit podívat se 
na náš p�irozený satelit jinýma o�ima. M�síc se pak m�že stát velice zajímavým 
objektem vašich nebeských procházek. 

The Lunar 100 je pokusem poskytnout milovník�m no�ních pozorování jakousi 
obdobu Messierovského maratónu. Na konci �lánku v tabulce naleznete výb�r 
stovky nejzajímav�jších m�sí�ních oblastí, kráter�, mís, hor, brázd a dóm�. Seznam 
berte za vyzvu pozorovatel�m, aby nacházeli a pozorovali útvary, které p�edtím 
neprávem opomíjeli, respektive o nich nem�li ani tušení. Sekundárním p�ínosem by 
pak samoz�ejm� m�lo být to, že se každý zamyslí nad tím, jak a kdy jednotlivé 
útvary vznikaly a prohloubí si tak �asto zcela nedostate�né znalosti o nejbližším 
nebeském t�lese. 

Základní informace o projektu The Lunar 100  

Objekty jsou v seznamu uspo�ádány od pozorovatelsky nejp�ístupn�jších po 
skute�n� speciální lah�dky vyžadující zkušenosti a p�esný okamžik sledování 
v pr�b�hu lunace. Jedná se o podstatn� systemati�t�jší �azení než je tomu u 
Messierovského prakticky nahodilého �íslování. Nap�íklad, M�síc sám je L1, poté 
L2 je popelavý svit M�síce a L3 je sledování kontrast� sv�tlých a tmavých oblastí 
m�sí�ních pevnin a mo�í. Bylo by s podivem (a n�co v nepo�ádku) pokud by si 
n�kdo z nás nemohl tyto první t�i položky 
zaškrtnout okamžit�. Objekty 
s následujícími �ísly už jsou menší, h��e 
viditelné, nebo leží blíže k okraji disku, 
což je d�lá náro�n�jšími jak pro 
vyhledávání tak i pro vlastní sledování.  

 
Planetární odborník 

Charles Wood se rozhodl  
projektem The Lunar 100  
podnítit zájem o M�síc  a zlepšit 
všeobecné znalosti o jeho 
geologii. 

  
Messierovské objekty jsou rozptýleny po celé obloze, ale všechny jsou 

teoreticky (a jak se ukázalo i prakticky) pozorovatelné b�hem vhodn� vybrané 
jediné noci v b�eznu a dubnu každého roku. V kontrastu k tomu, objekty seznamu 
The Lunar 100 jsou stále soust�ed�ny v nepatrném úseku oblohy menším než 1°, a 
p�esto je paradoxn� nem�žeme nikdy vid�t všechny nejen v pr�b�hu jediné noci, 
ale problematické bude i chtít je napozorovat i jen v jediném m�síci (lunaci). 
N�které z vybraných útvar� se objevují pouze p�i te�ném osv�tlení Sluncem, 
zatímco jiné mají takové albedové vlastnosti, že vyžadují sledování p�i m�sí�ním 
úpl�ku. Další jsou umíst�ny v t�sné blízkosti (nebo n�kdy p�ímo na) okraji M�síce, 
což vyžadovat velmi specifický výb�r období s ohledem na libraci. Není vlastn� 
prakticky odzkoušeno jak rychle lze všech 100 útvar� odpozorovat, ale s každým 
novým adeptem ú�astnícím se na tomto projektu je zde možnost, že bude 
p�ekonána p�edstava o našich teoretických možnostech!  

Jak velký dalekohled je zapot�ebí? Nejmenší povrchové detaily, které seznam 
obsahuje, se blíží ke t�em kilometr�m. Z toho vyplývá, že minimáln� bychom m�li 
mít k dispozici dalekohled o pr�m�ru objektivu 8 cm p�i zv�tšení 150× až 200×. 
Mnohé položky seznamu však lze hledat (a nalézat) i s menšími p�ístroji. Ale 
v soupisu je i n�kolik objekt� — jako jsou nap�. úzké brázdy — které bude nejlépe 
vid�t s 15 až 20 cm dalekohledy p�i v�tším zv�tšení. Cílem, nicmén�, není jen 
všechny objekty najít, ale p�edevším porozum�t co nám �íkají o našem nebeském 
sousedovi.  



Výb�r stovky útvar� na m�sí�ním povrchu provedl astronom Charles A. Wood 
a jak sám uvádí, vyvolá jist� jeho �ešení spoustu diskusí. �ást výb�ru je asi 
nezpochybnitelná, nad zbytkem se samoz�ejm� dá polemizovat – pro� toto a ne 
tamto. Jedná se samoz�ejm� o subjektivní p�ístup kdy práv� autorovi výb�ru se zdál 
být ten který kráter zajímavý, �i která brázda podle jeho názoru nejlépe 
demonstruje evoluci M�síce. Sám Wood k tomu �íká: „Snažil jsem se dát estetiku 
stranou a hlavním m��ítkem pro m� byl zám�r vybrat útvary, které toho co nejvíce 
�eknou o M�síci jako kosmickém t�lese“.  

V následující tabulce (její dokon�ení naleznete v následujících AI) je soupis 
celé stovky vybraných útvar�. Ale stejn� jako u Messierova maratónu je nutno si 
p�edevším uv�domit, že nejde o závod s �asem ani s n�jakými protivníky, ale o to 
najít další zajímavý a krásný objekt na no�ní obloze, který stojí za pozornost. 

The Lunar 100 
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Co nás �eká v �ervenci a srpnu?  

Prázdninové 
opakování 

Léto vrcholí, �ervenec a srpen s dovolenými a prázdninami zvou i 
astronomy amatéry ke zvýšené aktivit�. Pokud si k tomu ješt� 
p�ipo�tete �ast�jší bezobla�nou oblohu než v jiných obdobích a teplé 
(by� krátké) noci nelze si lepší podmínky p�át. Co nás tedy 
v nadcházejících m�sících �eká? 

V�tšinou se jedná o tradi�ní akce, které 
si vybudovaly svoji pevnou pozici v letním 
kalendá�i zájemc� o astronomii. Hned 1. 
�ervence na Hv�zdárn� v Rokycanech 
za�ínají pravidelné kurzy broušení 
astronomických zrcadel a stavby 
dalekohled�. V dnešní dob� je smysl kurz� 
již jiný než tomu bylo p�i jejich vzniku p�ed 
�adou let v hluboké totalit�. P�vodn� se 

jednalo o jedinou možnost jak získat kvalitní dalekohled pro astronomická 
pozorování. Dnes se zájemci rekrutují ze dvou základních skupin. Jednak jsou to 
mladí za�ínající zájemci o astronomii, kte�í nemají možnost koupit si v�tší 
profesionální teleskop s pot�ebnými parametry a rokycanské kurzy jim dávají 
možnost vyrobit si takový p�ístroj za p�ijatelnou cenu. Druhou skupinou jsou 
astronomi�tí nadšenci, které fascinuje možnost zkusit si jak si sám vlastnoru�n� 
vlastním p�i�in�ním vyrobit zrcadlo, objektiv solidního dalekohledu. Je zajímavé, 
že v posledních letech se zájem o kurzy op�t, po „hubeném“ období v polovin� 
minulého desetiletí ustálil a každý rok do Rokycan p�ijíždí p�t až osm zájemc�, 
kte�í si odvážejí nejen základní díly budoucího dalekohledu, ale i �adu zkušeností a 
informací, k nimž by se jinak dostávali jen velice obtížn�. V letošním roce je 
samoz�ejm� na ú�ast v kurzech již pozd�, ale za rok je cesta do Rokycan pro 
každého otev�ena.  

Další dnes již neodmyslitelnou akcí 
po�átku prázdnin je putování �len� 
západo�eské pobo�ky �AS a dalších 
p�íznivc� astronomie po vybrané oblasti 
�eské republiky. Akci p�ipravuje �AS v t�sné 
spolupráci s Hv�zdárnou v Rokycanech a 
Hv�zdárnou a planetáriem Plze�. K t�mto 
spanilým jízdám jsou každoro�n� využívány 
dva státní svátky p�ipadající na 5. a 6. 
�ervence. Nejinak je tomu i letos. Ve dnech 3. 
až 5. 7. vyjede kolona aut do severozápadních �ech, kde navštívíme �etná 
astronomická (Hv�zdárna a planetárium Teplice, astronomická za�ízení v Mostu, 
Hv�zdárna Karlovy Vary, …), ale i neastronomická (ZOO a Botanická zahrada 
v Liberci, �eský hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem, p�írodní rezervace 
Soos, ….) za�ízení. Stranou nez�stane ani volná p�íroda. P�íležitost k její návšt�v� 
nám poskytnou Krušné hory se svými vyhlídkami Komá�í vížka �i oblast kolem 
Hory Svaté Kate�iny (nau�ná stezka), kde budeme jednu noc i spát v horské chat�. 
Lze si jen p�át, aby cest� p�álo po�así. 

Ve druhé polovin� �ervence se uskute�ní pod patronací Hv�zdárny a planetária 
Plze� a za p�isp�ní Hv�zdárny v Rokycanech letní astronomické praktikum – 
Expedice 2004. Stejn� jako v n�kolika posledních letech i tentokrát byl za místo 
jejího konání zvolen areál fotbalového h�išt� v Bažantnici (Plze� – sever), kde jsou 
ideální pozorovací podmínky. Práv� to je pro podobné akce tím nejd�ležit�jším. 
Hlavní náplní setkání totiž bude sledování no�ní oblohy. V období mezi 14. a 25. 
�ervencem tak budou mít zájemci o astronomii možnost strávit týden a p�l pod 
oblohou a pod vedením zkušených astronom� se zdokonalit v pozorování. Zam��ení 
expedice bude jako obvykle velice široké. Budou se pozorovat meteory, prom�nné 
hv�zdy, zákryty, deep sky objekty, planety a M�síc, ale nebudou chyb�t ani 



sledování Slunce ve dne. Program samoz�ejm� v závislosti na po�así doprovodí i 
p�ednášky, výlety do okolí �i koupání. 

Na p�elomu první a druhé srpnové dekády nás �eká pravidelný meteorický roj 
Perseid. V letošním roce se m�žeme t�šit po n�kolika letech op�t na velice p�íznivé 
pozorovací podmínky, které nebudou narušeny M�sícem. I to byl d�vod, pro� byla 
p�ipravena možnost uskute�nit na Hv�zdárn� v Rokycanech ve dnech 11. až 13. 
srpna krátkou pozorovací kampa� zam��enou speciáln� na sledování meteor�. 
Zájemci mohou p�ijet bu� p�ímo na hv�zdárnu, kde se uskute�ní vizuální skupinové 
pozorování nebo se po dohod� zapojit do vícestani�ního fotografování (p�ípadn� 
filmování) meteor�. V provozu by m�la být i celooblohová komora zachycující 
p�elety nejjasn�jších zástupc� roje. Úsp�ch akce bude v tomto p�ípad� obzvlášt� 
záviset na meteorologické situaci nad st�ední Evropou. 

Na sledování srpnových meteor� 
bezprost�edn� navazuje další velká 
akce – již �trnáctý ro�ník Dovolené 
s dalekohledem. V týdnu od 14. do 
22. srpna se v rekrea�ním st�edisku 
Oáza nad obcí Pivo�, nedaleko 
Domažlic, setkají astronomové 
amaté�i i profesionálové a i tentokrát 
zkrátka nep�ijdou ani jejich rodiny, 
které se akce ú�astní také. 
Významnou podmínkou je také to 
aby každá rodina m�la sebou i dalekohled. Na pozorovací louce se proto jist� i letos 
setkáme s bezkonkuren�n� nejv�tším seskupením astronomické techniky, kterou její 
majitelé využijí ke sledování oblohy v ideálních podmínkách místního 
mikroklimatu, letos navíc umocn�ném m�sí�ním novem. Ve dne pak bude probíhat 
soub�žn� odborný, d�tský i dopl�kový – rodinný program. 

Program je tedy bohatý a pokud se už letos n�které akce nem�žete zú�astnit a� 
vám tyto �ádky slouží jako inspirace již pro p�íští rok. V každém p�ípad� se však 
nezapome�te dívat na oblohu. Vždy tam naleznete n�co zajímavého a krásného. 

Letní souhv�zdí 
Spolehlivým vodítkem letní oblohou se vám stane st�íb�itý pás Mlé�né dráhy 

protínající vysokým obloukem celé nebe od severovýchodu p�es zenit k jihozápadu. 
P�ímo v Mlé�né dráze nebo v její t�sné blízkosti naleznete p�edevším tzv. „letní 
orienta�ní trojúhelník“. Tvo�í jej nápadn� jasné hv�zdy, které se objevují vysoko, 
tém�� v zenitu, již dlouho p�ed koncem soumraku. Nejjasn�jší z této trojice je 
modrobílá Vega v souhv�zdí Lyry, která se dokonce �adí k nejjasn�jším hv�zdám 
celé oblohy. Deneb nalezneme na konci ocasu nápadného souhv�zdí Labut�, která 
letí s rozepjatými k�ídly Mlé�nou dráhou k jihu. Kone�n� t�etí hv�zdou trojúhelníku 

je Altair v souhv�zdí Orla doprovázený po obou stranách slabšími hv�zdami, 
jejichž formace vzdálen� p�ipomíná zimní Orion�v pás. 

Na letní obloze ovšem nalezneme i �adu dalších souhv�zdí. Jasných hv�zd 
v nich však  je podstatn� mén� než nap�íklad na zimním nebi. Severn� od Altaira 
jsou dv� z nejmenších souhv�zdí – nápadný Delfín a nevýrazný Šíp. Nedaleko 
Vegy nalezneme lichob�žník – hlavu Draka a také rozsáhlé souhv�zdí Herkula. 
Ješt� dále na západ vedle Herkula si nelze nevšimnout oblou�ku hv�zd tvo�ících 
Severní korunu s nejjasn�jší Gemmou. Pod Severní korunou je Hlava hada, kterého 
drží v rukou Hadonoš. Ocas hada se táhne až na druhou stranu letní oblohy zp�t 
k Orlu, kde kon�í mezi dv�mi rameny temného zálivu Mlé�né dráhy. 

Z ekliptikálních (zví�etníkových) souhv�zdí je v letní partii nejvýrazn�jší Štír 
s výrazn� �erven� zá�ící hv�zdou Antares. Na západ od Štíra najdeme Váhy a na 
druhé, východní, stran� v nejjasn�jší partii Mlé�né dráhy leží souhv�zdí St�elce. 
Ješt� dále na východ na ekliptice nalezneme Kozoroha. Všechna ekliptikální 
souhv�zdí však zá�í jen nevysoko nad jižním obzorem a m�žeme je sledovat pouze 
v krátkém �ase, kdy procházejí nejvýše nad jižním obzorem. 

Slune�ní soustava 
Letošní prázdninová obloha je na planety velice chudá. P�edevším v porovnání 

se situací letošní zimy, která nám nabízela pohled na v�tšinu ob�žnic, se budeme 
v lét� muset hodn� uskromnit. Na ve�erním nebi nám v soumraku bude stále d�íve 
mizet ob�í Jupiter a naopak na ranní obloze se den za dnem bude stále výrazn�ji 
prosazovat zá�ivá Jit�enka – Venuše. Prakticky celou noc bude možné se také o 
prázdninách snažit odlišit od hv�zdného pozadí dv� vzdálené planty – Uran a 
Neptun. Ostatní �lenové naší solární rodiny se tém�� nedobytn� skryjí do blízkosti 
Slunce, které nám nedovolí jejich spat�ení. 

Zajímavostí letošního �ervence je skute�nost, že se do�káme b�hem jediného 
m�síce dvou úpl�k� – 2. a 30. 7. – takovémuto druhému úpl�ku se p�edevším 
v anglosaských oblastech �íkává modrý M�síc – blue Moon. Pro nás však je 
d�ležit�jší skute�nost, která z toho vyplývá, že pro pozorování mén� jasných 
objekt� a úkaz�, stejn� jako vzdáleného vesmíru nám v �ervenci a srpnu zbudou 
vždy jen noci kolem poloviny m�síce. Shodou okolností nám tak na velice p�íznivé 
období letos p�ipadá maximum �innosti jednoho z nejsiln�jších pravidelných 
meteorických roj� – Perseid. Proto i když není o�ekávána jeho zvýšená aktivita 
bude jist� zajímavé najít si �as na dv� �i t�i pozorovací noci kolem 12. srpna, kdy 
bude naše Zem� prolétat nejhustším oblakem �áste�ek uvoln�ných p�ed dávnými 
�asy z mate�ského t�lesa roje – komety Swift-Tuttle.      
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